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Hubbard Efficiency Plus معيار للكفاءة !
 لقد استخدم اخر ما تم التوصل اليه من تقنيات في مجال البحث والتنمية لتحسين أداء األمهات والالحم معاً كي تلبي طموحات

 السادة العمالء . هذا لتصبح تلك الساللة المزيج الرائع من الجينات الذي يحقق األداء األفضل لكل من األمهات والالحم على حد

 سواء .ذلك ليضمن السادة العمالء العدد األكبر من بيض التفريخ وأيضاً عدد الصيصان لكل أم . هذا إضافةً ألداء الالحم الذي

 عرف بمقاومته للظروف الصعبة متمتعاً بصحتة الجيدة . ليس هذا فحسب بل سينعمون أيضاً بمردود أكبر من إجمالي اللحم

 المباع اضافة الى جودته العالية . بجانب كفاءة التحويل الغذائي ذلك العامل الهام  الذي يوفر مردوداً إقتصادياً للقائمين على

اإلنتاج ويوفر أيضاً اإلستمرار االَمن لموازين الطبيعة .

 إناث هبرد افيشنسى بلس تضمن لصناعة الدجاج الالحم المخزون الوراثى الذي لطالما تطلعت إليه من خالل ساللة  واحدة

بكونها متعددة المهام  بأداءها الممتاز ومردودها اإلقتصادي العالي عبر كل حلقات إنتاج الالحم.

اإلختيار األمثل
HUBBARD CONVENTIONAL 

 األداء على مستوى األمهات
2 345 – 2 425 g وزن الجسم على عمر 20 إسبوع 

4 080 – 4 140 g وزن الجسم على عمر 64 إسبوع

187.6    إجمالى عدد البيض الكلى/ دجاجة مسكنة حتى عمر 64 إسبوع 
TE / HH - Œufs totaux / poule départ

180.1  إجمالى عدد بيض التفريخ / دجاجة مسكنة حتى عمر 64 إسبوع 
HE / HH - OAC / poule départ

83.5 %  المتوسط العام لنسبه الفقس حتى عمر 64 إسبوع

150.3   إجمالى الصيصان المنتجة /دجاجة مسكنة حتى عمر 64 إسبوع
Chicks / HH - Poussins / poule départ

إسبوع 0-64 إسبوع 20-64  إجمالى إستهالك ألعلف متضمنا علف الذكور

314 g 275 g  لكل بيضة منتجة

327 g 286 g لكل بيضة صالحة للتفريخ

382 g 334 g  لكل صوص منتج

 األداء على مستوى دجاج الالحم
 معامل التحويل الغذائى

FCR - Indice de consommation
 متوسط وزن الجسم

 as hatched / tout / ذكورو إناث)
venant)

 العمر باليوم

1.34 1 604 g يوم 28

1.48 2 269 g يوم 35

1.62 2 948 g يوم 42

1.76 3 606 g يوم 49

1.90 4 209 g يوم 56
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