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 د تخمیدر شروع تولمناسب بدن  پیشوند. داشتن وزن و ت یت  خوب شروع میفیبا ک یتخمگذار  با پولتها یمرغها ید و سودمندیتول

 یشوند را نمیجاد میکه در طول دوره رشد ا یخود را به دست آورند . مشکالت یکیل ژنتیرا قادر خواهد ساخت تا پتانس ها مرغ، پولت

  کند یتوسعه و رشد پولت را برجسته م یک برنامه خوب برای ین مقاله مولفه هایمرغ اصالح کرد. اد تخمیتوان پس از شروع تول
 

دات سالنیتمه
 

ستم یزات سیا تجهیها ق قفسین از طریید از سقف به پایشستشو با

ز یپس از تم .ت گودال کود حرکت کند.ین و در نهایبه کف زم

د شده ، ییکننده تایک ضد ماده عفونید با یکردن کامل، سالن با

دن مواد داخل سالن ، موثر بو یش دمایافزا ا شسته شود.ی یاسپر

ن، ضد یعالوه بر ا د.یکننده را بهبود خواهد بخشیضد عفون

حصول ،  به  یزیروز قبل از جوجه ر ۵کردن سالن   یعفون

با انجام  کمک خواهد کرد. یط بهداشتینان از شرایاطم

 یکل یهایباکتر یسطوح سالن برا یطیمحستیشات زیآزما

و  یضدعفونات شستشو و یعمل یتوان کارائیفرم و سالمونال م

 نمود یرا بررس یبخار ده
 

 

ز و یتم یبه خوب  یزیر د قبل از جوجهیپرورش باسالن 

ن ین زمان الزم" بیحداقل سه هفته "کمتر  شود یضدعفون

قبل از  شود. یزیرسالن برنامه یسازآماده ید برایگله با

د یکردن، تمام کود و دان موجود با یز کردن و ضد عفونیتم

جهت کنترل جوندگان اجرا شود  یبرنامه ابرداشته شود و  

ن زمان ی. اابد(یبرنامه در حال اجرا  ادامه  دیحا بایا ترجی)

و  سال یالزم برا داتیاست که تمه یفرصت مناسب

 .اعمال گرددزات یتجه
مرطوب با فشار باال توسط مواد  یک شستشویبا  یستیسالن با

 (  حذف گردد . ی)آل یکیز شود تا تمام مواد ارگانینده تمیشو

 
 

تیریبرنامه مد                      روز  

 

 یوانیح کود و کهنه دان دفع 
 قبل روز 12                                                                                    دیکن یعفون ضد و زیتم را یپرورش سالن  
 عیسر کنترل برنامه  
 ره(یو غ گاههایجا شکسته، یهایآبخور)زاتیتجه یبرا الزم راتیتعم   
 دیده انجام را یپرورش سالن یعفون ضد و شستشو. 
 یپرورش سالن یضدعفون  
 قبل روز ۵                                                                 ستیزطیمح ییایباکتر کشت با   سالن یپاک و یزیتم دیتائ 
 

 خنک و سرد یهوا و آب در ها تریه ای ها یمصنوع مادر یانداز راه 
 قبل روز 1                                                                                          دیکن یعفون ضد و زیتم را آب ستمیس  
 دیبگذار هاقفس داخل در را کاغذ. 
 گرم و آب در ها تریه ای ها یمصنوع مادر یانداز راه 
 استشده نیتام یپرورش سالن مناسب یدما که دیکن حاصل نانیاطم. 
 لوکس ۰۲نور شدت با ساعت 1۲ یبرا یروشنائ دتم میتنظ 
 قبل روز 2                                  دیکن میتنظ تازه استارتر یغذا با خود سطح نیباالتر در را ( درهایف) هایخور دان 
 شود میتنظ  آنها برنامه و شده مشخص هستند یده دان مسئول که یکارگران 
 دیکن میتنظ یمناسب درسطح را هایآبخور 
 باشند کار حال در هایآبخور تمام که دیکن یبررس و  دیبشوئ را آب خطوط. 

