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مرحلة النمو )حتى 17 إسبوع(
%98نسبة الحيوية

6.13–5.75 كجمكمية العلف املستهلك
1.48–1.40 كجم وزن الجسم عند 17 إسبوع

مرحلة اإلنتاج )حتى 100 إسبوع(

%96–95قمة اإلنتاج
266–257عدد البيض )دجاجة/ يوم( HD ىف 60 إسبوع
432–419عدد البيض )دجاجة/ يوم( HD ىف 90 إسبوع

483–468عدد البيض )دجاجة/ يوم( HD ىف 100 إسبوع
262–253عدد البيض )دجاجة مسكنة( HH ىف 60 إسبوع
421–408عدد البيض )دجاجة مسكنة( HH ىف 90 إسبوع

467–453عدد البيض )دجاجة مسكنة( HH ىف 100 إسبوع
%97نسبة الحيوية حتى 60 إسبوع

%92نسبة الحيوية حتى 100 إسبوع
140العمر باليوم عند بلوغ %50 إنتاج )من الفقس(

 59.7–57.3 جم/ بيضةوزن البيضة عند 26 إسبوع
 62.5–60.1 جم/ بيضةوزن البيضة عند 32 إسبوع
 65.5–62.9 جم/ بيضةوزن البيضة عند 70 إسبوع

 66.7–64.0 جم/ بيضةوزن البيضة عند 100 إسبوع
28.4 كجمإجامىل كتلة البيض لكل دجاجة مسكنة )100–18 إسبوع( 

1.97–1.85 كجم وزن الجسم عند 32 إسبوع
2.03–1.91 كجموزن الجسم عند 70 إسبوع

2.04–1.92 كجموزن الجسم عند 100 إسبوع
ممتازة األجزاء اللحمية خاليه من البقع الدمويه و الخلو من األجزاء اللحمية و البقع الدموية

ممتازة صالبة قرشة البيضة
87لون القرشة عند 38 إسبوع
85لون القرشة عند 56 إسبوع
81لون القرشة عند 70 إسبوع

78لون القرشة عند 100 إسبوع
90.0وحدة هوف عند 38 إسبوع
84.0وحدة هوف عند 56 إسبوع
81.1وحدة هوف عند 70 إسبوع

79.3وحدة هوف عند 100 إسبوع
112–105 /يوم / طائر  متوسط إستهالك العلف اليومى )100–18 إسبوع(

1.99–1.87معدل تحويل العلف، كجم علف/كجم بيض )60–20 إسبوع(
2.10–1.95معدل تحويل العلف، كجم علف/كجم بيض )100–20 إسبوع(
0.54–0.50اإلستفادة من العلف، كجم بيض/ كجم علف )60–20 إسبوع(

0.51–0.48اإلستفادة من العلف، كجم بيض/ كجم علف )100–20 إسبوع(
1.46–1.42 كجمالعلف لكل دستة )12( بيضة )60-20 إسبوع(

1.58–1.54 كجمالعلف لكل دستة )12( بيضة )100-20 إسبوع(
أصفرلون الجلد

جافحالة الزرق

ملخص معدالت األداء


