


 فيوال حسن ذكى. د.أ
 أستاذ أمراض األسماك ورعايتها

 كلية الطب البيطرى 

 جامعة المنصورة



I -األسس العبمة لتفريخ البلطي 
 Brood stockقطيع األمهبت  1) 

 ٝيٕصؼ اٌؾصٛي ػٍي األِٙبد ِٓ ألوة ِفوؿ سّى
ٚمٌه ٌزفبكٜ اٌزٍٛس اٌٛهاصٝ ثٙب أٚ ِيهػخ ِٛصٛق 

اٌّزٛلغ ؽلٚصٗ فٝ األسّبن اٌجويخ فٝ اٌّيبٖ 
 اٌّفزٛؽٗ 

 ِواػبح اٌجلء ثبٌؼلك اٌىبفٝ ٚاٌالىَ ِٓ األِٙبد ٌجلء
 ِشوٚع اٌزفويـ 

 ِٓ َسّىخ / عُ  250 - 200يفعً اٌجلء ثبؽغب 

 ِواػبح رغبٔس األؽغبَ ثيٓ اٌنوٛه ٚاالٔبس 

 ٍِٝواػبح اٌصفبد اٌظب٘ويخ ٌألِٙبد ٚاٌزٝ رلي ػ
 إٌمبٚح اٌٛهاصيخ ِغ كلخ ػٍّيخ اٌفوى

 





 Feedingالتغذية ( 2

 يٕصؼ ثزمليُ ػالئك وبٍِخ ِٚزئخ ٌألِٙبد فبصخ
 فٝ اٌصٛة 

 ػلَ اٌّجبٌغخ فٝ اٌزغنيخ رفبكيب ٌؼلَ روسيت
اٌلْ٘ٛ ؽٛي إٌّبسً ٌٚؼلَ رٍٛس اٌجيئخ اٌّبئيخ 

 فٝ ػٍّيخ اٌزفويـ

 ػلَ رغيو ّٔط اٌزغنيخ أٚ االٔمطبع فغأح ػٓ اٌزغنيخ 

 ٌٝ16 - 10رؾزبط األِٙبد ٌّٕٛ ِٕبسٍٙب إ  % ِٓ
 ٚىٔٙب غناء

 ُيٕصؼ ثبال٘زّبَ ثزغنيخ األِٙبد فٝ ثلايخ ِٛس
 ِٓ ٚىٔٙب % 2اٌزفويـ ثّؼلي ال يمً ػٓ 

 







 Water resourceمصادر المياه  ( 3
مصدر دائم وكافى وصالح لنوع السمك وجود 

 .  تفريخهوطريقة 

 :مصدرهوتختلف صفات جودة الماء حسب 

 الشرب مياه 

 الصرف الزراعى مياه 

 الصرف الصحى مياه 

 السطحية المياه 



 Environmental conditionsالظروف البيئية  ( 4
 
 كهعخ اٌؾواهح(  أ

 (  َ  30 - 25) يؾزبط اٌجٍطٝ ٌلهعخ ؽواهح ِضٍٝ ِٓ 
 االظبءح( ة

 ٕ٘بن الزواْ ثيٓ كهعخ اٌؾواهح ٚاالظبءح 
 يَٛ/ سبػخ اظبءح  16 - 13ٚثؾزبط اٌجٍطٝ ِٓ 
 100ٌّجخ ػبكيخ أٚ سُ  120ٌّجبد فٍٛهسٕذ  3ٚيزؾمك مٌه ثٛظغ 

 ٚاد 
 ؽٛض اٌزفويـ ِٓ ِزو  1.5ػٍٝ اهرفبع 

 األوسغيٓ اٌنائت( ط
ٌزو ِٓ األوسغيٓ / ِغُ  5أِٙبد اٌجٍطٝ ٌّسزٜٛ ال يمً ػٓ رؾزبط 
 .اٌنائت
 ّٔٛ إٌّبسً رضجيط إٌٝ رؤكٜ فٝ ِيبٖ اٌؾٛض األوسغيٓ رنثنة 

