ٍی افشٍد :در ّیچ جبی دًیب هزؽ  3کیلَیی هصزف ًوی ضَد ٍ اغلت

هؼبٍى ٍسیز جْبد کطبٍرسی :

تْتشیي ٍصى هشغ تشای خشیذ 1کیلَ200گشم

کطَرّبی پیطزفتِ ٍ حتی ّوسبیِ هزؽ سبیش ثب ٍسى  2.1تب  2.1کیلَگزم
هصزف هیکٌٌذ.

تا 1کیلَ000گشم است؛ هشغ دسشت ًخَسیذ

رکٌی ثیبى داضت :هب ًجبیذ ثِ دًجبل اًتفبع یک ػذُ ثبضین ،ثلکِ ثبیذ اًتفبع

هعاٍى ٍصیش جْاد کشاٍسصی تا اًتقاد اص فشٌّگ غلط استفادُ اص هشغ ّای

ػوَم را ثبیذ در ًظز گزفت ٍ ثذاًین کِ ّن هٌفؼت تَلیذ کٌٌذُ ٍ

دسشت ،گفتٍ 2صى استاًذاسد هشغ تشای هصشف  1/2– 1/0کیلَگشم است.

هصزفکٌٌذُ در هصزف ٍ تَلیذ هزؽّبی سبیش است.

حسي رکٌی هؼبٍى ٍسیز جْبد کطبٍرسی در گفت ٍگَ ثب خجزًگبر
اقتصبدی خجزگشاری فبرس ثب ثیبى ایٌکِ کبّص سي کطتبر هزؽ ٍ
ػزضِ هزؽ ّبی کَچک سبیش ثِ ثبسار چِ فَایذ اقتصبدی ثزای
تَلیذ کٌٌذُ ٍ هصزف کٌٌذُ دارد ،گفت :فزٌّگ هصزف هزؽ درضت
فزٌّگ غلطی است ٍ ثبیذ ثب تزٍیج هصزف هزؽ سجک (سبیش) در ثیي
هزدم ایي فزٌّگ غلط را اصالح کٌین ،چزا کِ کبّص سي کطتبر هزؽ

ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى اصفْاى
نشریه تولید محصوالت برتر کشاوزری

سالمت1

((آرس ))1315

سؤال کِ هگز تَلیذ کٌٌذُ هزؽ سبیش در توبم دًیب هتضزر هی ضًَذ ،گفت:
ثب کبّص تَلیذ هزؽ درضت ٍ افشایص تَلیذ هزؽ سبیش هصزفکٌٌذُ ّن ثِ

تْتشیي کیفیت تا اًتخاب

رکٌی ثیبى داضت :هزؽ ّبی سبیش (سجک) خَش خَراک ،خَش پخت ٍ

مرغ سایس

سوت هصزف هزؽ سجک هیرٍد.
چزثی کوتزی در الضِ آى هَجَد است ،ضوي ایٌکِ تَلیذ آى اقتصبدیتز
است.

هعاًٍت تْثَد تَلیذ ات داهی

ثبػث ثْجَد ضزیت تجذیل هیضَد.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ هزؽ ثب ٍسى  2.1کیلَگزم ثْتزیي کیفیت ٍ طؼن را
دارد ،افشٍد :ثب افشایص ٍسى هزؽ ٍ تجوغ چزثی در هحَطِ ضکوی،
داًی (خَراک طیَر) کِ ثب قیوت ثبال ٍارد کزدُاین ،ثِ جبی تجذیل ثِ
پزٍتئیي هفیذ ثب ّشیٌِ ثبالتز ٍ خَراک ثیطتز ثِ چزثی تجذیل هیضَد.
هؼبٍى ٍسیز جْبد کطبٍرسی اظْبر داضت :اغلت هزدم ثِ دًجبل
هصزف هزؽ درضت اًذ در حبلی کِ هزؽ سبیش (سجک) ثب ٍسى حذٍد
 2.1کیلَگزم ثْتزیي طؼن ٍ کیفیت است.
رکٌی در پبسخ ثِ ایي سؤال کِ چگًَِ هی خَاّیذ ػزضِ هزؽ ّبی
سجک را در ثبسار افشایص دّیذ در حبلی کِ تَلیذکٌٌذُ ثزای تَلیذ ایي

هعاٍى اهَس دام ٍصیش جْاد کشاٍسصی 2

سبیش هزؽ ثِ دلیل سَد اقتصبدی کوتز توبیل ًذارًذ ،ثیبى داضت :اس

ٍصى استاًذاسد هشغ تشای هصشف

آًجب کِ در توبم دًیب هزؽ ّبی سجک تَلیذ هی ضَد ثٌبثزایي ثبیذ ثب
فزٌّگ سبسی ثِ تَلیذ کٌٌذُ اس اٍ ثخَاّین ،تب آًچِ را کِ ثزای ػوَم
اصفْاى  2خیاتاى ّضاس جشیة  ،ساصهاى جْاد کشاٍسصی استاى  -سٍاتط عوَهی

هٌبستتز است تَلیذ کٌذ.

تلفي 7113217 2
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تاسوِ تعالی

تهترین کیفیت
تا انتخاب مرغ سایس

 -3ثزخی اس ثیوبریْبی هزؽ ثؼذ اس  14رٍسُ گی اتفبق هی

هحسَة هی گزدد .

کیفیت گوشت مرغ:
کیفیت گَضت هزؽ ثستگی سیبدی ثِ ٍسى آى دارد  ،گَشت هشغ دس ٍصى
هٌاسة آى ( حذاکثش  1/0کیلَگشم ) اص ًظش تشدی ٍ قَام ٍ کیفیت تافت ٍ

طعن ٍ هضُ ًسثت تِ ٍصى ّای تاالتش اسجح است  .هتبسفبًِ در طی سهبى
فزٌّگ هصزف در استبى اصفْبى ثِ سوت هزؽ ّبی درضت ( هزؽ ثب ٍسى

اضتجبُ است کِ هزؽ ّبی کَچکتز هزؽ ّبی هزیض گلِ را تطکیل هی

ٍ هضُ خیلی تْتش است .

دٌّذ در حبلی است کِ اص ًظش علوی تْتشیي سي پشٍسش هشغ گَشتی

 -5هتبسفبًِ هزؽ درضت  ،ثیص اس آًکِ ثِ ًفغ تَلیذ کٌٌذُ ٍ

حذاکثش  42سٍصُ گی ٍ تْتشیي ٍصى هشغ گَشتی ًیض ٍصى  1/5کیلَگشم هی

هصزف کٌٌذُ ثبضذ ثِ دلیل افت الضِ کوتز در حیي کطتبر

تاشذ تِ طَسیکِ دس اکثش ًقاط دًیا ًیض هشغ گَشتی حذاکثش تا ٍصى

هی ثبیست ثِ هیشاى کبفی پزٍتئیي  ،خصَص ًب اس ًَع پزٍتئیي حیَاًی

 -2دٍرُ پزٍرش هزؽ ثب ٍسى هٌبست ( حذاکثز  2.1کیلَگزم ) کَتبُ
تز اس هزؽ درضت هی ثبضذ  ،لزا هیضاى چشتی کوتش دس تذى هشغ

سفیذ ٍ یک هٌجغ پزٍتئیٌی ثب ارسش هحسَة هی ضَد ػالٍُ ثز قیوت

رخیشُ هی شَد ٍ عالٍُ تش دٍسسیض کوتش  ،اص ًظش حفظ سالهت

هٌبست  ،در هقبیسِ ثب سبیز هٌبثغ پزٍتئیٌی هبًٌذ گَضت قزهش دارای چزثی

هصشف کٌٌذگاى ًیض تْتش است .

حداکثر  24روزه گی و بهتریون وز مورغ

افشایص ثیوبری  ،تلفبت ٍ ًیبس ثِ هصزف دارٍ را ثبػث هی گزدد کِ

گشتتی نیس وز
می باتد

2

ثبالتزی کِ کطتبرگبُ ثزای هزؽ درضت هی پزداسد  ،هزغذار ًیش
ثِ پزٍرش هزؽ درضت رٍی هی آٍرد ٍ ًْبیت ًب هصزف کٌٌذُ
ًیش ًبچبر ثِ هصزف آى هی گزدد  ،لذا در صَرتی کِ هصزف
کٌٌذگبى ثیطتزی هتقبضی خزیذ ایي ًَع هزؽ گزدًذ در ًْبیت
تَلیذ ٍ ػزضِ هزؽ ثب ٍسى هٌبست ًیش افشایص هی یبثذ .

پزٍرش ثِ دلیل ػذم ّوبٌّگی ثیي رضذ ػضالت ٍ رضذ اًذام ّبی

نظر علمی بهترین سن پرورش مرغ گوشتوتوی
8/1

هَرد استقجبل ٍاسطِ ّب قزار هی گیزد ٍ ثب تَجِ ثِ قیوت

 -1افشایص ٍسى سیبد در هزؽ گَضتی ًبضی اس افشایص طَل دٍرُ
حیبتی ٍ ثبػث اختالالت قلجی ٍ ػزٍقی پزًذُ ضذُ ٍ در ًتیجِ

–8/4کویولوشگور

ً -1گْذاری ٍ پزٍرش هزؽ در ثبالی سي 42سٍصگی ،

هٌبست تزجیح دادُ هی ضَد ػلت ایي هسئلِ ضبیذ ًبضی اس ایي تصَر

پزٍتئیي اس ًیبسّبی اصلی غذایی اًسبى است ٍ در خَراک رٍساًِ ّز فزد

ٍجَد ٍیتبهیٌْبی هَرد ًیبس اًسبى اس دیگز هشایبی ایي ًَع گَضت

طؼن هٌبست تز ٍ حذ هجبس دارٍ در هحصَل حبصلِ ًیش رػبیت هی گزدد .

ٍصى هٌاسة دس هقایسِ تا هشغ دسشت اص ًظش تشدی ٍ طعن

ترخی از مسایای گوشت مرغ در وزن مناسة :

ٍ کلستزٍل پبئیي تز ًیش هی ثبضذ  ،ػالٍُ ثز ایي غیزاضجبع ثَدى چزثی ٍ

هصزف کوتز دارٍّبی آًتی ثیَتیک ضذُ هزؽ حبصلِ ػالٍُ ثز کیفیت ٍ

ثبالی  1کیلَگزم ) گزدیذُ ثِ طَریکِ هزؽ درضت تز ثز هزؽ ثب ٍسى

تهترین کیفیت گوشت مرغ :

سبیز هٌبثغ غذایی گزاى تز ّستٌذ ٍلی گَضت هزؽ کِ اس ًَع گَضت

گزدد ثِ ّویي دلیل ػذم ًگْذاری هزؽ ثبالی  14رٍسگی ثبػث

تاعث سفت شذى تافت گَشت هشغ هی شَد  .لزا هشغ تا

1/5کیلَگشم تَلیذ ٍ عشضِ هی گشدد .

گٌجبًذُ ضَد  .ػلیزغن آًکِ هٌبثغ پزٍتئیي حیَاًی ػوَه ًب در هقبیسِ ثب

افتذ ٍ هزغذار ًبچبر ثِ هصزف دارٍّبی آًتی ثیَتیک هی

ایي هسئلِ ػالٍُ ثز افشایص ّشیٌِ ّبی هزغذار  ،سالهت هصزف
کٌٌذگبى را ًیش ثِ خطز هی اًذاسد .
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