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11 درس از تجربیات در مورد مایکوتوکسین 
برای کاهش خطرات خوراک طیور

مطالعه طوالنی مدت در مورد مایکوتوکسین نشان داده است که کدام نوع 
از قارچ ها بیشترین پتانسیل ایجاد خطر در خوراک طیور را دارند و چگونه 

آلودگی می تواند بر اساس جغرافیا و شرایط آب و هوایی تغییر کند.
وجود متابولیت های قارچ سمی مدت طوالنی است که با عدم سالمت 
و کاهش عملکرد در گله های طیور ارتباط مستقیم دارد. بعد از تحلیل 
تجربیات  مایکوتوکسین،  مورد  در  اطالعات  دهه  یک  از  حاصل  های 

متعدد و خاصی برای صنعت طیور به دست آمده است.
1.    بسیاری از خطراتی که برای مرغ های گوشتی و تخم گذار وجود 
مایکوتوکسین  کننده  تولید  فوزاریوم  مختلف  های  گونه  از  ناشی  دارد 
می باشد که دانه ها را آلوده می کند. یکی از مهم ترین نمونه های آن 
بیماری بالیت در غالت است که عامل آن فوزاریوم گرامیناروم و فوزاریوم 
کولموروم می باشد که هر دو می توانند داکسی نیوالنول )DON( و 

دیگر سموم تریکوتسن و همچنین زیرالنون )ZEN( تولید کنند. 

2.    این قارچ می تواند موجب پوسیدگی فوزاریومی ذرت شود همان 
 F.(ورتیسیلیوید فوزاریوم  ایجاد  موجب   )FUM( فومونیزین  که  طور 
بیشترین  مایکوتوکسین  نوع  سه  این  شود.  می   )verticillioides

خطرات را برای طیور در طول 10 سال گذشته ایجاد کرده اند.
3. گاهی ممکن است در یک فصل میزان مایکوتوکسین ها در ذرت 
و غالت افزایش یابد اما اغلب روندها متفاوت است )شکل 1(. ارزیابی 
خطر بر اساس نسبت مواد خام و نمونه های خوراک نهایی که در آن 
سطح حداقل یک نوع مایکوتوکسین باالتر از آستانه خطر بوده است 

)جدول 1( نوسانات آشکار طی سال های مختلف را نشان می دهد.
4. خطر موجود برای خوراک نهایی اغلب الگوی ذرت را برای نوسانات 
شش ماهه در هر کدام از قاره ها دنبال می کند که در شکل 1 نشان 

ITPNewsبخشبینالملل



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

6 
ور 

ری
ه

ش
  

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

13 داده شده است. این موضوع اهمیت ذرت را در جیره غذایی طیور نشان 
می دهد. با توجه به مواد خوراکی منطقه ای، میزان ذرت در خوراک 
نیز تحت تاثیر میزان مایکوتوکسین غالت و دیگر منابع خوراک قرار 

می گیرد.
بایندرها برای حفاظت کامل در مقابل مایکوتوکسین های رایج کافی 
نیستند. با این حال یک محصول تایید شده می تواند به طور ایمن و 
موثر افالتوکسین ها را محدود کند؛ استراتژی جذب در مقابل داکسی 
نیوالنول، زیرالنون و فومونیزین تاثیر کمتری دارد. با توجه به وقوع این 
مایکوتوکسین های مهم، یک استراتژی موثر زیست دگرگونی ترجیح 

داده می شود.
خطر  رشد  های  زمینه  گسترده  صورت  به  هوایی  و  آب  شرایط   .6
زیرا  تاثیر خاصی دارد  باران  را مشخص می کند.بارش  مایکوتوکسین 

آلودگی قارچی به وجود می آورد اما زمان آن نیز مهم است.
در سال محصوالت غالت در بسیاری از کشورهای اروپایی میزان زیادی 
DON ایجاد کرد زیرا بارش باران ها در زمان گل دادن دانه ها اتفاق 
از شمال آن  بیشتر  آلمان  این خطر در جنوب  برای مثال  بود.  افتاده 
بوده است، زیرا الگوهای آب و هوایی متفاوت است. خطری که در سال 
اند  نداشته  ناگهانی  افزایش  آمد  به وجود  اروپا   برای ذرت در   2016
زیرا بارش باران با دوره کاکل آوری ذرت همزمان است، اگرچه میزان 
نیمه دوم سال هنوز کمی  به  برای مایکوتوکسین ها نسبت  خطر آن 
باالست. اختالف آب و هوا بر اساس منطقه – عامل مهم در الگوهای 

تهدیدهای  مقابل  در  مراقبت  که  است  این  معنای  به  مایکوتوکسین- 
رایج و غیر منتظره تضمین شده است.

7.    با توجه به تغییر در سطح و نوع مایکوتوکسین هایی که چندین 
بار در بخش های  مختلف منطقه رخ می دهند، نظارت مهم تلقی می 
شود و استراتژی هایی که برای مقابله با تهدیدات مایکوتوکسین وجود 

دارند باید برای طیف وسیعی از آن ها تایید شوند.
8.    ترکیبی از داکسی نیوالنول و فومونیزین می تواند وقوع و شدت 

کوکسیدیوس را در طیور بدتر نماید.
9.    خطر سطح پایین به معنای نبود خطر نیست. حتی در کشوری 
نسبتا کوچک مانند اتریش، میان سطح DON موجود در ذرت تفاوت 
های عمده ای وجود دارد که از نظر آماری با بارش باران در زمان کاکل 
زدن ذرت ها مرتبط است. این بدان معناست که حتی در زمان هایی 
که بارش باران کمتر از میزان متوسط است، باز هم باید مراقب وجود 

مایکوتوکسین ها در بسته های خوراک انفرادی باشیم.
وجود  خطر  باشند.  غافلگیرکننده  توانند  می  مواد  از  بعضی   .10
مناطق  از  برخی  در  اما  است  پایین  اغلب  سویا  در  ها  مایکوتوکسین 
آمریکای جنوبی در سال 2016 خطر باالی آن ثبت شده است که به 
طور عمده به دلیل رطوبت بسیار باال در فصل برداشت محصول بوده 
است. میزان باالی مایکوتکسین ها در سویا در مناطق دیگر نیز یافت 

می شود. در نتیجه این نوع خوراک نیز نیاز به دقت دارد.
11.    بعضی مناطق هم وجود دارند که غافلگیرکننده هستند. آزمایش 
نهایی  خوراک  در   2016 سال  در  مایکوتوکسین  خطر  افزایش  دقیق 
آمریکای جنوبی )شکل 2( نشان می دهد که فومونیزین ها و داکسی 
نیوالنول خطرات بسیار بزرگی را ایجاد می کنند. افزایش شیوع آن ها 

شامل افزایش آن ها در نمونه هایی با آلودگی باال می شود.
12.    دانه های تقطیر خشک شده همراه با محلول )DDGS(نیازمند 
با هزینه پایین  اما  با ارزش باال  بررسی است. DDGS منبع خوراک 
هستند. وجود مایکوتوکسین در DDGS از طریق یکی از سه فاکتور 
دلیل،  همین  به  یابد.  می  افزایش  اصلی  غالت  یا  ذرت  با  مقایسه  در 
تولیدکنندگان اغلب در مورد کیفیت دانه گزینشی برخورد می کنند 
 DDGSهای نمونه  درصد   90 که  دهد  می  نشان  مطالعه  نتایج  اما 
 DDGS اگر  دارد.  خطر  آستانه  از  باالتر  مایکوتوکسین  یک  حداقل 
بخش چشمگیری از جیره غذایی را تشکیل شود، علت های بیشتری 

برای ارزیابی دقیق آن وجود دارد.

پژوهشگران در دستگاه گوارش طیور ویروس های جدیدی پیدا کردند

انجمن جوجه و تخم مرغ آمریکا و بنیاد جوجه 
آمریکا اعالم کردند که بر روی پروژه پژوهشی 
گذاری  سرمایه  آمریکا  کشاورزی  وزارت  در 

کرده اند – خدمات پژوهش کشاورزی موسوم به ARS در شهر آتن 
های  ویروس  آن  در  که  است  داده  انجام  را  تحقیقاتی  جورجیا  ایالت 

جدیدی در دستگاه گوارش طیور پیدا شده است.
پروژه تحقیقاتی بخشی از از برنامه پژوهشی انجمن جوجه و تخم مرغ 
آمریکا است که شامل همه مراحل تولید مرغ و تخم مرغ و فرآوری آن 
ها می شود. چکیده کوتاهی از این پژوهش در زیر نشان داده شده است.
به   www.uspoultry.org وبسایت  در  پژوهش  این  کامل  گزارش 
به  پروژه  چکیده  است.  شده  آورده  انجمن  دیگر  های  پژوهش  همراه 

شرح زیر است:
ای  روده  های  ویروس  گردش  مولکولی  تشخیص   :648 شماره  پروژه 

جدید در طیور در ایاالت متحده آمریکا )دکتر 
مایکل دی، وزارت کشاورزی آمریکا – خدمات 

پژوهش کشاورزی، آتن، جورجیا(

)Michael Day( در خدمات پژوهش کشاورزی  دکتر مایکل دی  
وزارت کشاورزی آمریکا و مرکز پژوهش ملی اخیرا پروژه تحقیقاتی را 
به اتمام رسانده است که در آن از آخرین تکنیک های ژنتیکی استفاده 
از ویروس ها در دستگاه گوارش  تا تعیین کند کدام یک  کرده است 

جوجه های صنعتی وجود دارد.
خوبی  به  ها  آن  ویژگی  که  است  یافته  را  جدیدی  های  ویروس  وی 
مشخص نیست و در حال مطالعه روی آن ها است. این کار گامی مهم 
برای درک و کنترل مشکالت ویروسی روده است که در جوجه های 

گوشتی و بوقلمون ها رایج می باشد.

ITPNewsبخشبینالملل
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صبر و ذکاوت 

کرده  اعالم   USMEF به  موسوم  آمریکا  گوشت  صادرات  فدراسیون 
است که انتظار می رود صادرات گوشت گاو آمریکا به چین به آرامی 
آغاز شود زیرا تولیدکنندگان و بسته بندی کنندگان فرصت های بازار 
چین را بررسی و در مورد تنظیم کارهای تولیدی خود تصمیم گیری 

می کنند.
صنعت گوشت گاو آمریکا اخیرا با خبر خوش آغاز صادرات گوشت گاو 
به چین بعد از چندین سال تحریم رو به رو شده است. از سال 2003 
به علت جنون گاوی چین واردات گوشت آمریکایی را تحریم کرده بود 
. چین بزرگترین بازار رو به رشد واردات گوشت گاو را دارد که در سال 
بیلیون دالر  ارزش 2/6  به  واردات گوشت گاو،  گذشته 600 هزار تن 
داشته است. این در حالی است که میزان واردات گوشت گاو در این 

کشور در 5 سال پیش 27 هزار تن بوده است.
خوبی  بسیار  مشوق  آمریکایی  گاو  گوشت  به  چینی  مشتریان  عالقه 
برای آمریکایی ها بوده است و USMEF در نظر دارد تا فعالیت های 
های  گوشت  به  مثبت  های  واکنش  افزایش  برای  ترغیبی  و  آموزشی 

گاوهای آمریکایی برگزار کند.
اما یادآوری این نکته مهم است که چین برای هورمون های مصنوعی، 
آگونیست های بتا و نیاز خود به قابلیت ردیابی، استاندارد درصد خطای 
صفر دارد، این بدان معناست که امروزه درصد کمی از تامین کنندگان 
گوشت گاو آمریکایی می توانند به نیازهای چین پاسخ دهند. در نتیجه، 
گاو  رود صادرات گوشت  انتظار می  که  است  اعالم کرده   USMEF
بندی  و بسته  تولیدکنندگان  زیرا  آغاز شود  آرامی  به  به چین  آمریکا 
کنندگان فرصت های بازار چین را بررسی می کنند و در مورد تنظیم 

کارهای تولیدی خود تصمیم گیری می کنند.
برخی  است،  ایجاد شده  و چین  آمریکا  بین  که  تجاری  تنش های  با 
برای  ای  واردات سختگیرانه  الزامات  که چین  اند  کرده  گیری  نتیجه 
آمریکا خواهد داشت – اما این نتیجه گیری صحیح نیست. اگرچه این 
مسئله درست است که نیازهای چین به تکنولوژی های تولید و قابلیت 
ردیابی محدودتر از بسیاری از بازارهای دیگر است اما مذاکره کنندگان 
آمریکایی خبر داده اند که نسبت به تامین کنندگان دیگر گوشت چین، 

دسترسی بیشتری به بازار این کشور دارند.
برای مثال چین با وارد کردن گوشت سرد و گوشت منجمد از آمریکا 
موافقت کرده است . قبل از این توافق، فقط استرالیا می توانست گوشت 
سرد به چین صادر کند و آن هم فقط باید توسط  تعداد محدودی از 
کارخانه ها انجام می شد. امکان صادرات گوشت سرد موجب می شود 
تا USMEF تمرکز خود را روی وضعیت گوشت گاو و افزایش آن در 

بخش خوراک چینی بگذارد.
توافق آمریکا و چین شامل طیف وسیعی از اقالم الشه می شود که همه 
آنها فقط در صورت توافق چین با تامین کنندگان می تواند صادر شود. 
آمریکا نیز بر کارخانه های تایید شده نظارت خواهد داشت؛ دیگر تامین 

ندارند، در  بر گوشت های خود  را  این نظارت  کنندگان گوشت چین 
نتیجه در صورتیکه گوشت یک کارخانه آمریکایی از نظر ایالتی تایید 
شود و مجوز وزارت کشاورزی آمریکا را دریافت کند، می تواند خیلی 

سریع به چین ارسال شود.
در این توافقنامه که وزارت کشاورزی آمریکا با چین انجام داده است 
ذکر شده است که در صورت بروز جنون گاوی در آمریکا، چین همچنان 
بازار خود را باز نگه دارد و این تا زمانی قابل اجراست که آمریکا وضعیت 
کم خطر بودن جنون گاوی خود را با سازمان جهانی بهداشت حیوانات 
توافق چین وضعیت سالمت حیوانات  این  با  به عالوه،  مطابقت دهد. 
بیماری حیوانات  برای کنترل  آمریکا  اقدامات  با  را  را شناخته و خود 

تطابق داده است.
حتی با محدودیت هایی که چین در مورد مکمل های افزایش رشد و 
ردیابی گذاشته است – که این محدودیت ها برای تمام تامین کنندگان 
مجدد  بازگشایی  قرارداد    – شود  می  اعمال  نیز  کشور  این  گوشت 
بازار چین این فرصت را برای صنایع گوشت آمریکا فراهم کرده است 
ملزم  قرارداد  این  کند.  پویای چین شرکت  بسیار  و  بزرگ  بازار  در  تا 
ها  چینی  نیازهای  آمریکایی  کنندگان  تولید  چگونه  که  است  نکرده 
گاو  نیست که گوشت  نیازی  مثال،هیچ  برای   – داد  پاسخ خواهند  را 
 NHTC طبق برنامه کنترل غیرهورمونی بودن گوشت گاو موسوم به
تولید شود – اما دولت چین تاکید کرده است که استانداردهای خود را 
برای تکنولوژی های تولید از طریق آزمایش محصوالت وارداتی افزایش 

خواهد داد.
چالش کنونی این است که آمریکایی ها راه هایی برای مواجهه با نیازهای 
چین بیابند که هزینه های اضافه شده متعادل شوند. اگر تقاضا از سوی 
به  بتواند  تا  یافته  افزایش  آمریکا  تولید گوشت در  ثابت کند که  چین 
نیازهای چین پاسخ دهد، پیشرفتی مثبت برای تولیدکنندگان و کسانی 

است که فرصتی جدید برای افزایش بازدهی خود ارائه می کنند.
تمرکز  چین،  بازار  برای  گاو  گوشت  تولید  شده  اضافه  های  هزینه  با 
USMEF  روی بهترین خریداران خدمات غذایی و خرده فروشان در 
شهرهای بزرگ چین خواهد بود. اگرچه غالت خوراکی گاوها فقط 5 
درصد از کل واردات چین را به خود اختصاص داده است، اما گوشت 
گاو پروار شده با غالت رو به افزایش است و پتانسیل بسیار باالیی برای 

رشد بیشتر آن وجود دارد.
رسد،  می  به چین  از 13 سال  بعد  که  آمریکا  محموله گوشت  اولین 
این  بازار  عالی  پتانسیل  و  است  شده  انگیز  هیجان  و  خبرساز  بسیار 
کشور فردایی مثبت را برای صنعت گوشت آمریکا نوید داده است. اما 
تولیدکنندگان آمریکایی باید به یاد داشته باشند که تجارت آنها با چین 
طوالنی مدت خواهد بود و در نتیجه باید سرمایه گذاری صحیح روی 
زمان و منابع خود داشته باشند تا بتوانند به خوبی از بازار چین سود 

کافی برای گاوداران خود ببرند.

ITPNewsبخشبینالملل

کلید موفقیت طوالنی مدت 

آمریکا در چین
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مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: تولید خوراک آماده دام و طیور 
وابستگی ما را به خارج کاهش داد و در حال حاضر 

صادرات این محصوالت را به 16 کشور داریم.
و  تغذیه  بهبود  دفتر  مدیرکل  صارمی  تورج  مهندس  خبری  نشست 
کنفرانس  سالن  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  حضور  با  دام  جایگاه 

وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
در این نشست تورج صارمی  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام 
میلیارد دالر خوراک  بر 469  بالغ  اظهار کرد:  وزارت جهاد کشاورزی 
دام در کشور تولید شده است و ما توانایی تامین خوراک دام داخلی را 
داریم. 10 کشور به صورت عمده در جهان تولیدات محصوالت دامی 
را برعهده دارند که چین از آسیا مقام اول را دارد و پس از آن آمریکا، 

روسیه، برزیل، آلمان و ژاپن در رده های بعدی قرار دارند.
این  که  تولید می شود  در کشور  دام  از خوراک  افزود: 60 درصد  وی 
با صنعتی شدن کارخانجات شروع شده  از 54 سال پیش و  تولیدات 
است. در طول 30 سال اخیر 650 واحد تولید خوراک دام آماده تشکیل 
شده که نتیجه تبدیل روش سنتی به صنعتی است. این واحدها ظرفیت 
19 میلیون تن تولید  در سال را دارند که در سال 95، 8.6 درصد و بالغ 

بر 50 میلیارد تومان ارزش تولیدات واحدها بوده است.
 1410 سال  تا  که  است  این  ما  پیش بینی  کرد:  خاطرنشان  صارمی 
استان هایی  کنیم.  تولید  درکشور  را  خوراک  تن  میلیون   26 بر  بالغ 
قابلیت تولید خوراک را دارند خراسان رضوی، مازندران، خراسان  که 
جنوبی، فارس، گلستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان هستند.

وی افزود: در سال 92 تا 95 در تولید خوراک دام رشد 12 درصدی 
تن  میلیون  تا سقف 10   96 سا ل  در  می کنیم  پیش بینی  و  داشتیم 
خوراک دام تولید شود. ما کارخانجاتی با ظرفیت های باالتر از 30 هزار 

تن را داریم که در حال کار هستند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام در رابطه با واحدهای تولیدی 
نظارت های  تحت  تولیدی  واحدهای  کرد:  تصریح  آنها  بر  نظارت  و 
در  که  است  موضوعاتی  از  یکی  صادرات  توسعه  و  هستند  بهداشتی 
این بخش مورد ارزیابی قرار گرفته و باعث توسعه فعالیت ها در بخش 
خوراک دامی شده است.  درسال 90 ما 26 هزار تن صادرات با ارزش 
10 میلیون دالر را داشتیم که در سا ل 95 به 173 هزار تن و ارزش 

این عرصه رشد 33  در  تا 95  از سال 94  میلیون دالر رسیدیم.   76
درصدی داشتیم و در حال حاضر به 16 کشور مانند امارات، قطر، عمان 

و ترکیه صادرات داریم.
تاکید  کیفی  کنترل  نظارت  دستورالعمل  تدوین  خصوص  در  صارمی 
کرد: تدوین دستورالعمل نظارت بر کنترل کیفی خوراک دام و طیور و 
آبزیان با همکاری یک تیم کاری از وزارت جهاد، نمایندگان تشکل ها 
دستورالعمل  این  که  شده  تشکیل  وابسته  سازمان های  کارشناسان  و 
پس از تدوین در سال گذشته توسط وزیر جهاد ابالغ شد و زمینه ساز 
استفاده از تولید خوراک را عملی کرد. هدف ما ارتقاء بهره وری خوراک 
دامی است. در نظام فنی و کنترل کیفی پیش بینی گواهینامه فنی برای 

کارخانجات را داشتیم تا توسعه صادرات عملی شود.
وی افزود: استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه 
ما در شرایط خاص  است.  دامی  تولیدات خوراک  دیگر  اهداف  از  دام 
تغییر اقلیم قرار گرفته ایم و خشکسالی های پیش بینی شده در 50 سال 
پیش به وقوع پیوسته است. یکی از جهت گیری های ما این است که 
بر 19.5  بالغ  باشیم.  با کیفیت داشته  تولید  را کاهش داده و  واردات 
تن  میلیون   5 و  می شود  تولید  باغی  و  کشاورزی  بقایای  تن  میلیون 
بقایای کارخانجات و صنایع غذایی داریم که هنوز به صورت کامل برای 
تغذیه دام استفاده نمی شود. ما سال گذشته حجم مناسبی از بقایای 
پسته،  سرشاخه نیشکر، خرما و بقایای سیب زمینی را استفاده کردیم و 

در حال پیگیری هرچه بیشتر دستورالعمل اجرایی آن هستیم.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام گفت: برنامه دیگر ما استفاده 
مسئله  این  مطمئناً  است.  طیور  تغذیه  در  رایج  کمتر  خوراک های  از 
می تواند باعث کاهش واردات شود. جایگزینی کاشت علوفه هایی با نیاز 
آبی کمتر مانند تاج خروس را در دستور کار قرار داده ایم. بخش عمده 
منابع خوراکی واحدهای صنعتی اتالف می شود که با روش های فرآوری 

سیلو و افزایش بهر وری این مشکل را حل خواهیم کرد.
سامانه  کرد:  خاطرنشان  دامی  نهادهای  سامانه  با  رابطه  در  وی 
راه اندازی  قبل  سال  از  سپه  بانک  مشارکت  با  را  دامی  نهادهای 
به  آنالین  صورت  به  را  وصادرات  تولید  گردش  امروز  که  کرده ایم 
تاکنون  که  داریم  را  سبوس  توزیع  بر  نظارت  می کنیم.  رصد  خوبی 
هزار   550 و  داشته ایم  سامانه  در  خرید  ثبت  هزار   36 به  نزدیک 
این امر حذف  تن به ارزش 30 میلیارد تومان توزیع شده است که 

واسطه گری را به دنبال داشت.

صادرات خوراک دام و طیور 
به 16 کشور
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منبع : ایلنا 



 9
6 

ور 
ری

ه
ش

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

16

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

مزرعه مرغ های شاد 
در هـند

سرمایه گذاری بر روی پروژه ای در هند، منجر به چند نتیجه همزمان 
برای  سودآوری  گذاری  سرمایه  این  کارشناسان  گفته  به  است؛  شده 
کشاورزان خرده پا، تاثیر مثبت روی حیوانات ، محیط زیست و اقتصاد 

داشته است.
 220 از  بیش  و  است  جهان  در  مرغ  تخم  کننده  تولید  سومین  هند 
میلیون مرغ تخمگذار برای تولید تریلیون ها تخم مرغ استفاده می شود 
که این تعداد زیادی محسوب می شود، اما متأسفانه اکثر جوجه ها در 
هند در مزارع صنعتی بزرگ می شوند و بیشتر مرغ های تخمگذار در 
قفس های باتری )1(، محوطه های کوچک سیم کشی شده نگهداری 
می شوند، به طوری که آن ها از نور خورشید یا مراقبت های مناسب 
بی بهره هستند و پس از این که تولید تخم مرغ های شان متوقف شد، 
آن ها را می کشند. در حال حاضر حداقل 70 درصد، از تخم مرغ های 

فروخته شده در هند از کشاورزان تجاری به دست می آید.

همچنین با تقاضای باال برای تخم مرغ ، تولید این محصول به سمت 
مزارع تجاری هدایت می شود و انتظار می رود با افزایش جمعیت هند، 
تقاضا همچنان افزایش یابد، به طوری که تا سال 2050، جمعیت انسانی 
در هند 34 درصد افزایش خواهد یافت. کارشناسان معتقدند تولید تخم 
مرغ باید از سطح تولید فعلی تقریبا به پنج برابر افزایش یابد تا بتواند 

پاسخگوی تقاضای جمعیت رو به رشد هند باشد.

اما این تخم ها از کجا می آیند؟ آیا روند تولید همچنان از مزارع تجاری 
بیشتر و بزرگتر ادامه می یابد؟ روندی صنعتی که هند از دهه 1990 

شاهد آن است؟

اما شاید این چنین نباشد... چراکه اخیرا پروژه نوآورانه ای 
 Innovative Poultry Production Project به نام
از  استفاده  بدون  مرغ  تخم  تولید  راستای  در   ،  ))IPPP
های  سیستم  است؛  شده  انجام  صنعتی  های  سیستم 
)صنعتی( ثابت کرده اند که فرصت های اشتغال در بخش 
کشاورزی را کاهش می دهند، به محیط طبیعی آسیب می 
اندازند و بر سالمت  رسانند، رفاه حیوانات را به خطر می 
انسان تاثیر منفی می گذارند. حال این پروژه با اهداف زیر 

اجرا شده و از سوی HSI)2( حمایت شده است:

کمک به کشاورزان کوچک
IPPP قصد دارد دو برابر شدن درآمد کشاورزان را تا سال 
2020 تسهیل و به توانایی »فقیرترین کشاورزان » کمک 

کند.
برنامه  تحت  تا  دارد  نظر  در   IPPP کار،  این  انجام  برای 
 Rural Backyard Poultry( روستاها  طیور  افزایش 
Development Programme( تعداد قابل توجه تعداد 
پرندگان )گوشتی و تخمگذار( برای کشاورزان در 15 ایالت 

هند فراهم کند.

»Happy Hens Farm « مزرعه مرغان شاد
ایالتی  های  دولت  همکاری  با  تا  دارد  نظر  در  برنامه  این 
مانند  طیور  بهداشتی  های  مراقبت  از  اطمینان  برای 
واکسیناسیون و اجتناب از رفتار خشن ؛ آموزش شیوه های 
یا شرکت  افزاد  به  ؛ دسترسی  بهداشت  و  پرورش  مناسب 
ها برای کمک به خرید و فروش محصول؛ و دسترسی به 

امکانات برای بازاریابی سالم و ایمن اقدام کند.

روستایی  جوامع  و  کشاورزان  به  کمک 
برای دستیابی به زمین

مزرعه مرغ های شاد 
در هـند

منبع : ایانا 
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همچنین از دیگر اهداف IPPP، تمرکز بر روی کشارورزانی است که 
درامد  بتوانند  ای  یا حاشیه  و  زمین  بی  تا کشاورزان  امکان می دهد 
کسب کنند و محصوالت آن ها بتواند امنیت غذایی را برای روستاها 
فراهم کند. این درحالی است که کشاورزی صنعتی، کشاورزان کوچک 
را از بازار خارج می کند و فرصت های اشتغال را در مزرعه و در جوامع 

روستایی کاهش می دهد.

دور شدن از مزارع صنعتی و اثرات زیست محیطی
زیستی  محیط  جدی  پیامدهای  از  بسیاری  دارای  صنعتی  کشاورزی 
است. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد)فائو(، بخش 
کشاورزی دامداری حدود 14.5 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای را 
به عهده دارد. همچنین مزارع صنعتی با سرریز کردن ضایعات به جریان 
آب ها باعث آلودگی می شوند که این به نوبه خود منابع آب آشامیدنی 
از این  اندازد. درحالی که بسیاری  و سالمت ماهی ها را به خطر می 
اثرات زیست محیطی به دلیل کمبود مقررات و یا فقدان اجرای قانون 

در کشورهای در حال توسعه افزایش می یابد.

اجتناب از دامداری فشرده 
در مزارع تجاری که تعداد بیشتر حیوانات در محدوده فشرده نگهداری 
می شوند، به آن ها به عنوان یک کاال نگاه می شود نه به عنوان یک 
حیوان  به سالمت  تواند  می  ها  مکان  این  حال  عین  در  زنده.  موجود 
صدمه بزند. به عنوان مثال مرغ هایی که در مزرعه تجاری تولید می 
شود: آن ها در قفس های »باتری« بسیار کوچک جای داده می شوند 
به طوری که هر پرنده فضای کمی اندازه یک ورق کاغذ A4 دارد که 
باید در آن فضای محدود زندگی کند. همچنین در این مکان ها حیوانات 
به شدت درمعرض آسیب فیزیکی و روانی طوالنی مدت قرار می گیرند.