 

 
 آب مصرف کیتحر یبرا یآبخور یپلهاین کردن چکه اجازه ای یآبخور یها فنجان کردن پر 
 دیکن اضافه یدنیآشام آب به را هاتیالکترول و هانیتامیو 
 بعد روز 2                                       دیده قرار (درهایف مقابل در) قفس ذکاغ یرو قفس داخل در را استارتر دان  
 ای جوجه یپرورش ی ها حلقه از استفاده بابستر یپرورش ستمیس ؛ شوند پر خود سطح نیباالتر تا را درهایف                      

  جوجه یهایآبخور و ها یخور دان با و بستر کف منطقه کاغذ با سالن از یبخش گرفتن نظر در با
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یزیقبل از جوجه ر
 نوع واکسن از استفاده با  یهچر در مارک یماریب هیعل دیبا هاجوجه همه

cui988  - HVT+Rispens یگرید یواکسنها یهچر در.  شوند نهیواکس 

 عفونت یحاو که(  مارک) HVT یبینوترک واکسن از استفاده با توانیم را

 زیتجو ، است( IBD) گامبرو یمحافظت یژنها و (ILT) یتیتراکئ الرنگو

 گرید هیسو با دینبا  ، باشد شده استفاده HVT یبینوترک واکسن از اگر.  نمود

 در   HVT+Rispens   هیسو ستا ممکن اگرچه شود بیترک  HVT واکسن

 به ونیناسیواکس مورد در شتریب اطالعات یبرا.  باشد شده استفاده آن بیترک

 است ممکن نیهمچن.  شود مراجعه تیآپد کالیتکن ونیناسیواکس یها هیتوص

 بخش به)  شوند ینیچ نوک قرمز مادون اشعه توسط یهچر در ها جوجه

 زمان( .  دیکن مراجعه تیآپد کالیتکن در قرمز مادون اشعه با ینیچ نوک

 حداقل به یستیبا فارم به(  یکش جوجه کارخانه) یهچر از ها جوجه انتقال

 جداگانه دیبا  رسند یم متفاوت یمادر یها ازگله که ییها جوجه.  برسد

 حفظ یمادر گله هر یها جوجه یبرا ریم و مرگ سوابق و شوند ینگهدار

 . شود

 

 خوب رکا به شروع– یپرورش دوره

 رسندیم مزرعه به یکشجوجه مرکز از پولت پرورش یبرا که ییهاجوجه

 تا باشند بوده یقو یکاف اندازه به یستیبا ها جوجه. باشند فعال و اریهوش دیبا

 .کنند دایپ را آب و دان سرعت به و کرده یبررس را خود دیجد طیمح

 را سالم یاروده یکروفورایم رشد سرعت به یدنیآشام آب و غذا خوردن

 و سالمونال مانند یاروده یها پاتوژن برابر در مقاومت و کرده عیتسر

 به دیبا  رفارمیمد ، یپرورش اول هفته طول در .دهدیم شیافزا را یکوالیا

 هیتغذ ،ییروشنا رطوبت، نه،یبه یدما از تا باشد داشته یدائم توجه هاجوجه

 یزمان  یپرورش دوران دوم هفته. شود حاصل نانیاطم آب به یدسترس و

 دهد رخ آن در جوجه مناسب رشد یبرا مشکالت نیترشیب  تواندیم که است

 دیبا و ستین خود بدن یدما میتنظ به قادر آمده رونیب تخم از تازه جوجه. 

 دیبا اول هفته طول در ینسب رطوبت .باشد داشته یمناسب یطیمح طیشرا

 اتصال و یمخاط یغشاها شدن کخش و یآب کم از تا باشد % ۰۲ از باالتر

 دوره یدما حفظ یبرا(  ترهایه)  هایبخار از استفاده. شود یریجلوگ چهیدر

 .داد خواهد کاهش را ینسب رطوبت ، یپرورش

 

