
 

 

 کشیشرایط مناسب محیط دستگاه جوجه

  

 : کشی موفق چهار عامل باید شرایط مناسبی داشته باشند. این چهار عامل عبارتندازبرای انجام یک جوجه

 دارتخم نطفه 

 کشی کاربر یا اپراتور جوجه 

 کشیدستگاه جوجه 

 کشیمحیط دستگاه جوجه 

 دمای محیط دستگاه جوجه کشی 

در مقاالت آتی به صورت  کشیدستگاه جوجه کشی ودار ، کاربر یا اپراتور جوجهدر مورد شرایط مناسب برای تخم نطفه
 Incubation ) کشیمحیط دستگاه جوجه کامل صحبت خواهیم کرد. در این مقاله قصد داریم شما را با شرایط مناسب

device environment )  آشنا کنیم. 

کشی موفقی را تجربه کنید. یکی از توانید جوجهباید توجه داشته باشید که رعایت این نکات ضروری است وگرنه نمی
 .است کشیدمای محیط دستگاه جوجه ترین شرایطمهم

گراد باشد. بنابراین باید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی انتیدرجه س 25تا  20باید بین  کشیدمای محیط دستگاه جوجه : دما
 .مناسب را برای محیط فراهم کنید تا بتوانید اختالف دمای محیط از دمای مورد نظر را کاهش داده و از بین ببرید

ندگانی که کشی از پرباشد. البته باید در جوجهدرصد می 60حدود  کشیرطوبت مناسب برای محیط دستگاه جوجه : رطوبت
را نیز باال  کشی دمای محیط دستگاه جوجه ها وجود دارد ،دار آنهای نطفهکشی از تخمنیاز به رطوبت باالیی برای جوجه

 .ببرید

 .کشی حداقل پنج برابر حجم خود دستگاه استفضای مناسب برای محیط دستگاه جوجه : فضا

http://chicken-device.ir/%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c/
http://chicken-device.ir/%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c/
http://chicken-device.ir/%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d8%b4%db%8c/
http://chicken-device.ir/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%86%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
http://chicken-device.ir/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%86%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
http://chicken-device.ir/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%86%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C


 

 

درستی رسانی مانند پریزها بهرد نظر حتماً بررسی کنید که سیستم برققبل از قرار دادن دستگاه در فضای مو : تأمین انرژی
 .کار کنند و هیچ مشکلی نداشته باشند

ها در داخل رسانی با مشکل مواجه شده و دستگاه خاموش شود ، به احتمال زیاد تخمکشی سیستم برقاگر در حین جوجه
 .کشی از بین خواهند رفتدستگاه جوجه

 .های برق به دستگاه آسیب نرساندکشی داشته باشید تا شوکس در محیط دستگاه جوجههمچنین باید تران

متر فاصله از دیوارها داشته سانتی 50دستگاه را باید طوری در محیط قرار دهید که از هر طرف حداقل  : فاصله از دیوارها
 .باشند

ها ضدعفونی شده و از ها و قارچر مقابل میکروبهای زمانی مختلف دکشی باید در فاصلهمحیط دستگاه جوجه : بهداشت
 .ورود حشرات موذی و حیواناتی مانند موش جلوگیری شود

 : حتماً به این موارد نیز توجه کنید

 کشی دمای محیط دستگاه جوجه ها به دستگاه هچر ،ها برای نطفه سنجی یا جابجا کردن آنهنگام خارج کردن تخم 
 .فزایش دهیدگراد ادرجه سانتی 30را به 

 ری تواند باعث انتقال باکتکشی پرندگان را نگهداری کنید. این عامل میبه هیچ عنوان نباید در محیط دستگاه جوجه
 .دار را متوقف کندهای نطفهکشی شده و رشد جنین در داخل تخمبه داخل دستگاه جوجه

  

 : مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی

  ۵ –عملیات پس از جوجه کشی و خروج جوجه ها از دستگاه جوجه کشی 

 صادرات دستگاه جوجه کشی به آفریقا 

 معرفی انواع دستگاه های ستر جوجه کشی 

  تایی ۱۶دستگاه جوجه کشی شترمرغی 

  ۷۲دستگاه جوجه کشی شتر مرغی 

 .برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید

 

http://chicken-device.ir/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-4/
http://chicken-device.ir/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%d8%a7/
http://chicken-device.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c/
http://chicken-device.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%ba%db%8c-16-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://chicken-device.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-3700-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c/