کاهش تعداد حیوان و جلوگیری از شیوع بیماری
در باره عواملی که به رفاه حیوانات در مزرعه صنعتی آسیب می زند 
می توان به تهویه ناکافی، تراکم زیاد، شرایط بستر نامناسب، بهداشت 
باال، بیماری محیطی و عفونت ها اشاره کرد،  ضعیف، سطح آمونیاک 
با توجه به مجله صنعت تجارت جهانی مرغ، مکان های فشرده پروش 

طیور »زمینه را برای شیوع بیماری آماده می کند.«

از سوی دیگر، سیستم های غیر صنعتی تنوع ژنتیکی بیشتری را در 
میان حیوانات به ارمغان می آورد و حیوانات نسبت به یک محیط شلوغ 
به تنش کمتری دچار می شوند. این امر همچنین باعث کاهش استفاده 
از آنتی بیوتیک ها می شود و بنابراین خطر ابتال به بیماری های نوظهور 

را کاهش می دهد.

در حالی که اغلب استدالل می شود که کشاورزی صنعتی برای تامین 
امنیت غذایی ضروری است، اما این می تواند در طوالنی مدت نادرست 
باشد، چراکه سیستمی که از زمین و دیگر منابع طبیعی محافظت نمی 
کند، در درازمدت نمی تواند از امنیت غذایی حمایت کند. در حالی که 
پروژه نوآورانه تولید طیور احترام به طبیعت را به رسمیت می شناسد 
و نمونه ای از رویکردی است که می تواند گزینه ای مناسب برای این 

بخش تولیدی باشد.

پی نوشت:
1- سیستمی که برای تولید مرغ های تخم گذار استفاده می شود. از 

ردیف ها و ستون ها قفس های یکسان تشکیل شده است.
رفاه  به  کمک  :برای   Humane Society International  -2
حیوانات در مزارع فعالیت می کندو افتخار دارد که یکی از بزرگترین 

سازمان های حفاظت حیوانات در جهان است.

تولید مـرغ به صرفـه نیست!
مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم گفت: با توجه به اینکه مواردی که درتولید مرغ دخیل هستند افزایش 

قیمت داشته اند تولید مرغ به صرفه نیست.
محسن روشن، با اشاره به حریف و حدیث هایی که درباره گرانی مرغ در بازار وجود دارد مانند سخنانش درگذشته گران بودن 

مرغ را رد کرد.
وی در این گفتگو با تأکید بر اینکه میانگین قیمت مرغ طی پنج سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، عنوان کرد: این در 

حالی است که طی پنج ساله گذشته قیمت برق، آب و دستمزد کارگران افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم با مقایسه قیمت گوشت و مرغ با یکدیگر گفت: با توجه به اینکه 
میانگین قیمت گوشت طی پنج سال گذشته روند رو به رشد داشته و در حال حاضر هم قیمت گوشت چندین برابر قیمت 

مرغ است نباید اینگونه قلمداد شود که مرغ کیلویی 7 هزار و 500 تومان گران است.

وی با تأکید بر اینکه میانگین قیمت مرغ با توجه به گران شدن تمامی مواردی که در تولید این محصول نقش دارند 
باید به هفت هزار و 500 تومان برسد، عنوان کرد: این در حالی است که نهایتا در طول یکسال میانگین قیمت مرغ تنها 

5 هزار و 500 تومان است که این رقم باعث ضرر تولید کنندگان است.
باشد  داشته  ادامه  توجه می شود  کننده  به مصرف  تنها  مرغ  قیمت گذاری  در  روند کنونی که  اگر  کرد:  تأکید  روشن 
بسیاری از مرغداری ها تعطیل می شود؛ همانطور که در حال حاضر به دلیل ضرر دهی بسیاری از واحدهای تولید مرغ 

در قم اجاره داده شده است.
وی ادامه داد: قطعا با خارج شدن تولید کنندگان از چرخه تولید گرچه شاید بتوان کمبود مرغ را از کشورهایی مانند ترکیه 
و برزیل تأمین کرد ولی قطعا این روند مقطعی است و پس از مدتی مجددا مشکل قیمت و کمبود در بازار وجود دارد بنابراین 

بهترین راه این است که از تولید کننده حمایت شود.

منبع : مهر 
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میلیون دالری در آفرینش  سرمایه 
 M22 HUجوجه نر هوبارد

هوبارد M22 یک سرمایه گذاری چند میلیون دالری داشته است 
تا جوجه های نر مناسبی را به بازارها عرضه کند که در آنها حتی 
انتخاب  در  کننده  تعیین  فاکتوری  سینه  گوشت  از  کمی  درصد 

مرغداران است.
در  نوآورانه  بسیار  تکنولوژی  از  استفاده  از چند سال  بعد  هوبارد 
زمینه کارهای انتخاب ژنتیکی، در ماه ژانویه سال جاری میالدی، 
عنوان  مرغ عرضه کرد که  فیله  بازار گوشت  به  نوآوری جدیدی 

جوجه نر هوبارد M22 لقب گرفت .
 CT تکنولوژی  از  که  است  هایی  شرکت  اولین  از  یکی  هوبارد 
است.  کرده  استفاده  ژنتیکی  انتخاب  برنامه  چارچوب  در  اسکنر 
به  تا  داشتند  را  توانایی  این  دیگران  از  بیش  هوبارد  پژوهشگران 
طور چشمگیر دقت کار را باال ببرند تا به این ترتیب معیار ژنتیکی 
بازده گوشت سینه تخمین زده شود. در واقع از این طریق هوبارد 
توانست میزان سود و بازده ژنتیکی خود را برای تمام محصوالتش 

سرعت ببخشد.

هوبارد M22 یک سرمایه گذاری چند میلیون دالری داشته است 
تا جوجه های نر مناسبی را به بازارها عرضه کند که در آنها حتی 
انتخاب  در  کننده  تعیین  فاکتوری  سینه  گوشت  از  کمی  درصد 
مرغداران است. چند سال پیش، هوبارد به دلیل تقاضای مشتری 
برنامه ای چالش برانگیز را آغاز کرد تا جوجه نری را از استخر ژن 
تولید کند که هم الشه آن در بازارهای زنده جوجه و هم گوشت 

سینه آن در بازار فرآوری گوشت بهبود ایجاد کند.

بعد از سالها ارزیابی، هوبارد اکنون توانسته است به بازارهایی که به 
به دلیل  را عرضه کند که  نری  بازده گوشت هستند جوجه  دنبال 
ویژگی گوشت سینه  به عنوان منبع پربازده اقتصادی درنظر گرفته 

می شود. 
به  تبدیل خوراک  نرخ  و  عملکردی  مزایای  براساس   M22 هوبارد
نر قبلی هوبارد مانند M99 تولید شده است و  گوشت الین های 
نسبت به دیگر الین ها، 1 تا  1/5 درصد گوشت سینه بیشتری دارد.
هوبارد همیشه در نظر داشته است تا در راستای پاسخ به نیازهای 

مشتریان خود با هزینه و قیمت کم محصوالت پربازده تولید کند.

ITPNews :منبع
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مدیریت تهویه عرضی
جنوب  مناطق  از  بسیاری  اند.در  عرضی  تهویه  فصول  زمستان  پاییز 
 50s 80و در هنگام غروب اغلب بهs شرقی، دما هنگام روز به بیش از
و  مرغ  دهنده  پرورش  درجه،   40 30تا  نوسان  این  خاطر  به  میرسد. 
مدیریت  جهت  را  فصول  این  از  مختلف  زمانهای  باید  گله  سرپرست 
و شبهای  روزها  اگرچه  بگیرد.  نظر  تهویه سالن مرغداری در  سیستم 
و  زمستان  در  بخصوص  سال،  فصول  دیگر  در  فصول  این  مشابه 

بیشتردرمناطق شمالی نیز وجود دارد. 
تا حد زیاد دمای بیرون سالن بر وضعیت درون سالن ونیز تهویه سالن 
تاثیر میگذارد.زمانی که دمای بیرون متغیر است بمنظور ثابت نگه داشتن 
دمای درون سالن و تنظیم بهترین درجه متناسب با رشد پرنده، مراقبت 
بیشتر اوپراتور در آن زمان را میطلبد.اغلب باید تنظیمات هوای گرم در 
تغییر کند. وسپس  به مد هوای سرد در هنگام شب  طول روز نسبت 
دوباره در صبح بعدی به وضعیت هوای گرم برگردد.مشکالت مرغداران 
نیازمندیم  سیستم  تغییرات  به  که  وقتی  است،  زمانها  تشخیص  در 

بایدتنظیمات تغییر کند و بطور یکنواخت تهویه عرضی کار کند.
توجه ویژه:

اوپراتور باید زمانی که نیاز به تغییر در راهندازی تهویه است هوشیار 
باشد. و تهویه عرضی باید طور یکنواخت کنترل گردد و بطور یکنواخت 

تهویه عرضی دهد.
هدف ما از تهویه اینست که دمای درون سالن در سطوح مناسب پرنده 
در تمام مراحل رشد پرنده حفظ شود.نمودار زیر دمای روزانه ای که 
منجربه بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن میگردد متناسب با 

پیشرفت پرورش نمایش می دهد.

دما برای پرنده های جوانتر حیاتی تر است. اما تهویه باید در تمام طول 
دوره پرورش مدیریت گردد و با مشاهده پرنده آن را تغییر داد.

توجه ویژه:
هدف تهویه حفظ دمای درون  سالن برای تامین بهترین عملکرد پرنده می باشد.

این موضوع مهمی است، که باید بخاطر داشت که دمای سطح پرنده 
تهویه  که  زمانی  دارد.  بستگی  خودش  روی  هوای  جریان  سرعت  به 
تونلی درشرایط هوایی گرم کار کند در اثر وزش باد سرد ی که ایجاد 
میکند، منجر میشود که دمای پرنده 15 درجه از دمای روی دماسنج 
نیاز  80s  میرسد  به  آید. در آب هوای متغییر وقتی که دما  پایینتر 
دمای  که  وقتی  اما  باالست.  با سرعت  تونلی  با سیستم  به سردکردن 
بیرون در هنگام غروب سقوط میکند وبه زیر 60s تا 70s میرسد اگر 
این کاهش ادامه داشته باشد. کارکردن تهویه تونلی منجر به ناراحتی 

بیشتر پرنده میگردد.
بوجود  خاص  های  وضعیت  در  تهویه  سیستم  مدیریت  در  مشکالت 
میآید. زمانی که ما نیاز به خروج حرارت از سالن را داشته باشیم عبور 
استرس  ایجاد  به  منجر  پرنده  روی سر  مستقیما«  هوای سرد  جریان 

سرمایی می گردد. و بازدهی را کاهش میدهد. این مشکل در وضعیت 
بینابین بیشتر ممکن است بوجود آید. در وضعیت بینابینی تغییر دادن 
از  مرحله رشد، پس  بین  پرنده  که  وقتی  و همچنین  هوا  شرایط آب 
پشت سر گذاشتن مرحله brooding   است، پرنده رشد زیادی ندارد. 
 گاهی اوقات نیازبه خروج گرما است ولی نباید اجازه داد تا هوای سرد 

بطور مستقیم به پرنده بوزد.
راه حل اینست که تنظیمات  تهویه برای رساندن هوا از طریق دریچه 
های کنار دیوار تغییر کند . تا منجر به رسیدن هوای خالص و خروج 
حرارت از سالن گردد اما نباید اجازه داد که جریان هوای سرد مستقیما 
به پرنده برسد.  جهت خروج بیشترحرارت این امکان نیز وجود دارد که 
با تنظیم حداقل  تهویه، مابتوانیم از فنهای تونلی بجای فنهای خروجی 

دیوارجنبی))sidewall exhaust fans،در این رنج استفاده کنیم.
 transitional ventilation(این روش نسبتا«  جدید که تهویه عرضی
( نامیده می شود. کمک به رشد بیشتر پرنده ،و کنترل بهتر وضعیت باز 
یا بسته بودن یا حد مابین دریچه ها میکند. هنگامی که دریچه های 
تونلی ورودی هوا)tunnel air inlets( بطور کامل بسته شده است. 
ما میتوانیم بیشتر یا نیمی از فنهای تونلی نصب شده را استفاده کنیم 
 sidewall air((تا هوا از طریق دریچه های ورودی هوای کناری دیوار

inletsوارد میشود.
میتوانیم   ما   ، کناری)طولی(  دیوار  ورودی  های  دریچه  از  استفاده  با 

بیش از نیمی از فنهای تونلی نصب شده را روشن کنیم.
از  استفاده  با  سالن  از  حرارت  بیشتر  مقدار  خروج  تنظیم، جهت  این 

نیمی از فنهای تهویه تونلی، ممکن می شود. 
از مینیمم تهویه بوسیله ترموستات  تغییر در تنظیمات  تهویه تونلی 
تونلی  فنهای  گردد.  کنترل  میدهدتا  فرمان  تهویه  تایمر  به  که  است 
در مواقع لزوم ظاهر میشوند. جهت کنترل بیشتر محیط درون سالن 
دریچه با کنترل کننده های فشار ایستا، کنترل می شوند. این کنترل 
تطبیق  کار  حال  در  فنها  تعداد  با  را  ها  دریچه  شدن  باز  ها،  گرها 

)هماهنگ( میکند.انجام این کار بطور دستی سخت یا ناممکن است.
شکل فوق تنظیم تهویه عرضی

راه اندازی تهویه عرضی در حالی که فنهای تونلی استفاده می شود از 
طریق دریچه ورودی دیوار کناری)طولی(اجازه میدهد، تا میزان هوای 

متعادل بدون رسیدن هوای سرد ،به پرنده بیشتر شود.
از آنجایی که کنترل کننده های اتوماتیک بطور تحسین برانگیزی کمک 
میکنند. این کنترل کننده ها و ترموستات ها با هم تنظیم میشوندو 
باید با یک کنترل خوب و بدون اشتاه کنترل شوند. این روش، پاسخ 
نهایی در تعیین بهترین راه کنترل وضعیت درون سالن میباشد. زمانی 
که نیاز است شما تغییراتی را اعمال نمایید، باید هم دمای درون سالن 
و هم دمای بیرون سالن همینطور دمای خود پرنده را ببینید. وضعیت 
بینابینی همیشه دشوار است حاال تهویه تونلی شکاف بین حداقل هوای 
سرد و حداکثر هوای گرم را پر میکند . این کار بهترین ابزار برای حفظ 
این شرایط است در واقع ما نیاز داریم تا حرارت از سالن خارج شود، در 

حالی که باید از جریان هوای سرد به پرنده جلوگیری شود.
تهویه عرضی فاصله نیاز به تهویه هوای گرم و سرد  را پر میکند.

نکاتی درباره تهویه طیور
مترجم : مجتبی قنبری
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VIV ابوظبی 

 نمایشگاهی که نباید از دست داد
قطب صنعت مرغداری منطقه 

دام  نمایشگاه  اولین دوره  قبولی  نمره  برگزاری موفق و کسب  از  پس 
و طیور ابوظبی که در بهمن ماه سال 94 برپا شده بود، دومین دوره 
این نمایشگاه پس از گذشت دو سال در سال 96 و در شانزدهمین روز 

بهمن ماه 96 برگزار خواهد شد.
شرکت های برتر و صاحب نام در عرصه بین المللی در نمایشگاه صنعت 
دام و طیور ابوظبی 2016 ) سال 1394 ( با افتخار قدرت و توانمندی 
این صنعت را با حضور خود به نمایش گذاشتند و کشور ایران در جذب 

بازدیدکنندگان متخصص مقام دوم این نمایشگاه را کسب کرد.
نمایشگاه بین المللی ابوظبی برای اولین دوره بعنوان قطب جدید در 
فوریه   16-18 تاریخ  در  جهانی   VIV نمایشگاهی  رویدادهای  بین 
2016 برابر با 27-25 بهمن 1394 در محل مرکز نمایشگاه بین المللی 
کامل  موفقیت  با   ADNEC عربی  متحده  امارات  پایتخت  ابوظبی، 

برگزار گردید.
المللی،  از این نمایشگاه مجموع شرکت کنندگان بین  در اولین دوره 
بیش از 280 شرکت از سراسر دنیا بود که توانسته بود بیش از شش 
هزار و 243 بازدیدکننده متخصص، تاجر و خریدار منطقه را به سمت 

خود بکشاند.
در سال گذشته شرکت های معتبر ایرانی نیز در این نمایشگاه مشارکت 
داشتند که با نمایش مناسبی  از توانایی خود، نمایندگان مناسبی برای 
معرفی تکنولوژی های جدید در صنعت مرغداری ایران بودند. شرکت 
های سان صفا، سیمرغ پروران پارسه، طیوران ابزار، فراز اندیشان روژان، 
هلدینگ  البرز،  تهویه  نیرو  سل،  کوالن  ایران،  مرغ  تخم  کنسرسیوم 
کشاورزی و دامپروری پارس، هوا سلولز و یسنامهر بخشی از نمایندگان 

ایرانی بودند که در این نمایشگاه حضور داشتند.
در این نمایشگاه غرفه داران و بازدیدکنندگان بین المللی با آشنایی به 
روش های جدید تولید و پرورش و پروسس فرآورده های دام و طیور و 

نوآوری های آن روبرو خواهند شد.
المللی  بین    VIVنمایشگاهی های  قطب  جزو  بزرگ  رویداد  این 
تولید  فعالیت  زمینه  در  برگزارکنندگان  ساله  سی  تجربه  با 
تا  دام  )خوراک  سفره  تا  مزرعه  از  رویکرد  با  دامی  محصوالت 

باشد می  گوشتی(  محصوالت 

حمایت دولت ایران از نمایشگاه ابوظبی 2018
حمایت  و  تائید  مورد  روسیه   VIV نمایشگاه  همچون  نمایشگاه  این 
کامل کریدور صادراتی معاونت ریاست جمهوری ایران بوده و شرکت 
توجه  قابل  تسهیالت  از  توانند  واجد شرایط می  و  کریدور  های عضو 
هزینه های نمایشگاه )غرفه( استفاده نمایند که کمک و حمابت بزرگی 

ای  و منطقه  بارز  امتیازهای  از  استفاده  و موقعیت  محسوب می شود 
این نمایشگاه را تبدیل به یک شانس بزرگ برای هر تولید کننده ملی 

می نماید.

ویژگی های این دوره ) 2018 (:
در  حیوانی  پروتئین  عرصه  در  تخصصی  نمایشگاه  ابوظبی  -رویداد 

منطقه خاورمیانه، آفریقا، و فراتر از هند تا آسیای مرکزی 
-با حمایتVIV  اروپا و آسیا 

-ابوظبی دارای موقعیتی استراتژیک که رسیدن به آن از اقصی نقاط 
برای  دنیا  های  فرودگاه  همه  از  پروازی  خطوط  واجد  و  سهل  جهان 

سفرهای تجاری 
-تاکیدی بر رشد و توسعه کشاورزی و دامپروری پایدار در منطقه 

-فصل جدیدی برای سرمایه گذاران منطقه در سرعت بخشی سریع به 
اقتصاد صنایع غذائی و تولیدات پروتئین حیوانی 

-ابوظبی با جاذبه های توریستی بین المللی 
-فرصتی استثنائی و دیدار با مشتریان جدید

پرورش دهندگان فارم های مرغ مادر، گوشتی و تولیدکنندگان تخم 
مرغ، فراوری و پاستوریزاسیون تخم مرغ، پرورش دهندگان فارم های 
ها،  آن  گوشت  فراوری  و  مرغ  شتر  و  بوقلمون  مانند  پرندگان  سایر 
سازندگان تجهیزات دام و طیور، تولیدات دارو و واکسن، ژنتیک، نهاده 
انواع  انرژی و  اتوماسیون و پدهای سلولوزی، بهینه سازی مصرف  ها، 
المللی  بین  بازارهای  رقابتی در  محصوالت و خدمات که واجد مزیت 
بود، فرصت یافتند در این رویداد بین المللی شرکت کنند و محصوالت 

خود را به بازارهای بین المللی معرفی کنند

ابوظبی  آبزیان  و  طیور  دام،  نمایشگاه  برگزاری  مشخصات 
2018 - سال 1396

تاریخ برگزاری: 5-7 فوریه 2018 - برابر با 18 - 16 بهمن 1396
محل برگزاری : مرکز نمایشگاه بین المللی ADNEC ابوظبی

ساعت بازدید : 10 صبح الی 18

مشخصات مجری :
مجری : شرکت نمایشگاهی VIV هلند با همکاری شرکت سان صفا 

به عنوان نماینده VIV در ایران
sunsafa@rocketmail.com    :ایمیل

تلفن: 66927433 – 66574632 )021(
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چالش های صنعت خوراک دام

فعاالن صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در قالب نهمین نشست 
هم اندیشی و نخستین نشست منطقه ای، گرد هم آمدند و به بحث و 

بررسی چالش ها و موانع پیش روی توسعه این صنعت پرداختند.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان 
ایران نیز هدف از برگزاری این نشست را تقویت پتانسیل های تجاری 
و  منطقه ای  مزیت های  بررسی  فراملی،  و  ملی  عرصه  در  مشترک 
جهت  کارشناسی  و  فنی  ظرفیت سنجی  و  رقابت  و  تولید  چالش های 
و  دانست  آبزیان  و  دام، طیور  در صنعت خوراک  تولید صادرات محور 
افزود: در این سفر دبیرخانه دائم منطقه پنج را نیز تشکیل خواهیم داد.

وی رشد تولیدات خوراک آماده دام را بین سال های 92 تا 95 دارای 
12 تا 20 درصد دانست و گفت: حجم تولیدات خوراک دام در سال 92 
نزدیک 5.7 میلیون تن بود که در سال گذشته این رقم به 8.6 میلیون 
توسط  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  طبق  امسال  است؛  رسیده  تن 
محافل دولتی تولید خوراک دام صنعتی توسط کارخانجات خوراک دام 

به 10 میلیون تن خواهد رسید.
 90 سال  در  کرد:  تصریح  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو 
حدود 26 هزار تن صادرات انواع خوراک دام به ارزش 10 میلیون دالر، 
سال 94 حدود 130 هزار تن به ارزش 68 میلیون دالر و سال 95 با 
صادرات 173 هزار تن به ارزش 76 میلیون دالر را به 16 کشور داشتیم 

و در فاصله زمانی 94 تا 95 یک رشد 33 درصدی را تجربه کردیم.

استفاده نامناسب از بقایای کشاورزی در تغذیه دام
این که طی دو سال گذشته در مجموع 24.5  بیان  با  موافق قدیری 
میلیون تن بقایای کشاورزی داشتیم، گفت: طی دو سال گذشته بالغ 
بر 19.5 میلیون تن بقایای کشاورزی و باغی و حدود پنج میلیون تن 

بقایای کارخانجات و صنایع غذایی داشتیم.
وی با اشاره به این که بقایای کشاورزی در تغذیه دام به طور مناسب 
در 50 سال  اقلیم  تغییر  اظهار کرد: شرایط خاص  نمی  شود،  استفاده 
کشاورزی  محصوالت  بقایای  از  دام  خوراک  در  تا  شد  منجر  گذشته 
استفاده کنیم؛ میزان بارندگی های کشور در سال جاری 17 میلی متر 
کاهش یافته که این امر تهدیدی برای صنعت خوراک دام است؛ سال 
گذشته حجم مناسبی از بقایای پسته، سرشاخه نیشکر، خرما و بقایای 
سیب زمینی را برای خوراک آماده استفاده کردیم و در حال پیگیری 

هرچه بیشتر دستورالعمل اجرایی آن هستیم.

غفلت تولیدکنندگان از تعامالت بین المللی
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران برنامه دیگر را 
گفت:  و  برشمرد  طیور  تغذیه  در  رایج  کمتر  خوراک های  از  استفاده 
بنابراین جایگزینی کاشت  این امر می تواند باعث کاهش واردات شود 
علوفه هایی با نیاز آبی کمتر مانند تاج خروس، ارزن و سورگوم را در 
خوراکی  منابع  عمده  بخش  حاضر  حال  در  داده ایم؛  قرار  کار  دستور 

واحدهای صنعتی اتالف می شود که با روش های فرآوری سیلو و افزایش 
بهره وری این مشکل را حل خواهیم کرد.

تولید  واحد   47 داشتن  با  رضوی  خراسان  داد:  ادامه  قدیری  موافق 
خوراک دام صنعتی مجاز و با 2.5 میلیون تن ظرفیت اسمی مقام اول 
را در کشور دارد؛ این استان 14.5 درصد ظرفیت خوراک دام کشور را 
به خود اختصاص داده و استان کهکلیویه و بویراحمد نیز با دارا بودن 

یک واحد تولیدی آخرین رتبه را در کشور داراست.
وی با تأکید بر این که هیچ رابطه مستقیمی بین تعداد واحد و ظرفیت 
واحدهای تولیدی خوراک دام در استان های مختلف مشاهده نمی شود، 
افزود: برای مثال استان زنجان با 6 واحد تولیدی و ظرفیت 103 هزار 
تن و استان اردبیل با 9 واحد تولیدی و ظرفیت اسمی 246 هزار تن 

در این جدول حضور دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان این که موضوع 
مهمی که صنعت خوراک دام و صنعت دامپروری ما در سال های گذشته 
از آن غافل شد، تعامالت بین المللی بود، تأکید کرد: تجربه کشورهای 
پیشرفته و صاحب صنعت نشان داده که تعامالت بین المللی بر عرصه های 

مختلف از جمله بر توسعه اقتصادی و صنعتی تأثیر مثبت دارد.
 2020 سال  تا  می شود  پیش بینی  که  این  به  اشاره  با  قدیری  موافق 
تصریح  باشد،  نیاز  مورد  کشور  در  دام  تن خوراک  میلیون   26 حدود 
کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته شده، تالش می کنیم 15 شرکت 
مستقیم  سرمایه گذاری  این صنعت  در  سال 2020  تا  خارجی  مطرح 
آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  کارخانجات  با  مشترک  سرمایه گذاری  یا 

کشورمان جهت تولید صادرات محور انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزایش مبادالت و روابط اقتصادی 
انجمن  اولویت های  از  را  اسالمی  کشورهای  و  همسایه  کشورهای  با 
صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران برشمرد و با اشاره به این که 
با کشورهای اسالمی و همسایه  اقتصادی  برای گسترش سطح روابط 
الزم است تمهیداتی اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: وضع تعرفه های 

ترجیحی یکی از راه های گسترش روابط است.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران یادآور شد: کل 
تجارتی که در حال حاضر بین کشورهای اسالمی برقرار است 18 درصد 
با کشورهای  این کشورها  به همکاری  مربوط  بقیه  و 82 درصد  بوده 
غیراسالمی است که این مسأله حکایت از آن دارد که فضا و ظرفیت 

زیادی برای همکاری مشترک بین این کشورها وجود دارد.
بازار کشورهایی  موافق قدیری اضافه کرد: سال گذشته برای ورود به 
مانند الجزایر، بنگالدش، عمان، افغانستان، کویت، عراق، ترکمنستان، 
اما  کردیم،  اقدام  همسایه  کشورهای  دیگر  و  ارمنستان  تاجیکستان، 
این  ریسک  زیرا  برسیم  بلندمدتی  و  میان مدت  قرارداد  به  نتوانستیم 
و  تغییر  تناسب  به  و  است  باال  بسیار  داخلی  صنعت  برای  فعالیت ها 
تحوالت اقتصادی که در داخل کشور به طور خاص در صنعت دامپروی 

می افتد، اجازه چنین ریسکی داده نمی شود.

منبع : خبرآنالین 
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ادامه افزایش قیمت 
جهانی مواد غذایی

که  است  کرده  اعالم  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
ماه گذشته 2.3  به  نسبت  ماه جوالی،  در  مواد غذایی  قیمت جهانی 
درصد افزایش یافته است. این سومین افزایش ماهانه است و می توان 

گفت که علت اصلی آن فزایش اکثر غالت، شکر و لبنیات است.
متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  غذایی  مواد  قیمت  شاخص 
روغنی،  های  دانه  غالت،  کاالهای  سبد  ماهانه  تغییرات  که  )فائو( 
محصوالت لبنی، گوشت و شکر را محاسبه می کند، در ماه جوالی به 
طور میاگین روی 179.1 بوده است که باالترین میزان از ماه ژانویه 

سال 2015 است.

المللی  بین  بازارهای  در  غذا  گذشته،  سال  جوالی  ماه  با  مقایسه  در 
افزایش قیمت  به  این  10.2 درصد گران تر شده است، و مهم آنکه 
وسیله محدودیت های عرضه و فراز و فرود های ارزی تشدید می شود.

در این میان قیمت روغن گیاهی 1.1 درصد کاهش یافته است و به 
کمترین نرخ خود از ماه آگوست سال 2016 رسیده است. عمده این 
کاهش قیمت به خاطر کاهش قیمت روغن پالم بوده است. روغن پالم 
کاهش  با  آن،  برای  تقاضا  کاهش  همچنین  و  باالیش  تولید  دلیل  به 

قیمت مواجه شده است.
آن طور که در ویکی پدیا آمده است، فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی 
توسعٔه  زمینٔه  در  که  است  بین المللی  سازمان های  از  متحد  ملل 
کشاورزی فعالیت دارد. سازمان فائو در سال 1945 توسط 44 کشور 
از  و  فائو  مرکز  از  این سازمان  تأسیس شد.  متحد  ملل  عضو سازمان 
طریق شبکه جهانی بالغ بر حدود نود اداره برای گسترش و مدرنیزه 
برای  مناسب  غذای  تأمین  و  شیالت  جنگلداری،  کشاورزی،  کردن 

همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک می کند.
هدف این سازمان، باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، 
امنیت  ایجاد  و  جهان  مختلف  مناطق  در  غذایی  مواد  مناسب  توزیع 
به کشورهای  اطالعات الزم  ارائه  با  با سوءتغذیه  مبارزه  است.  غذایی 
مختلف؛ از دیگر اهداف فائو است که بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه 
در جهان را افزایش داده است. مقر این سازمان واقع در شهر رم در 

کشور ایتالیا است.