.  شود کامل ها جوجه لیتحو از قبل ساعت ۰۴ دیبا سالن یسازآماده

 به الزم زاتیتجه و هوا یدما دنیرس یبرا یکاف زمان دیده اجازه

 که دیباش داشته توجه.  شود فراهم سالن در معقول و مناسب یدما

 و ستمیس زاتیتجه ، بستر یبتون یها کف یدما از عتریسر هوا یدما

 .  ابدی یم شیافزا ، سالن آب

 موجطول با نور.  دیکن میتنظ  لوکس ۰۲ شدت با ساعت 1۲ تا را  یروشنائ زمان

 برنامه.  است مناسب تخمگذار یرغهام و رشد یبرا(گرم نور) ینارنج - قرمز

 از پرندگان رشد دوران در.  شود گرفته نظر در دیبا هاجوجه یبرا متناوب ینور

. دیکن استفاده(4000K<) سرد نور کی ای( 3500K) خوب متعادل نور کی

 شیافزا چون شودیم داده حیترج یآب - سبز فیط در سرد نور رشد، بهبود یبرا

 . کندیم کمک پرندگان کردن آرام به و بخشدیم بهبود را وزن

 با و تازه بصورت و خود سطح نیباالتر حد در یستیبا(  هایخور دان)  درهایف

)  هایخور دان محافظ نمودن میتنظ. شوند پر ، کرامبل استارتر دان خوب تیفیک

 یم را درهایف از خوراک به یدسترس اجازه ها جوجه به اول روز از ،(  درهایف

 آب فقط. کنندیم کار یدرست به ها یآبخور تمام که دیکن حاصل نانیاطم.  دده

 دیکن میتنظ مناسب ارتفاع تا را  هایآبخور.   دیکن بزرگ یکاف اندازه به را هایخور

 هانیتامیو یحاو دیبا پرندگان یدنیآشام آب.  شود لیتسه ها جوجه آب مصرف تا

)  ها جوجه حمل طول در رفته دست از آب نیگزیجا تا باشد هاتیالکترول و

 ای و جوجه ورود از قبل دیبا دان .شود(  یزیر جوجه تا هچ یزمان فاصله

 داده قرار قفس کاغذ یرو در ، قفسها درون آنها گرفتن قرار از بعد بالفاصله

 یخور دان یها ینیس دیبا شوندیم داده پرورش بستر یرو که ییها جوجه. شود

 . شوند استفاده(  هیتغذ) یخور دان جهت مقوا از ای کرده فراهم  یاضاف

 

 ( دیتول)  آغاز در ها جوجه تیفیک

 یمادر گله از یستیبا شوندیم یداریخر پولت پرورش منظور به که ییها جوجه

 و انسان یسالمت یبرا که یعمود یانتقال یهایماریب از یعار و بوده سالم که

 یمادر یمنیا سطح از یستیبا ها وجهج.  گردند نیتام ، است تیاهم حائز پرندگان

 ، وکاسلین ،( IBD – گامبرو)  یعفون بورس یماریب با مقابله یبرا یکاف

 با  مناسب بدن وزن یدارا دیبا جوجه . باشند هایماریب گرید و یعفون تیبرونش

 .باشند یکیزیف صینقا از یعار و افتهی امیالت خوب ناف

 

  

 

ه شده در دوران پرورشیتوص یدما  

 

 
  Hy-Line Brown, Silver Brown, Pink and W-80                    Hy-Line W-36 and Sonia            روز  
                                                 قفس                                               بستر  بستر                     قفس                 سن  

1-3  33-36°C (40-60% ) 35-36°C (40-60% ) 32-33°C (40-60%)  33-35°C (40-60% ) 
( یرطوبت نسب )         ( یرطوبت نسب یرطوبت نسب )     ( (        یرطوبت نسب  ( )  

4-7  30-32°C  33-35°C  30-32°C  31-33°C  

8-14  28-30°C  31-33°C  28-30°C  29-31°C  

15-21  26-28°C  29-31°C  26-28°C  27-29°C  

22-28  23-26°C  26-27°C  23-26°C  24-27°C  

29-35  21-23°C  23-25°C  21-23°C  22-24°C  

36+  21°C  21°C  21°C  21°C  
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 ( یهفتگ ۰-۲)رشد جوجه ها  یاز برایمورد ن یالزم در خصوص فضا یه هایتوص
 گردد ( یاز بررسیمورد ن یدر مورد فضا ی) مقررات منطقه ا

یکولون    بستر  قفس /
 

پرنده یفضا  

 
یدان خور  

 
لپیا نی یفنجان یستم آبخوریس  

 
 

 ۶۴به قطر  یستم آبخوریک سی

(      نچیا ۸۱متر ) یسانت   

 

نچ/پرنده(یا 21-۰2مترمربع/پرنده)1۲۲-2۲۲  
 

 
نچ/پرنده(یا1متر/پرنده)یسانت۵  

 
 

پرنده21 یعددبرا کی  
 
 

— 

 

فوت/پرنده(۲/9مترمربع/پرنده)۴۰۵  
 

نچ/پرندهیا1متر/پرنده)یسانت ۵  
پرنده۵۲ یک پن برایا ی  

 

 
 یک عدد برای 2۵پرنده         
 

 
پرنده       21۵ یک عدد برای  

 