 رؾعيٓ اٌجيط رنثنة األوسغيٓ فٝ ِيبٖ 
إلٔزبط يولبد ظؼيفخ ِٚشٛ٘خ ٚلل يّزل اآلصو ٌّٛد اٌغٕيٓ ٚاٌنٜ يؤكٜ 

 يؾزبط ٌزوويياد ػبٌيخ وٍّب رملَ فٝ ِواؽً رطٛهٖ 
 





II-  البلطيتفريخ 
 المسيطرالتفريخ الطبيعى 

 SpawningControlled  

االٔسبْ ٚلل رطٛهد اٌفىوح ِٓ سيطوح رؾذ  
 .األؽٛاض اٌزواثيخ إٌٝ األؽٛاض األسّٕزيخ ٚاٌٙبثبد

ِغ  2َ 1000 - 100ِسبؽخ اٌؾٛض اٌزواثٝ ِٓ (  1
أشبء ؽٛض صيل اِبَ فزؾخ اٌوٜ ِغٙي ثسؤلاد 

 .ماد ِبعخ رسّؼ ثلفٛي اٌيهيؼخ كْٚ األِٙبد

فٝ ثلايخ اٌوثيغ يزُ اػلاك ٚرغٙيي اٌؾٛض ِٓ ( 2
رغفيف ٚرطٙيو ٚؽوس أٚ فوثشخ ٚرسٛيخ ٚظجط 

 60 - 30اٌّيٛي ٚرسّيل ٚظجط ِٕسٛة اٌّيبٖ ِٓ 
 .سُ ِغ اؽىبَ سؤلاد اٌوٜ ٚاٌصوف

 

 

 





اٌزشزيخ إٌٝ أؽٛاض يزُ ٔمً األِٙبد ِٓ ( 3
ِٓ  2َ/ سّىخ  1أؽٛاض اٌزفويـ ثّؼلي 

سّىخ / عُ  250 - 200اٌؾٛض ثٛىْ ِٓ 
 ٕسجخ ث

)  فٝ ؽبٌخ اٌزٙغيٓ  1:  1ثيّٕب ( أبس  3: موو ) 
 (.أٚهيب  Xٔيٍٝ 

 

%   3 - 2ثوٚريٓ ثّؼلي % 25رملَ اٌزغنيخ ( 4
ِٓ ٚىْ األِٙبد فٝ اٌجلايخ صُ رمً ثبٌزلهيظ 

اٌّٛسُ ثبسززضٕبء فزوح اٌواؽخ ثيٓ فالي 
 .اٌزفويقبد

 

 

 



فٝ ثلايخ شٙو أثويً يىْٛ لل رُ اٌزفويـ  ؽيش ( 5
رطٍك األِٙبد ىهيؼزٙب فٝ ااٌؾٛض ٚاٌزٝ رزغّغ فٝ 

ؽٛض اٌصيل أِبَ فزؾخ اٌوٜ ٌيزُ رغّيؼٙب وً يَٛ فٝ 
 .اٌصجبػ اٌجبوو أٚ ػٕل اٌغوٚة

 

فٝ أٚي اٌشٙو يٛٔيٛ يزُ رصفيخ اٌؾٛض رّبِب صُ ( 6
رؼبك اٌلٚهح ِوح أفوٜ ثؼل رطٙيوح ثبٌغيو أٚ اٌّالصيْٛ 

 .ٚيسزّو ٔفس اٌجؤبِظ الرّبَ كٚهح اٌقويف

 

في ثلايخ اٌشزبء ٚػٕلِب رٕقفط كهعخ اٌؾواهح ػٓ ( 7
َ  يزُ اٌزصفيخ إٌٙبئيخ ٌٍؾٛض ٚيزُ رشزيخ 520

األِٙبد ثؾيش يزُ فصً اٌنوٛه ػٓ االٔبس ٚ٘ىنا وً 
 ػبَ

 














