
 

 

 چگونه باید باشد؟ غذایی مرغ عشقه جیر

 

 

در این مقاله قصد داریم نکات مهمی را در مورد جیره غذایی مرغ عشق برای شما ارائه کنیم که با بکارگیری آن ها می 
 .توانید مرغ عشق را به خوبی پرورش دهید

ی رشد مناسب باید سایر مواد و مکمل های غذایی همانند انسان ها که تغذیه آن ها فقط با آب و نان امکان پذیر نیست و برا
نیز مورد استفاده قرار گیرند ، استفاده از آب و دان به تنهایی برای جیره غذایی مرغ عشق مناسب نیست و باید از میوه جات 

 .، سبزی جات و مواد پروتئین دار مانند گوشت نیز در کنار آب و دان استفاده کرد

غذایی در جیره غذایی مرغ عشق هم از لحاظ جیره بندی غذایی و هم از لحاظ روانی می تواند استفاده از یک نوع مواد 
 .برای پرنده مشکل ساز باشد

اگر جیره غذایی مرغ از لحاظ وجود مواد معدنی ، ویتامین ها و پروتئین ها غنی نباشد ، سالمتی پرنده را به خطر انداخته و 
 .نفسی ، نارسایی های تولید مثل ، فلسی شدن پوست و ریزش پرها شودمی تواند منجر به بروز عفونت های ت

 .عالوه بر این ها تغذیه و جیره غذایی نامناسب می تواند کاهش طول عمر پرنده را به دنبال داشته باشد

 :مناسب برای مرغ عشق را بدین صورت معرفی می کند جیره غذایی انجمن جهانی دامپزشکان طیور

  درصد جیره غذایی را شامل می شوند 50دانه ها ، بقوالت و تیره گندمیان. 

  درصد جیره غذایی مناسب مرغ عشق را شامل می شود 45انواع میوه و سبزی به رنگ سبز تیره یا پرتقالی تیه. 

  درصد جیره غذایی را شامل می شود 5سایر مواد غذایی پروتئین دار مانند گوشت و تخم مرغ کامال پخته و لبنیات. 
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باید توجه داشته باشید که مواد غذایی کهنه و فاسد باقی مانده در دانخوری می تواند سالمت پرنده را به خطر بیندازد. 
ک بار عوض شود. اگر هوا خیلی گرم باشد باید هر نیم ساعت یک بار این کار ساعت ی 4تا  2بنابراین مواد غذایی باید هر 

 .را انجام دهید

  

 .مواد غذایی مناسب را باید سه بار در طول شبانه روز یعنی صبح ، ظهر و شب در اختیار پرنده قرار دهید

 دانه ها ، غالت و بقوالت ) حبوبات ( باید چه شرایطی داشته باشند؟ 

باشید که این مواد غذایی باید تازه و پاک باشند و از ظروف تمیز و خشک برای دادن این مواد به پرندگان توجه داشته 
 .استفاده کنید

ظرف پرنده را باید هر روز بررسی کنید. این کار را باید در زیر نور و در مکان هایی مانند سینک ظرفشویی یا روی 
 .سطل زباله انجام دهید

 .را باید جدا کرده و دور بریزید ( Legumes )  ، غالت و بقوالتپوسته های دانه ها 

مرغ عشق ها هنگام مواجه شدن با شرایط نامناسب غذایی و تامین غذای ناکافی نیز از خود رفتار عادی نشان می دهند. 
ر داخل ظروف قرار نظافت را در هنگام خوردن غذا رعایت می کنند و پس از خوردن دانه ها ، پوسته هایشان را دوباره د

 .می دهند

 .اگر صاحبان آن ها به این مساله توجه نکنند احتمال دارد که مواد غذایی را به داخل ظروف نریخته و پرنده ها گرسنه بمانند

  



 

 

 

  

 غذای مرغ عشق  نقش ارزن در تغذیه 

ارزن به پرنده افراط کنید زیرا سرشار از چربی دوست داشتنی ترین غذا برای مرغ عشق ارزن است. منتهی نباید در دادن 
 .است و می تواند منجر به چاقی پرنده شود