 یبخار  یشیگرما ستمیس با یهاسالن در و بستر یرو بر که ییهاجوجه

حلقه در دیبا  اند شده ختهیر ،( ( whole-house ریفراگ یشیگرما ای و

 مشخص تا دیکن مشاهده را جوجه رفتار .شوند محصور یپرورش یها

 منطقه در کنواختی طور به دیبا ها جوجه. است درست دما ایآ که شود

 یدما ،  ها جوجه شدن یجمع دسته و یگروه. شوند عیتوز یپرورش

طیمح در .دهندیم نشان را یزیر جوجه حد از شیب تیظرف ای و نییپا

جوجه. کنندیم کیج کیج یشانیپر یصدا با اغلب هاجوجه سرد، یها

یم یسع و رسندیم نظر به حالیب و سست هستند، گرم یلیخ که ییها

جوجه هم و دهید حرارت یهاجوجه هم. شوند دور گرما منبع از کنند

 .باشند  هایماریب به ابتال خطر معرض در توانندیم دهید سرما یها

دیک  قرار دهیاتومات یهایدان خور  یدان را در جلو  

 

 و دما قیدق تیریمد به ازین ابندی یم پرورش هاقفس در که یهاجوجه

 به بستر یپرورش یهاجوجه مانند توانندینم هاجوجه چون دارند رطوبت

 دیبا ابندی یم پرورش قفس در که ییها جوجه. بروند امن منطقه کی

 کمک قفس داخل در حرکتشان به تا باشند کاغذ یرو روز 7-2۲ بمدت

 و شود یریجلوگ تیظرف از شیب یزیر جوجه از و شود کنترل دما ، کند

(  شود دهیپاش کاغذ یرو دان)  شود داده اجازه کاغذ یرو از دان هیتغذ

 به تا دهد آموزش را هاجوجه تا ردیگ قرار یآبخور یجلو در دیبا  دان

 .کنند حرکت یدائم یها یخور دان سمت

 
 هاحلقه در یپرورش ،بستریپرورش یدما

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ح           یصح   گرم       
 

 
 
 

  برخوردار  سالن در روشن ینور طیشرا از هاجوجه اول، هفته طول در

 ساعت 1۲ تا  یروشنائ میتنظ با لوکس ۰۲ دیبا نور شدت حداقل. شوند

 ینور برنامه کی دهد، اجازه یمحل مقررات اگر ب،یترت نیهم به .باشد

 1 همراه به یروشنائ ساعت ۰) ردیگ قرار استفاده مورد تواندیم متناوب

 منظور به. (شودیم تکرار اول روز 2۰ تا 7 یبرا که ،یکیتار ساعت

 نگه اول روز سه یبرا را آب از پر یهافنجان آب، مصرف قیتشو

(  آب قطره) آب زانیآو افت باعث تا دیکن میتنظ را آب فشار ای و دیدار

 طیمح با را خود وانندتینم که ییها جوجه .شود پلهاین یهانکیاسپر در

 ۵ ای ۰ سن در و افتندیم ریتاخ به آب و غذا کردن دایپ در و دهند وفق

 .رندیمیم استشده یخال آنها زرده سهیک که یروزگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 سرد      

 
 
 
 
 
 
 
 
 داغ           
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 شوندیم ینگهدار بستر در که ییها پرنده یبرا یاضاف مالحظات

 بستر در افتهی پرورش پرندگان  یرو بر ، هایماریب از یاریبس

 طور به. گذارندیم ریتاث قفس در افتهی پرورش پرندگان از شتریب

 به دیبا وزیدیکوکس و(  گامبرو)  یعفون بورس یماریب خاص،

 نانیاطم خوب وزن شیافزا و یکنواختی از تا شود کنترل یخوب

 با دیبا مناسب کنترل برنامه کی یاجرا یبرا .شود حاصل

 مشورت دارند یآگاه منطقه یبوم یهایماریب از  که یدامپزشکان

 شود

 

