آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار
در ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻﺗ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.در آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار  ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻬﺪاری ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار  ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار و … ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزﺷ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺮی آﻣﻮزش را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣ در ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار از ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻟﻬﻮرن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺸﺎ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎی ﻻﯾﻦ ﻫﺎﯾﺴﺲ ،ﺑﺎﯾﻮک ﺷﯿﻮز ﺑﻮوﻧﺰ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﯾ از ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﻠ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ وزن ﺳﺒ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ زﯾﺎد در
ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار دارای ﺑﺪﻧ ﮐﺸﯿﺪه و ﮔﺮدﻧ ﺑﺎرﯾ و ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﺎﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ ،ﺗﺎج و رﯾﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ اﻧﺸﺘ ﻣﯿﺎن دو
اﺳﺘﺨﻮان
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻠﻮآک ﺑﻮده و ﻗﺎدرﻧﺪ در ﯾ دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  250ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار و رﺷﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار  20ﻫﻔﺘﻪ ) ﺣﺪودا  5ﻣﺎه( اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آن ،دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  13-12ﻣﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﻦ  18ﻣﺎﻫ در ﺻﻮرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن )ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ( ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺮده ﺷﺪه و
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮔﻠﻪ ﺣﺬف ﻣ ﺷﻮد.
دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار از ﯾ روزﮔ ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫ را ﭘﺮورش ﭘﻮﻟﺖ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﯿﻤﭽﻪ ﺗﺨﻤﺬار ) ﭘﻮﻟﺖ ( را ﮐﻪ ﺣﺪودا
 90-100روزه ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ دارای ﻗﻔﺴ ﻫﺎی ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه در ﭘﺮورش ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮورش دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ را در ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘ
در اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد وﻟ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارد.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﻫﺎ در ده ﭘﯿﺶ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻊ  50درﺻﺪ ﺧﻮد ﻣ رﺳﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ زودﺗﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﻦ  72ﻫﻔﺘ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد.
در ﻃ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ واﺣﺪ از وزن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺧﻮراک ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﺎه ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات | وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﯿﻮب
ﻧﻮک ﭼﯿﻨ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﻣﻮﺛﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮا ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آﺑﻪ ﻧﻮر ،ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺮارت ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و رﺷﺪ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.
ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧ روش ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار اﺛﺮ ﻣﻌﻨ داری ﺑﺮ وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ دارد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻮک
زدن
ﺑﻪ ﭘﺮﻫﺎ و اﻧﺸﺘﺎن و ﺗﻘﻠﯿﻠ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎرک ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار در ﺳﻦ  7ﺗﺎ  10روزﮔ
ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮک ﭼﯿﻨ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮک ﭼﯿﻨ را ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ  10ﻫﻔﺘ ﺗﺮار ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃ دوره ﭘﺮورش ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮردﻫ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺪرﯾﺠ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ.
زﯾﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اواﯾﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل دوره ﻧﻮردﻫ در روز ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺨﻤﺬاری
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺧﻮراک ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﯿﻤﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻟ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺎدر اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾ آن ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﺟﯿﺮه آﻏﺎزﯾﻦ ،ﺟﯿﺮه رﺷﺪ اوﻟ ﺟﯿﺮه رﺷﺪ دوم و ﺟﯿﺮه ﭘﯿﺶ از ﺗﺨﻤﺬاری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ روی ﮐﻒ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ  5ﺗﺎ  10ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ،دوره ﭘﺮورش ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﮔﺎز دادن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﺮ را روی ﮐﻒ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺷﺪه را روی ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺮﺟﯿﻊ داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺎه ﭼﺎﭘﺮ ﺷﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ،ﺧﺎک اره و ﻣﻮاد دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ روﻧﺪ.
ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎری از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ﯾﺎ دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ
ﮔﺮد و ﺧﺎک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺟﺎذب ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺟﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﻊ داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﻗﺒﻠ ﻣﺸﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮان از ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎﺗ درﺑﺎره ﭘﺮورش ﻣﺮغ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﮐﭙ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ درﺳﺖ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺴﺘﺮ را در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑ ﻧﻪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﮐﭙ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺴﺘﺮ زﯾﺮ و رو ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺸﯿﻞ ﮐﭙ ﺑﺴﺘﺮ ،آﺑﺨﻮری ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺮر ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮب در ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮب در ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

