ﺗﻐﺬﯾﻪ ی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ – ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم  :ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾ در ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﯿﺮه ی ﻏﺬاﯾ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺨﻢ
 ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺻﺪف در ﮐﻨﺎر ﺟﯿﺮه در
اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﯿﺮه ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ و ﯾﺎ رﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد ﭼﻮن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﯾﻦ ﺟﯿﺮه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯿﺮﻫﻬﺎی
آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣ ﺷﻮد

اﺳﺘﺮس
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮغ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮﺳ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری
رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،دﺳﺘﺎری ،ﺣﺮارت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﻗﻄﻊ ﺧﻮراک و آب اﺳﺘﺮس ﻫﺎﯾ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎرﭼﯿﺎن،ﻧﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﭘﺮورﺷ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ی ﮐﺎﻓ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و دﺳﺘﺮﺳ داﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮراک و آب ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
اﺳﺘﺮس و ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﻬﺪاری ﻃﯿﻮر در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﻮب در ﮔﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﻬﺎﯾ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

اﺧﺘﻼﻻت دوران ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﻄﻔﻪ  :ﻋﺎﻣﻞ آن ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺧﺮوس ،ﺧﺮوس ﭘﯿﺮ ،ﻣﺮغ ﭘﯿﺮ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﮐﻬﻨﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر ﻧﻬﺪاری ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
اﺳﺖ.
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﮐﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در روزﻫﺎی آﺧﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده :ﻋﺎﻣﻞ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت دﺳﺘﺎه ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮغ
ﻣﺎدر ،ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮدن ﭼﺮﺧﺶ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﯾ ﻣﺮغ ﻣﺎدر و ﺷﻮک ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار اﺳﺖ.
ﺣﺒﺲ ﺷﺪن ﺟﻮﺟﻪ در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮدن ﭼﺮﺧﺶ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺣﺮارت دﺳﺘﺎه اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﺨﻢ :ﻋﺎﻣﻞ آن رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﺎه اﺳﺖ .دﯾﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن :ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﮐﻬﻨﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻧﻮک زده وﻟ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه :ﻋﺎﻣﻞ آن ﺷﻮک ﺣﺮارﺗ و ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮدن رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت ﻣ

ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ رﯾﺰ ،رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ و دﻣﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺞ :ﻋﺎﻣﻞ آن دﻣﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ دﺳﺘﺎه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺮﺧ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم در ﺧﺮوس ﻻری در ﻓﺼﻞ
ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ،ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ و ﻓﻮﻟﯿﻮل ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺰرگ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﻗﺎﺑﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾ ﻧﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ اﺳﭙﺮم آن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠ ﻧﺮﻫﺎ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴ دارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﺮه ﺣﺎوی ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ،آرد اﻓﺘﺎﺑﺮدان و ﯾﺎ
روﻏﻦ ﻣﻨﻬﺪن از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔ اﺳﭙﺮم ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺰال ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ را
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﭙﺮم اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪازه ﺑﯿﻀﻪ ،
ﺗﻐﺬﯾﻪ  ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ  ،رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠ و ﻓﺼﻮل ﺟﻔﺘﯿﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺧﺮوس ﻻری ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ – ﺟﻮﺟﻪ ﯾﺮوزه

ﺑﺮرﺳ ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺟﻮﺟﻪ درآوری
ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ :ﻋﺎﻣﻞ آن آﻟﻮدﮔ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺜﯿﻒ ،ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
آﻟﻮدﮔ اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر و داﺷﺘﻦ ﺗﺮک رﯾﺰ روی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ.
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺟﻨﯿﻨ در ﻫﻔﺘﻪ دوم اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن :ﻋﺎﻣﻞ آن ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﺋ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ
ﻣﺎدر ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺧﻨ ﻧﺸﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﯿﻠ زﯾﺎد و ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﻫﻮا ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺮﺑﻦ دی اﮐﺴﯿﺪ در اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ،ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق و ﻧﭽﺮﺧﯿﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر اﺳﺖ.
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺪون ﺟﻨﯿﻦ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﻋﺪم ﺑﺎرور ﺑﻮدن ،ﻧﻬﺪاری ﻏﻠﻂ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ،دود دادن زﯾﺎد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ و
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زودرس ﺟﻨﯿﻨ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی )ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ از  ۲ﺗﺎ  ۶روزﮔ :(ﻋﺎﻣﻞ آن ارﺛ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺴﻦ،
دﺳﺘﺎری زﯾﺎد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻧﻮﺑﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ.
اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﯾ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و رﻃﻮﺑﺖ – .
ﺧﯿﻠ زﯾﺎد از  ۱ﺗﺎ  ۱۹روزﮔ اﺳﺖ
اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻢ از  ۱ﺗﺎ  ۱۹روزﮔ اﺳﺖ.
ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺎرش در اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﺋ ﻗﺮار ﻧﯿﺮد :ﻋﺎﻣﻞ آن ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﯾ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ،درﺟﻪ
ﺣﺮارت زﯾﺎد از  ۱ﺗﺎ  ۱۰روزﮔ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﯿﻠ زﯾﺎد در روز ﻧﻮزدﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ زود ﻫﺞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ،دﻣﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و دﻣﺎی ﺧﯿﻠ زﯾﺎد و

رﻃﻮﺑﺖ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ در  ۱ﺗﺎ  ۱۹روزﮔ اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﺞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ :ﻋﺎﻣﻞ آن دﻣﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺎﻟﻦ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ،
دﻣﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ،رﻃﻮﺑﺖ ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻ از  ۱ﺗﺎ  ۱۹روزﮔ ،دﻣﺎی ﺧﯿﻠ ﮐﻢ در ﻫﭽﺮ و دﻣﺎی ﺧﯿﻠ ﮐﻢ از  ۱ﺗﺎ
 ۱۹روزﮔ اﺳﺖ.
ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎ ﻧﻮک داﺧﻞ اﺗﺎﻗ ﻫﻮاﯾ :ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬاﯾ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر ،ﮔﺮدش ﻧﺎﮐﺎﻓ ﻫﻮای
اﻧﻮﺑﺎﺗﻮر ،دﻣﺎی ﺧﯿﻠ زﯾﺎد در  ۲۰ﺗﺎ  ۲۱روزﮔ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﯿﻠ زﯾﺎد از  ۲۰ﺗﺎ  ۲۱روزﮔ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ  :ﺳﻦ ﻣﺮغ  ،ﺳﻦ ﺣﺮوس  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ، ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ،دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