  دیباش داشته مناسب و خوب رفتار دیریبگ ادی ابتدا در

 یپرورش یهاطیمح ای انبار مجهز، یقفسها ای یکلون به که ییهاپولت 

 یدارا رشد یهاطیمح گونه نیا به دیبا روند،یم تخمگذار پرندگان

.  شوند داده عادت طبقه چند یهاطیمح ای آب  یسکوها یدارا و گاهایجا

 میتنظ اما شود،یم شروع نیزم یرو بر معموال هاجوجه رشد که نیا با

 یسکو از اگر.است تیاهم حائز هفته ۰ تا ۰ نیسن در طیمح ای سکوها

 یرو آب به یدسترس به هاپولت که دارد تیاهم شود،یم استفاده آب

 وفق  طیشرا با را خود که ردیبگ ادی گله که یزمان تا دهند ادامه نیزم

 به را یسازگار و یاکتشاف یرفتارها دهیچیپ و مختلط یطهایمح.  دهد

یم پرورش  مجهز رشد یهاطیمح در که ییهاپولت.  دهند یم ادی پولتها

 با. دارند گذارتخم یفارمها دهیچیپ یهاطیمح با یبهتر یسازگار ابند،ی

 مشکالت ، نییپا نیسن در  یکنجکاو و زیخ و جست یمهارتها یریادگی

 نکردن استفاده ای(  یبند ستون)  کردن کوبه مانند  باال نیسن در یرفتار

 .ابدی یم کاهش یا طبقه چند یبند قفس ستمیس کی در سطوح همه از

 
 پولت وزن و رشد

یم رشد یخوب به یکیولوژیزیف یدادهایرو یسر کی براساس پولتها

  ، رشد مراحل نیا طول در پولتها بدن وزن شیافزا ای  خوب رشد. کنند

. دارد را  یتخمگذار مرحله در یکیژنت لیپتانس انجام یبرا شانس نیبهتر

 نیا به منجر ، رشد مراحل نیا از کی هر طول در ختهیگس درهم رشد

 باال دیتول حفظ یبرا یاندام عملکرد و یبدن ریذخا فاقد هامرغ که شودیم

 .باشند یتخمگذار بلوغ نیسن در

 ای کیاتومات یبشقاب یها یخور دان زا  ابندی یم پرورش بستر در که ییپولتها

 هیتغذ شروع ، ستمیس دو هر یبرا. کنندیم استفاده  یریزنج یها یخور دان

یم قرار  دان خط کینزد که ییهاینیس ای و مقوا کاغذ، از هیتغذ با هاجوجه

 که دیشو مطمئن رسند،یم بار نیاول یبرا هاجوجه که یزمان. است مهم رند،یگ

 به تا اندشده پر کامل طور به یا رهیزنج ی ها یناودان ای و  یشقابب ها یخور دان

 رصد را کنترل پانل دقت به.  کنند دایپ را یدائم ییغذا منبع کنند کمک هاجوجه

 .هستند پر خط یرو  ها یخور دان همه که دیشو نیمطم تا دیکن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجود آب به یکاف یدسترس ستا ممکن ،یپرورش یهاحلقه از استفاده هنگام

 کامل یدسترس یبرا هاحلقه که یزمان تا ای اول، هفته دو ای کی یبرا. باشد نداشته

 .دیده قرار ها جوجه اریاخت در یاضاف آب شوند، باز آب به

 
 مهم رند،یگ قرار آب ای دان داخل خطوط یرو بر ییگاههایجا ای هاپوشش اگر

فنجان از دیبا هاسرشاخه با آب خطوط .برسد اقلحد به آنها در کود تجمع که است

فنجان چون کنند استفاده( نکند چکه یآبخور سر) سرچک بدون ای و کوچک یها

 .دارند را پرندگان از کود یآورجمع به لیتما یاقطره بزرگ یها
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  رشد دوره طول در اندام رشد و بدن یهفتگ وزن 

 

 م شود:یر تقسیز یهاتواند به دورهیدوره رشد م
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  و  یمنیستم ایرشد س
 یگوارش

رشد استخوان و 

 عضله و پر

  یهفتگ ۴تا   0 سن دکتیاو رشد

ستم یو س ن(یتام یهااندام) یگوارش یهان دوره، اندامیدر طول ا

مشکالت در  .کنندیرشد و نمو خود را تجربه م نیشتری، بیمنیا

ها ستمین سیبر عملکرد ا یدائم یتواند اثرات منفین دوره میطول ا

ن دوره ممکن است ین استرس زده در طول اداشته باشد. پرندگا

دان را داشته باشند.  یمادام العمر در هضم و جذب مواد مغذ یناتوان

ن یدر طول ا یاز مشکالت یتواند ناشین میهم چن یمنیسرکوب ا

تر به کند و کمیم یماریشتر مستعد بیدوره باشد که پرنده را ب

 دهد.یون پاسخ میناسیواکس
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 یسن هفتگ

 

 
 

