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تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات الحٌوٌة فً بعض صفات األفراخ الفاقسة
حدٌثا ً لفروج اللحم
جاسم قاسم مناتً الغراوي
كلٌة الزراعة -جامعة المثنى

آٌاد شهاب احمد العبٌدي
كلٌة الزراعة -جامعة بغداد

الخالصة:
استخدم  900بٌضة ملقحة ذات جنٌن حً فً ست معامالت بواقع  150بٌضة لكل معاملة
وزعت عشوائٌا ً على ثالثة مكررات ( لكل مكرر  50بٌضة ) وكانت المعامالت التجرٌبٌة كما
ٌلً :
 -1المعاملة األولى ( السٌطرة السالبة ) :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة ترك بدون حقن.
 -2المعاملة الثانٌة ( السٌطرة الموجبة ) :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل لكل بٌضة
ماء مقطر معقم فقط فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 0.3مل ببكترٌا Lactobacillus
 -3المعاملة الثالثة  :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ
 acidophilusوبعدد بكتٌري  107لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 -4المعاملة الرابعة  :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل ببكترٌا Bacillus subtilus
وبعدد بكتٌري  107لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 -5المعاملة الخامسة :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل ببكترٌا Bifidobacterium
وبعدد بكتٌري  107لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 -6المعاملة السادسة :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل بخلٌط من البكترٌا أعاله وبعدد
بكتٌري  108لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
وكانت الصفات المدروسة فً هذه الدراسة هً معدل وزن االفراخ عند الفقس والنسبة المئوٌة
لحٌوٌة االفراخ والنسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة.
أشارت نتائج التجربة إلى ان حقن بكترٌا المعززات الحٌوٌة وخلٌطهم قد ادت الى ارتفاع
عالً المعنوٌة (  )P≤0.01فً كل من معدل وزن الفرخ الفاقس حدٌثا ً والنسبة المئوٌة لحٌوٌة
االفراخ مع انخفاض معنوي (  )P≤0.05فً النسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة مقارنة مع
معاملتً السٌطرة الموجبة والسٌطرة السالبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث مستل من اطروحة الباحث الثانً
المقدمة:
تنحصر اهمٌة صناعة الطٌور الداجنة بالوقت الحاضر الى اهمٌة منتجاتها سواء كانت
االساسٌة كاللحم والبٌض او الثانوٌة ونتٌجة للفجوة الكبٌرة التً حدثت بٌن ما ٌنتج كمصدر
للبروتٌن الحٌوانً والنمو السكانً مما ٌتنبأ عن حصول كوارث على مستوى التغذٌة البشرٌة
بدأت الشركات العالمٌة المتخصصة فً صناعة الطٌور الداجنة الى انتاج سالالت عالمٌة
لفروج اللحم تمتاز بمواصفات عالٌة لتوفٌر الحد االدنى لمتطلبات االمن الغذائً ( ،)13اذ تمتاز
هذه السالالت بكفائتها العالٌة فً سرعة النمو والزٌادة الوزنٌة العالٌة باالضافة الى الكفاءة
العالٌة على تحوٌل الغذاء وان هذه المواصفات زادت من متطلباتها الغذائٌة واالدارٌة والصحٌة
تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات....
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( ،)8لذا عمل الباحثون الى اجراء العدٌد من الدراسات الجل الوصول الفضل انتاجٌة لها
وكذلك للتخلص من العدٌد من المشاكل التً تواجه هذه السالالت ،وٌعتبر بٌض التفقٌس المنتج
من قطعان االمهات المنتجة لسالالت فروج اللحم الجوهر األساسً فً تطور صناعة الطٌور
الداجنة من خالل انتاجها لالفراخ وبالتالً توفٌر اللحوم البٌضاء (  ،)2وٌعد حقن بٌض التفقٌس
