In ovo injection technology
هً من التقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً الدول المتقدمة منها امرٌكا وكندا والدول االوربٌة حٌث تتضمن
التقنٌة نوعٌن من الموادالمحقونه اللقاحات والتغذٌة المبكرة .هذه الطرٌقة تستخدم حالٌا على المستوى
التجاري فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بنسبة  %58وتعتمد على مبدأ اٌصال اللقاحات والمواد الغذائٌة
الى الجنٌن داخل البٌضة لتحفٌز الجهاز المناعً مبكرا وتولٌد مناعة مبكرة وكذلك اٌصال المواد الغذائٌة
من احماض دهنٌة واحماض امٌنٌة وفٌتامٌنات ومعادن وغٌرها من المواد كنوع من انواع التغذٌة
المبكرة وسد النقص القادم من االفات والفكرة االساسٌة للعملٌة ان البٌضة تعتبر هدف غٌر متحرك اي
هدف ثابت مقارنة بحقن الدجاج البالغ ومشكلة التعامل مع الحٌوان المتحرك وكذلك ان الجنٌن ٌنمو خارج
الجسم فمن السهولة اٌصال المواد الغذائٌة واللقاحات بصورة مباشرة .

محاسن هذه التقنٌة هً تقلٌل جهد العاملٌن اثناء اٌصال اللقاحات والمواد الغذائٌة بالطرق التقلٌدٌة وحقن
اكثر من  58الف بٌضة بالساعه مقارنة  0888دجاجة بالساعه بالطرق التقلٌدٌة وكذلك اٌصال جرعة
من المادة المعطاة بالوقت المناسب وبالجرعة المناسبة وفً اعلى وقت لالحتٌاج .
المعمول سابقا فً مجال االبحاث العراقٌة كانت هناك طرٌقة صعبة بواسطة ثقب البٌضة بابرة وحقن
البٌض هذا ٌاخذ وقت طوٌل وال ٌمكن حقن اكثر من  088بٌضة بالٌوم
ولكن عملت جاهدا على تصنٌع جهاز حقن البٌض والحمد هلل وفقنً على تصنٌع جهاز لحقن
البٌضة ٌستطٌع حقن اكثر من  8888بالساعة وهذا الجهاز ٌخدم فً مجال االبحاث ولكن ال ٌمكن
استخدامه على المستوى التجاري.
تم العمل بهذا الجهاز وتم اكمال مجموعة من االبحاث حٌث نشرت  3ابحاث فً مجاالت سوٌدٌة وهندٌة
وهناك مجموعة كبٌرة من االبحاث قٌد االنجاز
تم حقن مجموعة كبٌرة من المواد الغذائٌة داخل البٌض مثل االومٌغا  3-ومادة الكارنتٌن وفٌتامٌن
 Eوكذلك تم حقن لقاحات لمرض النٌوكاسل ومرض الكمبورو والحمد هلل كانت النتائج جٌدة من ناحٌة
تحسٌن كفاءة التحوٌل الغذائً وبنسبة فقس عالوة على تحسٌن الحالة المناعٌة وصفات الذبٌحة وبعض
الصفات الكٌمو حٌوٌة من خالل تقلٌل نسبة الكولٌسترول فً دم ولحوم الطٌور المحقونه .
اسال هللا ان ٌوفقنا واٌاكم لم فٌة الخٌر والصالح انه سمٌع مجٌب.