 .مرغ عشق از خوشه طالیی ارزن هم به عنوان غذا و هم به عنوان اسباب بازی استفاده می کند

 بیا و صبحانه غیر شیریندر جیره غذایی مرغ عشق می توان از سایر مواد غذایی مانند پاستای پخته ، نان گندم ، برنج ، لو
 .نیز استفاده کرد

  

 دانه های گیاهان 

بسیار مناسب هستند. دانه های جوانه   تغذیه مرغ عشق دانه های خشک ، خیس خورده ، باد کرده و جوانه زده گیاهان برای
 .زده به دلیل دارا بودن پروتئین به صورت کامل ارجحیت دارند

مواد گیاهی مختلف برای تغذیه استفاده می کنند. منقار مرغ عشق ها برای خوردن  مرغ عشق ها در طبیعت از دانه ها و
دانه های با اندازه کوچک اختصاصی شده اند. فضای داخلی منقار باالیی دارای برآمدگی کوچک است که که برای گرفتن و 

 .خرد کردن دانه ها کارایی دارد

  

 چگونه دانه های تازه و کهنه را تشخیص دهیم؟
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هترین روش برای تشخیص دانه های تازه و کهنه سبز کردن دانه ها در داخل آب است. برای این کار دانه ها را به داخل ب
روز پس از ریختن به آب دانه های تازه جوانه می  3،  2آب ریخته و پخش کنید. سپس مواد اضافی را از آن خارج کنید. 

 .های کهنه مشاهده نمی شودزنند در حالی که اثری از جوانه زدن در دانه 

 میوه جات و سبزی جات مناسب برای جیره غذایی مرغ عشق 

پرتقالی یا سبز تیره و همچنین میوه جات برای جیره غذایی مرغ عشق مناسب هستند. از ترکیبات پیش ساز  سبزیجات 
 .برای جیره غذایی مرغ عشق ها استفاده می شود A ویتامین

 .مانع از بروز عفونت در پرندگان شده و موجب سالمتی دستگاه تنفس ، چشم و دهان مرغ عشق می شود A ویتامین

غذیه مرغ ت میوه جاتی مانند سیب زمینی هندی ، هویج ، سیب زمینی شیرین ، کلم بروکلی ، اسفناج و فلفل قرمز خشک برای
 .تقسیم کرده و در جیره غذایی مرغ عشق استفاده کنید مناسب هستند که باید آن ها را به قطعات کوچکتر عشق

 جایگاه مواد غذایی کنسرو شده در جیره غذایی مرغ عشق

برخی از پرندگان من جمله مرغ عشق به سبزیجات و میوه جات یخ زده و کنسرو شده عالقه زیادی دارند. اما سدیم موجود 
بنابراین استفاده از میوه های تازه در جیره غذایی مرغ عشق مناسب  در این مواد غذایی می تواند برای پرندگان مضر باشد.

 .است

 .مرغ عشق ها به میوه های دانه دار مانند انجیر و توت فرنگی عالقه زیادی دارند

 تغذیه مرغ عشق ترکیبات غذایی پروتئینی مناسب برای 

غوطه ور در آب ، توفو ، ماست )غیر شیرین( ،  عالوه بر گوشت و تخم مرغ پخته شده از دیگر مواد غذایی مانند تن ماهی
املت و پنیر روستایی می توان برای تامین پروتئین مرغ عشق استفاده کرد. اما باید بدانید که در دستگاه گوارشی این 

 .پرندگان الکتاز وجود ندارد و تغذیه بیش از حد با مواد لبنی نمی تواند نتیجه بخش باشد

  

 : نعت جوجه کشیمطالب مفید دیگر در ص

 چهل و سه گفتار مهم در مورد میناها | عالقمندان به مرغ مینا بخوانند 

  ۲۰۱۴روش جهانی شدن روند تجارت سریع مرغ در سال 

 خروس الری:زیستگاه اولیه ی مرغ و منشاء نژاد الری 

 رفتارهای اجتماعی و حرکات جمعی شترمرغ در طول روز  

 انتخاب تخم مرغ مناسب جوجه کشی | جمع آوری تخم مرغ 
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