او حقن اجنة الدجاج احد التقانات الحدٌثة الجل ضمان حٌوٌة االجنة وبالتالً انتاج فراخ سلٌمة
ذات قابلٌة على انتاج عالٌة (  ،)31وان عملٌة حقن اجنة الدجاج هً ادخال العناصر الغذائٌة
إلى داخل بٌض التفقٌس على شكل سائل سواء كانت أحماض امٌنٌة (  ،)23مواد كاربوهٌدراتٌة
او سكرٌة كالمالتوز ،السكروز أوالدكسترٌـن (  ،)30الفٌتامٌنـات مثل حامض الفولٌك (  )1او
الباٌوتٌن ( ، )7ومن المواد المحقونة هً حقن المعززات الحٌوٌة او زروعات االقصاء التنافسً
.)5( Competitive Exclusion Culture
،Bacteria
وتعرف المعززات الحٌوٌة بانها مزارع ماٌكروبٌة حٌة تحوي على بكترٌا
خمائر  ،Yeastاعفان  Moldsاو خلٌطها حٌث تعزل من الفلورا المعوٌة للقناة الهضمٌة
للدجاج البالغ (  ،)25وان لهذه االحٌاء المجهرٌة المقدرة على االلتصاق فً الخالٌا الطالئٌة
المبطنة لالمعاء لتقوم بغلق المستقبالت امام البكترٌا المرضٌة مما تمنعها من عمل االصابة
المرضٌة (  )28وتمتاز بكترٌا المعززات الحٌوٌة بان لٌس لها اي تاثٌر سمً على الطٌور
( )15وذات قدرتها العالٌة على مقاومة اإلفرازات المعوٌة وبالتالً قدرتها على العٌش فً
األمعاء ذات البٌئة الحامضٌة لكل جزء من القناة الهضمٌة وتحفز الجسم على المقاومة ضد
األمراض خصوصا ً االمراض التً تصٌب الجهاز الهضمً (  ،)24كما تمتاز بإنتاج األحماض
العضوٌة  Organic acidمثل حامض اللبنٌك  Lactic acidو حامض الخلٌك Acetic
 acidاللذان لهما تأثٌر سام ضد البكترٌا المرضٌة إذ ٌعمل هذان الحامضان على خفض األس
الهٌدروجٌنً مما ٌوفر بٌئة حامضٌة غٌر مالئمة لنمو البكترٌا المرضٌة (.)14
وان حقن اجنة فروج اللحم بالٌوم الثامن عشر والتاسع عشر من عمر الجنٌن بزروعات
االقصاء التنافسً ادى الى زٌادة اعداد بكترٌا  Lactobacillus reuteriمع انخفاض اعداد
بكترٌا  Salmonellaو  Escherichia coliفً امعاء افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد
وبالتالً زاد من مقاومة االفراخ من االصابات البكتٌرٌة باعمار مبكرة وتقلٌل هالكات االفراخ
الناتجة منها (  ،)17كما الحظ  Schneitzوآخرون (  )27اٌضا ً انخفاض اعداد بكترٌا
السالمونٌال فً األفراخ الفاقسة نتٌجة حقن بٌض تفقٌس أمهات فروج اللحم بزروعات االقصاء
التنافسً عند عمر ٌ 18وم من عمر الجنٌن مقارنة بمعاملة السٌطرة مما حسن من اداء هذه
االفراخ ،وان حقن اجنة فروج اللحم بالٌوم العاشر من عمر الجنٌن بجرعة  0.1مل لكل بٌضة
Lactobacillus
 109خلٌة حٌــة من بكترٌـــا
بالمعزز الحٌوي الذي ٌحوي على
 /acidophilusبٌضة حسن معنوٌا ً من وزن الفرخ مقارنة بمعاملة السٌطرة اذ بلغ معدل وزن
الفرخ  43.80و 42.50غم لكل من معاملتً المعزز الحٌوي والسٌطرة على الترتٌب ( ،)4كما
ان حقن اجنة فروج اللحم بـ  0.1مل لكل بٌضة فً الٌوم التاسع من عمر الجنٌن بالمعزز
الحٌوي الحاوي على بكترٌا ،Lactobacilli 109 ،Lactobacillus acidophilus 108
 bacillus subtilus 108و  saccharomyces serevisiae 108ادى الى تفوق
عالً المعنوٌة فً معدل وزن األفراخ الفاقسة مقارنة بمعاملتً حقن االجنة بفٌتامٌن  Cالسٌطرة
والتً بلغ معدل وزن األفراخ فٌها  39.11 ،41.19و 37.34غم على التوالً (  ،)5واوضح
 Hashemzadehوآخرون ( )18ان حقن المعزز الحٌوي الحاوي على106خلٌة بكتٌرٌة من
L. ،L. rhamnosus ،Lactobacillus acidophilus ،Aspergillus oryzae
Enterococcus ، Bifidobacterium bifidum ،L. bulgaricus ،plantarum
Candida Pintolopesii
 Streptococcus thermophilus،faeciumو
وبجرعة  0.3مل /بٌضة وبعمر ٌ 18وم من الحضن ادى الى انخفاض فً اعداد مستعمرات
تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات....