نگرانی بریتانیا برای 
تامین بودجه

 شیر مدارس بعد از 
جدایی از اتحادیه اروپا

اتحادیه  توسط  که  بودجه ای  با  انگلستان  مدارس  هنوز  که  حالی  در 
اروپا تعیین شده است، با شیر روزانه تغذیه می شوند، اما بعد از اجرای 

برگزیت، این کشور باید به فکر طرحی جایگزین در این زمینه باشد.
از  با خروج این کشور  ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هشدار داده که 
انگلیس  مدارس  در  اتحادیه  این  برچسب  با  شیر  دیگر  اروپا  اتحادیه 
توزیع نمی شود. بنابراین باید دولت به فکر راهکارهای جایگزین باشد.

سال گذشته که انگلیس تعهد خود به اتحادیه اروپا را دوباره تمدید 
کرد از آغاز سال تحصیلی در ماه سپتامبر، برای شیر مدارس کودکان 
بیش از چهار میلیون یورو هزینه شده است. تامین و توزیع شیر به 
ویژه در مدارس انگلستان، از بعد از دوران جنگ به طور مداوم ادامه 
داشته و اکنون نیز در حال اجراست. البته اتحادیه اروپا برای آموزش 
انواع  از  پیشگیری  و  سالم  تغذیه  اهمیت  با  ارتباط  در  دانش آموزان 

بیماری ها این طرح را در تمام کشورهای عضو دنبال می کند.

حال از سال گذشته که با برگزاری رفراندوم، بیشتر مردم انگلستان، به 
خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند، معلوم نیست که دولت این کشور 
نسبت به تامین بودجه مورد نیاز برای تغذیه کودکان با شیر غنی شده 
چه تدبیری خواهد اندیشید. در همین راستا کمپینی که برای طرح 
مارس  ماه  تا  که  است  دولت  با  رایزنی  در حال  ایجاد شده،  برگزیت 
2019 – یعنی زمان خروج کامل از اتحادیه – همچنان بودجه تامین 

شیر مدارس در این کشور درست مانند گذشته ادامه داشته باشد.
از 250 میلیون یورو بودجه مورد توافق برای سال تحصیلی 2017-18 
عضو  کشورهای  در  مدارس  شیر  توزیع  به  یورو  میلیون   100 حدود 
اتحادیه اختصاص پیدا کرده که از این مقدار 4.2 میلیون یورو )3.8 
اختیاری  مشارکت،  این  اگرچه  است.  انگلستان  برای  پوند(  میلیون 
این طرح  تحصیلی جدید  برای سال  تمام 28 کشور عضو  اما  است، 

را اجرا می کنند.

برآوردها نشان می دهند که سال تحصیلی گذشته حدود 20 میلیون 
)تاسیس  اتحادیه  توسط  شیر  یارانه  طرح  از  اروپا  سراسر  در  کودک 

1977( بهره مند شده اند.

برخی کارشناسان معتقدند که خروج از اتحادیه به نفع انگلیس نخواهد 
بود. زیرا به تجارت ضربه می زند، بسیاری از مشاغل را در جهت منفی 
تحت تاثیر قرار می دهد و امور دولت را به هم می ریزد. بنابراین بعید 
به نظر می رسد با بودجه کمی که در اختیار دولت قرار می گیرد، بتواند 

توزیع شیر مدارس را در سال های آتی اجرا کند.
بیشتر کارشناسان از این می ترسند که طرح توزیع شیر برای مدارس 
به سال 1971 یعنی زمان نخست وزیری مارگارت تاچر برگردد و برای 

کاهش هزینه ها این طرح متوقف شود.

منبع : تابناک 

منبع : ایانا 
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تزریق هورمون برای رشد مرغ واقعیت ندارد
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: موضوع تزریق هورمون به مرغ در استان واقعیت نداشته و اضافه 

وزن مرغ ربطی به هورمون ندارد.
عبداهلل بهمنش ظهر شنبه در کارگروه پدافند غیرعامل کشاورزی و منابع طبیعی افزود: کنترل 

و  مطالعات ژنتیکی روی مرغ نشان می دهد که اضافه وزن آن به دلیل دریافت میران غذای 
مرغ  در  هورمون  استفاده  با  مسئله  این  و  به گوشت می شود  تبدیل  که  است  دریافتی 

مرتبط نیست.
بهمنش با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جامعه در حوزه سالمت 
بیان داشت: در چند سال گذشته بیش از 180 مرغ فروشی در اطراف یاسوج وجود 
داشت و این در حالی است که مردم امروز حتی در دورترین نقاط استان به سالمت 
محیط و توزیع محصول سالم اهمیت می دهند و گزارشاتی از ارائه مرغ زنده به ما 

می دهند که این نشان از آگاهی مناسب جامعه در این حوزه است.
بهمنش با بیان اینکه در حوزه پرورش ماهی مشکالتی وجود دارد گفت: عدم صدور 

مجوز جدید برای پرورش ماهی ضروری است.
مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: ملزم کردن صاحبین امتیاز مجموعه های پرورش 

ماهی در زمان تمدید پروانه به نصب سیستم بسته آب کمک زیادی به کاهش مصرف آب 
می کند.

وی افزود: جبران کمبود آب، افزایش سطح بهداشت و عدم نیاز به حفظ فاصله کامل طرحها از جمله مزایای 
سیستم بسته آب است.

کشورهای حوزه خلیج فارس 

بازاری پایدار برای

 صادرات لبنیات ایرانی

نماینده مردم رشت در مجلس،گفت: چترحمایتی دولت برای حمایت از  
دامداران سنتی در قیاس با ظرفیت های دامداری کشور کوچک است.

به  لبنیات  صادرات  افزایش  درباره  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 
برمدار  لبنیات  می رسدکه   گوش  به  هدف،گفت:خبرهای  بازارهای 
صادرات بهینه در حال حرکت است و این امر می تواند جایگاه  بازار 
بازار  لبنیاتی ما را  به شرط کاهش هزینه تولیدو  تداوم صادرات در 

جهانی تثبیت کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای  اسالمی با بیان اینکه برای تدوام 
برای حلقه مفقوده خرید شیراز  باید فکری  لبنیات  صادرات درحیطه 
دامداران کرد، تصریح کرد:  خریدشیر از دامداران باید تحت حمایت 
ویژه وزارت کشاورزی قرار بگیرد تا دامداران با انگیزه باال درچرخه تولید 

شیرماندگارشوند.
پشتوانه  با  دولت  توسط  شیردامداران  افزود:  آبادی  ایمن  جعفرزاده 

رساندن  برای   که  است  حالی  در  این  و  نمی شود  خریداری  حمایتی 
لبنیات به  پیک های صادراتی در بازار جهانی  باید با پرداخت به موقع 
در  برای حضور  را  دامداران   انگیزه   مناسب،  نرخ  با  دامداران   بهای 

صنعت دامداری را افزایش داد.
های  هزینه  ها  باکتری  پاکسازی  برای  سنتی  شیر  داد:  ادامه  وی 
باید  بنابراین  برای حل این معضل  ایجاد می کنند  برای کارخانجات 
دامداریهای سنتی مدرن شوند تا بتوانند میزان باکتری موجود در شیر 

را به حداقل برسانندو  سپس به کارخانه  داران بفروش برسانند.
عضو کمیسیون برنامه و بود جه ومحاسبات مجلس بیان اینکه افزایش 
است  دامداران  اقتصاد  برای  خوشی  بسیاری  خبر  لبنیات  صادرات 
وهمچنین  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  در  ایران  لبنیات  ،یادآورشد: 

کشورهای شمال دریای خزردارای بازار مناسبی است.
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تازه های صنایع خوراک جهان

اوونیک بازاریابی پروبیتیک خود را در هند و بنگالدش آغاز می کند 
 GutCare® کمپانی تولیدکننده مکمل خوراک، پروبیوتیک خود به نام ،)Evonik( اوونیک
PY1 را به هند و بنگالدش ارسال می کند. این محصول در ابتدای سال جاری میالدی در 
آمریکا و چین نیز عرضه شده است. پروبیوتیک حاوی هاگ های سویه باسیلوس سوبتیلوس 
DSM 32315 است و تاثیر مثبتی بر توازن سالمت باکتری ها در روده جوجه دارد و این 
امر در مطالعات مختلفی تایید شده است. شرکت اوونیک در نظر دارد در پایان سال 2018، 

در تمام کشورهایی آسیایی حداقل یک پروبیوتیک ارائه دهد.

شرکت انجل ییست سمینار تغذیه حیوانات جوان را برگزار می کند
در تاریخ 13 و 14 جوالی سال جاری میالدی، سمینار تغذیه حیوانات جوان و استفاده از 
توسط  این سمینار  برگزار شد.  استان هوبی چین  در  ییچانگ،  در شهر  تکنولوژی سالمت 
اتحادیه علوم حیوانات و دامپزشکی چین، شرکت انجل ییست )Angel Yeast( و وبسایت 
Boyar.cn میزبانی می شود. موضوعاتی که در این سمینار مورد بحث قرار گرفت عبارتند 
از: تکنولوژی تنظیم خوراک در حیوانات جوان نر و ماّده، منابع پروتئینی برای پرورش آبزیان 

و راه حل های بدون آنتی بیوتیک در پرورش حیوانات.

شرکت خوراک حیوانات ADM کاتالوگ محصوالت گوشت گاو خود را افزایش می دهد
را  شیرده  گاوهای  برای  خود  محصوالت  کاتالوگ   ADM Animal Nutrition شرکت 
برای  که  است  دهی  خوراک  برنامه  یک   Gro Fast است.  داده  بسط   Gro Fast نام  به 
کمک به پتانسیل ژنتیکی گاوهای شیری از زمان تولد تا عرضه به بازار طراحی شده است. 
 Gro Fast از: کنسانتره  عبارتند  است  اضافه شده  کاتالوگ  این  به  محصوالتی که جدیدا 
 Gro 16/46 و Gro Fast 36 برای گاوهایی با وزن بیش از 180 کیلوگرم و مکمل های
 Gro Fast 13/38 برای استفاده بعد از از شیر گرفته شدن تا وزن نهایی. کنسانتره Fast
38درصد برای تولیدکنندگانی موجود است که مکمل پروتئینی کامال طبیعی می خواهند. 
همه محصوالت این شرکت منبع پروتئینی با کیفیت باال دارند و ویتامین ها و مواد معدنی 

آن از عملکرد شکمبه پشتیبانی می کنند.

شرکت BASF فرموالسیون های ویتامین ای جدیدی را ارائه می دهد
شرکت تغذیه حیوانات BASF محصول جدید خود به نام Lutavit® A NXT را به بازار 
باشد که در آن  این محصول در خط محصوالت ویتامین ای )A( می  جهانی عرضه کرد. 
 )BHT( به عنوان تثبیت کننده جایگزین دی بوتیل هیدروکسی تولوئن )EQ( اتوکسیکین
شده است. استفاده از Lutavit® A NXT در پرمیکس و خوراک موجب عمر طوالنی 

محصول، فراهمی زیستی باال و ثبات چشمگیر می شود. 

آمریکا برای مطالعه کاربرد و کیفیت محصوالت وام بالعوض می دهد
سازمان تحقیقات در مورد چربی ها و پروتئین آمریکا تایید کرده که برای 7 پروژه تحقیقاتی 
جدیدی که در مرکز تحقیقاتی و آموزشی فرآورده های جانبی دانشگاه کلمنسون انجام می 
شود، وام بالعوض 250 هزار دالری ارائه می دهد. پروژه هایی که به تازگی سرمایه گذاری 
شده است به طور عمده بر روی افزایش پایداری زیست محیطی و افزایش کیفیت فرآورده 
های حیوانات تمرکز می کند. یکی از موضوعات تحقیقاتی شامل زیست دگرگونی گوشت 

و پودر استخوان و تغییر آن به آستاکسانتین با ارزش باال برای خوراک حیوانات می شود.

شرکت نوتریاد مواد معدنی کم مقدار در آمریکا عرضه می کند
 ®NutriTrace تولیدکننده مکمل خوراک اخیرا ماده معدنی خود به نام )Nutriad( نوتریاد
که محصولی جدید در خط محصوالت مواد معدنی ارگانیک می باشد را به بازار عرضه کرده 

است. این محصول در نمایشگاه خوک جهان در آمریکا عرضه شده است.

ITPNewsبخشبینالملل



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

6 
ور 

ری
ه

ش
  

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

25

عملکرد ضعیف ایران در زمینه 
صادرات تخم مرغ

گذار  تخم  مرغ  سراسری  کانون  کل  دبیر  طالکش،  فرزاد  سید  دکتر 
اینکه چرا  برنامه تصویری »آنتن«  در خصوص  با  ایران، در مصاحبه 
کانون  زیرا   « است، گفت:  میهن  اتحادیه  به عهده  مرغ  تخم  صادرات 
سازمان  نماینده  و  مادر  مرغ  شرکت  و  میهن  اتحادیه  تخمگذار،  مرغ 
تولید  نام کارگروه  به  دامپزشکی واحد دام و طیور همگی کارگروهی 
طیور را تشکیل داده اند که تمام برنامه جوجه ریزی هر سال و تنظیم 

بازار را به عهده دارد.«
وی گفت: »این خواست خود ما بود که تمام وظایف توسط خود صنف 
انجام شود. برای تعادل بازار تخم مرغ، در شرایط عادی، باید 10 درصد 
تولید تخم مرغ به صادرات اختصاص یابد، حتی اگر برای این کار مجبور 

شویم تخم مرغ وارد کنیم نیز باید صادرات انجام شود.«
وی افزود: »صادرات ما باعث می شود تا بازار حفظ شود و مشتریان 
بین الملل ما مثل کشور عراق همچنان باقی بمانند. کشور عراق سال 
گذشته از ترکیه به علت آنفلوآنزای این کشور واردات زیادی نداشت. 
ترکیه سال گذشته کمبود صادرات تخم مرغ خود را از طریق واردات از 
اوکراین جبران کرد. در بازار افغانستان نیز ترکیه همین روند را پیش 
گرفت. البته ایران نتوانست از این مشکل ترکیه استفاده مطلوبی نماید 
ولی اگر ایران زیر ساخت های صحیح داشت، می توانست مانند ترکیه 

فرصتهایی خوبی را بدست آورد.
وی در پایان گفت: »ایران در سال 1394، 95 هزار تن صادرات داشت 
که این اولین سالی بود که بیش از 10 درصد تخم مرغ تولیدی صادر 
شد. و ایران توانست از تمام ظرفیت های صادراتی خود نهایت استفاده 
را ببرد ما بارها از دولت خواستیم که با ارائه تسهیالت و نقدینگی، به 

افزایش صادرات کمک کند اما متاسفانه چنین نشد..«

مجوزهای صادراتی، مشوق هایی برای صادرکنندگان 
دکتر طالکش، در مورد وجود شبه هایی در خصوص وجود رانت در 
صدور مجوز صادرات تخم مرغ اعالم کرد: این موضوع نمی تواند وجود 
داشته باشد و قوانینی وجود دارد که باعث می شود هر تولیدکننده ای 
وارد بحث صادرات نشود و پشتوانه های صادرات و انجام تعهدات وی 

مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در همین خصوص ادامه داد: »شاید ابتدا برخی تصور داشتند که 
این مجوزها با رانت صادر می شوند یا عملکرد اتحادیه سودجویانه است 

اما این طور نیست.«
که  صادرکنندگانی  که  است  آن  مجوزها  این  مزایای  »از  گفت:  وی 
مجبور  کردند،  می  ایجاد  تشنج  بازار  در  و  داشتند  مقطعی  صادرات 

شدند از بازار کنار بروند و فقط متخصصان برای مجوز اقدام کنند.«
ازای صدور  را که در  افزود: »اتحادیه میهن قرار است پول هایی  وی 
کند.  استفاده  به مشوق صادراتی  برای کمک  کند  می  دریافت  مجوز 
البته در سال گذشته ایران درگیر آنفلوآنزا بود و اکنون هم اوضاع هنوز 
مساعد نشده و نتوانسته ایم از این پول ها برای مشوق استفاده کنیم. 
یکی از کارهایی که اتحادیه میهن انجام داد این بود که بخشی از پول 

را به افرادی بدهد که به یارانه نیاز داشتند.«

صادر  کل  از  شده  دریافت  پول  میزان  خصوص  در  طالکش  دکتر 
کنندگان تخم مرغ و سود انباشه بانکی آن گفت : یک میلیارد تومان و 
سود بانکی آن مبلغی نیست که بتوان با آن کارهای بزرگی کرد و این 
مبلغ صرفا هزینه بخش های کوچکی که در زمان های خاص نیاز به 

کمک مالی دارند می شود.

علیحسینی
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طیور را در برابر 3 بیماری مهم 
محافظت می کند

INNOVAX-ND- واکسن   ،MSD Animal Health شرکت 
IBD را وارد بازار کرد که طیور را در برابر بیماری نیوکاسل، بیماری 

بورس عفونی و بیماری مارک محافظت می کند.
شرکت MSD Animal Health – که در آمریکا و کانادا به اسم 
Merck Animal Health شناخته می شود – اولین واکسن زنده 
را رونمایی کرده است که با بیوتکنولوژی حفاظت از طیور در برابر سه 
بیماری عفونی ساخته شده است، یعنی بیماری های نیوکاسل، بیماری 

بورس عفونی و بیماری مارک.
این شرکت واکسن جدید خود را به نام INNOVAX-ND-IBD در 
سوم سپتامبر سال جاری میالدی در کنگره انجمن جهانی دامپزشکان 

طیور معرفی کرده است.
این شرکت اعالم کرده است که این واکسن یا به صورت درون تخم و یا 
به صورت تزریق زیر پوست قابل استفاده در محل تخم گذاری است و 
جوجه را در برابر بیماری های نیوکاسل، بورس عفونی و بیماری مارک 

تا پایان زندگی جوجه محافظت می کند.
در حال حاضر هیچ گزینه درمانی در اروپا برای مبارزه با عفونت های 
بر سیستم های مختلف  ها  بیماری  این  نیست.  بسیار مسری موجود 
بدن تاثیر گذار است که شامل سیستم عصبی، سیستم تنفسی، سیستم 
ایمنی و سیستم تولید مثل بسیاری از طیور اهلی و وحشی می شود. 
تاثیر  پرندگان  مثل  تولید  و  رفاه  بر  شود،  بیماری  دچار  ای  گله  اگر 

چشمگیری می گذارد.
شرکت  دامپزشک   )Dr. Taylor Barbosa( باربوزا  تیلور  دکتر 
MSD Animal Health گفت: »اگر این بیماری ها تحت کنترل 
بلکه  است  گذار  تاثیر  ها  پرنده  سالمت  بر  تنها  نه  نشوند،  داده  قرار 
برای  زیادی  اقتصادی بسیار  برد و خسارت  بین می  از  را  کل گله ها 
پرورش دهندگان طیور فراهم می کند«. وی در ادامه گفت: »پیشگیری 
بهترین روش حفاظت از طیور در برابر این بیماری های نابود کننده 

است. واکسن INNOVAX-ND-IBD پیشگیری را برای پرورش 
با یک واکسن گله هایشان را در  تا فقط  دهندگان راحت کرده است 
برابر این بیماری ها حفاظت کنند. این واکسن هیچ تداخلی با واکسن 
از  وسیعی  طیف  شده  واکسینه  های  جوجه  به  و  ندارد  تنفسی  های 
حفاظت در برابر بیماری ها را ارائه می دهد و در زمان طراحی برنامه 
برای واکسیناسیون به تولیدکنندگان انعطاف پذیری بیشتری می دهد. 
در  را  تزریق جوجه  یک  با  فقط   INNOVAX-ND-IBD واکسن 
برابر بیماری های متعدد حفاظت می کند و با کاهش استرس ناشی از 
تزریق های متعدد، رفاه و سالمت طیور را بهبود می بخشد و سرعت 

روند واکسیناسیون را برای تولیدکننده افزایش می دهد.

INNOVAX-ND-IBD در مورد
واکسن INNOVAX-ND-IBD واکسن زنده چندکاربره است که 
از »تکنولوژی دو ساخت« در هرپس ویروس بوقلمون )HVT( استفاده 
ژن  یک  که  است  مقاوم  ویروسی  بوقلمون  ویروس  هرپس  کند.  می 
بیماری نیوکاسل و یک ژن بیماری بورس عفونی دارد که درون ژنوم 
واکسن  فراهم کند.  ویروس  برای  ایمنی همیشگی  تا  اند  جای گرفته 
INNOVAX-ND-IBD ویروس زنده نیوکاسل و بورس عفونی را 
ندارد و نمی تواند باعث گسترش ویروس، برگشتن به حالت ویروسی یا 
تداخل با دیگر واکسن های زنده دستگاه تنفسی ندارد. به عالوه، بدن 
برای  بوقلمون  زیرا هرپس ویروس  ندارد  از واکسن هیچ واکنشی  بعد 
جوجه ها سالم و غیر بیماری زا است. پادتن های مادرزادی با واکسن 

INNOVAX-ND-IBD تداخل ندارد. 
 Protectotype واکسن  با  همراه   INNOVAX واکسن  خانواده 
زنده  ویروس  محصوالت  و   )91/4  Nobilis و   )Nobilis Ma5
نیوکاسل )Clone 30 و ND C2( انتخاب کاملی از واکسن ها را ارائه 

می دهد که باید در هچری ها استفاده شوند.

واکسـن جدید 
MSD  9
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اثر تغییرات برنامه نوری در طیور

نور یکی از الزمه های زندگی است. نورخورشید نه تنها جهت رؤیت 
انرژی و حرارت  بلکه منبع اصلی  و تعیین موقعیت استفاده می شود 
حفظ  موجب  خونگرم  موجودات  در  مخصوصاً  که  است  طبیعت  در 
حرارت بدن می گردد. عالوه براین در طیور برای شروع دوران بلوغ و 

تخمگذاری حائز اهمیت می باشد.
میزان  گردیده  تنظیم  بلوغ جنسی  نوری،  دوره  های  مکانیسم  اثر  در 
از طریق عصب  یابد. تحریک نوری  تخمگذاری در طیور مداومت می 
باصره به غده هیپوفیز در مغز منتقل شده نهایتاً موجب ترشح هورمون 
و  ها  فولیکول  رشد  روی  مکانیسم  این  گردد.  می  گونادوتروپ  های 
تخمگذاری تأثیر می گذارد و در شرایط طبیعی باعث زاد و ولد طیور 
می گردد. تحت شرایط مناسب آب و هوایی و تغذیه ای در مرغداری 
های صنعتی، ایجاد واکنش های صحیح در برابر تحریکات نوری، پایه 
و اساس طرح برنامه های نوری جهت حصول حداکثر تولید تخم مرغ 

می باشد.
قوانین اساسی

برنامه های نوری در طیور تخمگذار و گله های تولید کننده تخم مرغ 
نطفه دار متکی براهداف ذیل است:

- بلوغ جنسی در زمان مناسب
- حفظ و تداوم دوره اوج تخمگذاری

- وزن مطلوب تخم مرغ و همچنین مداومت بیشتر در تخمگذاری
اساساً سن بلوغ جنسی بستگی به سابقه برنامه نوری در دوره پرورش 
داشته نحوه و مدت نور در این دوره به فرارسیدن بلوغ جنسی تأثیر 
باعث  افزایش مدت روشنائی در دوره پرورش  تعیین کننده ای دارد. 
بلوغ پیش رس و شروع تخمگذاری در سنین پایین می شود. برعکس 
نیمچه  در  جنسی  بلوغ  افتادن  تأخیر  موجب  روشنایی  مدت  کاهش 
مرغها می گردد. بلوغ پیش رس غالباً باعث کم بودن وزن تخم مرغ و 
شروع تولید در شرایطی خواهد بود که جثه بدن هنوز برای تولید تخم 
مرغ و عبور آن از تخمراه و خروج مناسب آن از مخرج تکمیل نشده و 
باین ترتیب اگر نخم مرغ در حین عبور از تخمراه شکسته نشود، هنگام 
از کلوآک ) مخرج( موجب برگشتگی وبیرون زدگی مقعد می  خروج 
گردد. این حالت بطور ثانوی موجب توجه سایر مرغها و نوک زدن به 
گله  در  بالیسم  کانی  عارضه  نهایتاً  که  زده می شود  بیرون  مقعدهای 
ها  نیمچه  رساندن  نوری جهت  های  برنامه  بنابراین  گردد.  می  شایع 
به بلوغ جنسی زودرس طراحی نمی شود بلکه برای تنظیم سن بلوغ 
در مرحله مناسبی از تکمیل جثه و رشد اندامهای بدن است تا تلید 
تخم مرغ در بهترین وضعیت شروع و با مناسب ترین وزن و بیشترین 

تعداد ادامه یابد.
ساختار یکبرنامه نوری

اگرچه توصیه برنامه نوری اساساً برای نژادهای مختلف وحتی در بین یک 

نژاد با توجه به مقاصد گوناگون متفاوت است ، ولی اصول کلیه برنامه 
های نوری یکسان می باشد. این مسأله درآشیانه های کاماًل کنترل شده 
و بسته به بهترین وجهی قابل مشاهده است زیرا هیچگونه تداخلی بین 

روشنایی طبیعی و برنامه های تنظیم شده نوری وجود ندارد.
پنج بخش اصلی در یک برنامه نوری بشرح زیر می باشد:

-1 روشنایی کامل در روزهای اول زندگی جهت شروع رشد
-2 کاهش تدریجی روشنایی تا رسیدن به شرایط مطلوب و ایده آل 

جهت واکنش مناسب به تحریک نوری
-3 ثابت نگاهداشتن دوره روشنایی در مقاطع کوتاه مدت جهت ایجاد 

تأخیر در بوغ جنسی
-4 افزایش مدت روشنایی جهت تحریک بلوغ جنسی

-5 ثابت نگاهداشتن دوره روشنایی دراز مدت جهت حفظ و ادامه تولید 
بطور منظم.

است.  نور  شدت  گیرد  قرار  توجه  مورد  بای  که  دیگر  مهم  مسئله 
مراحل شرطی  در  است  داشته الزم  کننده  تحریک  اثر  نور  زیادشدن 
نمودن طیور و تأخیر در برنامه نوری از آن اجتناب شود در حالیکه برای 
تحریک و تولید بیشتر بایستی به شدت نور اضافه نمود زیرا کاهش در 
شدت نور می تواند بلوغ جنسی را به تعویق انداخته و تولید تخم مرغ 

را مختل سازد.
با توجه به مطالب ذکر شده نتیجه می گیریم که:

-1 هیچوقت مدت روشنایی و شدت نور نباید در دوره پرورش افزایش 
پیدا کند.

-2 هیچوقت مدت روشنایی و شدت نور نباید در دوره تولید کاهش 
پیدا کند.

طول روز در منطقه استوائی ثابت و تقریباً 12 ساعت می باشد ) روز و 
شب مساوی( تأثیر روشنایی ثابت با مدت زمان های مختلف برتولید 
تخم مرغ در آزمایشهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا 
که روشنایی ثابت در مرحله پرورش به مقیاس وسیعی جهت جلوگیری 
از تأثیرات سوء تغییر روشنایی طبیعی در سالنهای باز بکار گرفته می 
بلکه  تئوری  جنبه  تنها  نه  جنسی  بربلوغ  آن  تأثیرات  از  آگاهی  شود 

ارزش کاربردی دارد.
از این تجربیات می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تغییرات در طول مدت 

روشنایی در مقایسه با طول روز ثابت، تأثیر بیشتری بر طیور می گذارد.
بربلوغ  را  تحریکی  تأثیر  بیشترین  ساعت   12 تا   10 روشنایی  مدت 

جنسی دارد.
در حالیکه مدت روشنایی 8 تا 10 ساعت تأثیر کمتری داشته و مدت 
روشنایی 12 تا 14 ساعت بیشترین تأثیر کمی بربلوغ جنسی دارد. در 
اینجا بی مناسب نیست که بین میزان مصرف برق در برنامه نوری سالن 
های بسته و برنامه نوری در سالنهای باز طبق برنامه ارائه شده توسط 

شرکت سیمرغ مقایسه بعمل آید.
اگر در هر سال دوپارتی جوجه پرورش داده شود بیش از 4000000 

ریال برق در برنامه نوری سالنهای بسته صرفه جویی می گردد.
مزایای دیگر برنامه نوری ثابت اینکه کدت 5 ساعت برنامه نوری ثابت 
نیست به برنامه نوری متغیر روشنایی کمتر دارد طیور سعی می کنند 
در این مدت آب مورد نیاز خود را مصرف نمایند و ریزش آب و چکه در 
این مدت کمتر است و همچنین مدت 5 ساعت زودتر و الف آب سالنها 
بسته می شود و لذا آبریزی کمتر و در نتیجه کود هم خشکتر خواهد بود.

