
دراجئ جثوى
أجماك الطعبار 

بافتعاض السمضغئ شغ طحروع
جطعاظا داغمعظث الجراسغ



 إن أسماك العائلة البورية تعيش وتنمو في المياه بالمناطق الحارة وشبه
 الحارة ويمكنها أن تعيش أيضا في المياه العذبة ولكنها تتكاثر في فصل

 التزاوج في المياه المالحة بالبحار حيث أن لها القدرة على التأقلم
 بدرجات الملوحة المختلفة بالوسط المائى وهى منتشرة في أنحاء كثيرة من

 العالم مثل حوض البحر األبيض المتوسط و المحيط الهندى و اليابان و
 الفلبين و تايوان و أندونيسيا و إنجلترا



طمغجات أجماك الطعبار
 1 -  يمكن تربيتها بنجاح في مزارع المياه العذبة أو مياه الشرب أو المياه

المالحة حيث لها المقدرة على التأقلم في درجات الملوحة المختلفة

 2 - مدى تحملها لدرجات الحرارة واسع ولذلك تنتشر في كل من اليابان حيث
 درجات حرارة المياه منخفضة نسبيًا وأيضا في أفريقيا حيث المياه الدافئة

ودرجات الحرارة المرتفعة نسبيًا
 

 3 - تتغذى هذه األسماك على األشياء المتحللة على القاع ولذا فإنها غير
مكلفة وتتميز بمعدالت نمو سريعة

 4 - سهولة إمكانية الحصول على زريعة هذه األسماك من أماكنها
الطبيعية لتربيتها بالمزارع السمكية

 
 5 - تمتاز لحوم هذه األسماك بمذاق وطعم ممتاز حيث يقبل عليها

 المستهلك طازجة أو مملحة بالرغم من أن سعر الكيلو منها يوازي سعر
 الكيلو من اللحوم الحمراء وضعف ثمن الكيلو من لحوم الدواجن الطازجة



تربغئ أجماك الطعبار
شغ طحروع جطعاظا داغمعظث الجراسغ 
 1 - يتم تربية أسماك العائلة البورية مع البلطي و المبروكة تحت نظام

 اإلستزراع المختلط حيث يتم اإلستغالل األمثل للغذاء الطبيعى الموجود
 باألحواض

 2 - يمكن لهذه األسماك أن تصل إلى طول أكثر من 50 سم تقريبًا إذا وجدت
 الرعاية و اإلهتمام الالزمين

 3 - هذا النوع من األسماك حساس جدًا عند نقله من مكان آلخر أو التعامل
 معه لذلك لدى مجموعة سلوانا دايموند طبيب بيطري مختص في تربية

 األسماك للتعامل معها



طعصع أتعاض أجماك الطعبار
شغ طحروع جطعاظا داغمعظث الجراسغ 

آلغات تفرغت أجماك الطعبار
شغ طحروع جطعاظا داغمعظث الجراسغ 

جمهورية مصر العربية
 

1 - وادي النطرون
2 - أدكو

1 - مصدر مياه بحرية نقي خالي من التلوث العضوي أو المعدني
 

2 - مرشحات ميكانيكية وبيولوجية لضمان جودة المياه

3 - عالئق تغذية متزنة الطاقة والبروتين تتراوح ما بين 45 و 50% بروتين

 4 - أحواض زجاجية وخرسانية لتنمية الغذاء الطبيعي طحالب – روتفيرا –
 أرتيميا



المحروع بافرصام

عدد
األفدنة 

إجمالي
عدد الزريعة 

عدد
الزريعة بالفدان

وقت الحصاد
 الجمع 

سعر
الكيلو
عدد

األحواض 

تكلفة الحفر
و شبكة الري

دورة
التسمين 

وزن
البيع 

6000 زريعة في الفدان الواحد

3.108.000

شهر سبتمبر و شهر أكتوبر 

 50 جنيه مصري

518 حوض

 10.360.000 جنيه مصري

سنة واحدة

 يتراوح بين 400 إلى 600 جرام

 518 فدان



شكرا