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بكترٌا السالمونٌال فً محتوٌات امعاء األفراخ الفاقسة حدٌثا ً اذ بلغت اعدادها  /cfu 8.75غم
مقارنة بمعاملة السٌطرة التً بلغت  /cfu10.51غم  ،والحظ  Mansoubوآخرون ( )21
ٌ 18وم من الحقن فً الفسحة الهوائٌة والذي ٌحتوي
بأن حقن المعزز الحٌوي بعمر
على  Bacillus subtilus ،Lactobacilli،Lactobacillus acidophilusو
 Saccharomyces cerevesiaeولكل منها  107خلٌة لكل فرخ ادى الى زٌادة مقاومة
األفراخ الفاقسة حدٌثا ً لالمراض التً تسببها السالمونٌال والتً بلغت نسبة االصابة فٌها الى
 %13مقارنة بمعاملة السٌطرة والتً بلغت نسبة االصابة فٌها  .%88وأن إعطاء أفراخ فروج
اللحم بعمر ٌوم واحد بكترٌا العصٌات اللبنٌة كمعزز حٌوي عن طرٌق ماء الشرب وبجرعة
مقدارها  108خلٌة  /مل قد أدى إلى زٌادة معدل وزن األفراخ معنوٌا ً حٌث تعمل هذه البكترٌا
على تثبٌط بكترٌا  E.coliفً حوصلة وصائم وأعوري األفراخ المعاملة (.)3
وتهدف الدراسة الحالٌة والمتضمنة حقن اجنة الدجاج بأنواع المعززات الحٌوٌة وبٌان
تأثٌرها فً بعض صفات االفراخ الفاقسة ساللة .Ross308
المواد وطرائق العمل:
تم جلب  1080بٌضة تفقٌس من حقول أمهات فروج اللحم (  )Ross 308من شركة
رعد الشمري فً محافظة القادسٌة فً ٌوم  ،2011/11/5وكانت وجبة البٌض مجمعة من
وجبة واحدة ومن حقل واحد ومخزون لمدة ٌومٌن واألمهات بعمر  32أسبوعاً ،نقل البٌض إلى
محطة األبحاث والتجارب الزراعٌة التابعة إلى كلٌة الزراعة  /جامعة المثنى ،وعند اختٌار
البٌض الصالح للتفقٌس تم مراعاة أن ٌكون متجانسا ً فً الوزن تقرٌبا ً إذ بلغ معدل وزن البٌضة
تقرٌبا ً  58.5غم مع استبعاد البٌض المتطاول ،المتصدع ،المكسور القشرة ،المتسخ ،المشوه
وغٌر الطبٌعً .وحضن البٌض فً ماكنة التفقٌس نوع  Mimihatchingصٌنٌة الصنع بعد
تنظٌم درجة حرارة الحاضنة  37.8م ºوالرطوبة النسبٌة  %70وقلب البٌض  24مرة ٌومٌا ً
بصورة أوتوماتكٌة وذلك ابتدءا ً من الٌوم األول للحضن لغاٌة نهاٌة الٌوم الثامن عشر من
الحضن ،نقل بعد ذلك البٌض إلى جزء التفقٌس فً صوانً مستوٌة القاعدة مع ضبط درجة
الحرارة  37.5م °والرطوبة النسبٌة  %80ولم ٌقلب البٌض فً الثالثة أٌام األخٌرة من فترة
التفقٌس ،واستخدم  900بٌضة ملقحة ذات جنٌن حً فً ست معامالت بواقع  150بٌضة لكل
معاملة وزعت عشوائٌا ً على ثالثة مكررات ( لكل مكرر  50بٌضة ) خالل فترة التفقٌس التً
ابتدأت من  2011/11/5ولغاٌة  ،2011/11/26وكانت المعامالت التجرٌبٌة كما ٌلً :
 -1المعاملة األولى ( السٌطرة السالبة ) :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة ترك بدون حقن.
 -2المعاملة الثانٌة ( السٌطرة الموجبة ) :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل لكل بٌضة
ماء مقطر معقم فقط فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 0.3مل ببكترٌا Lactobacillus
 -3المعاملة الثالثة  :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ
 acidophilusوبعدد بكتٌري  107لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 -4المعاملة الرابعة  :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل ببكترٌا Bacillus subtilus
وبعدد بكتٌري  107لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 -5المعاملة الخامسة :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل ببكترٌا Bifidobacterium
وبعدد بكتٌري  107لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
 -6المعاملة السادسة :بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ  0.3مل بخلٌط من البكترٌا أعاله وبعدد
بكتٌري  108لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن.
وكانت الصفات المدروسة كاالتً:

تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات....
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معدل وزن األفراخ عند الفقس
وزنت األفراخ الفاقسة فً كل مكرر بواقع خمسة أفراخ فً كل مكرر باستخدام مٌزان كهربائً
حساس لثالث مراتب عشرٌة نوع  Kuren 572تركً المنشأ وبعدها استخرج معدل وزن كل
فرخ لذلك المكرر (.)9
النسبة المئوٌة لحٌوٌة األفراخ
ال ٌمكن قٌاس حٌوٌة األفراخ عند الفقس ،بل ٌمكن قٌاسها فً الفترة األولى من التربٌة،
وتقاس بطرٌقتٌن األولى هو وضع مجموعة من األفراخ على ظهورها وحساب عدد األفراخ
التً استطاعت الوقوف على أرجلها بعد عشرٌن ثانٌة الستخراج نسبة مئوٌة تمثل نسبة حٌوٌة
األفراخ (  ، )9أما الطرٌقة الثانٌة فتتمثل بعدد األفراخ السلٌمة التً عاشت لفترة معٌنة بالنسبة
للعدد الكلً حٌث تحسب النسبة المئوٌة لحٌوٌة األفراخ عن طرٌق مالحظة ومراقبة األفراخ
خالل األسبوع األول بعد الفقس وتسجٌل الهالكات وفقا ً لما أشار إلٌه  Ahmedو Sharma
( )12وحسب المعادلة التالٌة:
عدد األفراخ الفاقسة الحٌة لمدة سبعة أٌام
× 100
النسبة المئوٌة لحٌوٌة االفراخ =
عدد األفراخ الكلٌة
النسبة المئوٌة لألفراخ المشوهة
حسبت النسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة لكل معاملة وحسب المعادلة التً أشارالٌها هجول ()10
عدد األفراخ المشوهة
× 100
نسبة األفراخ المشوهة =
عدد األفراخ الفاقسة
التحلٌل االحصائً :
استعمل التصمٌم العشوائً الكامل (  )CRDلدراسة تأثٌر المعامالت المختلفة فً الصفات
 )16 ( Duncanمتعدد
المدروسة  ,وقورنت الفروق المعنوٌة بٌن المتوسطات باختبار
الحدود تحت مستوى معنوٌة  . 0.01 & 0.05واستعمل البرنامج  )26 ( SASفً التحلٌل
اإلحصائً وفق األنموذج الرٌاضً اآلتً :
Yij =µ +Ti + eij
النتائج والمناقشة:
ٌبٌن الشكل (  )1تاثٌر حقن اجنة بٌض التفقٌس بالمعززات الحٌوٌة فً معدل وزن االفراخ
الفاقسة حدٌثا ً اذ تشٌر النتائج الى تفوق عالً المعنوٌة (  )P≤0.01لمعاملتً خلٌط البكترٌا
Lactobacillus
وبكترٌا بكترٌا  Bifidobacteriumمقارنة بمعاملتً بكترٌا
 acidophilusوبكترٌا  Bacillus subtilusواللتان أظهرتا تفوقا ً عالً المعنوٌة
( )P≤0.01مقارنة بمعاملتً السٌطرة الموجبة والسٌطرة السالبة ،وهذه النتٌجة تتفق مع الباحث