اکبرپاکنژاد
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گوشت مرغ ماه محرم تامین است
رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران با تاکید براین 
که گوشت مرغ مورد نیاز کشور تامین است، گفت: کمبودی در تامین 

گوشت مرغ ماه محرم نداریم و احتمال افزایش قیمت ضعیف است.
خرده  سطح  در  مرغ  گوشت  قیمت  افزایش  درباره  یوسفی‹  ›محمد 
فروشی ها افزود: مالک ما برای قیمت عرضه گوشت مرغ، میدان بهمن 
بار است زیرا خرده فروشی های سطح شهر به  و میادین میوه و تره 
را  نرخ که می خواهند، محصول  به هر  نبود نظارت های کافی  دلیل 

می فروشند.
به گفته وی،قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ درب مرغداری ها به صورت 
نقدی 52 تا 53 هزارریال، میدان بهمن 73 هزارریال و در میادین میوه 

و تره بار 73 هزارو 900 ریال است.
وی اضافه کرد: در صورتی که خرده فروشی های سطح بازار گوشت مرغ 
را با قیمتی بیش از 80 هزارریال عرضه کنند تخلف است و باید مراتب 

به دستگاه های نظارتی اعالم شود.
و  ماه محرم  بودن  دلیل مصادف  به  اظهار داشت:  مقام مسئول  این 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به نظر می رسد با کاهش توان خرید 
مردم، تقاضا افزایش چندانی نداشته باشد و قیمت 

بماند. ثابت  های فعلی 
مرغ  عرضه  درباره  یوسفی 
کیفی با قیمت باالتر 

توسط 

برخی خرده فروشی های سطح شهر تحت عنوان اینکه مرغ مازندران 
مرغ گوشتی  تمامی  افزود:  است،  تر  گران  تومان  هزار  تا 2  هزار  یک 
تولید کشور کیفی است و تفاوتی در طعم و مزه وجود ندارد، بنابراین 
مردم به اسم مرغ استان های مختلف این محصول را گران تر خریداری 

نکنند زیرا این موضوع راهی برای داللی برخی سودجوست.

رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران درباره مرغ 
سبز نیز گفت: عرضه مرغ سبز با داشتن مهر نظارت )مجوز( سازمان 
دامپزشکی کشور بالمانع است اما عرضه مرغ سبز با برچسب مخصوص 

بدون مهر و نشان سازمان دامپزشکی یک تقلب است.
آنتی  از  نکردن  استفاده  دلیل  به  سبز  مرغ  قیمت  داد:  ادامه  یوسفی 
بیوتیک در تولید آن بین 5 هزارریال تا 10 هزارریال باید گران تر از 

مرغ معمولی باشد نه چند برابر قیمت این محصول عرضه شود.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران درباره عرضه مرغ 
از سوی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: اکنون دولت یارانه ای برای 
امور دام می پردازد به  عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی 
طوری که مرغ زنده را با قیمت 68 هزارریال از تولید کننده خریداری و 
55 تا 57 هزارریال به دست مصرف کنندگان می رسانند که این اقدام 

دولت حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.
نیاز  به طور حتم در زمان پیک مصرف و در صورت  اضافه کرد:  وی 
شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه مرغ منجمد با قیمت دولتی 

می کند.

روند قیمت جوجه یک روزه کاهشی است
یوسفی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه نسبت به ماه 
های گذشته روند کاهشی به خود گرفته به طوری که قیمت هر قطعه 

جوجه یک روزه به 18 تا 20 هزارریال رسیده است.
وی اضافه کرد: این درحالیست که در ماه های اخیر قیمت جوجه یک 

روزه به بیش از 25 هزارریال افزایش یافته بود.

افزایش یک هزارریالی نرخ ذرت برزیلی
تازگی  به  گفت:  گوشتی  مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
قیمت کنجاله سویا نزدیک 13 هزار و 500 تا 14 هزارریال و 
ذرت برزیلی 7 تا 71 هزارریال بود . به تازگی قیمت ذرت 
هزارریال  نزدیک یک  هزارریال رسیده که  به 8  برزیلی 

افزایش را نشان می دهد.
عمده  واحدهای  در  مرغ  گوشت  اخیر  روزهای  در 
فروشی 74 هزارو 950 ریال و در سطح خرده فروشی 

ها بین 86 تا 90 هزارریال عرضه می شد.
 55 زنده  مرغ  قیمت  ماهی  و  مرغ  صنف  اتحادیه 
واحدهای  هزارریال،   76 کشتارگاه  درب  هزارریال، 
 85 را  فروشی  خرده  ریال،   500 هزارو   77 صنفی 
هزارریال، ران مرغ را بین 75 تا 85 هزاریال، سینه با کتف 
 175 را  مرغ  فیله  و   155 کتف  بدون  سینه  145هزارریال، 

هزارریال اعالم کرد.
طبق آمارها ساالنه بیش از 2 میلیون و 100 هزار تن گوشت مرغ در 
20 تا 22 هزار واحد مرغداری گوشتی دارای پروانه و حدود 940 هزار 
تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که در چهار سال گذشته سرانه 

مصرف تخم مرغ در کشور از 160 به 191 عدد رسیده است.
مردم درصورت داشتن هرگونه شکایت درباره قیمت یا کیفیت گوشت 
مرغ می توانند مراتب را با شماره سامانه 124 نظارت بر گران فروشی 
 135 سامانه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اصناف  تخلفات  و  ها 

تعزیزات کشوری اعالم کنند.

 منبع : ایرنا - هما همت خواه 
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پرداخت تاوان یک 
محاسبه اشتباه از جیب 

مرغداران

جناب آقای دکتر حسن مهربانی ، دبیر 
سابق انجمن جوجه یک روزه کل کشور 
و دکترای تخصصی ژنتیک و اصالح نژاد 
تصویری  برنامه  با  مصاحبه  در  کانادا  از 
ها  قیمت  کاهش  در خصوص  »آنتن«  
گفت: »در تاریخ صنعت مرغداری ایران، 
هیچوقت نسبت جوجه 1 روزه به فروش 

مرغ حدود 20 درصد نبوده است.«
جوجه  نسبت   89 سال  »در  گفت:  وی 
 17 حدود  به  مرغ  فروش  به  روزه   1
نسبت  این  آن  از  بعد  که  رسید  درصد 
10 درصد کاهش پیدا کرد و دوباره روند 
افزایشی تا 20 را پیدا کرد. این موضوع 
برای مرغداران مادر نیز ضرر دارد، زیرا 
برای  مرغداران  همه  صورت  این  در 
و  آورند  می  هجوم  مادر  ریزی  جوجه 
تصور می کنند که این قیمت ها همیشه 
که  ریزی  تعداد جوجه  بود.  باال خواهد 
به  شروع  قیمت  کند،  می  پیدا  افزایش 
ناشی  امر  این  کند.  می  شدید  کاهش 
نیز  اکنون   . بود  نادرست  محاسبات  از 
وضعیت به همین صورت است. امسال، 
اول سال، حدود 880 هزار  در 5 ماهه 
یعنی  که  شده  مادر  مزارع  وارد  جوجه 
5 درصد بیشتر از متوسط سال 1394 
بوده است و اکنون در لبه پرتگاه سقوط 

به قیمت جوجه یک روزه بوده است.«
الزم به ذکر است این محاسبه اشتباهی 
رسد  می  نظر  به  ساده  لفظ  در  که 
ای  یکروزه  جوجه  قیمت  تا  شد  باعث 
تومان   1300 آن  شده  تمام  قیمت  که 
تومان   1650 معقول  سودی  با  و  است 
 8 مدت  به  باشد  می  آن  نهایی  قیمت 
اوایل  تا   1395 بهمن  ابتدای  از  و  ماه 
الی   2600 قیمت  به   1396 خرداد 
تاوان  و  برسد  فروش  به  تومان   3000
این محاسبه اشتباه از جیب مرغدارانی 
پرداخت شد که سیبل مستقیم سازمان 

تعزیرات بودند.

در حالی که مسئوالن سالمت حیوانات در کشور فیلیپین معتقدند که آنفلوآنزای حاد پرندگان در 
طیور تحت کنترل در آمده است، در آفریقای جنوبی در مورد چگونگی کاهش وخیم شدن اوضاع در 

حال گفت و گو هستند.
ایتالیا و تایوان هفته گذشته وقوع جدید آنفلوآنزای پرندگان را گزارش دادند.

در چین نیز یک مورد دیگر آنفلوآنزای انسانی H7N9 گزارش شد.

آفریقا: مذاکرات بیشتر در مورد آنفلوآنزای پرندگان در آفریقای جنوبی
هفته گذشته، سنزنی زوکاوا )Senzeni Zokwana(، وزیر کشاورزی آفریقای جنوبی با نمایندگان صنعت 

طیور مالقات کرد تا راه حل ها و استراتژی هایی را برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان در کشور بیابد.
بنا به اعالم وزارت کشاورزی آفریقای جنوبی » وقوع کنونی آنفلوآنزا، وجود صنعت طیور آفریقای 

جنوبی و شغل های این صنعت را تهدید می کند«.
وزارت کشاورزی این کشور در حال حاضر در حال طراحی دستورالعمل هایی برای پرداخت غرامت 
به مرغداران آسیب دیده است و استفاده از واکسن را نیز در دستور کار خود دارد. وزارت کشاورزی 
آفریقای جنوبی همچنین در مورد مجوز واردات تخم مرغ های نطفه دار برای افزایش تعداد طیور 

تصمیم گیری می نماید.
آنفلوآنزای حاد  وقوع  تعداد  به سازمان جهانی سالمت حیوانات،  وزارت  این  اساس گزارش های  بر 
آنفلوآنزا حدود 1000  به  ابتال  این کشور به عدد 24 رسیده است. آخرین مورد  H5N8 در طیور 
شترمرغ تجاری و 140 هزار مرغ در ایالت کیپ در غرب این کشور، یک گله خانگی در امپوماالنگا و 

248 هزار پرنده در کوازولو-ناتال بوده است.
همین ویروس اخیراٌ در دیگر پرندگان در آفریقای جنوبی نیز یافته شده است. این پرندگان شامل 
گله های خانگی اردک، قو و غاز در استانی در شمال غربی و در استان گوتنگ می شود و یک پرنده 

وحشی مبتال در شهر تشور )Tshware( نیز در استان گوتنگ مرده یافت شده است.

آسیا: آنفلوآنزای پرندگان در فیلیپین »تحت کنترل« است
وقوع اخیر آنفلوآنزای پرندگان در مرغ ها در فیلیپین تحت کنترل قرار گرفته است. ترس و نگرانی 
اولیه از شیوع آنفلوآنزا در میندانائو و سپس مرگ و میر ناگهانی در یک گله اردک در این منطقه در 
هفته گذشته )که علت دیگری جز آنفلوآنزا داشت( تدابیر بیشتری را از سوی مقامات به دنبال داشت.

وزارت کشاورزی فیلیپین اعالم کرده است که تدابیری که اتخاذ شده و شامل ممنوعیت حمل و نقل 
طیور می شود ظاهراٌ موثر واقع شده است. 

تاکنون سه بار وقوع آنفلوآنزای حاد در فیلیپین به سازمان جهانی سالمت حیوانات گزارش شده است. 
در پی اولین وقوع آنفلوآنزا در استان پامپانگا در پایان ماه جوالی که 190 هزار پرنده را درگیر کرد، 
چند مورد آنفلوآنزا در دو فارم دیگر نیز در استان همسایه نوئه وا اکیجا در منطقه لوزون مرکزی در 
ابتدای ماه آگوست شناسایی شد. آخرین مورد آنفلوآنزای گزارش شده، گله ای شامل حدود 9000 

بلدرچین و 28000 مرغ تخمگذار به آنفلوآنزا مبتال شدند.
ویروسی که در هر سه مورد آنفلوآنزا شناسایی شده یکی از انواع H5N6 بوده است.

خبرها از کشور تایوان حاکی از آن است که گونه ای از ویروس H5N2 موجب بروز آنفلوآنزای حاد 
آنفلوآنزا در حدود  ویروس  اساس گزارش سازمان جهانی سالمت حیوانات،  بر  است.  جدیدی شده 
25300 جوجه محلی در یک فارم در شهرستان یونلین مثبت گزارش شده است. این گله معدوم شد 
و کارهای پاکسازی و ضدعفونی در آن انجام شد، و فارم های واقع در سه کیلومتری فارم های آلوده 

به مدت سه ماه تحت نظارت شدید خواهند بود.

تهدید آنفلوانزای پرندگان در آفریقا

علی حسینی 

ITPNewsبخشبینالملل
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یکی از مشکالتی که برای فرآوری گوشت بوقلمون وجود دارد این است 
که برخالف مرغ های گوشتی که وزن و سایز دقیقی دارند، بوقلمون را 
نمی توان به عنوان جوجه های بزرگ با وزن و اندازه یکسان در نظر گرفت. 
شرکت مارل پولتری )Marel Poultry( یک شرکت بزرگ هلندی 
است که در زمینه فرآوری فعالیت دارد. فرآوری گوشت بوقلمون این 
شرکت روی نیازهای خاص این بازار تخصصی تمرکز دارد و نتیجه آن، 
دانش عمیق بازار و همچنین تکنولوژی های فرآوری است. ویژگی های 
استفاده  با  را می طلبد.  فرآوری خاصی  راه حل های  بوقلمون  خاص 
می  بوقلمون  کنندگان  فرآوری  فرد،  به  منحصر  های  سیستم  این  از 
اطمینان  بوقلمون  فرآوری  از  مرحله  هر  دادن  انجام  از صحیح  توانند 
داشته باشند و در عین حال مواد ورودی و محصول نهایی را به خوبی 

کنترل کنند.
شرکت مارل پولتری معتقد است که در زمینه فرآوری بوقلمون در بازار 
پیشتاز است و این پیشرو بودن را طی سال ها تجربه در زمینه پیشرفت 
تجهیزات خاص برای این صنعت به دست آورده است. این شرکت می 
ظرفیت  باالترین  برای  را  اتوماسیون  سطح  باالترین  ما  »امروز  گوید: 
های فرآوری های موجود داریم. ما راه حل های اساسی برای فرآوری 
وزن های امروزی بوقلمون در توان عملیاتی ساعتی ارائه داده ایم. توان 
عملیاتی ساعتی از 250 پرنده تا حداکثر 3000 پرنده نر و 3600 پرنده 
ماّده متغیر است. عالوه بر حاصل شدن فرآوری اتوماتیک موثر و مفید، 

راه حل های ما برای شرایط بهتر اپراتورها نیز طراحی شده است.«
می  که  آنجایی  تا  بود  خواهند  تالش  در  همیشه  کنندگان  فرآوری 
توانند تولید موثر داشته باشند و در عین حال سالمت و کیفیت غذا 
را به حداکثر برسانند. روند تولید باید باالترین زماِن به  کار و بیشترین 
بازدهی را داشته باشد - زماِن به  کار به مدت زمان اندازه  گیری شده ای 
می کند،  عمل  دخالت  بدون  فعال  و  صحیح  طور  به  سامانه  یک  که 
داشته  را  ممکن  میزان  ترین  پایین  نیز  آن  های  هزینه  که  می گویند 
باید توجه و دقت نیز وجود داشته باشد تا محصوالت  باشد. همزمان 
سالم و با کیفیت به شیوه ای مسئوالنه و اخالقی تولید شود. عالوه بر 
مدیریت  حیوانات،  رفاه  موثر،  ای  شیوه  به  افزوده  ارزش  شدن  اضافه 
دقیق مواد خام ارزشمند، قابلیت ردیابی کامل و توجه به مصرف آب و 
انرژی نقطه های شروع برای راه حل ها و خدمات مارل پولتری هستند.

بیهوش کردن قابل کنترل حیوان قبل از کشتن
راه حل های مارل پولتری برای مدیریت بوقلمون زنده وعمل بیهوش 
این  تا  امکان را می دهد  این  از ذبح به فرآوری کنندگان  کردن قبل 
مراحل را به طور کامل تحت کنترل داشته باشند. یک فرآوری کننده 
water-( بوقلمون در بازار می تواند بین بیهوش کردن با حمام آب

 Controlled( برای بیهوشی bath stunning( و جو کنترل شده 
Atmosphere Stunning( یکی را انتخاب کنند.

آویزان کردن پرنده های هوشیار نیاز به زمان و 
تالش فیزیکی بیشتر اپراتور دارد و می تواند برای 
بوقلمون ها استرس زا باشد و حتی باعث جراحت 

آنها شود. بستن پای بوقلمون ها بعد از بیهوشی مانع 
از این استرس و جراحت می شود.

بیهوش کننده های حمام آب مارل پولتری، از الکتریسیته برای تضمین 
اساس  بر  بیهوشی  روش  این  کنند.  می  استفاده  بیهوشی  بودن  موثر 
در  و  کند  جلوگیری  خونریزی  بروز  از  باید  استفاده،  مورد  تنظیمات 
نتیجه وضعیت گوشت فیله نیز بهتر می شود اما این امر برای کارخانه 
مقررات  زیرا  است  کرده  ایجاد  را  هایی  چالش  اروپایی  فرآوری  های 
1099/2009 نیازمند جریان باالی برق است تا بتواند با استانداردهای 

رفاه باالی حیوانات مطابقت داشته باشد.
جو کنترل شده برای بیهوشی یا CAS راه حلی منحصر به فرد برای 
این چالش ها ارائه می کند که استانداردهای رفاهی باال را با کیفیت 
خوب گوشت در هم می آمیزد. زمانی که از روش CAS استفاده می 
شود، پرنده ها از طریق اصل خروج به ترتیب ورود )یا FIFO( عمل 
می کنند.  بوقلمون ها به آسانی قابل انتقال هستند. این قابلیت کنترل 

استثنایی، به محصول نهایی ارزش قابل توجهی اضافه می کند. 
منفعت دیگری که روش بی حسی CAS دارد بستن پای بوقلمون های 
سنگین است. آویزان کردن پرنده های هوشیار نیاز به زمان و تالش 
فیزیکی بیشتر اپراتور دارد و می تواند برای بوقلمون ها استرس زا باشد 
و حتی باعث جراحت آنها شود. بستن پای بوقلمون ها بعد از بیهوشی 

مانع از این استرس و جراحت می شود.
بازار  ترجیحات  باید  حتما  که  گفت  باید  اسکالدر  روش  با  رابطه  در 
تعیین  در  مشتریان  نیازهای  و  ها  خواسته  گرفت.  نظر  در  را  محلی 
شکل محصول تاثیرگذار است. برای فرآوری کننده مهم است تا قبل از 
هرچیز با مشتری خود در مورد پوست داشتن یا نداشتن محصول به 

توافق برسد. بعد از آن می تواند در مورد اسکالدر تصمیم گیری کند.
فرآوری اتوماتیک گوشت بوقلمون

فرآوری اتوماتیک گوشت بوقلمون

فرآوری اتوماتیک گـوشت بوقلمـون  9
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ترجمه: سپیده حکمت 
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می  سنگین  کار  مخصوص  اسکالدرهای  نهایی،  محصول  به  توجه  با 
توانند دمای دقیق اسکالدر و دمای محیط را تنظیم کنند. دستگاه های 
اسکالدر بوقلمون دارای تجهیزاتی برای محصوالت بسیار بزرگ هستند؛ 
تلفات  و  حداکثر  به  را  قالب  از  شدن  آویزان  کیفیت  ها  دستگاه  این 

محصول را به حداقل می رسانند.
آویزان کردن بوقلمون ها نیازمند توجه خاصی است. بوقلمون های یک 
گله هر کدام به شکل چشمگیری وزن و اندازه هایشان با هم متفاوت 
زیرا  باشد  دشواری  کار  تواند  می  آویزها  طریق  از  آنها  وهدایت  است 
وزنشان زیاد و انعطاف پذیر نیستند. تنظیم خط آویختن بوقلمون می 
تواند به طور وسیعی به توان عملیاتی و وزن پرنده های در حال فرآوری 

بستگی داشته باشد. 
تکنولوژی های مختلفی برای آویختن پرنده وجود دارد که هر کدام از 
آنها به زمینه های خاص خود اختصاص داده شده اند و برای همه توان 

های عملیاتی مناسب هستند و تنظیم آنها بسیار آسان است.
یکی از چندین گزینه موجود در بازار، اصل چرخش در جهت متضاد 
است که دمای اسکالدر را کمتر می کند. این شیوه نیازمند تجهیزات 
کمتر با سرعت خطوط  فرآوری بیشتر است و در نتیجه آسیب رسانی 

به بال ها را به حداقل می رساند.
تمام  آویختن  برای  پرنده،  وزن  از  نظر  صرف  پولتری  مارل  محصول 
در  این دستگاه  بودن  پذیر  انعطاف  است.  عالی  بوقلمون  قسمت های 

مرحله پرکنی گامی بسیار موفق برای این شرکت بوده است.

وجود طیف وسیعی از قالب های ریلی، پیکربندی 
ها و انتخاب های تولید بی حد و مرزی را ارائه می 

دهد و به سیستم این امکان را می دهد تا با همه 
ظرفیت ها و نیازهای بازار مورد استفاده قرار گیرد

سیستم آویزان بودن از سه نقطه
فرآیند جدا سازی درون الشه شامل تعدادی از قالب های ریل متحرک 
میزان  و  فرآوری  ظرفیت  نیازها،  حسب  بر  تواند  می  که  شود  می 
اتوماسیون را تنظیم کند. محصوالت از یک سیستم نقاله آویزان می 
شوند که باالی سر آنها قرار می گیرد. سیستم آویختن از سه نقطه، 
برای هر  این محصوالت  تا  آویزان می کند  زاویه  از سه  را  محصوالت 
مرحله از فرآیند وضعیت عالی داشته باشند. این تکنیک نیروی کار را 
ذخیره و اطمینان می دهد که دستگاه گوارش تحتانی با محصول در 
نتیجه  در  و  گیرند  نمی  قرار  تماس  در  درون الشه  تخلیه  روند  طول 
آلودگی رخ نمی دهد. مارل پولتری طیف وسیعی از تجهیزات را برای 
فرآیند انجماد بوقلمون ارائه می دهد که برای کارایی بهینه با خط تولید 
سریع مهندسی شده است. این وسیله محصوالت را به بهترین شیوه 
ممکن برای سرد کردن و عملیات پایین دستی آماده می کند. فرآیند 
جداسازی درون الشه برای رسیدن به باالترین استانداردهای محصول، 

کیفیت و بهداشت ضروری است.
توانند روش  بوقلمون می  فرآوری کنندگان  بازار،  تقاضای  به  توجه  با 
 in-line( غوطه ور شدن در آب سرد یا سرمایش هوا در خط تولید
air chilling( را انتخاب کنند. مارل پولتری با استفاده از تکنولوژی 
DownFlow Plus روندی منحصر به فرد برای سرد کردن بوقلمون 
ها طراحی کرده است. تونل انجماد Aqua Film Control بر اساس 
سرد سازی هوا ساخته شده است؛ در این سیستم هیچ فرآیند غوطه 
ور کردن در آب وجود ندارد. به کمک قفسه های مرطوب کننده ای 
که طراحی ویژه ای دارند، عملکرد بهینه سرمایش بدون خطر انجماد 

آب انجام می شود.
فناوری انجماد DownFlow Plus همچنین کنترل نوع ارائه و رنگ 
محصول را بهبود و سرعت بخشیده است. بعد از آن که محصول یخ زده 

خشک شد، از رشد باکتریایی جلوگیری می شود. 
سیستم مدوالر ACM-T برای برش تخصصی بوقلمون طراحی شده 
است. قالب های ریلی جدا از هم برای برش های خاص مورد نیاز بازار 

فراهم شده اند.
وجود طیف وسیعی از قالب های ریلی، پیکربندی ها و انتخاب های 
تولید بی حد و مرزی را ارائه می دهد و به سیستم این امکان را می 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بازار  نیازهای  و  ها  ظرفیت  همه  با  تا  دهد 
فرآوری  های  ریل  طریق  از  را  محصوالت  کننده،  های حمل  دستگاه 
با  هایی  عملیات  در  حتی  ها  ریل  این  که  کنند  می  حمل  مختلفی 
سرعت باال در جایگاه مناسبی قرار می گیرند و در محصولی با کیفیت 

باال حاصل می شود. 
نمونه هایی از قالب های ریلی، قالب هایی هستند که برای کشیدن 
محصول، برش پوست کشاله ران، برش قفسه سینه و ران استفاده می 
شوند. این سیستم خیلی سریع به اندازه محصوالت بزرگتر یا کوچکتر 
بهینه ای می دهد. دستگاه  انعطاف پذیری  در می آید و به محصول 
ACM-T برای محصوالتی مناسب است که با هوا یا آب سرد منجمد 
شده اند و می تواند سرعت فرآوری خود را تا حداکثر 1800 پرنده نر 

آویخته و 2000 پرنده ماده در ساعت برساند. 

انعطاف پذیری در فرآیند فیله سازی
فرآوری اتوماتیک بوقلمون شرکت مارل پولتری در توانایی فیله کردن 
گوشت سینه منحصر به فرد است. دستگاه فیله سازFHF-XT  بیشترین 
گوشت سینه را از بوقلمون ارائه می دهد. تغییر قالب ها میان بوقلمون 
توانند در  به کمک قالب های مختلفی که می  نر و ماّده آسان است. 
خط تولید فیله نصب شوند، سیستم FHF-XT می تواند نیمه جلویی 
بوقلمون را به محصوالت مختلفی تقسیم کند از جمله: بال کامل، بال و 
کتف، گوشت کتف با پوست یا بدون پوست، فیله، پوست سینه و الشه. 
مزایای منطقی این سیستم نیز واضح است؛ در روند فیله سازی انعطاف 
پذیری بسیار باال است و محصول نهایی آنها نیز تنوع باالیی دارد و تنوع 
زیاد در روش های فیله کردن امکان ارسال سفارشی را فراهم می کند. 