 
 یهفتگ ۸۱تا  ۸1سن 

 یابر و بالغ مثل دیتول دستگاه و شده کند رشد زانیم دوره نیا طول رد

سلول ریتکث و ابدییم ادامه یا چهیماه رشد .شودیم آماده مرغتخم دیتول

 در بدن وزن حد از شیب شیافزا. دهدیم رخ دوره نیا در یچرب یها

 یچرب حد از شیب مقدار با ییهاپولت به منجر تواندیم دوره نیا طول

 وعشر تواندیم زمان نیا در زا استرس یدادهایرو و بدن کم وزن. شود

 یگذارتخم از قبل روز ده تا هفت. ندازدیب ریتاخ به را مرغتخم دیتول

 یم را بلند یهااستخوان یهاحفره درون یمدوالر استخوان تخم، نیاول

 م،یکلس سطح شیافزا با - شده آماده قبل از- رهیج کی از هیتغذ با توان

 .داد شیافزا

 
  یهفتگ ۸1 تا ۴ سن

 یساختار یاجزا نیشتریب پولتها که است یزمان عیسر رشد از دوره نیا

 شدر. آوردیم دست به را (پرها و هااستخوان ها،چهیماه) بالغ پرنده

 چهیماه و استخوان یکاف ریذخا به یابیدست از مانع دوره نیا در فیضع

 یم پوسته مناسب تیفیک حفظ و مرغ تخم دیتول یباال سطح حفظ یبرا ها

 در. استکرده رشد یزندگ زدهمیس هفته انیپا تا اسکلت درصد 9۵. شود

 چگونهیه و شوندیم یآهک یطول یهااستخوان رشد صفحات زمان نیا

 یجبران رشد گونه هر. دهدینم رخ استخوان اندازه در یشتریب شیافزا

 مقدار. داد نخواهد شیافزا را اسکلت اندازه دهد، رخ دوره نیا از بعد که

 اندازه به ما  یمستق مرغتخم پوسته لیتشک یبرا موجود یمعدن ریذخا

 .است مربوط مرغ اسکلت

 

 

 
 
 
 

 
Silver  

W-36  W-80  Brown  Sonia  Pink  
Brown  

6هفته    410-  410-  450-  470-  490-  480-  

یوارشو گ یمنیا یستم هایرشد س   430 g  440 g  470 g  490 g  500 g  500 g  

21هفته    950-  920-  1050-  1060-  1110-  1110-  

چه و اسکلتیرشد ماه   970 g  990 g  1110 g  1120 g  1120 g  1130 g  

21هفته    1230-  1170-  1400-  1500-  1440-  1440-  

د مثلیرشد دستگاه تول   1270 g  1250 g  1480 g  1580 g  1450 g  1480 g  

04هفته    1520-  1590-  1870-  1960-  1900-  1870-  

ه مرغ تخمگذاریبودن  تغذ یکاف یابیارز   1560 g  1710 g  1990 g  2080 g  1950 g  1950 g  
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 افتهیرشد 

 رشد مهم مراحل در( هدف)  استاندارد بدن وزن
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وزن بدن یکنواختی
 هیتغذ تیریمد. ۵

 باشد ینم یکاف اندازه به غذا به کیتحر ای دادن غذا - الف

 .شودیم یانتخاب هیتغذ به منجر درهایف کند حرکت. ب

 منجر ند،شو یخال روز هر ها یخور دان   نکهیا به ندادن اجازه - ج

 .شودیم(   دیمف یها یمغذ زیر)  خوب یمغذ دان انباشته به

 کالیتکن در" دان یبند دانه"بخش به) دان ذرات نامناسب اندازه -د

 ( شود مراجعه تیآپد

 استرس حد، از شیب نقل و حمل ون،یناسیواکس از یناش استرس. 1

 ییگرما

 ( ینیچ نوک کیتکن فیضع یاجرا) فیضع ینیچ نوک. 7

 کاهش زین را دان مصرف آب، مصرف در تیمحدود گونه هر. ۴

. باشد دسترس در هازمان همه در آزادانه طور به دیبا آب. داد خواهد

 :از عبارتند آب مصرف مشکالت علل

 زاتیتجه نقص ای حد از شیب ازدحام. الف

  ها یآبخور نامناسب ارتفاع. ب

 

وزن بدن یکنواختی یهدف مطلوب برا

 هدف بدن وزن نیانگیم به دنیرس اندازه به گله کی در بدن زنو ینواختکی

 است % ۴۵ یکنواختی ، رشد دوره طول در مناسب یگذار هدف .است مهم

. ( باشدیم متوسط وزن درصد 2۲ از باالتر پرندگان وزن از % ۴۵)