 Tortueroوآخرون (  )29الذي غذي افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد بعلٌقة حاوٌة على
بكترٌا  Streptococcus faciumو  Lactobacillus acidophilusوبمعدل إضافة
109خلٌة  /كغم ،وكذلك لوحظت نفس النتٌجة عند اعطاء افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد
بكترٌا العصٌات اللبنٌة كمعزز حٌوي عن طرٌق ماء الشرب بجرعة مقدارها  108خلٌة  /مل
( ،)3وان وزن االفراخ الفاقسة الناتجة من امهات معاملة بالمعزز الحٌوي بواقع  6كغم لكل
طن علف قد ارتفع معنوٌا ً مقارنة بمعاملة السٌطرة (  ،)6وان حقن اجنة فروج اللحم بـ  0.1مل
لكل بٌضة بالٌوم التاسع من عمر الجنٌنً بالمعزز الحٌوي الحاوي على بكترٌا
تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات....
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bacillus subtilus ،Lactobacilli 109 ،Lactobacillus acidophilus 108
 108و  saccharomyces serevisiae 108ادى الى تفوق عالً المعنوٌة فً معدل
وزن االفراخ الفاقسة حدٌثا ً ( ،)3وكذلك ان حقن اجنة فروج اللحم بالمعزز الحٌوي الذي ٌحوي
على  109خلٌة حٌــة من بكترٌـــا  /Lactobacillus acidophilusبٌضة حسن معنوٌا ً من
وزن الفرخ مقارنة بمعاملة السٌطرة (  ،)4بٌنما لم ٌالحظ  O’Deaوآخرون (  )22أي تاثٌر
معنوي فً معدل وزن االفراخ الفاقسة حدٌثا ً عند تغذٌة امهاتها بعالئق تحوي على المعززات
الحٌوٌة ،قد ٌكون السبب الرئٌسً فً زٌادة وزن االفراخ الفاقسة حدٌثا ً بسبب ان البكترٌا
المستخدمة كمعزز حٌوي لها دور اٌجابً فً تثبٌط بكترٌا السالمونٌال و  ،)3 ( E.Coliوكذلك
بٌن  )20 ( Larryبان اعطاء افراخ فروج اللحم بالمستحضرات الحاوٌة على بكترٌـــا
 Lactobacillus acidophilusمع ماء الشرب خالل االٌام االولى من عمرها سٌؤدي الى
خفض االصابة ببكترٌا  ، Campylobacter jejuuniوكذلك لوحظ بان حقن اجنة فروج
اللحم بزروعات االقصاء التنافسً ادى لزٌادة اعداد بكترٌا  Lactobacillus reuteriمع
انخفاض اعداد بكترٌا  Salmonellaو  Escherichia coliفً امعاء افراخ فروج اللحم
بعمر ٌوم واحد وبالتالً تحسن النمو لهذه االفراخ نتٌجة لدور هذه االحٌاء فً زٌادة جاهزٌة
بعض العناصر الغذائٌة كالكالسٌوم والزنك (.)11
شكل ( )1تاثٌر حقن بٌض التفقٌس ببكترٌا المعززات الحٌوٌة فً معدل وزن الفرخ الفاقس حدٌثا ً (غم).

