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  مشروع قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري
  2005دجنبر   15لتاريخ   05-2128رقم 

  بيولوجيا يحدد الشروط الخاصة بنمط تربية الطيور الداجنة
  

  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري،
  

لتطبيق القانون رقم ) 2004دجنبر  27( 1425من ذي القعدة  14الصادر في   684-04-2بناءا على مرسوم رقم 

  .35المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها و خاصة المادة رقم  99-49
    

  :يقرر ما يلي                                              
  

  .مط التربية البيولوجية للطيور الداجنةيحدد هذا القرار الشروط الخاصة بن: المادة األولى 
نقصد بالتربية البيولوجية للطيور الداجنة آل المنتوجات الصادرة عن نمط تربية الطيور الداجنة التي تستجيب :   2المادة 

  :إلى المعايير التالية 
(a اللحم سالالت ذات مناعة قوية و نمو البطيء بالنسبة للطيور الداجنة من صنف:   أصل الدواجن.  
(b  ظروف التربية  :  

متر مربع على أآبر تقدير بالنسبة للطيور الداجنة  400 (محل التربية مفتوح و مضيء طبيعيا وذات مساحة صغيرة  -
  .)متر مربع بالنسبة للطيور الداجنة من صنف البيض 500من صنف اللحم و 

آلغ من الوزن الحي بالنسبة للطيور الداجنة من  16ع و طيور في المتر المرب 8الكثافة القصوى داخل محل التربية هي  -
  . طيور في المتر المربع بالنسبة للطيور الداجنة من صنف البيض 6صنف اللحم، و 

  .متر مربع لكل طائر حسب الصنف 15إلى  4توفر للطيور منذ نمو الريش على ساحة للرعي من  -
(c من الحبوب 50%من المواد األولية النباتية منها  95%ى يجب أن تحتوي التغذية على األقل عل:   التغذية.   

  . (OGM)يمنع استعمال المنتوجات الصادرة من األعضاء المعدلة وراثيا 
(d ما عدى التلقيحات، يمنع منعا آليا خالل آل مراحل اإلنتاج استعمال األدوية ألوباتية :  الوقاية و العالج

Allopathiques .ة إصابتها بمرض ما باستعمال األدوية النباتية أو الطب التجانسي تعالج الدواجن في حال
Homéopathie.  

(e  تربى الطيور الداجنة البيولوجية لمدة أطول من مدة تربية الطيور الداجنة العادية: سن البيع.  
  .يمنع منعا آليا تواجد الطيور الداجنة البيولوجية و غير البيولوجية  في نفس الضيعة    : 3المادة 
  .ال يسمح بتناوب تربية الطيور الداجنة البيولوجية و غير البيولوجية  في نفس الضيعة   : 4المادة 
لتربية الطيور ذات مساحة إجمالية ال يمكن ألي ضيعة تربية الطيور الداجنة البيولوجية أن تتوفر على محالت :  5المادة 
  .)2م(متر مربع 1600تتعدى 
على العنونة الملتصقة على المواد النهائية الناتجة عن الطيور الداجنة " بيو"يجب أن تظهر التسمية :   6المادة 

  .البيولوجية
  . الطيورو المعداتيجب تفضيل استعمال المواد المطهرة غير المضرة بالبيئة لتنظيف محالت تربية :  7المادة 
يسمح باستعمال الفيتامينات و األمالح المعدنية و األحماض األمينية المرآبة في تغذية الطيور الداجنة :  8المادة 

  .البيولوجية
 



 
  :تحدد معايير أنماط تربية أهم أصناف الطيور الداجنة بيولوجيا في الجدول التالي :  9المادة 

  
 يالديك الروم  دجاج اللحم  النوع

  "بيبي " 
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الحبشي 
  و البط

  إوز
  

  النعام  دجاج البيض

سالالت مختارة الجتناب المشاآل   السالالت ذات نمو بطيء                     الساللة 
  الصحية 

  
للضيعة و  )2م(متر مربع  1600المساحة القصوى لمحالت التربية    ظروف التربية 
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: المساحة الخضراء  -
عدد الطيور في المتر 

  مربع
 2م/ طيور 10  2م/ طيور 4 

4 
/ طيور
  2م

15 
/ طيور
  2م

  2م/ طيور 4

سنتمتر  20و 
من معلقات 
  لكل طير

  2م/ طير 400إلى  20

  سب السنح

  2م/ طيرللتوالد 400 و

طيور مربات على األرض بوجود معلقات و أبواب تطل على 
      )من مدة التربية  50 (%مساحات خضراء للرعي 

  

حبوب + آسب و حبوب زيتية +  )فيما بعد 75%يوم و 28على األقل قبل  50 (%الحبوب   التغذية
protéagineux   + ميناتفيتا+ معادن + زيوت نباتية.  

  سن الذبح األدنى 
  أسبوع 20   أسبوع 12 

14 
  أسبوع

20 
 أسبوع

  شهر 13   شهر 18

  
  .يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية:  10المادة 

  
  2005دجنبر   15و حرر بالرباط في 

   محند العنصر: اإلمضاء 
 صيد البحريوزير الفالحة و التنمية القروية و ال

 
 
 
 
 
 