تخم در هم و رشد در هم را گله مناسب هیتغذ پولتها، وزن فیضع یکنواختی

 دیتول و دیتول کیپ افت باعث که است عامل نیترمهم و کندیم هدیچیپ یگذار

 یکنواختی از یناش یها چالش از گرید یکی.شودیم استاندارد ریز مرغتخم

 با روند یم دیتول مرحله به مختلف یها زمان در که است ییها تپول ، فیضع

 .کنندیم دیتول کوچک تخم که مرغ وزن کمبود

 :از عبارتند هاولتپ فیضع یکنواختی لیدال

 Gumboro) یعفون بورس یماریب وز،یدیکوکس مانند یا روده یهایماریب. 2

، IBD )، رشد/  رشد توقف  ، ییایباکتر ای یروسیو تیتیانتر ، سیروکتوزیاسپ 

 فیضع

 ها یخور آب و ها یخور دان در رقابت به منجر حد از شیب ازدحام. 1

 مطابقت دان یواقع جذب با یغذئ رهیج ولفرم که لیدل نیا به یناکاف هیتغذ. ۰

 .ندارد

 راتییتغ ای ها نیکوتوکسیما ، آن نییپا تیفیک لیدل به دان مصرف از امتناع. ۰

 کنندیم مختل را روده یکروبیم فلور که یغذائ رهیج باتیترک در یناگهان
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 طور به  توانیم تنها  شوندیم داده پرورش بستر یرو بر که ییهادرگله

 جهت توان یم مختلف یهامکان از  اما شود، انجام یکش وزن یتصادف

  یافزار نرم یبسترها در موجود یهااسیمق .کرد یآورجمع یکش وزن

 بر نظارت یبرا مداوم طور به ، یدست یکش وزن بر الوهع توانندیم

 .رندیگ قرار استفاده مورد ، رشد

یم کننده دیتول چون ، شودیم داده حیترج ، بدن وزن بر یهفتگ نظارت

 بتوان است ممکن.  دهد صیتشخ سرعت به را رشد مشکالت تواند

 زا ساستر تیریمد عمل کی ای و  یغذائ رهیج رییتغ با را رشد مشکل

 .کندیم فراهم را یاصالح اقدامات انجام امکان  البته که دانست مرتبط

 

 مانند ،یغذائ رهیج فرمول در شدهیزیربرنامه رییتغ از قبل را پرندگان

 در شدهیزیربرنامه راتییتغ .دیکن وزن ، رشد تا نیآغاز مرحله از

 نه و دفه بدن وزن به یابیدست براساس دیبا شهیهم یغذائ رهیج فرمول

 دیبا ترکم یکنواختی با یهاگله ای ترکم وزن با یهاگله .باشد گله سن

 گله .شوند داشته نگه شتریب یمغذ مواد از یغن  آنها  یغذائ رهیج فرمول

 از استفاده شامل که کرد خواهند افتیدر را یدیشد ونیناسیواکس که ییها

 ییگرما رساست) گرما  اوج زمان در ای و قیتزر یبرا پرندگان

 از جبران جهت یمتمرکزتر یغذائ رهیج فرمول به دیبا ، هستند(حاد

 عنوان به نهیس چهیماه رشد یبرا دیبا هاپولت .برگردند اشتها رفتن دست

 بازده کنندهینیبشیپ کی و پولت مناسب رشد یبرا ، خوب شاخص کی

 کوژنیگل یحاو چهیماه .رندیگ قرار یبررس مورد ، ندهیآ در یتخمگذار

 یم مرغتخم دیتول یبرا دسترس  قابل عیسر یانرژ منبع کی و است

یم مرغتخم دیتول مرحله وارد یناکاف چهیماه با که ییهاپولت . باشد

 .ندارند مرغتخم یباال دیتول حفظ یبرا یکاف یانرژ شوند

 

 

 از را پرندگان که باشد الزم است ممکن فیضع یکنواختی با یهاگله در

 یرو پرندگان. میکن هیتغذ جداگانه طور به سپس و کرده جدا یوزن لحاظ

. کرد میتقس مختلف یوزن یهارده با ییها پن داخل  توانیم را بستر

 به توجه با دیبا گله ، کرد جدا هم از توانینم را پرندگان که یزمان

 .شود هیتغذ ، گله در موجود  ترسبک پرندگان یازهاین

 در. دارد سن هفته 2 گله که شود آغاز یزمان دیبا وزن بر نظارت برنامه

 یهانمونه هستند، کوچک هنوز پرندگان که یزمان اول هفته ۰ طول

 ۰ سن از پس.  شوند یکش وزن  کجای صورتی پرنده 1۲ از یتصادف

 از حداقل یهفتگ صورت به پرندگان بدن یانفراد وزن یستیبا ،یهفتگ

 تا دیده ادامه یهفتگ یکش وزن به .شود گرفته پرنده قطعه 2۲۲ تعداد

 طول در هفته ۵ هر حداقل سپس برسد،  ۰1  هفته به  بالغ بدن اندازه

 که یپرورش یهاگله یبرا .ردیگ انجام یکش وزن دیتول دوره مانده یباق

 یهاتیموقع و سطوح تمام از قفس یتعداد دیبا ابند،ییم پرورش قفس در

 جداگانه طور به دیبا هاقفس نیا در پرندگان تمام .شود انتخاب سالن داخل

 خطوط یانتها و ابتدا در .شوند وزن هفته هر هاقفس همان از پرندگان با

 . دیده انجام را انتخاب ، قفس نییپا و باال سطوح در زین و هیتغذ
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 یتصادف یریگ نمونه



 

 ینور یبرنامه ها 
 وریط  یکیژنت تنوع محدوده در) مرغتخم توده و مرغتخم اندازه بر و نییتع را یجنس بلوغ سن ، کرده لیتعد را رشد گامبهگام ینور یهابرنامه

 باعث امر نیا که ابدییم کاهش اول هفته 21 تا ۴ طول در جیتدر به یروشنائ ساعات ، ینور  گامبهگام  معمول برنامه کی در. گذاردیم ریتاث(تخمگذار

  .گردد فراهم رشد روند شیافزا جهت رشد حال در جوان گله هیتغذ یبرا یاضاف یهاساعت  دشویم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعات آوردن نییپا دوره که یصورت در

 بلوغ سن باشد، ترکم ای هفته 21 سن از ینور

ینم قرار ریتاثتحت مرغتخم اندازه و یجنس

 ساعات کاهش دوره که یزمان. ردیگ

 هفته 21 از باالتر مرحله از  یروشنائ

 افتاده  ریتاخ به یجنس وغبل ، ردیبگ صورت

 یهادوره. ابدییم شیافزا مرغتخم اندازه و

  یباال  یروشنائ ساعات گام به گام کاهش

 یتجار مرغتخم یبازارها در یهفتگ 21

 ای بزرگ یهامرغتخم به ازین که است مناسب

 به خیتفر یبرا که دارد مادر مرغ یهاگله در

 توان یم مقابل، در. دارند ازین یشتریب وزن

 ۴ از کمتر) آوردن نییپا عیسر روش از

 تخم  عیسر شروع کیتحر یبرا(یهفتگ

 اما کرد، استفاده تخم اندازه کاهش و یگذار

 شود اعمال دیبا یصورت در تنها ستمیس نیا

(  هدف)  استاندارد حد در پولت بدن اندازه که

 ییروشنا یهابرنامه باز، یها سالن در .باشد

. باشند یعیطب روز طول ملمک دیبا یمصنوع

 اول، هفته 21 در چراغها هیاول کاهش از پس

  نیتریطوالن اساس بر یمصنوع یهاچراغ

 رشد دوره طول در گله که یعیطب روز

 امر نیا. شوندیم میتنظ کرد، خواهد تجربه

 رشد بر یعیطب روز طول در راتییتغ ریتاث

 نیاول سن)  یگذار تخم شروع سن و پولت

 ینور برنامه وب ابزار.   خواهد یثخن(  تخم

 است موجود www hylin com تیسا در

 را یمکان هر یبرا یسفارش ینور برنامه که

.کندیم فراهم

  انیپا
 بیترک و وزن با پولت گله کی رشد. است یضرور  تخمگذار یها گله دیتول در شتریب سود و تیموفق کسب یبرا  ، پولت تیریمد اصول به قیدق توجه

 در  مرغ تخم پوسته نامناسب تیفیک و مرغ تخم کم تعداد رینظ یمشکالت. کرد خواهد نیتضم را یگذارتخم دوره در تیموفق معموال ، درست و مناسب یبدن

 .داد نسبت دهند،یم رخ رشد دوره در که یمشکالت به توان یم را یگذارتخم زمان
 

 

  

 

 

 

 

 

 ( W -36 ، SONIA) نیال یها یتجار ینور برنامه

 ,BROWN, SILVER BROWN, W-80 ) ) نیال یها یتجار ینور برنامه

PINK) 


