
  بسمه تعالي

  نكات كليدي و استانداردهاي الزم پرورشي

تحمل استرسهاي متعدد در خالل چند روز اول پس از خروج جوجه از تخم مرغ حساسيت جوجه هاي پرورش 
  .  متعاقب آن بروز تلفات و كاهش ميزان رشد و يكنواختي حاصل ميشود. يافته را به بيماريها افزايش خواهد داد

  :آغازين جوجه هانكته كليدي در پرورش  هفت

 آب -1

  غذا -2

  حرارت و رطوبت -3

  روشنايي -4

  تراكم -5

  بستر -6

   تهويه -7

  

  :آب - 1
 بايد تميز ، تازه و قابل دسترس باشد. 

  در خالل چند روز اول، عدم دسترسي به آب سبب عارضه كم آبي )Dehydration  (
بدنبال آن عدم رشد، يكنواختي كامل و افزايش تلفات در  ها شده كه مسلماًدر جوجه

 .مراحل بعدي ميشود

 در خالل هفته اول مناسب و روش صحيح استفاده از آنها بكارگيري آبخوريهاي: 
  .روز اول استفاده شود 7تا  3كله قندي در خالل  از آبخوريهاي -
  .قطعه جوجه در نظر گرفته شود 50هر آبخوري گله قندي جهت  -
   .بستگي به رفتار جوجه ها خواهد داشت زمان بكارگيري اين آبخوريهامدت  -
  .بايد به دفعات مكرر با آب تازه پر شده و هر بار شسته و تميز شوند اين آبخوريها -
 بنحويقرار داده و ارتفاع آنها بايد  دانخوريرا بايد در بين سيني هاي  اين آبخوريها -

  .  ستفاده نمايندتنظيم شود كه جوجه ها به خوبي از آن ا



  .ها جهت دستيابي به آنها نبايد بيش از يك متر حركت كنندساعت اوليه جوجه 24در -
درجه  20به هيچ وجه سرد بوده و همچنين دماي آن نبايد بيش از  آب مصرفي نبايد -

 .  باشد

  اي زنگولهآبخوري  :Bell- type drinkers  
تنظيم  در حد لبه آن ساعت اول بايد 72الي 24در خالل هاعمق آب در اين آبخوري -

 . گردد

   )به اندازه يك بند انگشت.( ميلي متر كاهش يابد 19پس از اين مدت عمق آب بايد به  -
تا هفت روز اول ارتفاع آبخوري موازي با پشت پرنده و پس از آن با افزايش تدريجي  -

  .آبخوري بايد با پشت جوجه موازي باشد انتهايارتفاع 

  
   :Feed غذا - 2
  روز اول از سيني هاي مخصوص جوجه يكروزه استفاده كنيد 7تا  5براي. 

  قطعه جوجه در نظر گرفته ميشود 100هر سيني بطور معمول براي .  
  جوجه ها به مصرف غذا استفاده كنيد براي اين منظور ميتوانيد بين  جهت نحريك) روزنامه ( از كاغذ

  . كنيد مفروشرا با كاغذ  پن% 100تا % 25
 اينكار مانع از خوردن بستر توسط جوجه ها ميشود. دان را ميتوانيد مستقيما بر روي اين سطح بريزيد .  
 ددفعات تقسيم دان را به مقادير كم بايد چند بار در روز انجام دهي .  
  دستي و يا اتوماتيك را ياد گرفته و ميتوان  روز اول جوجه ها استفاده از دانخوري 7الي  5در خالل

  .پس از آن سيني هاي يك روزه را جمع آوري نمود

   
  :درجه حرارت و رطوبت - 3
 سيستم كنترل درجه حرارت بدن جوجه ها تا هفته دوم هنوز كامل نشده است. 

  رطوبت ميباشد%  70الي  60درجه به همراه  30حرارت مطلوب براي جوجه.    
  درجه باشد 30الي  28درجه حرارت بستري كه جوجه روي آن قرار ميگيرد بايد.   
  درجه سبب كم تحركي و عدم تغذيه جوجه ميشود 28كاهش درجه حرارت بستر به زير.   
 استفاده از بستر مرطوب در هر درجه حرارتي سبب مشكل خواهد شد.  
  بزرگ جهت گرم كردن كل سالن استفاده ميشود، گرم نمودن بستر كار مشكلي  ز هيترهايزمانيكه ا

 . خواهد بود

  ساعت قبل گرم شود 48در اين حالت سالن بايد از.     
  



 بررسي رفتار جوجه ها:  
جوجه ها ) مخصوصا بر روي بستر سرد و مرطوب ( در صورت پائين بودن درجه حرارت  -

. در سطح سالن ديده ميشوند تودهتوده  حرارتي شده و بصورتاز ناحيه پا دچار استرس 
بدنبال آب و غذا  متعاقبادر اين حالت جوجه ها بعلت گرما عالقه اي به حركت نداشته و 

 . نميروند

 رطوبت نسبي:  
 . ضروري است% 70الي  60روز اول ، ايجاد و حفظ رطوبت  3در خالل  -

   .جوجه ها و كاهش عملكرد آنها ميشودسبب شروع كم آبي بدن %50رطوبت كمتر از  -
  :نور روشنايي و - 4
  ساعت ضروري ميباشد 23روز اول ، برقراري طول روشنايي  به مدت  3در خالل.  
 بدين . شدت نور فاكتور بسيار مهمي است ، جوجه ها بايد به راحتي قادر به ديدن غذا و آب باشند

كل سالن نيز در  لوب خواهد بود ودرلوكس بسيار مط 100منظور در محل جوجه ريزي شدتي تا 
 . لوكس كفايت مينمايد 10حدود 

 
  : تراكم جوجه ريزي - 5
  تراكم جوجه ريزي ، با در نظر گرفتن قوانين حاكم در خصوص پرورش ، آب و هوا ، نوع آشيانه و

 .  امكانات موجود متفاوت ميباشد

  پرنده  انتظار و عملكردبيولوژيكيتراكم جوجه ريزي در واقع موازنه اي بين بهره اقتصادي مورد
  . ميباشد

  كه بستگي كامل به سيستم پرورش دارد . قطعه در متر مربع هم باشد 50ع كار ميتواند تا  شروتراكم در
  . اين تراكم تا روز چهارم حفظ ميشود. 
 14در .( پس از مدت فوق ميتوان بسته به شرايط حاكم و واكنش پرندگان سريعا به آنها فضا داد 

 .) كل سالن در اختيار آنها بايد باشد روزگي

  

  :مديريت بستر - 6
  سانتي متر پوشال پوشانده شود 10الي  5قبل از ورود جوجه ، كف سالن بايد توسط. 

 بهترين بستر پوشال چوب خشك ميباشد.   
 بستر بكار رفته بايد از نظر آلودگيهاي قارچي و سمي پاك باشد.   
 است مخصوصا در زمستان الزامي تهويه مناسب جهت حفظ كيفيت بستر.    

  
  



  :تهويه - 7
 است ، تهويه سالن جوجه هاي تازه وارد الزامي بدون توجه به دماي هواي بيرون. 

 نبايد اجازه داد هواي سرد بيرون بطور مستقيم با جوجه ها تماس پيدا كند .  
  نكته مهم و كليدي در بكار گيري حداقل تهويه )minimum Ventilation   ( برقراري فشار

  . كه هوا از ورودي ها با سرعت يكسان وارد سالن شود بنحوي. منفي است
  جهت يكسان بودن سرعت جريان هوا بايد سالن بطور كامل ايزوله باشد و به هيچ وجه از ساير نقاط هوا

  . وارد سالن نشود
  اء هر كيلوگرم وزن بدن در به از مترمكعب 1اصل كلي ، تهويه مناسب در ابتداي جوجه ريزي برابر با

  . ساعت ميباشد
  متر بر ثانيه تنظيم گردد 15/0سرعت جريان هوا در سطح جوجه بايد كم بوده در حد .  

  
  معيارهاي موفقيت جهت ارزيابي عملكرد

 دان آنها است بودن چينهاز شروع مناسب جوجه ها پر  يكي از معيارهاي بسيار خوب جهت آكاهي. .  
  دان پر از غذا داشته  ساعت چينه 24آنها پس از % 95ساعت و  8جوجه ها پس از % 80بدين منظور بايد

  .باشند

 گله را تضمين ميكند دستيابي به اهداف فوق ، يكنواختي وزن بدن و همشكلي.  
  قطعه اي در چند نقطه از  40الي  30به منظور انجام عمل فوق بايد جوجه ها را در گروههاي كوچك

      .رار داد تا فهميد آيا آنها به راحتي آب و دان را پيدا ميكنندسالن مورد بررسي ق
 اين جوجه ها هم آب . داني گرد ، پر از غذا و نرم باشد چينهدان ، داراي  چينه هر جوجه بايد در مالمسه

 . اندو هم غذا را به خوبي پيدا كرده و تغذيه نموده 

 ما بافت دان موجود در آن را حس كنيم مشخص  دان پر از غذا باشد وليكن در زير دست ، اگر چينه
  .  دسترسي نداشته است و يا مصرف نكرده است بآميشود كه جوجه به 

  

  دكتر رحيم زاده

   