 .1ﯾ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2وزن آن ﺳﺒ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3اﻧﺪازہ ذرات آن ﺳﺒ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬاب ﺑﺎﻻﺑ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺧﺸ ﺷﻮد.
 .5ﻧﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 .6دارای ﺣﺪاﻗﻠ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 .7ارزان ﺑﺎﺷﺪ.
 .8ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪاز ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﻮﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﭙ ﺷﺪن
)ﭼﺴﺒﯿﺪن ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی در اﺛﺮ رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد و ﯾﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻃﯿﻮر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ در آﻣﺪن را  Cakingﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ(،
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی و ﺗﺜﯿﺮ ﻗﺎرﭼ.
ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

اﻟﻒ( ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی
 .1ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﻄﻮع آﻟﻮده ﺑﻪ ﺧﺎک ﯾﺎ ﻧﻤﻨﺎک ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻼت ﺗﻨﻔﺴ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﻧﺒﺎﯾﺪ دارای ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻤ و ﻗﺎرچ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﻼت ﺗﻨﻔﺴ و دﯾﺮ ﻣﺸﻼت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﮐﻒ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻘ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮی دارد.
ج( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻧﺸﺖ و ورود آب از آﺑﺨﻮری ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ از رﻃﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓ ،ﮐﯿ ﺷﺪن و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﻮﻧﯿﺎک
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻠ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
د( ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎزرﺳ ﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮد.
ه( ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾ دوره ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و( در زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب ﺑﺎﯾﺪ  50ﺗﺎ  75ﻣﯿﻠ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ز( ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﮐﯿ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻋﻠﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه آن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.

وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات | وﯾﺪﯾﻮ در ﯾﻮﺗﯿﻮب
آﯾﺎ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار روی ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﻗﻔﺲ ؟

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻼ ﮐﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در  56ﻫﻔﺘﻪ اول زﻧﺪﮔ در ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺴﺎن ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺧﻼل دوران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﺟﻮﺟﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع و ﺟﻮﺟﻪ رﯾﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﺗﺨﻤﺬار ﺗﺠﺎری در دوران ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار و رﺷﺪ
در ﯾ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ وﻟ ﺳﻨ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸ داﺋﻤ دوران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮغ ﻫﺎ را در دوران ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪود  20ﻫﻔﺘ در ﺳﺎﻟﻦ دوران رﺷﺪ ،ﻧﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﺲ ﺑﺮوﻧﺪ ،در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ  14ﺗﺎ  20ﻫﻔﺘ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
دوران ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وﻟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮاً ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود  18ﻫﻔﺘ
ﻣﺮغ ﻫﺎ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺮغ ﻫﺎ در ﺳﻦ  18ﻫﻔﺘ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﻦ دوران رﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری در دوره ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار

ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﯾ روزه ﺗﺎ ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﻨ ﻫﺎی ﺧﻮراک و ﻇﺮوف آب اﺿﺎﻓ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﯾ ﻫﻔﺘ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳ ﺗﻤﺎم ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ  4ﺗﺎ  6روزﮔ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﺑﺨﻮری ﻫﺎ و داﻧﺨﻮری ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮراک دﻫ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ،داﻧﺨﻮری ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮی و ﮐﺎﻧﺎﻟ آوﯾﺰان اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﻣﻌﻠﻖ زﻧﺠﯿﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی اﯾﺠﺎد ﯾ ﻣﺪار ﮐﺎﻣﻞ در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳ
ﺑﻪ ﻏﺬا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻗﺘﻀﺎی ﮐﺎﻓ داﻧﺨﻮری اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
آﺑﺨﻮری ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻼ ﻧﻮع اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ،آوﯾﺰان و زﻧ ﺷﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از آﺑﺨﻮری ﻫﺎی ﻧﯿﭙﻠ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ
ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری

آﺑﺨﻮری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺎﻟ و ﻓﻨﺠﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺴﺮی
ﯾﺎ روی ﺑﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد .ﯾ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺗﻤﯿﺰ و ﻓﺮاوان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪه ای ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺪاری آب آن ﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آزاداﻧﻪ آب ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ  09ﺗﺎ  1.4ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮ از  0.45ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ و ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤ اﺿﺎﻓ
ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع آﺑ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺴﺘﺮ ﺧﯿﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﻣﻮرد آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﺮ دو ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﺨﻮری و داﻧﺨﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از
 3ﻣﺘﺮ راه ﻧﺮوﻧﺪ ،ﭼﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﻃﻨﺎب از ﺳﻘﻒ آوﯾﺰان ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻫﻨﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن
ﮐﻒ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار,ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار در ﺑﺴﺘﺮ,ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار ﺳﻨﺘ,ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﺬار ﺻﻨﻌﺘ,,ﭘﺮورش ﻣﺮغ
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