بر  و  دارد  یکسانی  ماده حداکثر سرعت  و  نر  برای طیور  این سیستم 
اساس درجه اتوماسیون، میزان دخالت دستی در روند فیله سازی می 

تواند به حداقل برسد. 
در این مرحله از فرآوری، تجهیزاتی موجود است که مناسب با بوقلمون 
ها است. برای مثال سیستم برداشت گوشت DMP45  شرکت مارل می 
تواند بخش های اولیه و قسمت هایی که قبال استخوان های آن جدا شده 
مانند جلوی سینه، الشه و قسمت باالی پشت را مدیریت کند. دستگاه 
Platino Flattener شرکت مارل به خوبی روی بوقلمون عمل می کند؛ 
این دستگاه می تواند گوشت سینه بوقلمون و فیله های داخلی را فرآوری 

کند. در مراحل نهایی فرآیند، برای هر گونه نیازی راه حل وجود دارد.
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رشد زمین های کاشت سویا در کانادا
کانادا،  جهانی  های  دانه  سمپوزیم  در  کننده  اعضای شرکت  گفته  به 
نیاز  کانادا  تولید، صنعت  افزایش  و  افزایش زمین های زراعی سویا  با 
بازار  در  و همچنین درک جایگاه سویا  پروتئین خود  بهبود سطح  به 

جهانی دارد.
کانادا  سوی  شرکت  اجرایی  مدیر   )Jim Everson( اورسون  جیم 
میزان  نداشتن  وضعیت  از  غربی  کانادای  گفت:»   )Soy Canada(
پروتئین بهینه به سطح بهتری از پروتئین رسیده است و در حال حاضر 

به میانگین پروتئین آمریکا بسیار نزدیک شده ایم.«
اورسون در سمپوزیم دانه های جهانی کانادا در مورد آینده سویای این 

کشور اظهارنظرهایی را ارائه داده است .
تحلیل موجود بودن زمین مناسب برای تولید سویا در کانادای غربی و 
بازدهی این دانه موجب شده که تخمین زده شود تا سال 2027 میالدی 
10 میلیون جریب زمین سویا در کانادا وجود خواهد داشت. زمین های 

سویا در سال 2016 در کانادا 5.46 میلیون جریب بوده است.
افزایش زمین های زراعی در غرب کانادا – از 1.9 میلیون جریب در 
حال حاضر به 6 میلیون جریب در سال 2027 میالدی – نقش زیادی 

در افزایش کلی زمین های سویا خواهد داشت.
اورسون گفت: »ما تصمیم داریم تا با انجمن، با صنعت سویا و شرکای 
خودمان در صنعت در مورد این اهداف صحبت کنیم ولی فکر نمی کنم 
که تمامی پاسخ ها را در دست داشته باشیم؛ من فقط تصور می کنم 

که تحلیل ما احتماالت را نشان می دهد.«
با افزایش زمین های زراعی سویا پیش بینی می شود که تولید در سطح 
از آن برای  ملی کانادا به 13 میلیون تن برسد که 10.5 میلیون تن 

صادرات به خارج از کانادا ارسال می شود.
محتوای پروتئین

اورسون معتقد است که میزان پروتئین نیز خود یک مسئله مهم است 
است،  المللی  بین  بازار  در  آن  و جذابیت  سویا  کیفیت  از  حاکی  زیرا 
ولی این موضوع دغدغه های اقتصادی خود را نیز دارد زیرا به گفته بو 
میزان   Viterra. Inc بازاریاب شرکت   ،)Bo Hallborg( هالبورگ 
پایین پروتئین می تواند با توجه به زمان سال، 20 تا 40 سنت در هر 

بوشل تخفیف داشته باشد.
غرب  در  زراعی  های  زمین  رشد  ادامه  برای   « گفت:  همچنین  وی 
کانادا، باید میزان پروتئین را نیز افزایش دهیم و این میزان پروتئین در 

مقایسه با آمریکا زیاد بد نیست.«
هدف این است که تا ده سال آینده محتوای پروتئین در ماده خشک 
در  باشد،  درصد  کانادا 40.2  غرب  در  و  درصد  کانادا 41.1  در شرق 
حال حاضر این میزان در شرق کانادا 40.5 درصد و در غرب این کشور 

39.2 درصد است.
مانیتوبا  شرکت  اجرایی  مدیر   ،)Francois Labelle( البل  فرانسوا 
پالس )Manitoba Pulse( اظهار داشته است: »از آنجایی که سویا 
برای ویژگی های جدیدی کاشت شده است، میزان پروتئین آن کاهش 

پیدا کرده است.«

چین بازار صادراتی مهمی برای همه پرورش 
دهندگان سویا محسوب می شود زیرا نیازها و 

تقاضاهای این کشور بسیار زیاد است

وی اظهار داشت کشاورزانی که برای اولین بار سویا می کارند با کمبود 
پروتئین مواجه هستند اما به محض آنکه کاشت خود را بهبود بدهند، 

پروتئین نیز بهبود پیدا می کند.
دو  نیازمند  زراعی سویا  زمین های  افزایش  تولیدکنندگان،  دیدگاه  از 
چیزاست : اقتصاد کشاورزی و اقتصاد. سویا سوددهی باالیی دارد و دانه 

نسبتا آسانی برای کاشت است.  
البل اظهار داشت که سویا هنوز در استان مانیتوبا در دوران خوش است 
و با فشار بیماری های مختلف رو به رو نشده است. با این حال تولید 

کنندگان سویا باید مراقب احتماالت باشند.
وی گفت: » ما شرایط آب و هوایی خوبی داریم. سویا در آب و هوای 
مرطوب به خوبی رشد می کند. هر سال زمانی که در اواخر ماه مه و 
ژوئن باران های شدید می آید، بسیاری از دانه های دیگر از بین می 

روند اما سویا به رشد خود ادامه می دهد.«
بازارهای صادراتی

چین بازار صادراتی مهمی برای همه پرورش دهندگان سویا محسوب 
می شود زیرا نیازها و تقاضاهای این کشور بسیار زیاد است. چین امسال 
نیز  واردات سویا داشته است و 82 میلیون تن دیگر  94 میلیون تن 
در حال صادرات به این کشور است. البته این فقط 55 درصد ظرفیت 

واردات این کشور است.
است،  باال  بسیار  هنوز  چین  بازار  در  رشد  »پتانسیل  گفت:  هالبورگ 

حتی اگر زمین های زراعی در سطح جهانی افزایش داشته باشند.«
سویاهای غرب کانادا هنوز راه خود را به بازار چین باز می کنند. تقریبا 
نیمی از 2 میلیون تن تولید سویای این منطقه در سال 2016 به بازار 

چین فرستاده شده است.
این  اصال  است؛  اجباری  کمابیش  کار  »این  گفت:  ادامه  در  هالبورگ 
اگر  بیاید.  ما  دنبال  به  کانادا  برای سویای غرب  نیست که چین  طور 
پروتئین کم باشد، ما نمی توانیم نفوذی را که دیگر کشورها در زمینه 
سویا دارند داشته باشیم. برزیل تولید سویای خود را از 115 میلیون 
صادرات  به  تولید  این  از  نیمی  که  است  رسانده  تن  میلیون  به 120 

اختصاص دارد.«
هالبورگ اظهار داشت که با میزان کافی زمین زراعی و میزان پروتئین 
قوی، امکان ساخت زمین زراعی بزرگ با کمک سنگ شکن در غرب 
از آنکه  امکان پذیر است. وی تخمین زده است که قبل  کانادا بسیار 
کسی بخواهد زمین زراعی بسازد 4 تا 5 میلیون جریب زمین زراعی 

سویا وجود داشته باشد.
وی گفت: »آمار جالب برای من این است که تقریبا 600 هزار تا 700 
هزار تن غذای حاوی سویا هر سال به کانادا وارد می شود. همین به 

ITPNewsبخشبینالملل
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با کمک سنگ شکن  بزرگ  زراعی  توجیه ساخت زمین  برای  تنهایی 
نشود  بزرگی ساخته  زراعی  زمین  آینده  پنج سال  تا  اگر  است.  کافی 

برای من بسیار تعجب برانگیز خواهد بود.«
چشم انداز 10 ساله کمپانی Soy Canada شامل سویاها بدون تغییر 
ژنتیک نیز می شود. کانادا از قبل در زمینه تولید سویاهای بدون تغییر 
ژنتیک نیز موفق بوده است. این نوع سویا ترکیبات مناسبی برای پختن 
غذای توفو )غذایی که با شیر سویا پخته می شود( دارد و در نتیجه 

برای بازارهایی مانند بازار کشور ژاپن مناسب است.
در حال حاضر زمین های زراعی 1 میلیون تن است و تخمین زده شده 
است که تا سال 2027 میالدی به 1.25 میلیون تن خواهد رسید. در 
حال حاضر تقریبا 1.25 میلیون تن تولید وجود دارد و تا 10 سال آینده 

این میزان می تواند به 1.8 میلیون تن برسد.

مانیتوبا  اجرایی شرکت  )Francois Labelle(، مدیر  فرانسوا البل   
پالس در سمت چپ تصویر

نوآوری در اصالح گیاهان مزایا و خطراتی دارد
و کیفیت،  زراعی  زمین  افزایش محصول،  برای  در تالش  پژوهشگران 
به تکنولوژی های اصالح گیاهان دست یافته اند مانند ویرایش ژنوم، 
سمپوزیم  اعضای  از  یکی  گفته  به  زدن.اما  پیوند  و  معکوس  پرورش 
دانه های جهانی کانادا، فاکتورهای متعددی کلید موفقیت هستند که 
شامل به اشتراک گذاری اطالعات، حمایت جمعی و دغدغه های زیست 

محیطی و پایداری می شوند.
پرورش قراردادی در صنعت بسیار مفید بوده است و حامی صنعت باقی 
خواهد ماند. اما به گفته فرانسوآ اود )Francois Eudes( مدیر بخش 
و کشاورزی  فناوری، کشاورزی  و  علم  تکنولوژی،  و  توسعه  تحقیقات، 
این  از  یکی  دارد.  هایی  محدودیت  قراردادی  پرورش  و  کانادا  غذایی 
مختلف  های  گونه  در  که  است  هایی  ژن  محدودیت  ها،  محدودیت 
وجود دارد و در این حین ویژگی های ناخواسته ای ممکن است وجود 

داشته باشد.
شیوه های جدید مانند ویرایش ژنوم می تواند همراه با پرورش قراردادی 
استفاده شود تا محصوالت جدیدی را عرضه کند. ویرایش ژنوم دقت 
بیشتری دارد و خطر وقوع ویژگی های غیرمنتظره کم است و سریعتر 

انجام می شود.
و  شناسی  زیبایی  بازدهی،  که  هایی  ژن  تاثیرات  »کاهش  گفت:  اود 
تغذیه را محدود می کنند، می تواند مفید باشد. ما باید مطمئن شویم 
که مزایا و ویژگی هایی که با استفاده از ویرایش ژنوم حاصل می شوند 
باید به دغدغه های  این مزایا  در طول زنجیره ارزشی سهیم هستند. 

زیست محیطی و پایداری نیز پاسخ دهند.«
تکنولوژی باید برای ارائه دهندگان مختلف علوم و کشورهای در حال 
توسعه موجود باشد . تکنیک های جدید کاشت گیاهان می تواند برای 
آنها  برای  تکنولوژی  یا  است  آنها سخت  با  کار  که  هایی  دانه  کاشت 

پیشرفت نداشته است نیز مفید باشد، مانند گیاه مانیوک.

در  قبول  مورد  موارد  واضح  طور  به  جهانی  سطح  در  قوانین  اگرچه 
جدید  های  تکنیک  برای  که  قوانینی  کنند،  می  بیان  را  تراریختگی 
کشوری  تنها  آرژانتین  نیست.  کامل  هنوز  دارد  وجود  گیاهان  کاشت 
در  جدید  رویکردهای  برای  را  خود  های  سیاست  پیش  از  که  است 
این خصوص بیان کرده است. این کشور گفته است که تکنیک ها به 
طور منحصر به فرد تنظیم نخواهند شد مگر آنکه در محصوالت جدید 
نتیجه بدهند، در غیر اینصورت این تکنیک ها کیسه ای است که در 
آن مخلوطی از سیاست های مختلف از بی قانونی گرفته تا قانون وجود 
اعمال  تراریخته  دانه های  قوانینی است که در مورد  به  دارد و شبیه 

شده است.
 Dow شرکت  جهانی  پرورش  مدیر   ،)Van Ripley( ریپلی  ون 
در  اند  نشده  تعیین  »قوانینی  گوید:  می  کانادا   AgroSciences
نتیجه هنوز موقعیت خوبی برای ما وجود دارد تا بتوانیم بر تصمیمات 

تاثیرگذار باشیم.«
گیاهان  پرورش  جدید  های  تکنیک   2007 سال  در  اروپا  اتحادیه 
پرورش  شیوه   7 مورد  در   2009 سال  در  ای  کمیته  کرد.  مطالعه  را 
گیاهان پیشنهادهایی را ارائه داد و توصیه کرد که نیازی به قوانین برای 
محصوالتی که از طریق این هفت شیوه درست شده اند، نیست. از آن 

تاریخ، دیدگاه های سیاسی بر این شیوه ها نظارت داشته اند.

ریپلی اظهار داشت: »از سال 2009 این روند در حال انجام است؛ این 
موضوع هم تا حد زیادی شبیه به داستان تراریختگی است.«

اود معتقد است که شفافیت در کسب حمایت مشتریان برای این شیوه 
های جدید اهمیت بسیاری دارد.

 SeCan مشاور ارشد پژوهش انجمن ،)Ron DePauw( رن دی پاو
مشتریان  امروزه  که  داشت  یاد  به  باید   « گوید:  می   Association
اعتماد  ارتباط هستند و  با جهان در  آنها  بسیار آگاه و مطلع هستند. 

خود را به دولتمردان از دست داده اند.«                   
امنیت،  نیازمند اطالعات، شفافیت،  مشتریان در زمینه غذا و سالمت 

تغذیه سالم و ارزش پولی که خرج می کنند، هستند. 
دی پاو می گوید که یک تغییر الگو در مسئولیت دولتی برای جامعه 
و افشای اطالعات و داده ها نیاز است؛ اطالعات محرمانه تجاری دیگر 

مناسب نیست.
دی پاو گفت: »اگر بخواهیم مقبولیت اجتماعی داشته باشیم، باید بسیار 
شناخته شده و شفاف باشیم زیرا مشتری تنها طرفی است که در خطر 
قرار دارد. آنها لزوما نمی دانند که خطر چیست و راه کاهش آن را نمی 
دانند، آنها ممکن است محصوالت ارگانیک را خریداری کنند اما این 
بدان معنا نیست که این محصوالت امن هستند و در این بین مشتریان 
فقط تصور می کنند که محصوالت ارگانیک خطر را کاهش می دهند.«
درس های زیادی وجود دارد که باید از دانه های تراریخته یاد گرفت.

را شفاف سازی کند که چرا  پیام  این  باید  اینکه صنعت  از همه  اول 
این تکنیک های جدید پرورش مورد نیاز است. در حال حاضر بحث 
و تبادل نظر در مورد افزایش تولید غذا برای جمعیتی است که رو به 

رشد هستند.
البته در تحقیقاتی که بر روی مصرف کنندگان صورت گرفته، افزایش 
نگران  بیشتر  کنندگان  مصرف  نیست.  آنها  عمده  دغدغه  غذا  تولید 
زیست  محیط  حفظ  و  غذا  هزینه  غذا،  تولید  پایداری  غذایی،  امنیت 

هستند.
ریپلی گفت:»چطور ما باید داستان را تغییر دهیم؟ چطور می توانیم 
چیزهایی را که مردم به آن عالقه مند هستند را تغییر دهیم؟ اگر ما بار 
مسئولیت پیام را بر عهده نگیریم، دیگران این خال را پر خواهند کرد؟«
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شرکت  اروپا  غالت  نمایشگاه  در  که  دنیا  بزرگ  تحلیلگر  دو  گفته  به 
داشتند امسال دانه های درشت و غالت وارد بازاری می شود که در آن 
به نظر می رسد قیمت ها پایین تر از قبل است. مشکالت آب و هوا و 
تغییرات در سیاستگذاری ها، از جمله  ورود هر چه  بیشتر روسیه به 
از سوی چین و تغییرات  بازار  بازار تجارت، به دست گرفتن مدیریت 
آمریکا در زمینه زیست سوخت ها می تواند تکان شدیدی به بازار دانه 

و غالت بدهد.
دکتر بیل تیرنی )Bill Tierney(، مدیر تحقیقات کمپانی بین المللی 
AgResource، نگاهی اجمالی به گندم و ذرت در دنیا داشته است. 
دانه  نیمه شمالی کره زمین کاشت  تازگی در  به  ما  وی می گوید: » 
های گندم بهاری را آغاز کرده ایم، در نتیجه کارهای مهم و اساسی 
پیش رو داریم. نظر ابتدایی ما بر پایه محصوالتی است که تصور می 
شود گرایش به سمت آنها است و همچنین بر اساس مناطقی است که 
حدس می زنیم در آن منطقه می توان کاشت گندم انجام داد، البته ما 
نه فقط نیمه شمالی بلکه نیمه جنوبی کره زمین را نیز در نظر گرفته 
ایم و تصمیم داریم کمی به عقب برویم و قیمت 160 دالر در هر تن 
ما  کنیم.  امتحان  نیز  امسال  بودیم،  کرده  تنظیم  گذشته  سال  که  را 
هیچ چیز مهم و اساسی را مشاهده نمی کنیم که بتواند ما را درگیر 
مشکالت چشمگیر دانه ها در کشورهای صادرکننده عمده گندم کند 
و اگر میزان تولید ما کمتر از این باشد احتماال به دلیل برخی تغییرات 

اساسی خواهد بود که هنوز آن را پیش بینی نکرده ایم.«
وی در مورد تامین جهانی گندم اظهار داشت: » انتظار می رود تولید 
گندم برای هر دانه نسبت به سال گذشته 5 میلیون تن بیشتر باشد که 

یک رکورد به حساب می آید.«
وی گفت: » در زمینه ذخایر، ما به ذخایر جهانی گندم چشم دوخته ایم 
که امسال باالترین میزان خود را در 20 سال گذشته داشته است. این 
امر به دلیل فاکتورهای مختلفی بوده است که قطعا یکی از آنها رکورد 
محصول دهی در کشورهای صادرکننده عمده گندم بوده است اما دلیل 
دیگر آن نیز این بوده است که چین ذخیره ای عظیم از گندم برای خود 
ایجاد کرده است. بر اساس فرضیات در مورد محصولی که گرایش به آن 
بیشتر است، نگاه ما به صادرکنندگانی است که نسبت به سال گذشته 
7 میلیون تن کاهش محصول داشته اند. زمانی که ما به فرضیاتی نگاه 
می کنیم که معتقدیم در مورد رشد مصرف در سال آینده منطقی به 
نظر می رسد و تصور می شود که در بازار جهانی خوراک گندم کاهش 
وجود داشته باشد، انتظار داریم تا ذخایر نهایی صادرکنندگان عمده در 
سال 2018-2017 دومین بار در هفت سال اخیر باشد که به باالترین 
سطح خود می رسد اما این میزان نسبت به سال قبل پایین تر است.«

وی اظهار داشت که فاکتورهای غیرقابل پیش بینی متعددی وجود دارد 
اما مهم ترین آنها ممکن است تغییراتی باشد که در سیاست کشاورزی 
روسیه رخ می دهد و آن این است که روسیه در زمینه تاثیرات آب و 

هوایی آسیب پذیر است.
بیل تیرنی در ادامه گفت:» بسیاری از دانه های گندم روسیه در منطقه 
امکان  که  شوند  می  کاشت  کشاورزی  نظر  از  باال  خطر  امکان  با  ای 

هر 10  مناطق  این  در  است. خشکسالی  زیاد  مناطق  این  خشکسالی 
سال یک بار رخ می دهد.

از  نگرانی  اشاره کرد که بدون  نیز  بازار جهانی ذرت  به  همچنین وی 
وضعیت آب و هوایی کار خود را شروع کرده است.

دکتر بیل تیرنی )Bill Tierney(، مدیر تحقیقات کمپانی بین المللی 
AgResource

وی گفت:» تصور ما بر این است که قیمت های ذرت کاهش پیدا کند. 
اگر نگاهی به نمودار قیمت ها بیندازیم، خواهیم دید که پایین ترین 
قیمت ذرت در حال حاضر متعلق به آمریکا است اما اگر به ماه های 
اوت و سپتامبر نگاه کنیم، می بینیم که قیمت ها در آرژانتین در پایین 
ترین میزان است و قیمت های برزیل نیز برابر با قیمت هایی است که 

در آرژانتین بوده است.
با توجه به اندازه دانه برزیل در حال حاضر انتظار می رود که انگیزه 
کافی برای کشاورزان برزیلی برای فروش ذخایر خود وجود داشته باشد 
و ما فکر می کنیم که شانس بسیار خوبی برای صادرات ذرت برزیل 
وجود خواهد داشت تا بتواند امسال بسیار باالتر باشد و بتواند حداقل 
روی ترازنامه برابر با صادرات ثبت شده در سال گذشته باشد. تامین 
ذرت جهانی برای سال آینده تقریبا 3 میلیون تن افزایش خواهد داشت. 
ذخایر جهانی مورد استفاده تقریبا بدون تغییر باقی خواهند ماند. این 
چهارمین سال است که ذخایر جهانی در باالترین میزان خود قرار دارد 

و تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.
وی اظهار داشت که اگرچه انبارهای ذرت چین کاهش داشته است اما 

انبارهای دیگر دنیا افزایش را تجربه کرده اند.
مصرف  به  ذخایر  نسبت  رود  می  انتظار  گفت:»  همچنین  وی 
صادرکنندگان بر خالف وضعیت گندم، سال آینده افزایشی چشمگیر 
مورد  در  امسال  باید  کنم  فکر می  که  دیگری  موضوع  داشت.  خواهد 
دانه ذرت  زیاد  بسیار  میزان  باشیم  داشته  را  آن  انتظار  وضعیت ذرت 
برزیل است که نسبت به سال گذشته بهتر است و نسبت به دو سال 

گذشته که برزیل رکورد دانه را زده بود نیز بسیار بهتر است.«
بیل تیرنی تغییرات در سیاست کشاورزی چین را انقالب خوانده است. 
وارد کننده خوراک  ترین  بزرگ  وی می گوید:» دو سال پیش چین 
را می  بزرگترین ذخایر ذرت جهان  بود. درحالی که چینی ها  جهان 
ساختند، همزمان بزرگ ترین وارد کننده خوراک جهان نیز شدند و 
41 میلیون تن واردات خوراک داشتند و از آن زمان بود که به دلیل 
تغییر در سیاست، کاهش شدید در تولید و واردات خوراک آنها به وجود 

پیش بینی محصوالت بیشتر 
و قیمت های کمتر برای 

بازار نهاده های اروپا
ITPNewsبخشبینالملل
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آمد. امسال واردات چین 19 میلیون تن تخمین زده شده است و انتظار 
می رود که سال آینده 15 میلیون تن باشد. مردم باید متوجه شوند 
که مقاومت هایی که بازار را حمایت می کرد تقاضای مصنوعی از سوی 

سیاست کشاورزی چین است.«

نسبت ذخایر به مصرف سویا در شش سال اخیر به 
باالترین حد خود خواهد رسید

وی اظهار داشت که آمریکا همچنان بزرگترین صادر کننده ذرت جهان 
است در نتیجه با نگاه کردن به ترازنامه آمریکا می توان از قیمت ها 
دیدگاهی به دست آورد. در حال حاضر، پیش بینی ها نشان می دهد 
که نسبت ذخایر به مصرف در آمریکا سال آینده افزایش 17.6 درصدی 
تقریبا  تواند  فصلی ذرت می  میانگین  نقدی  قیمت  که  داشت  خواهد 

128 دالر در هر تن باشد.
نگاهی به دانه های روغنی

دان بس )Dan Basse(، رئیس کمپانی AgResource، دیدگاهش 
در مورد بازار دانه های روغنی را ارائه می دهد.

مطلع  روغنی  های  دانه  باالی  عرضه  مورد  در  همه   «: گوید  می  وی 
هستند. ما می دانیم که برزیلی ها تمامی دانه های بزرگ را در اختیار 
دارند و متوجه این امر نیز هستیم که بازار غذا در آمریکا عرضه باالیی 
دارد. آرژانتین در حال حاضرپایین ترین قیمت فروش در بازار را دارد 
ولی باز هم می بینیم که آمریکا امسال نیز موقعیت های رقابتی دارد. 
زیرا با نگاه به تولید آن شاهد رشد روز افزون آن هستیم. امسال سال 
دانه های روغنی بوده است و احتماال رکورد جدیدی در کل تولیدات 
دانه های روغنی ثبت خواهد شد. انتظار می رود 560 میلیون تن تولید 
دانه روغنی وجود داشته باشد. میزان دانه های روغنی در جهان قابل 

توجه است.«
که  داشته  را  رشد  بیشترین  آفتابگردان  بازار  گذشته  سال  چند  در 
مرتبط با اتفاقاتی است که در دریای سیاه در حال وقوع است و بعد از 
آفتابگردان سویا بیشترین رشد را داشته است. هیچ کمبودی در دانه 
های روغنی وجود ندارد اما دان بس تاکید کرده است که نسبت ذخایر 

به مصرف 20 درصد خواهد بود که از رکورد ثبت شده 22.5 درصد 
همچنان کمتر است.

وی گفت:» ما در کمپانی  AgResource تخمین زده ایم که دانه 
تن خواهد  میلیون   347.6 به  در سال 2017-2018  در جهان  سویا 
رسید. این میزان 1.6 میلیون تن بیشتر از سال گذشته است. ما انتظار 

داریم که محصول سویای جهان کمی کاهش پیدا کند.«

AgResource رئیس کمپانی)Dan Basse( دان بس
تولید  ظرفیت  مورد  در  که  دیگری  »موضوع  داشت:  اظهار  بس  دان 
این کشور3 سال محصول  این است که در  آمریکا بسیار جالب است 
سویا باالترین رکورد را داشت و در اینجا این سوال پیش می آید که 
آیا این رکورد در سال چهارم نیز حفظ خواهد شد؟ در آمریکا تغییرات 
 AgResource کشاورزی وجود داشته است اما زمانی که در شرکت
روی آن تحقیق می کنیم فکر می کنیم که رسیدن به رکورد سویا برای 

آمریکا امسال دور از انتظار است.«
دان در ادامه گفت: » ذخایر سویای آمریکا در یک دهه در باالترین حد 
خود خواهد بود. AgResource پیش بینی می کند ذخایر سویای 

آمریکا بیش از 14 میلیون تن خواهد بود.«
تقاضا نیز با رکورد رو به رو است. 

وی گفت: » تقاضای جهانی برای سویا تقریبا 9.3 میلیون تن، 2 درصد 
افزایش خواهد داشت  و این افزایشی چشمگیر است. تصور می کنیم 
که چین امسال 90 میلیون تن واردات سویا داشته باشد. در سال آینده، 

این میزان واردات می تواند به 94 تا 96 میلیون تن برسد.«

استانداردهای جدید آمریکا برای مرغ های گوشتی
شورای ملی جوجه آمریکا مجموعه ای از استانداردها را برای رفاه جوجه 

های گوشتی تنظیم نمود.
با توجه به این که مصرف جوجه در آمریکا در تمام زمان ها باال است، 
»گارانتی جوجه« مجموعه ای بیمه برای مصرف کنندگان است تا به 
مردم اطمینان دهد که اطالعات ساده، شفاف و مناسبی در مورد این 
بدهد که چگونه از جوجه های مصرفی آن ها نگهداری می شود و آن 

ها چگونه پرورش می یابند.
گارانتی جوجه به عنوان بخشی از برنامه بررسی شورای ملی جوجه آغاز 
برای مصرف کنندگان در نظر گرفته  به عنوان منبعی  شده است که 
شده است تا بتوانند در مورد گوشت جوجه پرورشی اطالعات الزم را 

به دست آورند.
انجام شده است مشخص شده است که 76  اخیرا  در مطالعه ای که 
در گوشت جوجه  که  کنند  فکر می  اشتباه  به  هنوز  آمریکایی  درصد 
معتقدند  درصد  و 70  دارد  وجود  اضافی  استروئیدهای  و  ها  هورمون 
که اکثر جوجه های گوشتی در قفس پرورش داده می شوند. به عالوه، 
تقریبا دو سوم )62 درصد( مصرف کنندگان می گویند که لیبل های 

روی جوجه ها و بسته بندی آن ها گیج کننده بوده است.
این استانداردهای جدید طبق اصول زیر می باشند:

طیور به صورت کیج فری و خارج از قفس پرورش یابند: اکثر جوجه 
و  کنترل  تحت  هوای  با  بزرگ،  انبارهای  در  آمریکا  در  گوشتی  های 
انبارها حرکت می کنند،  این  تهویه شده رشد می کنند و آزادانه در 
آب  و  غذای خوب  به  ساعت  و 24  دارند  تعامل  دیگر  های  با جوجه 

دسترسی دارند.
طیور بدون هورمون و استرویید اضافه پرورش داده شوند: دولت آمریکا 
استفاده از هورمون ها و استروئیدها را در طیور از دهه 1950 میالدی 

ممنوع کرده است.
توسط دامپزشکان دارای مجوز نظارت شوند: دامپزشکان دارای مجوز 
باشند،  از سالمت جوجه ها حرفه ای می  که در مراقبت و محافظت 
های  جوجه  گله  برای  را  درکی  قابل  سالمت  از  مراقبت  های  برنامه 

گوشتی تجاری فراهم می کنند.
اند:  را آموزش دیده  یابند که رفاه حیوانات  توسط مرغدارانی پرورش 
صاحبان فارم ها برای مراقبت و مدیریت جوجه ها آموزش دیده اند تا 
سالمت، ایمنی و محیط کم استرس را برای آن ها فراهم نمایند. اگر 
باشند،  نادرستی داشته  رفتار  ها  با جوجه  یا دیگر کارکنان  مرغداران 
بالفاصله تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند که پایان کار آن مرغداری 

و جریمه را نیز شامل می شود.

ITPNewsبخشبینالملل



 9
6 

ور 
ری

ه
ش

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

36

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تسلط واسطه ها بر زنجیره تولید، خرید و عرضه محصوالت کشاورزی و پروتئینی 
درکنار عوامل محیطی و بیماری ها و آفات بخش کشاورزی دام و طیور، شدت نوسانات قیمت و کمبودها را در بازار کشور 

بیشتر کرده است.
علی ابراهیمی گفت: تفکیک ساختار تشکیالت وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق انجام شد 

اما ابزار اجرای قانون در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفت.
وی ادامه داد: بازرسان، تعزیرات و حتی الزامات قانونی که در اختیار وزارت بازرگانی سابق بود پس از تفکیک ساختار و وظایف 
وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه در اختیار وزارت جهاد کشاروزی قرار  نگرفت اما با این وجود عملکرد وزارت جهاد 

کشاورزی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و پروتئینی قابل دفاع است.
وی ادامه داد: تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و پروتئینی پس از جدا شدن وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت بازرگانی  
سابق در قیاس با دورانی که وزارت بازرگانی متکلف تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بود ، عملکرد بهتری را نشان می دهد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر در مقطعی شاهد نوسان قیمت مرغ، تخم مرغ و پیاز بودیم، در 
دوره حاکمیت وزارت بازرگانی سابق بر بازار محصوالت کشاروزی و پروتئینی به دلیل حاکمیت دوگانه بر بازار نوسانات قیمتی 

و کمبودهای مواد پروتئینی وکشاروزی در بازار به مراتب شدیدتر بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا شاهد نوسانات قیمت و کمبود محصوالت کشاورزی و پروتئینی در مقاطعی در بازار 
هستیم ابراز تاسف کرد: در حوزه کشاورزی فاقد برنامه ریزی تولیدی هستیم؛ چراکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی به جای 
التزام و اجبار جنبه ارشادی دارد به همین دلیل بازار مثال سیب زمینی در یک سال با رونق کاشت روبرو است و کشاورزان 
بیش از حد سیب زمینی می کارند و به دنبال آن قیمت ها به شدت کاهش می یابد و سال بعد همین چرخه معیوب برای پیاز 

تکرار می شود و البته در بازار محصوالت پروتئینی مثل مرغ و تخم مرغ نیز شاهد چنین چرخه ای هستیم.
وی هشدار داد: مادامی که بازار محصوالت کشاورزی و پروتئینی شاهد بی برنامگی در تولید باشد واسطه ها و دالل ها به قیمت 

زیان مصرف کننده و تولید کننده سودهای بی حسابی می برند.
ابراهیمی گفت: تشکیل زنجیره های تولید در قالب یک برند مشخص و مدیریت اصولی چرخه تولید خرید و عرضه محصوالت 

کشاورزی، باغی و پروتئینی به بازار مانع کمبود مایحتاج جامعه و نوسانات شدید قیمت می شود.
وی ادامه داد: این زنجیره های تولید با تحت کنترل و مدیریت فرآیند تولید و مصرف همچون سنسورهای هوشمند، نیاز 
بازار و کمبودهای احتمالی را به درستی و به موقع تشخیص داده و با عرضه به موقع و کافی جلوی کمبودها و خالها و آثار 

روانی ناشی از آن را می گیرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: لطمه ای که کشاورز و مصرف کننده می خورند از ناحیه خالئی است که 
در محل تولید و بازار مصرف وجود دارد. دالل ها با شناسایی این شکاف کنترل بازار را در دست می گیرند. آنان با خرید 
محصوالت کشاورز با قیمت های پایین و دپو در انبارها و القای شک به بازار مصرف محصوالت ذخیره شده در انبارها را به 

چندین برابر قیمت به بازار سرازیر می کنند.
نماینده مردم شازند اجرای طر ح آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار داد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی 
به دلیل ساختار مالکیتی مزارع کشاورزی نمی تواند کشاورز را مجبور به اجرای الگوی کشت مطابق با طرح آمایش سرزمینی 

کند به همین دلیل سیاست تشویقی و ارشادی را به اجرا در می آورد.
وی با بیان این که »سیاست درست نیازمند زیرساخت درست است« گفت: شرایط حاکم بر دولت به ویژه در وزارت جهاد 
کشاورزی خود یک  حکایت است و سر مزرعه یک حکایت دیگری در جریان است. چون کشاورز مالک زمین خود است و 

قانون نیز هیچ الزامی برای تبعیت کشاورز برای اجرای الگوی کشت پیش بینی نکرده است.
وی در عین حال تاکید کرد: در برخی محصوالت کشاورزی و پروتئینی مثل گندم، شیر، مرغ و گوشت که حساسیت باالیی 
دارد باید در قالب طرح آمایش سرزمینی و الگوی کشت سامان یابد. اما محصوالتی مانند پیاز و سیب زمینی در صورت کمبود 

هیچ لطمه ای به مردم نمی زند؛ چراکه  جزء مایحتاج اصلی خانواده ها به شمار نمی رود

واسطه ها عامل نوسانات قیمت
منبع : ایسنا
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آنفلوآنزای پرندگان در جهان

 آرامش قبل از طوفان؟

جهان  در  پرندگان  آنفلوآنزای  مورد  هیچ  گذشت  که  ای  هفته  در 
گزارش نشد

رسمی  به طور  هیچ کشوری  که گذشت  هایی  هفته  نادر  از  یکی  در 
اما  را در طیور گزارش نکرد،   )HPAI( آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
مسئوالن فیلیپین و ایتالیا اقداماتی برای جلوگیری از وقوع موارد بیشتر 

آنفلوآنزا انجام دادند.
اینکه مهاجرت پرندگان وحشی در آستانه آغاز است، می  با توجه به 
توان این هفته را آرامش قبل از طوفان آنفلوآنزای فوق حاد تلقی کرد. 
بار در ماه های اخیر در پرنده های  اولین  در واقع، این ویروس برای 

وحشی در آفریقای جنوبی و سوییس یافت شد.

