
 



كلیة الزراعة

عاطف محمد حسن أبو عاشورجمال عبد الستار زناتىاسم الباحث:

عنوان البحث:
تأثیر إضافة إنزیم الفیتیز على أداء الدجاج البیاض المغذى على عالئق منخفضة في الفوسفور

طریقة البحث:
أجریت ھذه التجربة في مزرعة أبحاث الدواجن بقسم إنتاج الدواجن – كلیة الزراعة بشبین الكوم – جامعة المنوفیة،
بھدف دراسة تأثیر إضافة مستویات مختلفة من إنزیم الفیتیز على أداء دجاج النورفا     (Norfa)  البیاض، صفات

جودة البیض ومحتوى بالزما الدم من الكالسیوم والفوسفور. استخدم في ھذه الدراسة عدد 150 دجاجة نورفا عمر 43
أسبوع، قسمت عشوائیًا إلى خمس مجموعات تجریبیة متماثلة تقریبًا في وزن الجسم (1176جم )، قسمت كل مجموعة
إلى 3 مكررات بكل منھا 10 دجاجات تم تسكینھا في أقفاص فردیة. غذیت المجموعة األولى على علیقة مقارنة (كنترول

موجب تحتوى على 16.54٪ بروتین خام، 2754 كیلو كالورى طاقة ممثلة/ كجم علیقة، 0.7٪ فوسفور كلى)   وبدون
إضافة إنزیم الفیتیز. و المعامالت من الثانیة إلى الخامسة غذیت على علیقة أساسیة (منخفضة في محتواھا من

الفوسفور الكلى 0.46٪)  أضیف إلیھا إنزیم الفیتیز بمستویات صفر (كنترول سالب)، 200، 500، 800 وحدة/ كجم
علیقة على التوالي.

2012/12/20تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تأثیر إضافة إنزیم الفیتیز على أداء كتاكیت التسمین المغذاة على عالئق منخفضة فى الفوسفور

طریقة البحث:
أجریت ھذه الدراسة في مزرعة أبحاث الدواجن بقسم إنتاج الدواجن – كلیة الزراعة بشبین الكوم – جامعة المنوفیة،

بھدف تقدیر األداء اإلنتاجي لكتاكیت التسمین Ross عمر (1 – 42)  یوم باستخدام مستویات متدرجة من إنزیم الفیتیز.
اشتملت عالئق التجربة على علیقة أساسیة من الذرة الصفراء وكسب فول الصویا، حیث تحتوى على 0.9٪ كالسیوم

ومنخفضة فى محتواھا من الفوسفور الكلى (0.46٪)  وطاقة ممثلة 3100 كیلو كالورى/ كجم علیقة باإلضافة إلى علیقة
المقارنة التى تحتوى على 0.7٪ فوسفور كلى. وتم إضافة مستویات مختلفة من إنزیم الفیتیز (750، 1500، 3000،

6000 و1200 وحدة/ كجم علیقة)  إلى العالئق المنخفضة فى مستوى الفوسفور الكلى. واستخدم فى ھذه التجربة 315
كتكوت عمر یوم غیر مجنس، قسمت عشوائیًا إلى 7 مجموعات تجریبیة، بكل منھا 45 كتكوت موزعة فى 3 مكررات.

2012/12/20تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
بعض العوامل المؤثرة على نسبة الخصوبة والفقس لبیض النعام

طریقة البحث:
":  أجریت ھذه التجربة في مزرعة أبحاث النعام بقسم إنتاج الدواجن – كلیة الزراعة بشبین الكوم – جامعة المنوفیة،

بھدف دراسة بعض الصفات اإلنتاجیة في النعام وھى إنتاج البیض، الخصوبة، الفقس، الفقد في وزن البیضة أثناء
التفریخ، وزن الجسم، معدل النمو، صفات جودة البیضة وتنظیم درجة حرارة الجسم وعالقتھا بالثالثة مواسم األولى

للتربیة، واستخدم في ھذه الدراسة 10 طیور بالغة من نوع النعام األسود الرقبة (3 ذكور + 7 إناث)  وعدد 57 كتكوت
عند الفقس في موسم التربیة األول ولمدة ثالثة مواسم متتالیة.

2012/12/20تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:


