ﻧﺤﻮه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻏﺎز
ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻏﺎز ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻃﺒﯿﻌ ،ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻏﺎز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮔﺮم و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾ روش ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دردﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ
دارد.

ﻗﺴﻤﺖ  1از  :3ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻏﺎز

 _1ﺗﺨﻢﻫﺎ را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﯿﻤﺮه ﺷﻤﺎﻟ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮋادﻫﺎی ﻏﺎزﻫﺎ در ﻣﺎه ﻣﺎرس و ﯾﺎ
آورﯾﻞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮋادﻫﺎی ﭼﯿﻨ در زﻣﺴﺘﺎن و در ژاﻧﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﻮرﯾﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﺗﺨﻤﺬاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

• ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻧﯿﻤﺮه ﺟﻨﻮﺑ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮐﺜﺮ
ﻧﮋادﻫﺎ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺨﻤﺬاری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﮋادﻫﺎی ﭼﯿﻨ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﻪ ﺗﺨﻤﺬاری
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

 _2ﺗﺨﻢﻫﺎ را در ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﺨﻢ ﺧﻮد را در ﺻﺒﺢ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در اواﺧﺮ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﻃﻮل روز ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ در
زﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ.
• ﭘﺲ از دﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢﻫﺎی اوﻟ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎزﻫﺎ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﺷﻨﺎ ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺢ را ﻧﺪﻫﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻨﺪ.

 _3ﺟﻌﺒﻪ ﻻﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺗﻮدرﺗﻮی ﻧﺮم ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﺷﻪ ﯾﺎ ﻧ ردﯾﻒ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ ﻻﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻪ ﻏﺎز در ﮔﻠﻪی ﺧﻮد ،ﯾ ﺟﻌﺒﻪ ﻻﻧﻪ  20اﯾﻨﭽ 50 ) ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮی( ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋ در
ﺟﻌﺒﻪ ﻻﻧﻪ در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 _4ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﮐﺪام ﻏﺎزﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﻣ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠ ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ از
ﻏﺎزﻫﺎی ﻣﺎدهی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ اول ﺗﺨﻤﺬاری ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻊ
آوری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎروری  15درﺻﺪ و ﺟﻮﺟﻪآوری  20درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد.
• اﻟﺒﺘﻪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻢ ﻏﺎزﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و دارای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد
ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
• ﻏﺎزﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎک ﺑﻮدن دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻢ را ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﻧﻪ ﻣ
دارﻧﺪ.

 _5ﺗﺨﻢﻫﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺨﻢ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آراﻣ ﺑﺎ ﯾ ﺑﺮس ،ﯾ ﺗﻪ ﺳﻨﺒﺎده ﮐﺎﻏﺬی ،ﯾﺎ ﯾ ﺗﻪ ﭘﺸﻢ،
ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد .از آب ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﯿﺪ.
• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ را ﺑﻪ آراﻣ ﺑﺎ ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﻨﯿﺪ .درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  104درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ )  40درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد( ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻣﺘﺮ از
دﻣﺎی ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ .آب ﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻢ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﻋﺮق ﮐﻨﺪ.
• ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺨﻢ را در آب ﺧﯿﺲ ﻧﻨﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
• ﺗﺨﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﺧﺸ ﮐﻨﯿﺪ.

 _6ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ را ﮔﻨﺪزداﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را رد ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ.
• ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در ﯾ اﺗﺎق ﮐﻮﭼ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻢ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﻮد ،ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
• ﮔﺎز ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻃﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در
آبِ  40درﺻــﺪ ﺑــﻪ ﻧــﺎم “ﻓﺮﻣــﺎﻟﯿﻦ”  ،و ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭘــﻮدری ﺑــﻪ ﻧــﺎم “ﭘﺎراﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿــﺪ” ﺧﺮﯾــﺪاری ﮐﻨﯿــﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه را در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ی آزادﺳﺎزی ﮔﺎز ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺎز
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﺳﻤ اﺳﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ آﻧﺮا ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻨﯿﺪ.
•اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻻﯾﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و
آﻧﻬﺎ را در زﯾﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

 _7ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ را در ﯾ ﮐﺎرﺗﻦ ﭘﻠ اﺳﺘﺎﯾﺮن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز در ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨ ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ 55و  60درﺟﻪ
ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ) 13و  16درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد( ﻧﻬﺪﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ  70ﺗﺎ  75درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ.
• ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را در دﻣﺎی ﺑﺎﻻی  75درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ )  24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﺮاد( و ﯾﺎ در رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺮ 40
درﺻﺪ ذﺧﯿﺮه ﻧﻨﯿﺪ.
• ﺗﺨﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻃﻮری ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﻌﺪ از  14روز از ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ،ﺟﻮﺟﻪ درآوری ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.