آسیا: فیلیپین نیم میلیون پرنده را معدوم می کند
از آنجایی که فیلیپین اولین بار است با وقوع آنفلوآنزای پرندگان مواجه 
برنامه  این کشور  در  پرنده  میلیون  نیم  معدوم سازی  برای  می شود، 
ریزی کرده است. کشور فیلیپین تایید کرده که با کمک ارتش، 92000 

پرنده کشته شده است.
شده  مشاهده  فیلیپین  مرکزی  لوزون  منطقه  در  تاکنون  بیماری  این 
است. در این منطقه دو هفته است که بازی جنگ خروس ها ممنوع 
شده زیرا این بازی نیازمند جابه جایی خروس ها از منطقه ای به منطقه 

دیگر است.
مانوئل پینیول )Manuel Piñol(، وزیر کشاورزی کشور فیلیپین که 
مواجه  عرضه  زنجیره  دادن  ادامه  برای  ای  منطقه  کشاورزان  فشار  با 
است، اعالم کرده که حمل و نقل طیور از منطقه لوزون به دیگر مناطق 
این کشور می تواند در ابتدای ماه سپتامبر از سر گرفته شود، البته در 
صورتی که موارد بیشتری از ویروس آنفلوآنزا یافت نشود . گروه های 
امنیت زیستی تمام فارم ها را در سطح کشور فیلیپین بررسی می کنند.

پرندگان  در  حاد  فوق  آنفلوآنزای  ویروس  کشف  آفریقا: 
وحشی در آفریقای جنوبی

گزارش  بار  اولین  برای  جنوبی  آفریقای  حیوانات  سالمت  سازمان 
وحشی  پرندگان  در    H5N8 حاد  فوق  آنفلوآنزای  ویروس  که  داد 
کشف شده است. براساس این گزارش که به سازمان جهانی سالمت 
حیوانات ارائه شده است، آزمایشی روی پنج پرنده از استان مپوماالنگا 
را  آنفلوآنزا  ویروس  شده  انجام  جوالی  ماه  در   )Mpumalanga(

که  است  استانی  سه  از  یکی  مپوماالنگا  است.  کرده  گزارش  مثبت 
پرندگان در مرغ ها و شترمرغ های تجاری در آن  آنفلوآنزای  اخیرا 

رخ داده است.
یکی از مقامات کشاورزی لیبی نیز در پی یافتن ویروس آنفلوآنزای کم 
حدت H7 در ماه می سال جاری میالدی در شمال این کشور، گزارش 
نهایی خود را به سازمان جهانی سالمت حیوانات ارائه داده است. از ماه 
می تاکنون هیچ مورد آنفلوآنزای دیگری در این کشور مشاهده نشده 
می  ماه  در  آنفلوآنزا  وقوع  علت  پرندگان  غیرقانونی  جایی  جابه  است. 

بوده است.

اروپا: هیچ مورد آنفلوانزای حاد جدیدی گزارش نشده است 
معدوم سازی، پاکسازی و ضدعفونی در سطح اروپا در تمام فارم هایی 
که آلوده به ویروس فوق حاد آنفلوآنزای H5N8 بودند به اتمام رسیده 
جاری  سال  اوت   13 در  شده  گزارش  آنفلوآنزای  مورد  آخرین  است. 

میالدی بوده است.
از زمانی که بیماری در هفته سوم ماه جوالی بعد از دو ماه دوباره به 
ایتالیا بازگشت، 13 فارم و تقریبا 789000 پرنده مستقیما تحت تاثیر 

آنفلوآنزا قرار گرفتند.
به سازمان جهانی سالمت حیوانات  در سوییس  دامپزشکی  مسئوالن 
گزارش داده اند که دو مورد قوی وحشی مرده یافت شده که آزمایش 
ویروس آنفلوآنزای فوق حاد H5N8 آنها مثبت بوده است. این پرنده 
ها در کانتون وو )Vaud( سوییس کشف شده اند که در شرق سوییس 

و در مرز فرانسه قرار دارد.

مشاهده  پرندگان  آنفلوآنزای  موارد  در  تغییری  هیچ  چین: 
نشده است

مرکز حفاظت از سالمت هنگ کنگ گزارش داده است که هیچ مورد 
تایید شده جدیدی از آنفلوآنزای پرندگان نوع آ )H7N9( در چین در 
هفته گذشته گزارش نشده است. از ماه مارس سال 2013 میالدی کل 
تعداد موارد ابتال به این نوع ویروس در جهان 1.558 مورد بوده است. 
در ماه اکتبر سال گذشته میالدی در خود چین 752 مورد از این نوع 

ویروس وجود داشته است.

ITPNewsبخشبینالملل
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بهترین سن کشتار برای مرغ 
چه زمانی است؟

طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ، نه تنها برای مصرف کننده داخلی 
به صرف است، بلکه تسهیل روند صادرات را نیز به همراه خواهد داشت.

اگرچه طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ از آذرماه سال گذشته به طور 
جدی کلید خورد، اما بعد از افزایش قیمت جوجه یک روزه اجرای طرح 
باال  بیشتر مرغدارها تصور می کردند که  زیرا  به حاشیه رفت.  از متن 
رفتن نرخ جوجه را باید با افزایش وزن در محصول نهایی جبران کنند. 
برای  نجاتی  راه  را  مرغ هنگام کشتار  باالی  وزن  مرغدارها  عبارتی  به 
فرار از هزینه باالی نهاده اصلی قلمداد می کردند. این در حالی است 
که سهم قیمت جوجه در نرخ تمام شده محصول زیر 15 درصد برآورد 

می شود و نقش اصلی در هزینه ها را خوراک مصرفی بر عهده دارد.

با اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار مزایایی نصیب مرغدار می شود 
تحقیقات  طبق  بود.  خواهد  به صرفه تر  باال  وزن  با  مرغ  فروش  از  که 
صورت گرفته توسط کارشناسان، بین ضریب تبدیل خوراک مصرفی و 
سن گله رابطه مستقیم برقرار است، به طوری که در 35 روزگی اگر این 
عدد 1.7 واحد باشد در 49 روزگی به باالی دو خواهد رسید؛ بنابراین 
شاخص ضریب تبدیل می توان ارزیابی قابل تأملی از چگونگی تبدیل 
مثال  به عنوان  بگذارد.  نمایش  به  را  گوشت  به  خوراک  کیلوگرم  هر 
وقتی ضریب تبدیل از 2.07 به 1.85 می رسد، مصرف دان برای تولید 
حدود دوهزار تن گوشت مرغ حدود 600 هزار تن کاهش خواهد یافت؛ 
صرفه جویی  کشور،  در  مرغ  گوشت  تولید  میزان  به  توجه  با  بنابراین 
حدود 760 میلیارد تومانی در هر سال اتفاق خواهد افتاد. این در حالی 
است که میزان تلفات در 35 روزگی کمتر از چهار درصد و برای 49 
این ها احتمال  از  برآورد شده است. گذشته  روزگی حدود 6.5 درصد 
با کم شدن دوره پرورش کاهش  بیماری ها  انواع  به  درگیر شدن گله 
یافته و درصد بیماری هایی نظیر آسیت، سندرم مرگ ناگهانی و انواع 
بیماری های متابولیکی که در سنین باال شایع است، افت چشمگیری 

خواهد داشت.

بررسی های انجام شده توسط محققان مجارستانی نشان می دهد که با 
فرض در نظر گرفتن 16 روز فاصله جوجه ریزی میزان سود در سنین 
مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال کشتار در سن 35 روزگی به ازای 
هر مترمربع در سال حدود شش یورو نصیب مرغدار می کند و در سن 
49 روزگی این عدد به کمتر از 2.5 یورو کاهش می ِیابد، این در حالی 
است که کشتار در سن 42 روزگی بیشترین سود و به عبارتی 10 یورو 

را در پی خواهد داشت.
افزایش  و  واحدها  برای  سطح  واحد  در  بیشتر  جوجه ریزی  امکان 
بهره وری، رونق واحدهای تولیدکننده جوجه یک روزه و مهم تر از همه 
مزایای  دیگر  از  جهانی  استانداردهای  به  طیور  صنعت  شدن  نزدیک 

اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار است.
از زاویه بازار، کاهش سن و وزن کشتار کیفیت گوشت تولیدی را به 
مراتب افزایش داده و چربی و ضایعات کمتری را به همراه دارد؛ بنابراین 
درصد کمتری از پولی که مصرف کننده برای خرید مرغ می پردازد، هدر 
می رود. ضمن اینکه افزایش ماندگاری الشه در سردخانه، ذخیره سازی 

را تسهیل کرده و امکان صادرات را دوچندان می کند.
به عمل آمده توسط محققان داخلی و خارجی،  طبق آخرین تحقیقات 
به نظر می رسد بهترین سن برای کشتار مرغ بین 37 تا 42 روزگی باشد. 
این در حالی است که میانگین سن کشتار در واحدهای ایران بین 45 
تا 48 روز برآورد می شود. این امر نه تنها افزایش هزینه های خوراک و 
هزینه های جانبی را باال می برد، بلکه کیفیت گوشت را نیز پایین آورده 

و توان رقابت در بازارهای جهانی برای صادرات مرغ را سلب می کند.

منبع: ایانا
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تکنولوژی عمل آوری پادتن های تک 
کلونی در تخم مرغ

نخستین گزارش علمی از توالی پادتنهای تک کلونی تولید شده در مرغ 
با عملکردی کامل در تاریخ 29 اگوست سال 2005 توسط مرکز درمان 
شناسیorigin گزارش شده است.در این گزارش به پادتنهایی که به 
تخم  و در رسوب موجود در سفیده  مرغ  تخمدان  تنهایی در مجرای 
مرغ با غلظت 3-1 میلی گرمی وجود دارد اشاره شده است. به عالوه 
پادتنهای  با  مقایسه  در  شوند  می  تولید  حالت  این  در  که  پادتنهایی 
درمانی تولید شده بوسیله سلولهای قردادی در روشهای پرورشی 100-

10 برابر توانایی سلول کشی بیشتری را از خود نشان می دهند. 
در سپتامبر سال 2005 گزارش جدیدی بر اساس بیوتکنولوژی طبیعی 
دانشگاه  در  همکارانشان  originو  شناسی  مان  در  محققین  توسط 
مدراکس تگزاس و دانشگاه کلیفرنیای لس آنجلس انتشار یافت و یک 
نظریه مختصر پژوهشی در رابطه با تاثیر بالقوه این رشد و پیشرفت در 

عمل آوری پروتئین های درمانی انسان نیز ارائه گشت. 
 origin از نقطه نظر دکتر رابرت جی اتچز، نائب رئیس درمان شناسی
، این عمل نشانگر آن است که این پتانسیل برای عمل آوری پروتئین 
های درمانی با خاصیت های پیشرفته در تخم مرغ ها به عنوان یک 
به  کند.  می  عمل  پستاندار  سلولهای  پرورش  سیتم  برای  جایگزین 
گفته وی پادتنهای تولید شده با این روش نسبت به پادتنهای تولیدی 
در سلولهای CHOدارای ویژگی های و مشخصه های بیولوژیکی و 
فیزیکی بسیار مشابهی هستند. به انضمام این که تقریبا منحنی های 
بوسیله  نیز  یکسانی  های  توانایی  و  مشابه  گرایشهای  هم،  به  شبیه 
آنتی ژن در سلولهای سرطانی پروستات درونی سازی می شود. در 
عین حال، پادتنهای تولیدی مرغ فاقد رسوب شکر می باشند که در 
سلول  فعالیت  افزایش  موجب   CHO تولیدی  پادتنهای  با  مقایسه 

کشی آنها می گردد. 
چگونگی عمل آوری پادتنهای تک کلونی در تخم مرغ 

محقین به منظور ایجاد فرایند پادتن سازی، نخست سلولهای بنیادین 
جنینی را در مرغ مستقر کردند که در این حالت این ژنها در حال رمز 
گردانی پادتن و تولی های تنظیم کننده در حال کاهش رسوبگذاری 
در سفیده تخم مرغ بودند.پس از این مرحله سلولهای بنیادین جنینی 
به جوجه تبدیل می شوند.در این مرحله از رشد سلولهای بنیادین می 
توانند به صورت موثری در رشد جوجه شرکت داشته باشند. بافتهای 

آیند،.  می  بوجود  بنیادین  سلولهای  فعالیت  دنبال  به  که  ناهمسان 
موجب پیدایش تخمهایی حاوی پادتن به میزان میلی گرمی می شوند، 
که سپس از پروتئین های سفیده تخم مرغ جدا گردیده و محصولی 
خاص به وجود می آورند. از نقطه نظر دکتر اتچز این عمل نشان دهنده 
یک پیشرفت قابل مالحظه، طی فعالیتهای قبلی به منظور رشد ژنهای 
انتقال دهنده پرندگان می باشد که به جفت شدن گونه های کوچک 

DNA محدود می گردد. 
 DNA این تکنولوژی روشی برای جفت شدن پروتئینهای رمز گردان
اندازه و پیچیدگی به هنگام دستیابی به سطوح باالی پروتئین  با هر 
که  رود  می  شمار  به  تکنولوژی  تنها  روش،  این  براین،  عالوه  است. 
رسوب گذاری پروتئین درمانی را در سفیده تخم مرغ محدود می سازد. 
پادتنهای تک کلونی به عنوان علم درمان شناسی انسانی یک موفقیت 
عظیم به همراه 25 استفاده درمانی انسانی اثبات شده و یک جهش در 
میزان این پروتئینها در رشد بالینی داشته است. در این مسیراتظار می 
رود که پادتن های تک کلونی ضد سرطانی قوی تر و با هزینه کمتری 
قابل  آوری در مرغ، سود  تکنولوژی عمل  این  وارد کردن  آید.  بوجود 
میزان  افزایش  تجاری  با عرضه  را  برای صنعتی که خود  ای  مالحظه 

پادتنهای درمانی سازگار می کند، در بر خواهد داشت. 
بنا بر گفته های دکتر رابرت کی رئیس و مدیر اجرایی مرکز درمان 
و  گیاهی  سیستم  هر  با  مقایسه  در  مرغی  سیستم   origin شناسی 
برای عمل  انتقال ژنی حیوانی، سیستمی جالب  یا دیکر سیستمهای 
پادتنهای  این حقیقت که  آید.  به حساب می  پروتئین درمانی  آوری 
ضد سرطان تولید شده در مرغ فعالیت سلول کشی بیشتری از خود 
متناسب  ای  مالحظه  قابل  طور  به  را  مرغی  سیتم  دهد،  می  نشان 
با تکنولوژی های عمل آورزی غیر سنتی و روشهای پرورش سلولی 
انتقال  به عالوه بر خالف دیگر سیستمهای  سنتی ترفیع می بخشد. 
ژنی حیوانی که از 18 ماه تا 3 سال به طول می انجامد ) بز یا گله 
های دیگر ( زمان تشخیص پادتن تا عمل آوری تخم مرغ تنها 8 ماه 
وقت نیاز دارد. برای جداسازی و خالص سازی بهره پروتئینی از تخم 
مرغ بدون نطفهاستفاده می شود. به عالوه مدتهاست که شرایط الزم 
برای فعالیت صنعتی در عمل آوری واکسن در تخم مرغ مورد توجه 

قرار گرفته است.
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صـادرات

را  تولید  فعلی  روند  گذار  تخم  مرغداران  سراسری  اتحادیه  رئیس 
مناسب دانست و گفت: نه تنها کمبودی در زمینه تولید تخم مرغ 
از 6 هزار و 200 تن  از خردادماه امسال تاکنون بیش  نداریم بلکه 

تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شده است.
»رضا ترکاشوند«افزود: این محصول به کشورهای افغانستان، قطر و 

عراق صادر شده است.
گذشته  سال  اعالم  دلیل  به  مرغ  تخم  صادرات  داشت:  اظهار  وی 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  بروز  خصوص  در  دامپزشکی  سازمان 
پرندگان متوقف شده بود که این منع صادراتی تا خرداد ماه امسال 

نیز ادامه داشت و اکنون ممنوعیتی برای صادرات نداریم.

بیماری  اثر  در  پارسال  مرغ  قطعه  میلیون   12
آنفلوانزا تلف شد

مرغ سال  تخم  تولید  گذار  تخم  مرغداران  اتحادیه سراسری  رئیس 
و  گذشته  سال  اواخر  گفت:  و  کرد  عنوان  هزارتن   940 را  گذشته 
پرندگان،  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  بروز  دلیل  به  امسال  ابتدای 

نزدیک 12 میلیون قطعه مرغ تخم گذار از بین رفتند.
ترکاشوند افزود: امسال توانستیم با مدیریت و برنامه ریزی، گله های 
از دست رفته را جایگزین کنیم به طوری که روند فعلی تولید متعادل 

است و مشکلی در این زمینه نداریم.
وی با بیان اینکه اکنون ماهانه 75 هزارتن تخم مرغ در کشور تولید 
می شود، اضافه کرد: روند تولید به گونه ای است که در نیمه دوم 

سال به همراه افزایش تقاضا تولید نیز ارتقا می یابد.
به گفته رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار، اولویت اول 
در  و  است  کشور  نیاز  مورد  مرغ  تخم  تامین  عرصه،  این  فعاالن 
به کشورهای  10 درصد  نزدیک  تولید ساالنه  مازاد  صورت وجود 

هدف صادر می شود.
وی اظهارداشت: امسال با توجه به شرایط کشش بازار داخلی و قیمت 

ها به نظر می رسد بخش عمده تولید به مصرف داخلی برسد.

قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ 45 هزارریال
قیمت  اکنون  داشت:  اظهار  محصول  این  قیمت  درباره  ترکاشوند 
جوجه و نهاده های تولید از جمله ذرت و کنجاله سویا متعادل است 
تا 30  بین 28  گذار  تخم  مرغ  قطعه جوجه  هر  نرخ  که  به طوری 
هزارریال و همچنین قیمت ذرت بین 6 هزار و 500 تا 8 هزار ریال 

و کنجاله سویا بین 12 تا 14 هزار ریال است.
بر حسب هزینه های  را  مرغ  تخم  کیلوگرم  منطقی هر  قیمت  وی 
تولید 45 هزارریال برشمرد و گفت: اکنون هر کیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری ها با نرخ 42 هزارریال به فروش می رسد که برای مصرف 
کننده و تولید کننده به صرفه بوده و سبب ضرر تولیدکنندگان نیز 

نشده است.
تخم مرغ عالی ترین منبع پروتئینی و دارای 9 اسیدآمینه ضروری 
است که همه مواد ویتامینی و معدنی از جمله کلسیم، سدیم، ید، 

سلنیم، کولین و ویتامین های А، B، D و ث را در خود دارد.
سال گذشته 940 هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شد که بخش 

عمده به مصرف داخلی و بخشی از آن صادر شد.
در دولت یازدهم قیمت ذرت در دامنه هفت هزار تا هشت هزار ریال 
و نرخ کنجاله سویا به طور متوسط 12 هزار و 500 تا 15 هزار ریال 

تثبیت شد.
صنعت طیور کشور سالیانه به 8.5 میلیون تن ذرت و کنجاله سویا 

نیاز دارد که 65 درصد آن از طریق واردات تامین می شود.
چندی پیش نیز نرخ ذرت اوکراین از 6 هزار و 200 ریال به هشت 
هزار و 500 ریال و ذرت برزیلی از هفت هزار و 500 ریال به 9 هزار 
و 300 ریال رسیده بود که با ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار 

نرخ این محصوالت متعادل شد.
براساس گزارش سال 2013 کمیسیون بین المللی تخم مرغ، ایران با 
سرانه مصرف بین 185 تا 190 عدد رتبه 21دنیا را داشت در حالی 

که از لحاظ تولید این محصول رتبه 10 دنیا را دارد.
در بین 33 کشور مکزیک با مصرف سالیانه 335 عدد پرمصرف ترین و 
هند با مصرف سالیانه 62 عدد کمترین مصرف تخم مرغ را داشته اند.

 بیش از 6 هـزارتن 
تخم مرغ در سه ماهه اخیر

هما همت خواه
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ابداع روش هـای جدید برای 
جلوگـیری از استرس گرمـایی دام ها

در روزهای گرم سال، الزم است برای جلوگیری از ایجاد استرس گرمایی در دام ها تدابیری اندیشید که درجه حرارت از منطقه آسایش فراتر نرود. 
در غیر این صورت، واحد دامداری از نظر اقتصادی آسیب خواهد دید.

دمای ایده آل برای یک گاو شیرده بین چهار تا 24 درجه سانتی گراد برآورد می شود. بنابراین در زمان هایی که دمای اطراف حیوان باالتر از این 
مقدار باشد به ازای هر درجه، دام ها برای خنک نگه داشتن خود مجبورند انرژی بیشتری مصرف کنند. همین مصرف بیشتر انرژی یعنی هزینه 

اضافی که دامدار باید از جیب خود آن را بپردازد.
گذشته از اینها استرس های گرمایی نه تنها تا 10 درصد کاهش مصرف خوراک توسط دام را به همراه دارد، بلکه افت تولید نیز تا همین مقدار 
ایجاد شده و نگهداری دام هزینه مضاعفی را بر واحد دامداری تحمیل خواهد کرد. البته باید توجه داشت که این دما با میزان رطوبت هوا ارتباط 

تنگاتنگی دارد. به عنوان مثال، در دمای باالتر از 38 درجه سانتی گراد و رطوبت 100 درصد، دام تلف می شود.
بر هم زدن سیکل فحلی و تاثیر منفی بر آبستنی دام، کاهش وزن گوساله ها، بروز اسیدوز )یکی از بیماری های متابولیکی( و ایجاد لنگش از دیگر 

عالئم شایع و متداولی است که استرس های گرمایی در دام به وجود می آورند.

در ایران معموال با استفاده از سایبان ها در باالی آخور و آبشخور سعی می شود تا دام از مصرف خوراک فراری نبوده و همیشه آب مورد نیاز را 
در اختیار داشته باشد. )البته باید توجه داشت که اگرچه یک دام روزانه بین 130 تا 150 لیتر آب مصرف می کند، اما در دماهای باال نیاز دام به 
این مایه حیات 1.2 تا دو برابر حد معمول می شود.( همچنین با ایجاد جریان هوای مناسب، پاشش آب، تاسیس جایگاه های ویژه برای خنک نگه 

داشتن گاوها و مسایلی از این دست تالش می شود تا از ایجاد استرس دمایی در دام جلوگیری به عمل آید.
در همین راستا برخی محققان آمریکایی برای کاهش استرس گرمایی دست به آزمایش روش هایی زده اند که تا به حال در واحدها معمول نبوده 
است. به گزارش capradio.org در حال حاضر که دامداری های کالیفرنیایی انرژی زیادی برای خنک نگه داشتن محیط اطراف دام استفاده 
می کنند، پژوهشگران به دنبال راهکاری هستند تا هزینه های مربوط به این خنک سازی کاهش یابد؛ روشی که با اسپری کردن گاوها و استفاده 

از پنکه های مخصوص متفاوت است.

این محققان معتقدند که به ازای خنک سازی هر راس گاو در سال، 11 هزار گالن آب )هر گالن 3.78 لیتر است( مصرف می شود. بنابراین با 
وجود کمبود منابع آبی، برای کاهش استرس گرمایی گاوها حجم قابل توجهی از آب به این صورت هدر می رود. همچنین پاشش آب روی دام 
به روش های سنتی نه تنها مشکالت بهداشتی بعدی را به همراه خواهد داشت، بلکه ساالنه 800 میلیون دالر از جیب دامدار کسر می کند. این 
در حالی است که در تحقیقات اخیر، تالش می شود تا با استفاده از یک پد مخصوص در بستر گاوها و عبور جریان آب سرد در اطراف آن، روند 
خنک سازی را تسهیل کنند. این پژوهشگران می گویند که روش های ابداعی آنها حدود 86 درصد مصرف آب و تا 38 درصد مصرف برق را کاهش 

می دهد.
اگرچه روش جدید هنوز به طور کامل مورد تایید قرار نگرفته و برای تولید تجاری آن آزمایش های بیشتری الزم است، اما باید دید که آیا پدهای 
ابداعی قابل استفاده در تمام واحدها خواهد بود یا نه؟ ضمن اینکه باید هزینه تهیه آنها برای صاحبان گاوداری از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد.

منبع : ایانا
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ذرت و سویای وارداتی تراریخته هستند
نرخ  نشدن  اعالم  علت  مورد  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
گفت:  جدید،  زراعی  سال  برای  گندم  تضمینی  خرید 
داده ایم  اقتصاد  شورای  به  را  خود  پیشنهاد  ماه  مرداد 

و ما هم عالقه مندیم که زودتر این نرخ ها اعالم شود.
محمود حجتی در حاشیه نخستین کنفرانس بین المللی 
با توجه  این سؤال که  به  ایران در پاسخ  باغبانی  علوم 
تضمینی  خرید  نرخ  هنوز  چرا  پاییزه،  کشت  آغاز  به 
اعالم  گندم  جمله  از  کشاورزی  اساسی  محصوالت 
را  خود  پیشنهاد  ماه  مرداد  در  ما  گفت:  است،  نشده 
تقدیم دبیرخانه شورای اقتصاد کرده ایم و امیدواریم این 

موضوع به موقع بررسی و قیمت ها اعالم شود.
زیادی  تأخیر  با  گذشته  سال  در  گندم  تضمینی  نرخ خرید 

اعالم شد، علیرغم آنکه قرار بوده بر طبق قانون افزایش نرخ خرید تضمینی بر اساس 
نرخ تورم باشد، وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد 
داد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم 2.2 درصد افزایش یافت و امسال نیز با آغاز کشت پاییزه همچنان نرخ خرید تضمینی گندم اعالم 

نشده است.
خبرنگاری همچنین از حجتی در مورد واردات محصوالت تراریخته پرسیدند که حجتی با تأیید این موضوع، گفت: ما محصولی که تراریخته 
باشد، در کشور تولید نمی کنیم، اما بخشی از محصوالت تراریخته مانند سویا و ذرت و کمابیش برخی دیگر از محصوالتی که وارد می شوند، 

تراریخته هستند.
وی در توضیح بیشتر این موضوع، تصریح کرد: منتها مکانیزم هایی را از مقررات بین المللی و فرآیندهای قوانین داخلی برای واردات این 
محصوالت طی می شود، تا از لحاظ سبک و مشخصات فنی و گواهینامه های الزم، چک شود و در عین حال طبق قوانین موضوعی مملکتی 

این محصوالت مراحل خود را طی می کند و سپس برای مصرف در بازار عرضه می شود.
این سخنان حجتی در حالی است که طبق مصوبه مجلس واردات و تولید محصوالت تراریخته منع شده و تنها تحقیق در این حوزه مجاز 
اعالم شده است، موضوعی که این روزها کالنتری رئیس جدید سازمان حفاظت از محیط زیست و قره یاضی نماینده وی به شدت خواستار 

تغییر آن هستند و عنوان می کنند که استفاده از محصوالت تراریخته مشکلی ندارد.

در  طیور  های  کمپانی  ترین  بزرگ  از  یکی 
شغل   300 ایجاد  برای  تالش  حال  در  جهان 
کارخانه  میلیون دالری  و گسترش 84  جدید 
آمریکا  تنسی  ایالت  در  یونیون  شهر  در  خود 

است.
شرکت تایسون تصمیم دارد تا ظرفیت کارخانه 
فرآوری  تعداد خطوط  و  دهد  افزایش  را  خود 
های اضافی خود را باال ببرد و عملیات حمایتی 
خود را در مرغداری ها، آسیاب خوراک و حمل 

و نقل افزایش کیفی دهد.
این امر نیازمند 2300 متر مربع زمین بیشتر 
می باشد و کمپانی تایسون تخمین زده است 
که 200 النه بیشتر برای جوجه های گوشتی 
در دو سال آینده باید در شمال غربی این ایالت 
دنبال  به  که  مستقلی  مرغداران  شود.  ساخته 
گسترش کار خود هستند برای برقراری ارتباط 

با شرکت تایسون ترغیب شده اند.

گسترش بخش طیور 

تقاضای مشتریان و مصرف کننده ها برای پروتئین
دوگ رامسی )Doug Ramsey(، رئیس بخش طیور کمپانی تایسون اظهار داشته است که 
این پروژه برای اجرا در پاییز برنامه ریزی شده است. وی گفت: »تقاضای مشتریان و مصرف 
کننده ها برای پروتئین به ویژه جوجه در حال افزایش است در نتیجه ما بر روی چنین پروژه 

ای سرمایه گذاری می کنیم و خواستار افزایش ظرفیت هستیم«.
این شرکت در بخش های دیگر ایالت تنسی نیز فعالیت دارد و حدود 5000 کارمند در این 

ایالت در شرکت تایسون مشغول به کارند.

بخشبینالمللITPNewsشرکت تایسون

منبع: فارس



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
 9

6 
ور 

ری
ه

ش
  

ی 
ور

پر
ام

و د
ی 

دار
رغ

 م
ت

عا
طال

ا

43

حذف ارز مبادله   ای واردات 
انواع کنجاله  منتفی شد

ارز مبادله ای 15 قلم  اینکه حذف  با بیان  رئیس انجمن خوراک دام 
کنجاله از جمله کنجاله سویا فعال منتفی شده است، گفت: مقرر شد 
این زمینه  نظر و هماهنگی وزارت جهاد در  بدون  که هیچ تصمیمی 

اتخاذ نشود.
مجید موافق قدیری با بیان اینکه حذف ارز مبادله ای 15 قلم کنجاله 
از جمله کنجاله سویا فعال منتفی شده است، اظهارداشت: محمدرضا 
ارز  پیشنهاد حذف  تجارت  و  پیشین صنعت، معدن  وزیر  زاده،  نعمت 
مبادله ای چندین قلم کاال از جمله 15 قلم کنجاله را مطرح کرده بود 

که ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نیز از این مساله بی خبر بوده است.
جهاد  وزارت  و  ملی  معتبر  های  تشکل  پیگیری  با  کرد:  اضافه  وی 
کشاورزی، یکی از موارد مطروحه در جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم 
بازار به این موضوع اختصاص یافت و آنجا مقرر شد که هیچ تصمیمی 
بدون نظر و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت که متولی آن سازمان توسعه تجارت است نباید در این زمینه 

و  اساسی  کاالهای  سایر  و  کنجاله سویا  در خصوص  و  اتخاذ شود 
ستاد  ابالغیه  و  جهاد  وزارت  با  کامل  هماهنگی  با  استراتژیک 

تنظیم بازار باشد.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران ادامه 
داد: همچنین مقرر شد فعال ارز مبادله ای به کنجاله های 

گردد  اتخاذ  تصمیم جدیدی  تا  داده شود  مذکور 
و فعاًل حذف ارز مبادله ای 15 قلم کنجاله 

فعال منتفی است.
این  حال  این  با  کرد:  تصریح  قدیری 
چه  که  است  بررسی  دست  در  موضوع 
زمانی و چگونه انجام شود چرا که بحث 
هایی مطرح است که ارز مبادله ای ذرت 

دامی نیز حذف شود؛ ذرت یکی از نهاده های بسیار مهم و اساسی است 
که به راحتی نمی توان درباره آن تصمیم گرفت.

بهبود  قانون  طبق  که  است  این  دولت  از  ما  تقاضای  کرد:  تاکید  وی 
به  را  آن  اینگونه تصمیمات حتماً  اجرای  از  و کار قبل  مستمر کسب 

بخش خصوصی اطالع تا تنش های بازار و تولید کاهش پیدا کند.
با حذف ارز مبادله ای قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی 20 درصد 

افزایش می یابد
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که دولت آن را 
دنبال می کند بحث آزاد سازی و یکسان سازی نرخ ارز است، گفت: 
ارز حدوداً   واقعی  نرخ  من  نظر  به  و  است  ارز ضروری  نرخ  در  اصالح 

6200  تومان است.
قدیری ادامه داد: هم اکنون قیمت ارز مبادله ای حدود 3300 تا 3400 
تومان و نرخ ارز آزاد بین 3800 تا 3900 تومان است که اگر این قیمت 

واقعی شود در تنظیم تراز تجاری کشور، تولید ملی و رونق صادرات 
تاثیر مثبت دارد.

وی جهش صادراتی، کاهش قاچاق کاال، کاهش تاثیر تحریم ها، کاهش 
وابستگی به نفت و تنظیم تراز تجاری کشور را از اثرات کوتاه مدت و 

دراز مدت یکسان سازی و واقعی شدن نرخ ارز عنوان کرد.
قدیری درباره اینکه گفته می شود با حذف ارز مبادله ای، قیمت تمام 

شده تولید محصوالت پروتئینی 
افزایش می یابد؟ گفت: 

است،  درست 
قیمت تمام شده 
محصوالت  این 
بین 15 تا 20 
افزایش  درصد 

به  اما  یابد  می 

تناسب آن باید سطح درآمد مردم و مصرف سرانه نیز افزایش یابد تا 
این مساله جبران شود با رونق تولید، حذف رانت موجود، رقابتی شدن 
فضای تولید در کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی و صادرات که در 
اثر واقعی شدن و یکسان سازی نرخ ارز رخ می دهد سطح درآمد مردم 

نیز بهبود می یابد.
وی تصریح کرد: ممکن است این مساله در یک مدت 3 الی 4 ماهه 
صنعت دامپروری را تحت تاثیر قرار دهد اما در طوالنی مدت تاثیرات 

مثبت آن غیرقابل انکار خواهد بود.
قدیری همچنین گفت: اهالی صنعت دام، طیور و آبزیان با اختصاص 
معتقد هستند  و  مخالف هستند  روغن  و  دانه سویا  به  ای  مبادله  ارز 
شرایط کسب و کار در کشور باید برای همه باید یکسان باشد؛ وقتی 
ارز مبادله ای کنجاله سویا حذف می شود دلیلی ندارد به دانه سویا و 

روغن اختصاص پیدا کند.

منبع : مهر
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پرستروپ )Perstorp(، تولیدکننده تخصصی مواد شیمیایی، مولکول 
جدیدی به بازار عرضه کرد که قول داده شده است این مولکول بروز 

آنتریت نکروتیک )necrotic enteritis( در طیور را کاهش دهد.
مواجه  آن  با  اروپا  گوشتی  مرغداران  امروزه  که  مشکالتی  از  بسیاری 
گفته  به  که  است  خورده  گره  کلیدی  و  مهم  موضوع  یک  به  هستند 
پروفسور ریچارد دوکاتل استاد دانشگاه خنت بلژیک این موضوع برای 

سالمت روده پرندگان حیاتی است.
 necrotic( مهم ترین این مشکالت، بیماری گوارشی آنتریت نکروتیک
enteritis( است . در این زمینه اخیرا پژوهشی انجام شده است که 
چشم اندازی از یک راه حل برای این بیماری است؛ بیماری ای که از 

نظر اقتصادی در آینده خسارات چشمگیری وارد می کند.
از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در جوجه های گوشتی برای 
پوشاندن مشکالت روده، حفظ سالمت و باروری آنها به طور گسترده و 
به میزان کم استفاده می شود، اما ممنوعیت هایی هم برای استفاده از 

آنتی بیوتیک ها گذاشته شده است. 
بر خالف بعضی از پیش بینی ها، ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک 
ها به عنوان محرک رشد در اتحادیه اروپا که در سال 2006 اعمال شد 

نه تنها موجب اتمام تولید مرغ های گوشتی در این منطقه نشد بلکه 
برعکس موجب بهبود خوراک دهی، مدیریت و عملکردهای بهداشتی 
در این زمینه نیز شد. بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیزهمین اقدام 
را انجام داده اند زیرا خرده فروشان و شرکت های خدمات غذایی آنها 
خود  محصوالت  در  را  ها  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  تا  کردند  ملزم  را 

کاهش دهند.

آنتریت نکروتیک: بیماری پنهان با پیامدهای پر هزینه
اسپانیا  در  اروپا  طیور  تغذیه  در سمپوزیم  اخیرا  که  دوکاتل  پروفسور 
شرکت داشته اظهار داشت که یکی از نتایج اعمال ممنوعیت از سوی 
از محرک های رشد، بروز آنتریت نکروتیک  اروپا در استفاده  اتحادیه 

بوده است.
می  وجود  به  پرفرنژنس  کلستریدیوم  باکتری  از  که  نکروتیک  آنتریت 
آید، در حال حاضر مشکلی جهانی برای طیور است و موجب ضررهای 
اقتصادی زیادی می شود. این بیماری بالینی مرگ و میر را افزایش می 
دهد و در 4 هفتگی طیور گوشتی به اوج خود می رسد، اما می توان 

گفت که این بیماری نسبتا نادر است.

مولکول کشف شده جدید برای بهبود 
وضعیت سالمت روده طیور

ITPNews منبع آرشیو مقاله
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آنتریت نکروتیک بدون عالمت گسترش بیشتری دارد، به سختی می 
توان به وجود این بیماری پی برد و ممکن است تا بعد از معدوم کردن 
مرغ نیز نتوان متوجه آن شد، زیرا فقط در زمان معدوم سازی است که 
نقاط سفید روی کبد دیده می شود. عفونت های بدون عالمت آنتریت 
ضایعات  این  دارند.  دنبال  به  را  چشمگیری  مالی  ضررهای  نکروتیک 
بعد از چند روز بهبود می یابد اما آسیب وارد آمده باعث ایجاد مشکل 
در هضم، جذب مواد مغذی و تبدیل خوراک به گوشت در زمان رشد 

پرنده می شود.
باکتری کلستریدیوم به طور کامل ریشه کن نمی شود و ممکن است 
آنتریت نکروتیک در شرایط مساعد، مانند زمان آلودگی به کوکسیدیوز، 
خوراک های حاوی پروتئین های حیوانی )به ویژه پودر ماهی(، تراکم 

جمعیت باال در محیط و سرکوب سیستم ایمنی رخ دهد.

راه حل جدید برای آنتریت نکروتیک تاثیر »چشمگیر« دارد
پروفسور دوکاتل و همکاران وی با استفاده از نمونه ای که در دانشگاه 
خنت برای مطالعه بیماری بدون عالئم در پرنده ها در 16 تا 24 روزگی 
توسعه یافته است، مولکول جدیدی را آزمایش کردند تا متوجه شوند 
که این مولکول در کاهش جراحات روده که منجر به خسارات اقتصادی 
یا  آنتریت نکروتیک می شود، مفید عمل می کند  به  آلودگی  در پی 
اسید،  ارگانیک  از  استری  که  والرین،  از  استفاده  با  مولکول  این  خیر. 
 )VAG یعنی والریک اسید یا همان والریک اسید گلیسرید )به اختصار

است به دست آمده است.
پژوهشگران سطوح گنجایش مختلفی را برای VAG آزمایش کردند و 
دریافتند که استفاده از 1.5 کیلوگرم در هر تن موثرترین میزان است؛ 
شدت  و  کوچک  روده  در  نکروتیک  آنتریت  به  مبتال  پرندگان  تعداد 

جراحت های آنها این موضوع را تایید کرده است.
پروفسور دوکاتل اظهار داشت: »در این میزان استفاده از VAG، کاهش 
دارای جراحت وجود داشت. همچنین  پرندگان  تعداد  در  چشمگیری 
کاهش چشمگیری نیز در میزان جراحت ناشی آنتریت نکروتیک وجود 
این معنا که هر گونه آسیب روده ای دیگر شدت کمتری  به  داشت، 

داشته است.«

شیوه عمل
این محققان که کارآمد بودن VAG را تایید کردند، آزمایش هایی را 

انجام دادند تا شیوه عمل در برابر آنتریت نکروتیک را دریابند.
اسید والریک، مانند دیگر اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه در دستگاه 
گوارش تحتانی وجود دارد و از طریق میکروب هایی تولید می شود که 
به طور طبیعی در روده تحتانی به وجود آمده است. دیدگاه او، اطالعات 
اندکی در مورد این مولکول فارغ از ساختار آن، که شامل پنج مولکول 
کربن می شود، به دست داد – به دلیل این ساختار نام اسید پنتانوئیک 
های  بخش سوخت  توجه  مورد  دلیل  به همین  –و  است  داده  آن  به 

زیستی قرار گرفت. 
های  میکروب  طریق  از  روده  در  طبیعی  صورت  به  اسید  والریک 

آسیکلوباکتر در سکوم یا روده کور تولید می شود.
در یک دسته از آزمایش ها مشخص شد که VAG تاثیر آنتی بیوتیکی 
مستقیمی بر تعداد باکتری های کلستریدیوم که عامل آنتریت نکروتیک 
تاثیرات غیرمستقیم مولکول در  نتیجه محققان روی  ندارد. در  است، 
بر   VAG از سوی  تاثیری  گونه  هیچ  کردند.آنها  مطالعه  روده  دیواره 
روی آنزیمهای پروتئولیتیک یا فعالیت های آلفاتوکسین باکتری های 

کلستریدیوم پیدا نکردند.

عامل کلیدی
به گفته پروفسور دوکاتل، عامل مهم برای ویروسی شدن کلستریدیوم 
کند.  می  تولید  که  است  توکسینی  همولیتیک  فعالیت  پرفرنژنس، 
توکسینی که به دیواره روده آسیب وارد می کند و با آنتریت نکروتیک 
مرتبط است به اسم نت بی )Net B( شناخته شده است. گروه محققان 
بلژیکی با استفاده از آزمایش روی این توکسین ارتباط واضحی میان 

غلظت VAG و فعالیت نت بی باکتری کلستریدیوم پیدا کردند.
پروفسور دوکاتل اظهار داشت:» این نتایج برای ما بسیار ضروری بوده 
و به ما کمک کرد تا به شیوه عملکرد آن پی ببریم، زیرا تاثیر آن به 

میزان دوز بستگی داشت.«
تیم تحقیقاتی او عالوه بر مطالعات تاریخی نشان داد که VAG تاثیرات 
مفیدی روی ساختار دیواره روده داشته است و ظاهرا در برابر تاثیرات 
آسیب رسان توکسین نت بی  روی سلول های سطح روده )اپیتلیوم( 

که برای جذب مواد مغذی مهم است، محافظت می کند.
اپیتلیال است – که در ردیف  روده کوچک جوجه دارای سلول های 
هایی به شکل برجستگی های انگشت مانند، که پرز نامیده می شود، 
دارند.  قرار  کریپت  های  سلول  پرزها،  این  بین  و   – اند  گرفته  شکل 
سلول های پرز روده و سلول های کریپت به همراه یکدیگر سطح روده 
را تشکیل می دهند. هر چه این سطح بزرگ تر باشد، پرنده می تواند 
مواد مغذی بیشتری را از خوراک خود جذب کند. در روده سالم، سلول 
هایی که در منطقه کریپت ایجاد می شوند، به مرور در کنار اپیتلیوم 

شروع به حرکت می کنند تا یکی از میلیون ها پرز را تشکیل دهند.

)L( افزایش سلول های ال
آنتریت نکروتیک و دیگر بیماری های دستگاه گوارشی موجب آسیب 
رسیدن به سلول های اپیتلیال و کوتاه شدن پرزها می شوند. این امر 
و  تر  آرام  رشد  نتیجه،  در  و  مغذی  مواد  کاهش سطح جذب  موجب 

کارایی کمتر پرنده می شود.
پژوهشگران دانشگاه خنت با نگاه بیشتر به مکانیسم حفاظت از سلول 
های اپیتلیال روده، دریافته اند که VAG تعداد سلول های ال را در 
بسیار  های  سلول  ال  های  سلول  دهد.  می  افزایش  اپیتلیوم  کریپت 
مهمی هستند زیرا مولکول GLP2 تولید می کنند؛ GLP2 مولکول 
سیگنال دهنده ای است که به تولید و تفکیک سلول های روی سطح 

کریپت که پرزها را تشکیل می دهند، کمک می کند.
بندی  جمع  را    VAG مورد  در  خود  پژوهش  که  دوکاتل،  پروفسور 
کرده، گفته است که VAG در برابر آنتریت نکروتیک در شرایط نمونه 
آزمایشگاهی او، محافظتی جزئی داشته است. مهم ترین شیوه عمل از 
طریق شبیه سازی رشد سلول های مهم روده برای افزایش سطح روده 
روده آسیب می  به  را که  بی  توکسین نت   ،VAG است.  بوده  پرنده 

رساند، سرکوب می کند.
 

شرکت پرستروپ محصول اسید والریک جدید خود را درسمپوزیم تغذیه 
 ProPhorce™ طیور اروپا معرفی کرد. محصول جدید این شرکت که
در  که  است  والریک  اسید  گلیسرول  استرهای  دارد  نام   Valerins
خوراک برای افزایش کارایی پرنده استفاده می شود. دانشگاه های خنت 
محصول  این  بودن  موثر  آمریکا  جنوب  طیور  پژوهش  مرکز  و  لوند  و 
باکتری  با وجود  و  به ویژه در جیره طیور گوشتی  اند،  تایید کرده  را 
کلستریدیوم پرفرنژنس. کمپانی پرستروپ شروع به توزیع این محصول 

در بازارهای منتخب کرده است.
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هزینه تولید گوشت طیور 

در ابتدای سال جاری میالدی، کمپانی سوا )Ceva(، کمپانی جهانی 
سالمت حیوانات، کنفرانس واکسنولوژی در آتن یونان را برگزار کرد.  

زیرا  است  شده  موثرتر  جهان  سراسر  در  گوشتی  مرغ  تولید  امروزه 
کمپانی های پرورش طیور تالش  می کنند تا با »اندک ها بیشترین 

ها و بهترین را بسازند«.
بهبود در ژنتیک، شرایط پرورش و کشتارگاه ها و همچنین هزینه های 
پایین نیروی کار و امکان استفاده و بهره بردن از قسمت های مختلف 

الشه در برخی کشورها مزایای ویژه ای به آنها داده است. 

گوشت سینه مرغ ارزان ترین قسمت مرغ
کریستین رنو )Christian Renault( مشاور فرانسوی در کنفرانس 
سوا اظهار داشت که تولید گوشت سینه مرغ – بر اساس قیمت های 
مواد اولیه-  ارزان ترین قیمت را در اوکراین و برزیل داشته است زیرا 

این کشورها تولیدکننده غالت و محصوالت دانه های روغنی بوده اند.
تولید  موثر گوشت  به صورت  تا  قادرند  اروپایی  از کشورهای  بسیاری 

کنند در حالی که انگلستان به شکل قابل توجهی گران تر بوده است.
نیز حدود 50 درصد نسبت به  اوکراین و برزیل، در قیمت مرغ زنده 
متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایین تر قرار داشته اند. در این 
در  است  کیلوگرم  هر  در  یورو  تا 0.61  زنده 0.60  مرغ  قیمت  کشور 
حالی که قیمت مرغ زنده در لهستان کیلویی 0.86 یورو، در فرانسه 

0.92 یورو، در آلمان 0.93 یورو و در انگلستان 1.01 یورو است.
 – کشتار  محصوالت  و  کشتار  های  هزینه  به  توجه  با   – الشه  ارزش 
اوکراین و برزیل با قیمت کیلویی 1 یورو پایین تر از کشورهای آمریکا 
)کیلویی 1.19 یورو(، انگلستان )کیلویی 1.67 یورو( و چین )کیلویی 

1.97 یورو( قرار گرفتند.

گروه حسابرسی سوا با 60 درصد جوجه کشی های جهان کار می کند
برنامه C.H.I.C.K سوا در حال حاضر در دو سوم جوجه کشی های 
جهانی  نوآوری  سوا،  حسابرسی  سیستم  شود.  می  گرفته  کار  به  دنیا 
است که در 40 کشور مختلف دنیا به کار گرفته شده است. این برنامه 
تست،  در  پیشرو  - شرکت   )Bureau Veritas( وریتاس  از شرکت 
بازرسی و صدور مجوز - در آفریقای جنوبی، اسپانیا و ترکیه تاییدیه 
گرفته است و دیگر کشورها مثل یونان و فیلیپین در آینده ای نزدیک 
 Red Tractor شرکت  با  همچنین  سوا  داد.  خواهند  مجوز  آن  به 
 Paolo( کروز-دوسدبز  پائولو  است.  داشته  همکاری  نیز   Scheme
طیور  جهانی  واکسیناسیون  خدمات  مدیر   ،)Cruz-Dousdebes
سوا، اعالم کرده است که 151 گروه سوا در حال حاضر در 58 درصد 

جوجه کشی های دنیا کار می کنند.
این گروه ها منابع اختصاصی هستند که کیفیت واکسیناسیون جوجه 

های درون تخم و جوجه های یک روزه را مالحظه می کنند و گروه 
و  واکسن  انبار  مورد  در  تا  شوند  می  ارسال  مداوم  طور  به  نیز  هایی 
نگهداری  و  حفظ  آن،  اداره  کیفیت  سازی،  آماده  آن،  به  رسیدگی 
ارائه دهند. جکو ویلجوئن  نتایج، آموزش هایی  بر  تجهیزات و نظارت 
)Jaco Viljoen(، مدیر اجرایی شرکت Opti Chicks در آفریقای 
کارهای  اکثر  ضروری  بخش  تایید،  مهر  کیفیت  که  گفت  جنوبی، 

تولیدکنندگان جوجه شده است.«
وی ادامه داد: »استراتژی آنها، بسیار خوب است...این موضوع اساسا در 

حال حاضر بخش غیر قابل بحث تجارت است.«
ویلیام بویر )William Boyer(، مدیر برنامه واکسیناسیون سوا، در 
واکسیناسیون  تزریق  و  اسپری  های  تکنولوژی  جدید  روندهای  مورد 
صحبت کرد. آقای بویر گفت آنتی بیوتیک ها و رفاه حیوانات در این 
بخش نوآوری هایی داشته اند. وی افزود که اسپری زیرپوستی امن تر 
و مناسب تر است زیرا سریع و قابل اطمینان است. وی همچنین اضافه 

کرد که کارهایی برای افزایش سرعت انجام شده است.
استفاده از جعبه های دستی برای واکسیناسیون پودری که به صورت 
اسپری انجام می گیرد، زمان بر بود و اپراتورها باید با محفظه ها کار می 
کردند – ولی در مقایسه با آن، سیستم های اسپری ردیفی اتوماتیک تر 
شده اند. بعضی از محل های تخم گذاری از سیستم های اسپری دوگانه 
هم استفاده می کنند. آقای بویر گفت که در محل های تخم گذاری 
آمریکا برای واکسن های کوکسیدیوز از ژل استفاده شد و استفاده از 
ژل آسان بوده است، اما حجم و فشار مورد نیاز باید درست باشد. ونسان 
فوریه )Vincent Fevrier(، از مسئوالن شرکت فناوری جوجه کشی 
Ecat ID، به نوآوری های جدید در مدیریت تخم مرغ جنین دار اشاره 
کرد و در مورد تکنولوژی لیزری مواردی را بیان کرد و اظهار داشت که 
به طور  تواند  Laser Life candling می  تکنولوژی تعیین جنین 
100 درصد زنده یا مرده بودن جنین را تعیین کند و تخم مرغ های 
فاسد و سالم را به درستی نشان دهد. با استفاده از این تکنولوژی  می 
توان تمامی تخم مرغ ها را جداسازی کرد و آنها را در سه  دسته بندی 
قرار داد: سالم و شفاف، زنده و مرده. همچنین می توان بدون حرکت  

دادن تخم مرغ ها تشخیص داد که کدام تخم سر و ته قرار دارد.
الزامات رفاهی بیشتر

آقای رنو گفت که هزینه های کار فاکتوری مهم در تعیین قیمت است 
اما تاثیر این هزینه ها به دلیل اتوماتیک شدن کارها در سراسر جهان 

کم رنگ تر شده است و هزینه های تولید را یکنواخت تر کرده است.
وی افزود که کشورهای اروپایی مقررات اجتماعی و زیست محیطی باال 
و الزامات رفاهی بیشتری دارند؛ این فاکتورها همگی هزینه های تولید 

را افزایش می دهد.
این هزینه ها کمک می کند.  به کاهش  ژنتیک  علم  پیشرفت در  اما 

در سراسر جهان
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وزن بیشتر کشتار و همچنین مقدار بیشتر گوشت سینه مزایا را بهبود 
می بخشد .

با این حال، وابستگی چندین شرکت به گوشت سینه – که محصول 
مورد عالقه در اروپا، آمریکای شمالی و چند کشور دیگر است – به این 
معنا است که برخی کارخانه ها اگر نتوانند برای مواد زائد، ران و پای 

مرغ های خود بازاری پیدا کنند،  از رقابت باز می مانند.

واکسیناسیون در محل تخم گذاری همچنان محبوب 
تر می شود

جایگزین  گسترده  طور  به  گذاری  تخم  های  محل  در  واکسیناسیون 
واکسیناسیون کل زمین کشاورزی در سراسر جهان شده است. میرن 
ارب )Miren Arbe(، مدیر فنی سوا، به نمایندگان گفت که دسترسی 
به تجهیزات واکسیناسیون مدرن و واکسن های دارای تکنولوژی جدید 
به این معناست که 85 درصد واکسیناسیون ها اکنون در محل تخم 
گذاری ها استفاده می شود، در حالی که در روش واکسیناسیون کل 
زمین، 15 درصد واکسیناسیون در محل تخم گذاری انجام می شود. 
خانم ارب در مورد تحقیقی که سوا روی 1300 محل هچر در سراسر 
دنیا انجام داده است، 40 درصد از واکسیناسیون جهانی طیور در حال 
حاضر درون تخم انجام می شود که این امر به لطف نسل جدید واکسن 
های موجود در بازار است.  اما وضعیت در سراسر جهان متفاوت است 
زیرا در آمریکا 94 درصد واکسیناسیون درون تخم انجام می شود اما 
در آمریکای التین فقط 30 درصد واکسیناسیون ها درون تخم است و 

اکثر واکسن ها به صورت زیر پوستی هستند.
سوم  یک  فقط  که  است  متفاوت  مورد  این  در  وضعیت  اروپا،  در 
واکسیناسیون ها درون محل تخم گذاری انجام می گیرد که به دلیل 
پوستی 37 درصد  زیر  واکسیناسیون  است.  یکپارچگی  و  ائتالف  نبود 
واکسیناسیون درون  و میزان  را شامل می شود  واکسیناسیون  از کل 
پرندگان در  از 20 درصد  افزایش است. بیش  به شدت در حال  تخم 

واکسنی  بازار،  گسسته  هم  از  ماهیت  دلیل  به  آفریقایی  کشورهای 
دریافت نمی کنند. برای پرندگانی که در این منطقه واکسن می خورند، 
روش زیر پوستی 70 درصد از کل روش ها را به خود اختصاص داده 
است. در آسیا که هزینه کار کمتر و میزان اتوماسیون پایین است، 88 
اگر  شود،   می  انجام  پوستی  زیر  صورت  به  ها  واکسیناسیون  درصد 
است.  کرده  آغاز  را  خود  کار  تازه  تخم  درون  واکسیناسیون  بازار  چه 
سمت  به  حرکت  موجود  روند  ترین  »بزرگ  داشت:  اظهار  ارب  خانم 
واکسیناسیون درون تخم است و قطعا هر چه محل تخم گذاری بزرگ 
تر است.«  از واکسیناسیون زیر پوستی کم  باشد، احتمال استفاده  تر 
خانم ارب در رابطه با میزان اسپری واکسیناسیون که برای جوجه های 
یک روزه در  هچری ها استفاده می شود، نظراتی را ارائه داد و گفته 
است  که 90 درصد از اسپری استفاده می کنند. تقریبا دو سوم آنها از 
تجهیزات جعبه ای شکل ، 33 درصد از اسپری های ردیفی  و 4 درصد 
از طریق روند توقف و ادامه واکسیناسیون استفاده می کنند. اسپری 
کننده های ردیفی در آمریکا و اروپا محبوب تر هستند. وی در ادامه 
افزود: »هر چه حجم بیشتر باشد، امکان استفاده از اسپری کننده های 
ردیفی بیشتر است.« آمریکای شمالی بیشتر به سمت استفاده از ژل 
از ژل واکسن در دیگر  )23 درصد( تمایل دارد در حالی که استفاده 

نقاط جهان عددی یک رقمی دارد.