43

 T1انًعايهت االونى  :انسٍطرة انسانبت بذوٌ
حقٍ T2.انًعايهت انثاٍَت  :انسٍطرة انًىجبت
بحقٍ بٍض انتفقٍس بانًاء انًقطر انًعقى
بجرعت  0.3يم  /بٍضت T3 .انًعايهت انثانثت:
حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا
 Lactobacillus acidophilusبجرعت
 0.3يم  /بٍضت T4 .انًعايهت انرابعت :حقٍ
بٍض انتفقٍس ببكترٌا Bacillus subtilus
 T5انًعايهت
بجرعت  0.3يم  /بٍضت.
انخايست :حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا
 Bifidobacteriumبجرعت  0.3يم /
بٍضت T6 .انًعايهت انسادست :حقٍ بٍض
انتفقٍس بخهٍط انًعسز انحٍىي ( Probiotic
) بجرعت  0.3يم  /بٍضت.
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وٌوضح الشكل ( )2الى ان النسبة المئوٌة لحٌوٌة االفراخ حدٌثا ً قد اظهرت تفوقا ً عالً المعنوٌة
( )P≤0.01مقارنة بمعاملتً السٌطرة الموجبة والسٌطرة السالبة باالضافة الى ذلك بٌنت
النتائج الى عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن معامالت المعززات الحٌوٌة.
وٌالحظ من الشكل (  )3الى ان النسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة او المعاهة قد ارتفعت معنوٌا ً
( )P≤0.05فً معاملة السٌطرة السالبة مقارنة بمعاملتً بكترٌا  Bifidobacteriumوخلٌط
البكترٌا وتوضح النتائج بعدم وجود فروقات معنوٌة بٌن معامالت السٌطرة السالبة والسٌطرة
الموجبة ومعاملة بكترٌـــا  Lactobacillus acidophilusوبكترٌا Bacillus subtilus
باالضافة الى ذلك عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن السٌطرة الموجبة ومعاملة بكترٌـــا
 Lactobacillus acidophilusوبكترٌا  Bacillus subtilusو بكترٌا
 O’Deaوآخرون
 Bifidobacteriumوخلٌط البكترٌا ،واتفقت هذه النتٌجة مع الباحث
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( )22الذي بٌن بوجود انخفاض غٌر معنوي فً نسبة االفراخ المعاهة او المشوهة والذي قد
ٌكون السبب نتٌجة لمقاومة االفراخ الفاقسة حدٌثا ً لالمراض التً تسببها السالمونٌال كالتهاب
السرة والتهاب كٌس الصفار (.)19
شكل ( )2تاثٌر حقن بٌض التفقٌس ببكترٌا المعززات الحٌوٌة فً النسبة المئوٌة
لحٌوٌة االفراخ ()%
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 T1انًعايهت االونى  :انسٍطرة انسانبت
بذوٌ حقٍ T2 .انًعايهت انثاٍَت :
انسٍطرة انًىجبت بحقٍ بٍض انتفقٍس
بانًاء انًقطر انًعقى بجرعت  0.3يم /
بٍضت T3.انًعايهت انثانثت :حقٍ بٍض
Lactobacillus
انتفقٍس ببكترٌا
 acidophilusبجرعت  0.3يم /
بٍضت T4 .انًعايهت انرابعت :حقٍ بٍض
انتفقٍس ببكترٌا Bacillus subtilus
بجرعت  0.3يم  /بٍضت T5 .انًعايهت
انخايست :حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا
 Bifidobacteriumبجرعت  0.3يم /
بٍضت T6 .انًعايهت انسادست :حقٍ
بٍض انتفقٍس بخهٍط انًعسز انحٍىي (
 ) Probioticبجرعت  0.3يم  /بٍضت.
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شكل ( )3تاثٌر حقن بٌض التفقٌس ببكترٌا المعززات الحٌوٌة فً النسبة المئوٌة
لالفراخ المشوهة (.)%

 T1انًعايهت االونى  :انسٍطرة
انسانبت بذوٌ حقٍ T2 .انًعايهت
انثاٍَت  :انسٍطرة انًىجبت بحقٍ
بٍض انتفقٍس بانًاء انًقطر
انًعقى بجرعت  0.3يم  /بٍضت.
 T3انًعايهت انثانثت :حقٍ بٍض
انتفقٍس ببكترٌا
Lactobacillus acidophilus
T4
بجرعت  0.3يم  /بٍضت.
انًعايهت انرابعت :حقٍ بٍض
Bacillus
انتفقٍس ببكترٌا
 subtilusبجرعت  0.3يم /
بٍضت T5 .انًعايهت انخايست:
حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا
 Bifidobacteriumبجرعت 0.3
 T6انًعايهت
يم  /بٍضت.
انسادست :حقٍ بٍض انتفقٍس
بخهٍط انًعسز انحٍىي (
 ) Probioticبجرعت  0.3يم /
بٍضت.
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The effect of in ovo injection with probiotics on the chicks
traits
A. Sh. A. Al-Obaidi

J.K.M. Al-Gharawi

Agriculture col- Baghdad uni.

Agric. col.Mothanna uni.

Abstract:
Nine hundred hatching eggs were divided into six groups, three
replicates per group (150 eggs per replicates). On day seven of
incubation each egg were injected by 0.3 ml of solution. The
treatment groups as follow:
1- First group (Negative control): without injection (T1).
2- Second group (positive control): Sterilized distilled water (T2).
3- Third group : Lactobacillus acidophilus107 (T3).
4- Fourth group: Bacillus subtilus107 (T4).
5- Fifth group: Bifidobacterium107 (T5).
6- Sixth group: 108 mix of probiotic bacteria group (T6).
The study treatment traits were chicks weight, chicks viability and
deformed percentage chicks.
The result showed a highly significant increase (P≤0.01) in the
chicks weight with a highly significant decrease (P≤0.01) in the
chicks viability, significant decrease (P≤0.05)

in

deformed

percentage chicks compare with control treatment .

أٌاد شهاب أحًذ

127

....تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات

