
 L.S.Lآشنایی با نژاد مرغ تخمگذار 

ایران و از شرکت طیور برکت با سابقۀ نیم قرن فعالیت خود در زمینۀ تولید جوجه یکروزه تخمگذار و گوشتی در 

بزرگترین شرکت های فعال که سهم عمده ای در تولید را داشته، با هدف ارتقاء سطح کیفی محصوالت خود و با 

توجه به استقبال مصرف کنندگان از نژادهای پر تولید و در پاسخ به نیاز کشور با توجه به تجارب سال های 

ل هایسکس، دکالب، بابکوک، های الین، بونز و گذشته در زمینۀ پرورش سویه های مختلف نژاد لگهورن شام

از کشور آلمان را  L.S.Lاقدام به وارد نمودن نژاد  4831اطالع کامل از توانمندیها و کاستی های آنها، در سال 

 نموده است. 

ماندگاری ، ضریب تبدیلآلمان بوده که با هدف بهبود  LOHMANNنتیجۀ آخرین تحقیقات علمی شرکت  L.S.Lنژاد 

 به بازار معرفی گردیده و به دالیل مذکور  ، تولید افزون تر و انطباق بسیار باال با شرایط آب و هوایی ایرانتربه

این نژاد توانسته است با تکیه بر ظرفیت ژنتیکی خود و عملکرد باالی تولید در مدت زمان کوتاهی با جلب رضایت 

 ران را به خود اختصاص دهد. مرغداران سهم قابل توجهی از بازار تولید تخم مرغ ای

اکنون شرکت طیور برکت با بهره گیری از نیم قرن تجربیات خود طی سالها پرورش گله های مختلف نژاد لگهورن 

و انتخاب بهترین ها، آمادگی خود را جهت عرضه جوجه یکروزه مادر تخمگذار و جوجه یکروزه تجاری و پولت 

 اعالم می نماید. با کیفیت عالی  L.S.Lتخمگذار سه ماهه 

 حداکثر تولید )پیک تولید( .4
79% 

 وزن هرکارتن تخم مرغ در شروع تولید .4
 کیلوگرم 5/7-7

 ماه تولید 41تعداد تخم مرغ سرانه در  .4
 عدد 833-893

 ماه تولید  41تعداد تخم مرغ سرانه در  .4
 عدد 123-143

 ماه تولید 41وزن تخم مرغ تولید سرانه تا  .4
 کیلوگرم 29-25

 ضریب تبدیل دان به تخم مرغ .4
4/2-2 

 توان ماندگاری گله در پیک تولید .4
 هفته 25

 مقاومت پوسته .4
 عالی

 LSLمزیت های نژاد 

 

 باال بودن میزان تولید تخم مرغ

کیلوگرم وزن به  21تا  25عدد تخم مرغ یا  123تا  145ماندگاری طوالنی در پیک تولید و عرضۀ این نژاد توانسته با 

ماه تولید، از کلیۀ رقبای خود پیشی گرفته و رکوردهای جدیدی را در صنعت تخمگذار  41ازای هر قطعه مرغ طی 

 ار دیده میشود:با سایر نژاد ها در این نمود L.S.Lاز خود بجای گذارد. مقایسه میزان تولید 



 
 

 L.S.Lضریب تبدیل عالی در نژاد 

معادل  L.S.Lدیل دان به تخم مرغ یا )میزان مصرف دان برای تولید یک کیلوگرم تخم مرغ( در مرغ تخمگذار ضریب تب

می باشد و این بدان معنا است که این نژاد در مقایسه با سایر نژادها در ازای دریافت میزان دان  4/2تا  2

 مساوی، تعداد تخم مرغ بیشتری تولید میکند.

 ه را نشان میدهد: نمودار زیر این مقایس

 
 

 با شرایط اقلیمی ایران L.S.Lسازگاری مرغ تخمگذار 

این نژاد با تکیه بر ویژگی های ژنتیکی خود با شرایط مختلف آب و هوایی به ویژه شرایط اکولوژی منطقۀ 

 خاورمیانه سازگاری کامل دارد. 

رصد جوجه یکروزه کشورهای منطقۀ خاورمیانه نظیر کویت، سودان، یمن، عربستان، اردن، قطر، مصر د 35بالغ بر 

در میان کشورهای خاورمیانه  L.S.Lتأمین می شود. نمودار ذیل نشان دهندۀ حوزۀ بازار نژاد  L.S.Lو عراق از نژاد 

 می باشد.



 
 

 L.S.Lاستحکام خوب پوسته تخم مرغ نژاد 

نیوتن بصورت ژنتیکی دارای ساختاری بسیار مقاوم در برابر ضربه  13با مقاومتی معادل  L.S.Lپوستۀ تخم مرغ 

بوده و این امر موجب می شود تا ضمن کاهش شکستگی و دور ریز تخم مرغ در حین جابجایی از مبدأ به مقصد، 

 مقایسه با سایر نژاد ها افزایش چشمگیری داشته باشد.  میزان محصول قابل فروش در

درصد کمتر از سایر  5/4تا  4به هنگام تولید، جمع آوری و بسته بندی  L.S.Lدرصد شکستگی تخم مرغ در نژاد 

در داشتن ضخامت مطلوب و استحکام خوب پوستۀ تخم مرغ را  L.S.Lنژادها بوده، که این مزیت قابل مالحظۀ 

 نشان میدهد.

  

 تولید جوجه یک روزه مادر تخمگذار

اقدام به وارد کردن  4837و دريافت مجوز پرورش از سال  LSL  شركت تولیدي بركت با انتخاب نژاد برتر و پر تولید

نژاد اجداد از شرکت لوهمن آلمان و پرورش اجداد و تولید گله مادر تخمگذار نموده كه در حال حاضر با توجه به 

با توجه . ات مناسب امكان صادرات گله هاي مادر را نیز به كشورهاي منطقه ايجاد نموده استامكانات و تجهیز

به شرايط خاص پرورش گله هاي فوق اين واحد در استان قزوين در يك منطقه كوهستاني با در نظر گرفتن كامل 

 مسائل بهداشتي در اين منطقه ويژه جغرافیايي احداث گرديد. 

  

 ه تخمگذار تجارتیتولید جوجه یک روز

فعالیت اين گروه تولیدي پرورش گله هاي مادر تخمگذار و تولید تخم مرغ نطفه دار تجارتي مي باشد. این گروه 

% از 83میلیون قطعه جوجه يكروزه تخمگذار تجاري را دارد . بیش از  45،333،333تولیدي پتانسیل تولید سالیانه 

را به خود اختصاص داده است. در اين مجموعه تولیدي دو كارخانه كل تولید جوجه يكروزه تخمگذار در كشور 

 جوجه كشي واقع در استان قزوين در منطقه میرپنچي مشغول به فعالیت میباشند

  

 پرورش جوجه یک روزه تخمگذار ) پولت (

روز قابل  73گروه تولیدي پرورش جوجه تخمگذار تجاري بوده كه با توجه به شرايط پرورش ، بعد از فعالیت اين 

میلیون قطعه پولت،  5توزيع به واحدهاي تولید كننده تخم مرغ مي باشد. در اين گروه تولیدي سالیانه حدوداً 

يگر را به ساير تولید كنندگان در پرورش كه بخشي از آن را جهت تولید تخم مرغ در شركتهاي وابسته و بخشي د

 كشور و الباقي جهت صادرات به كشورهاي منطقه ارسال مي گردد. 



  

 تولید تخم مرغ خوراکی

تن تخم مرغ تولید می گردد كه بعنوان يكي از بزرگترين تولیدكنندگان  59،333در اين گروه تولیدي سالیانه بالغ بر 

 دست دارد.  تولید تخم مرغ در كشور سهم بازار را در

  

 تولید جوجه یک روزه گوشتی

هزار قطعه مرغ مادر  413جوجه یکروزه گوشتی از دیگر تولیدات گروه تولیدی برکت است که با ظرفیت تعداد 

میلیون قطعه جوجه يكروزه گوشتي سهم عمده ای در بازار تولید جوجه  48 -45گوشتي و تولید سالیانه 

 گوشتی داراست. 

  

 حصوالت کشاورزی) تولید گندم ، جو و .... (تولید انواع م

يكي از واحدهاي زير مجموعه گروه تولیدي بركت بوده كه شامل واحد دامپروري كشاورزي، واحد شماره دو و 

 .  واحد كشاورزي توسعه صنايع مي باشد

 میزان مساحت قابل كشت محصوالت كشاورزي در اين واحدها در يك سال زراعي شامل:

 تارهك 433گندم 

 هكتار 13جو 

 هكتار 15يونجه 

 هكتار 73ذرت علوفه اي 

تن محصول ذرت  5333تن محصول يونجه و  933تن محصول جو،  233تن محصول گندم،  533که حدوداً سالیانه 

علوفه اي برداشت مي گردد كه از اين میزان تولید، بخشي جهت استفاده در تامین نهادهاي مورد نیاز شركتهاي 

بقي بعنوان سهم كوچكي در تولید محصوالت كشاورزي كشور را داشته كه امید است بتواند باعث وابسته و ما

 خودكفائي هرچه بیشتر تولیدات كشاورزي در سطح كشور باشد 

 


