
ربح أكرث

•  مثابرة يف اإلنتاج حتى 100 أسبوع

 •  قدرة عالية عىل التكيف مع 
   الظروف البيئية املختلفة

•  رائدة يف كفاءة التحويل الغذايئ

•  جودة بيضة ممتازة

•  لون متجانس لقرشة البيض
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فرتة الرتبية )حتى 17 أسبوع(

%98الحيوية

6069 جمالعلف املستهل

1580 جم وزن الجسم عند 17 أسبوع

فرتة اإلنتاج )حتى 90 أسبوع(

%94.8–96.6قمة اإلنتاج
257.5–269.0عدد البيض لكل دجاجة ىف اليوم حتى 60 أسبوع
328.9–343.4عدد البيض لكل دجاجة ىف اليوم حتى 72 أسبوع
425.5–445.2عدد البيض لكل دجاجة ىف اليوم حتى 90 أسبوع
254.1–265.5عدد البيض لكل دجاجة مسكنة حتى 60 أسبوع
323.3–337.7عدد البيض لكل دجاجة مسكنة حتى 72 أسبوع
415.0–434.2عدد البيض لكل دجاجة مسكنة حتى 90 أسبوع

%97.40الحيوية حتى 60 أسبوع
%95.10الحيوية حتى 80 أسبوع
%93.50الحيوية حتى 90 أسبوع

 144 يومالعمر عند %50 انتاج )من تاريخ الفقس(
59.2 جم/بيضةوزن البيضة عند 26 أسبوع
61.9 جم/بيضةوزن البيضة عند 32 إسبوع
64.8 جم/ بيضةوزن البيضة عند 72 إسبوع

26.8 كجماجامىل وزن البيض املنتج لكل دجاجة مسكنة  )18- 90 أسبوع(
1.93–2.07 كجم وزن الجسم عند 32 أسبوع
1.96–2.10 كجموزن الجسم عند 72 إسبوع

ممتازة خلو البيضة من الشوائب الداخلية
ممتازة قوة القرشة

87لون قرشة البيض عند 38 أسبوع
85لون قرشة البيض عند 56 أسبوع
81لون قرشة البيض عند 72 أسبوع
79لون قرشة البيض عند 90 أسبوع

90.0وحدة هوف عند 38 أسبوع
84.0وحدة هوف عند 56 أسبوع
81.0وحدة هوف عند 72 أسبوع
79.7وحدة هوف عند 90 أسبوع

110.7 /يوم / طائر  متوسط استهالك العلف اليومى )18- 90 أسبوع(
1.90–2.06معامل التحويل الغذاىئ, كجم علف/كجم بيض )20 - 60 أسبوع(
1.91–2.08معامل التحويل الغذاىئ, كجم علف/كجم بيض )20 - 72 أسبوع(
1.98–2.15معامل التحويل الغذاىئ, كجم علف/كجم بيض )20 - 90 أسبوع(

0.49–0.53اإلستفادة من العلف كجم بيض/كجم علف )20 - 60 أسبوع(
0.48–0.52اإلستفادة من العلف كجم بيض/كجم علف )20 - 72 أسبوع(
0.46–0.50اإلستفادة من العلف كجم بيض/كجم علف )20 - 90 أسبوع(

1.19–1.23 كجممعدل استهالك العلف لكل 10 بيضات )20 - 60 أسبوع(
1.21–1.24 كجممعدل استهالك العلف لكل 10 بيضات )20 - 72 أسبوع(
1.26–1.29 كجممعدل استهالك العلف لكل 10 بيضات )20 - 90 أسبوع(

1.43–1.47 كجماستهالك العلف لكل دستة بيض )20 - 60 أسبوع(
1.45–1.49 كجماستهالك العلف لكل دستة بيض )20 - 72 أسبوع(
1.51–1.55 كجماستهالك العلف لكل دستة بيض )20 - 90 أسبوع(

أصفرلون الجلد
جافطبيعة الزرق

ملخص معدالت األداء القياسية