قیمت های پایین مواد اولیه
باشد.  داشته  رقابت  روی  اساسی  تاثیرات  تواند  می  ارز  تبادل  نرخ 
وضعیت خوب اوکراین به کاهش ارزش پول آن در سال 2015 میالدی 

مرتبط است.
آقای رنو همچنین اظهار داشت که ممکن  است در یک شب 3 تا 5 

سال بازدهی شرکت را از دست بدهید. 
 آقای رنو نتیجه گیری کرد که بهترین قیمت تولید در کشورهایی یافت 
می شود که قیمت مواد اولیه پایین است و صنعت پرورش آن با ژنتیک 

های خوب مدیریت می شود.

پیشنهاد حذف ارز مبادله ای ۲۵۵ قلم کاال
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از ارائه پیشنهادحدف ارز مبادله ای واردات کنجاله 
سویا خبر داد و گفت: پیشنهاد شده واردات دانه سویا برای کارخانجات روغن کشی همچنان با 

ارز مبادله ای انجام شود.
محمد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد 
داده که کنجاله سویا که تاکنون با ارز مبادله ای وارد می شود با ارز آزاد وارد شود و تعرفه آن از 

7 به 10 درصد افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد شده واردات دانه سویا برای کارخانجات روغن کشی همچنان با ارز مبادله 

ای انجام شود.
یوسفی ادامه داد: محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت و معدن در تاریخ 28 مرداد ماه طی 
نامه ای درخواست کرده ارز مبادله ای 255 قلم کاال حذف شود که 15 مورد آنها شامل کنجاله 

های آفتابگردان، کلزا، سویا، پنبه و غیره بوده است. 
به گفته وی برای حذف ارز مبادله ای این 15 کنجاله عالوه بر امضای وزیر صنعت، امضای وزیر 
جهاد کشاورزی نیز الزم است که به دلیل عدم امضای وزیر جهاد تاکنون این امر اجرایی نشده است.  
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه ما به شدت به این پیشنهاد دولت 
برای  رانت  ایجاد  و  اقدام دولت گرانی مرغ و تخم مرغ  این  نتیجه  اعتراض داریم، تصریح کرد: 

کارخانجات روغن کشی می شود. 
انحصار  در  فقط  کند  وارد  سویا  کنجاله  کند  نمی  جرات  کسی  شرایط  این  با  داد:  ادامه  وی 

کارخانجات روغن کشی قرار می گیرد

زهرا مهدوی 
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واردات تخم مرغ به اتحادیه سپرده شد
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: ماهانه بیش از 6هزار 

تن تخم مرغ از کشور به قطر و افغانستان صادر می شود
رضا ترکاشوند در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنالین با تاکید بر اینکه 
هم اکنون ممنوعیت و محدودیتی برای صادرات تخم مرغ وجود ندارد، 
افزود: صادرات تخم مرغ در جریان است و متوقف نشد اما با توجه به 

تقاضا و کشش بازار داخل میزان آن کم است.
وی ادامه داد: از آنجا که اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار میهن مسئول 
تنظیم بازار است اعالم می کنم که هیچ کمبودی نیست و تولید داخل 

توان تامین نیاز کشور را دارد.
ترکاشوند با اشاره به تصمیم دولت برای واردات تخم مرغ گفت: با اعالم 
این تصمیمم اتحادیه نسبت به آن اعتراض کرد چون در حالیکه صادر 
کننده تخم مرغ هستیم مجوز واردات سبب سوء استفاده فرصت طلبان 

از این شرایط می شد.
ترکاشوند اظهار داشت: با توجه به مسئولیت اتحادیه در تولید و تنظیم 
از سوی  باید  اقدام  این  قطعاً  باشد  واردات  به  نیاز  اگر  مرغ  تخم  بازار 

اتحادیه انجام شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از واگذاری وظیفه واردات 
تخم مرغ به این اتحادیه خبر داد و اضافه کرد: باید قبل از هر تصمیمی 
تا خللی در  نظر گرفته شود  در  تولید کنندگان  برای  مالحظات الزم 

به  واردات تخم مرغ  به همین دلیل وظیفه  نگردد  ایجاد  تولید داخل 
این اتحادیه سپرده شد.

کشور  در  مرغ  تخم  هزارتن  ماهانه 75  اکنون  هم  ترکاشوند  گفته  به 
تولید می شود که بیشتر از نیاز مصرف کشور است.

کاهشی  روند  مرغ  تخم  قیمت  اخیر  های  هفته  در  اینکه  بیان  با  وی 
درب  مرغ  تخم  گرم  کیلو  هر  اکنون  هم  کرد:  تصریح  است،  داشته 
مرغداری 4200 تا 4400 تومان خریداری می شود که از نظر ما قیمت 

منطقی است

طرح کاهش سن کشتار و وزن مرغ  قرار بود آذرماه سال گذشته به اجرا 
گذاشته شود اما به دلیل نوسان قیمت جوجه یکروزه و امتناع کشتارگاه 

ها به زمان دیگری موکول شد.
با وجود آنکه اجرای این طرح ارتقای صنعت طیور و حضور پررنگ و 
رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف را به همراه دارد، اما به دلیل نبود 

زیرساخت های الزم در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
با تعادل قیمت جوجه یکروزه در بازار انتظار می رود که هر چه سریع 

تر موانع پیش روی اجرای این طرح برداشته شود.
محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: آذر 
اجرای کاهش  مانع  یکروزه  قیمت جوجه  بودن  باال  ماه سال گذشته، 

سن کشتار شد.
وی افزود: مرغداران در مواقعی که نرخ جوجه یکروزه 2500 تا 2700 
تومان است، برای سرشکن کردن هزینه های خود چاره ای جز افزایش 

وزن مرغ ندارند، در غیر این صورت تولید، صرفه اقتصادی ندارد.
با  برای مرغ  تقاضا  ادامه داد: در کشورهای غربی،  یوسفی 
کاهش  رو  این  از  است،  باال  پایین  های  وزن 
میزان  در  بسزایی  تأثیر  کشتار،  سن 

صادرات دارد.
مرغ  دهندگان  پرورش  انجمن  رئیس 
گوشتی تصریح کرد: با اجرای کاهش سن 
دهندگان  پرورش  تمامی  فعالیت  و  کشتار 
مرغ گوشتی، امکان صادرات 30 درصد تولید، 

فراهم است.

سرشکن کردن قیمت بر روی وزن مرغ
محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کرد: 
علی رغم برگزاری جلسات متعدد در زمینه کاهش سن کشتار، مرغداران به 

سبب باال بودن نرخ جوجه یکروزه تمایلی به اجرای این امر نداشتند.

افزود: مرغداران  با اشاره به موانع اجرای کاهش سن کشتار مرغ  وی 
برای سرشکن کردن قیمت جوجه، چاره ای جز تولید مرغ با وزن باال 

ندارند، از طرفی کشِش بازار به سمت مرغ های سنگین است.
تلفات  از  برای جلوگیری  تابستان  ابتدای  از  به گفته کمالی مرغداران 

اقدام به عرضه مرغ با وزن های پایین کرده اند.
وی ادامه داد: با توجه به راه اندازی سامانه سراسری جوجه یکروزه ، 
تمهیداتی اندیشیده شده تا هر چه سریع تر کاهش سن کشتار اجرا شود 

که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
میزان  در  کشتار  سن  کاهش  اجرای  تأثیر  درباه  سروستانی  کمالی 
و  عربی  کشورهای  تجار  آنکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  مرغ  صادرات 
حاشیه خلیج فارس به دنبال مرغ سایز با وزن 900 تا یک کیلو و 300 
گرم هستند، از این رو اجرای کاهش سن کشتار تأثیر بسزایی در جذب 

مشتریان دارد.

کاهش سن کشتار به بهانه افزایش قیمت جوجه یکروزه 
بودن  باال  کرد:  اظهار  گوشتی  مرغداران  اتحادیه  عضو  حجت  عظیم 
قیمت جوجه یکروزه عامل اصلی تأخیر در اجرای کاهش سن کشتار 
بوده و برای تولید مرغ با وزن خاص به تعداد بیشتری جوجه نیاز داریم.

وی افزود: مرغداران گوشتی به دنبال نوسان نرخ جوجه یکروزه و تأمین 
هزینه های خود، چاره ای جز تولید مرغ با وزن های باال ندارند.

به گفته حجت اگر نرخ جوجه یکروزه 11 تا 12 درصد هزینه تمام شده 
را پوشش دهد، کاهش سن کشتار قابلیت اجرا دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای کاهش سن کشتار منافع اقتصاد ملی را در 
بردارد،گفت: در صورت هزینه های مناسب، تولید و اجرای این طرح با 

قابلیِت رقابت در بازارهای هدف، امکان پذیر است.
عضو اتحادیه مرغداران گوشتی در خاتمه یادآور شد:  ساالنه از محل 
با بهبود ضریب تبدیل تولید می توان 500 هزارتن گوشت مرغ مازاد 

را صادر کرد.

   سپیده قاسمی 

باشگاه خبرنگاران جوان 

کاهش سن کشتار مرغ، شاید وقتی دیگر
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تبدیل ضایعات و فضوالت صنعت مرغداری 
به سوخت بیولوژیکی

جایگاه  سوخت،  به  مرغداری  صنعت  ضایعات  تبدیل  در  موفقیت 
اقتصادی جدیدی را برای این صنعت ایجاد می نماید. بخصوص اینکه 
این سوخت هم تأثیرات مخرب کمتری بر محیط زیست دارد و هم در 

این صنعت دروازه اقتصادی نوینی را می گشاید.
پروفسور فاستر اگبلیوور عضو جامعه مهندسان سیستم های بیولوژیک 
، مدیر یک تیم برجسته از محققان کالج کشاورزی و جانور شناسی در 
باشد که در حال طراحی یک دستگاه تبدیل  ویرجیانا تکنولوژی می 
کننده گرمایی - شیمیایی قابل حمل هست تا بتواند فضوالت و ضایعات 

صنعت مرغداری را به سوخت بیولوزیکی تبدیل نماید.
اگبلیووربا همکاری پرورش دهندگان مرغ در حال آزمایش تکنولوژی 
هستند که بتواند از فضوالت و ضایعات مرغداریها سه محصول با ارزش 

را به طور همزمان بدست آورند. این محصوالت عبارتند از:
1- سوخت دیزل

2- گاز
3- کود

را  ضایعات  و  فضوالت  شیمیایی،  گرمایی–  کننده  تبدیل  دستگاه 
حرارت می دهد تا جایی که این مواد به حالت تبخیر برسند. پس از 
آن، از فشردن بخارات و تفاله های فضوالت و ضایعات، سوخت مایع 
تفاله های  تولید سوخت مایع  با  تولید می گردد. همزمان  بیولوژیکی 
باقی مانده از فضوالت و ضایعات در داخل راکتور به آرامی تغییر می 

یابند و به کود تبدیل می شوند.
گازهای تولیدی باقی مانده )آنهایی که تحت فشار به مایع تبدیل نشده 
اند( در راکتور، پس از گذشتن از یک سیستم تصفیه سالم گازی، به 
سوختی برای سوختن در خود راکتور تیدیل می شوند که راکتور با آن 
تأمین می  برای ساخت سوخت  را  تولیدی خودش، حرارات الزم  گاز 

نماید و از این لحاظ خود کفا می باشد.
تکنولوزی قابل استفاده در هر مزرعه 

اگبلیوورمی گوید: دستگاه تبدیل کننده گرمایی - شیمیایِی قابل حمل 
و خودکفا، اجازه خواهد داد پرورش دهندگان مرغ به وسیله ضایعات و 

فضوالت مرغداریهای خود به تهیه محصوالت دیگر نیز بپردازند. عالوه 
بر این فرآیند تولید سوخت با دستگاه گرمایی - شیمیایی، از این روش 
میکروارگانیسم های موجود در فضوالت و ضایعات را از بین می برد و 

باعث کاهش بیماریها و انتقال آنها از محل مرغداری می گردد.
سوخت  تولید  اولیه  مواد  بعنوان  که  مرغداری  فضوالت  و  ضایعات 
بیولوژیکی استفاده می شوند از ضایعات و فضوالت مرغهای گوشتی، 
بوقلمون و مواد موجود در بستر مرغداریها ) کف مرغداریها( تحت یک 
فرآیند گرمایی و شیمیایی تبدیل به مایعی در کف راکتور که همان 

سوخت بیولوژیکی است، می شود.
بازدهی

بنا به گفته اگبلیوور بازده این سوخت بیولوژیکی بین 30 تا 50 درصد 
و حجم  بوقلمونها  و  مرغها  به سن  بستگی  بازده  مقدار  این  که  است 
مواد بسترمرغداری که در راکتور بارگیری می شود، دارد. مواد بستری 
که بیشتر از پوشالهای چوبهای جنگلی ساخته شده اند بازده سوخت 
بیوتکنولوژی را تا 62 درصد از نظر وزنی افزایش می دهند. بیشترین 
فضوالت  از  حاصل  بیولوژیکی  سوخت  از  اند  توانسته  که  را  حرارتی 
بگیرند بین 26 تا 29 مگاژول در هر کیلو بوده است در حالیکه سوخت 
بیولوژیکی که منحصراً از مواد بستر مزارع مرغداری تهیه شده است به 

تنهایی 24 مگا ژول بوده است.
اگبلیوورافزود : نوع ضایعات بکار رفته در مواد اولیه سوخت، و میزان 
فشار ناگهانی که در هنگام تبخیر وارد می شود را به همراه سن مرغها 
و بوقلمونها، از عوامل تأثیر گذار در میزان و کیفیت سوخت بیولوزیکی 

تولیدی می باشند. 
حمایت کنندگان تحقیقات

این تحقیق بخشی از تحقیقات مؤثری است که بوسیله محققان دانشگاه 
تکنولوزی ویرجیانا و تعاونی متخصصان توسعه ویرجیانا و نمایندگیهای 
طبیعی  منابع  حفاظت  و  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان   ، تعاونی 
ایالتی و صنایع خصوصی صورت گرفته است. مبلغ 1 میلیون دالر نیز 
از طرف بنیاد بین المللی شیالت و حیات وحش چیساپیک به اینگونه 

طرحها تخصیص یافته است.
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لزوم تامین نقدینگی مرغداران
فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: حذف ارز مبادله ای واردات کنجاله 
سویا مورد انتقاد صنف قرار گرفت چرا که در صورت اجرای این امر باید نقدینگی مورد نیاز مرغداران 

فراهم شود.
وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت در 28 مرداد ماه طی نامه ای درخواست حذف ارز مبادله 255 قلم 

کاال را کرد که 15 مورد آن شامل کنجاله، آفتابگردان، کلزا، سویا، پنبه و... است.
اعتراض های مکرر  تولیدکنندگان به پیشنهاد  اجرای حذف ارز مبادله ای به آزاد و افزایش تعرفه واردات 

کنجاله موجب شد که این امرمورد توافق وزیر جهاد کشاورزی قرار نگیرد.
البته ناگفته نماند که با حذف ارز مبادله ای واردات کنجاله،گرانی مرغ ،تخم مرغ و ایجاد انحصار در 

واردات دیگر جایی برای حضور در بازارهای صادراتی نداریم .

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تاثیر حذف ارز مبادله ای واردات 
کنجاله سویا بر نرخ گوشت مرغ اظهار کرد:  وزیر سابق صنعت در آخرین روزهای کاری خود تصمیم 
به  حذف ارز مبادله ای کنجاله های مصرفی در مرغداری و دامداری ها گرفت که این امر  قیمت مرغ و 

تخم مرغ در بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
به گفته وی استفاده از ارز آزاد برای واردات دانه سویا ، رانت و انحصار در دست عده ای خاص را به 

همراه خواهد داشت.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد: با حذف ارز مبادله ای امکان رقابت با کشورهای 
ترکیه و برزیل در بازارهای هدف از بین خواهد رفت و با این وجود دیگر نمی توان به صادرات امیدوار بود.

وی تصریح کرد: با توجه به نامه نگاری های صورت گرفته با وزارت صنعت و  وزارت جهاد کشاورزی 
انتظار می رود که جلوی اجرای این طرح گرفته شود.

لزوم تامین نقدینگی مرغداران
فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: حذف ارز مبادله ای واردات کنجاله 
سویا مورد انتقاد صنف قرار گرفت چرا که در صورت اجرای این امر باید نقدینگی مورد نیاز مرغداران 

فراهم شود.
وی  افزود: حذف ارز مبادله ای و افزایش قیمت تمام شده، نوسان قیمت تخم مرغ در بازار را به همراه 
دارد که دستگاه های مربوطه با نظارت دقیق باید از نوسان بیش از حد قیمت ها در بازار جلوگیری کنند.

طالکش تصریح کرد: درابتدا حذف ارز مبادله ای واردات کنجاله اثر روانی در بازار ایجاد خواهد کرد که 
از این رو باید در اجرای این طرح نظام بازار و تولید در کنار هم مدنظر قرار بگیرند.

منبع : افکارنیوز
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واگذاری واردات فرآورده های 
دامی خام به بخش خصوصی

خام  فرآورده های  واردکنندگان  انجمن  رئیس 
کشاورزی  جهاد  وزارت  که  حاال  گفت:  ایران  دامی 
نتوانسته به مدیریت بازار گوشت قرمز اشراف کامل 
بخش  به  را  گوشت  بازار  تنظیم  دولت   ، کند  پیدا 

خصوصی واگذار کند .
با  ایران  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  تخصصی  نشست 
فعاالن  و  واردکنندگان  مشکالت  بررسی  محوریت 

فرآورده های خام دامی در اتاق ایران برگزار شد.
واردکنندگان  انجمن  رییس  آگاهی  فرهاد 
به حضور شرکت های  ایران  دامی  خام  فرآورده های 
شبه دولتی در واردات فراورده های دامی اشاره کرد 
و گفت: تعدادی از شرکت های شبه دولتی ارز و ریال 
را ارزان تر از بخش خصوصی دریافت می کنند و این 
بخش  فعاالن  برای  را  رقابتی  نابرابر  فضای  موضوع 

خصوصی ایجاد کرده است.
عرصه  در  بی تجربه  افراد  حضور  آگاهی  فرهاد 
واردکننده های  مشکالت  از  را  گوشت  واردات 
گوشت بیان کرد و گفت: افرادی که تخصصی در موضوع واردات دام 
واردکردن  با  هم  و  می کنند  ایجاد  مشکل  خارج  بازار  در  هم  ندارند 

گوشت بی کیفیت به بازار داخل هم آسیب می زنند.

عدم  ایران  دامی  خام  فرآورده های  واردکنندگان  انجمن  رییس 
از  هم  را  گوشت  مانند  اساسی  کاالهای  تأمین  برای  برنامه ریزی 

مشکالت دیگر دانست و گفت: میانگین قیمت سالیانه گوشت در سال 
باید به گونه ای باشد که خانواده ها در دهک های پایین جامعه و با حداقل 
را  خود  موردنیاز  گوشتی  پروتئین  سهم  بتوانند  هم  دستمزد  دریافت 
تأمین کنند. ولی متأسفانه به نظر می رسد این تقاضای عمومی پاسخ 
داده نمی شود و با این وضعیت ممکن است هر سال سهم گوشت از سبد 

غذایی خانوارها کم  تر  شود.
آگاهی در این زمینه گفت: به دنبال اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت 
جهاد کشاورزی متولی تنظیم بازار گوشت است، ولی به نظر می رسد این 
اشراف کامل  به مدیریت گوشت قرمز  نتوانسته نسبت  وزارتخانه هنوز 
پیدا کند و دلیل آن نیز به دو مؤلفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصی 

و عدم تمایل به واگذاری امور تصدی گری از سوی دولت باز می گردد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یکی دیگر از مشکالت این حوزه را 
افزایش بی دلیل تعرفه های وارداتی دانست و گفت: سال گذشته وزارت 
جهاد بدون آینده نگری و دلیل مشخص تعرفه واردات را افزایش داد و 
اآلن می بینیم که قیمت دام و گوساله نسبت به سه سال گذشته سه 

برابر شده است.
یا  گر  تنظیم  نهاد  تشکیل  را  مشکالت  از  بسیاری  راه حل  آگاهی، 
و  دانست  خصوصی  بخش  به  بازار  تنظیم  امور  سپردن  و  رگوالتوری 
ازجمله حوزه  مختلف  در حوزه های  رگوالتوری  نهاد  تشکیل  با  گفت: 
واردات فراورده های دامی خام و سپردن امور اجرایی به بخش خصوصی 

بسیاری از مشکالت این حوزه رفع می شود.

علت مخالفت اتحادیه میهن برای حک قیمت روی 

آقای دکتر سید فرزاد طالکش، دبیر انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه 
دار و دبیر ستاد کشاورزی ترویج مصرف تخم مرغ، در مصاحبه با برنامه 
اتحادیه میهن در مورد عدم درج  نظر  تصویری »آنتن«  در خصوص 
قیمت بر روی تخم مرغ گفت: »با توجه به تجربه عملی ما، حک قیمت 

روی تخم مرغ بسیار مفید است.«
دفتر  هم  کشاورزی،  جهاد  وزارت  دام  امور  معاون  »هم  گفت:  وی 
تنظیم بازار وزارت و هم سازمان حمایت، از این طرح استقبال کردند 
اما طبق توافقنامه صورت گرفته ، اتحادیه میهن، وظیفه تنظیم بازار 

را برعهده دارد.«
این کار در 7 استان به  این بود که  افزود: »پیشنهاد ما  ادامه  وی در 
صورت آزمایشی انجام شود اما اتحادیه میهن در صورتی موافق است 
که این کار در کل کشور انجام شود و از نظر ما این کار به هیچ عنوان 
علمی و صحیح نیست و هر طرح آزمایشی باید ابتدا به صورت نمونه ای 

انجام شود نه به صورت کلی.«
ادامه داد: »این کار در سال 93 به صورت آزمایشی در  آقای طالکش 
تهران انجام شد و نتایج آن، مثبت و موفقیت آمیز بود. زیرا بعد از یک 
تومانی قیمت تخم مرغ در  باال رفتن 800  اجرای آن، در زمان  از  ماه 

کننده  مصرف  قیمت  بازار، 
همان  این  که  ماند  ثابت 
یعنی  بود.  ما  اصلی  هدف 

مصرف  برای  قیمت  ثبات 
کننده. اما اکنون بازار تخم مرغ 

بازاری شناور است. «
وی گفت: »گاهی قیمت تخم مرغ در درب 

برای  قیمت  افزایش  این  اما  یابد  می  افزایش  تومان   100 مرغداری 
مصرف کننده 400 تومان است که این موجب شناور شدن بازار می 

شود که درج قیمت بر روی تخم مرغ مانع این افزایش می شود«
وی در پایان گفت: »نگرانی اتحادیه میهن این است که اگر مثال آنفلوآنزا 
در کشور اتفاق بیفتد و قیمت باال برود، نتوان قیمت حک شده روی 
تخم مرغ را عوض کرد. تنظیم بازار محدوده ای را برای قیمت تخم مرغ 
گذاشته و نمی توان قیمت مصرف کننده را زیاد تغییر داد. علت اصلی 
عدم توافق اتحادیه میهن همین موضوع است. البته اگر بخش تولید از 
مصرف کننده جدا شود، قیمت تولید گاهی می تواند در شرایط خاص 

باال برود و این امر می تواند نگرانی اتحادیه میهن را رفع کند.

منبع: موج

علی حسینیتخـم مـرغ
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ارزیابی کیفیت خوراک دام 
با استفاده از حواس ظاهری

تولید کنندگان کوچک خوراک دام و دامدارانی که خوراک دام مورد 
نیاز خود را تهیه می کنند، قادر به داشتن یک آزمایشگاه کنترل کیفی 
ار  با استفاده  افراد می توانند  این  با این حال  برای خودشان نیستند. 
چند روش ساده و سریع کنترل کیفی مواد غذایی که در داخل مزرعه 

قابل اجراست، کیفیت خوب خوراک دام خود را حفظ کنند.
تولید جهانی خوراک دام در سال 2001 میالدی حدود 1200 میلیون 
تن بوده، که این مقدار شامل غذای تولیدی در مزارع یا کارخانه های 
مواد  براینکه50درصد  فرض  با  شود.  نمی  دام  خوراک  تولید  کوچک 
غذایی دیگر هم به این صورت تولید می شود،کل مقدار خوراک دام 
تولیدی برای کلیه حیوانات )شامل خوراک آبزیان و حیوانات خانگی( 

به 1800 میلیون تن می رسد.

ترکیبی از تست های آزمایشگاهی و آزمایش های مزرعه ای )نسبت به 
استفاده از هر کدام به تنهایی(، بهترین کنترل کیفی را به ما ارائه می 
دهد. به عالوه تکنیک های ارزیابی خوراک دام در مزرعه باعث کمک 
به خرید مواد خام و همچنین انتخاب تست های آزمایشگاهی صحیح 

می شوند.
روش های مزرعه ای عمدتاً براساس ارزیابی حسی با استفاده از حواس 
بر  افزون  است.  شنوایی  و  بویایی  بینایی،  چشایی،  المسه،  گانه  پنچ 
آزمایش های حسی، آزمایش های ساده ای را هم می توان در مزرعه 

انجام داد.
ارزیابی با حس المسه:

با بکار بردن وسایل ساده می توان نتایج ساده اما موثری را بدست آورد. 

منبع : صنعت طیور قم 
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با لمس دانه های غالت چه چیزی مشخص می شود؟ ابتدا دست خود 
را در عمق کیسه حاوی دانه ها فرو کنید. اگر دانه ها به صورت مناسب 
خشک شده باشند، شما هیچ تفاوت دمایی را بین داخل و خارج کیسه 
احساس نخواهید کرد. اگر میزان رطوبت باال باشد، دانه هایی که در 
عمق داخل کیسه قرار دارند در زمستان سردتر و در تابستان گرم تر 

خواهند بود.
یک قاشق تراشه برنج ، سبوس برنج یا سبوس روغن کشی شده برنج 
را کف دست چپ خود قرار دهید. با انگشتان خود آنرا فشار داده و کف 
دست بمالید. اگر بسیار زبر و خشن بود ممکن است چنین نتیجه گیری 
شود که تقلب صورت گرفته و پوسته شلتوک نکوبیده به آن اضافه شده 
است. یک مشت پر از تراشه برنج را در دست گرفته و فشار دهید و 
سپس به آهستگی انگشتان خود را باز کنید. اگر کیفیت تراشه برنج 
خوب باشد اثر فشار انگشتان شما روی ان باقی می ماند، در حالیکه در 
موارد تقلبی پس از باز کردن مشت دست این توده فرو خواهد ریخت. 
از طرف دیگر اگر در غذای آردی vi( 1 ( طیور چنین فشردگی هایی 
دیده شود نشانگر میزان باالی رطوبت است، زیرا اگر سطح رطوبت آن 

به صورت طبیعی باشد، به سادگی می شکند.
پودر ماهی که میزان رطوبت آن زیاد باشد، داغ و بسیار تیه رنگ بوده 

و هنگام لمس انعطاف پذیرتر و مرطوب احساس می شود.
ارزیابی با حس چشایی:

با چشیدن می توان تازگی خوراک و اجزاء خوراکی تازه دارای یک طعم 
مطلوب می باشند.در طول مدت ذخیره خوراک دام ، چربی یا روغن 
مطلوب  غیر  سوختگی  طعم  یک  آمدن  بوجود  باعث  و  شده  ترشیده 
ناشی از وجود اسیدهای چرب آزاد می شود. خوراک های مانده دارای 

یک بوی کهنگی و مزه کپک زدگی می باشند.
با گاز زدن و چشیدن نواله های روغنی می توان تازگی، ترشیدگی، 
کپک زدگی، کهنگی و هر گونه تقلب را مشخص نمود. در حال حاضر 
دانه  برنج،   سبوس   ، روغنی  های  نواله  بیشتر  به  تقلبی  صورت  به 
ابریشم و یا دیگر بذرهای روغنی  کرچک، دانه کائوچو ، دانه درخت 
ارزانتر اضافه می کنند. با مشاهده میکروسکوپی و همچنین جویدن ، 
چشیدن و بررسی رنگ و بوی خوراک دام می توان بیشتر این تقلب 

ها را مشخص کرد.
یک نفر می تواند با لیسیدن و چشیدن یک نمونه کوچک از پودر ماهی، 
میزان نمک آنرا معین کند. مزه نمک آن قابل مقایسه با مزه شوری یک 
ترشی با حدود 5درصد نمک و همچنین قابل مقایسه با خوراک های 

معمولی است که ممکن است 2 تا 3درصد نمک داشته باشند.
سبوس برنج یا تراشه برنج که به صورت تقلبی به آن پوسته شلتوک 
نکوبیده اضافه شده باشد، بدون مزه بوده و سوزاننده گلو است بطوری 

که باعث می شود شخص بالفاصله آنرا از دهان بیرون اندازد.
تعیین   ، نواله های روغنی  و  با گاز گرفتن و جویدن دانه های غالت 
رطوبت آنها آسان تر خواهد بود. یک خوراک دام خشک، ترد و سخت 

بوده و هنگام گاز گرفتن شکننده احساس می شود.
شن  تقلبی  صورت  به  برنج،  خرده  و  ماهی  شده  سائیده  پودر  به  اگر 
زده  ها صدمه  دندان  به  را  این خوراک  باشد،  اضافه شده  و سنگریزه 
را  زیادی  فشار  باید  آنها  برای شکستن  و  است  آنها مشکل  و جویدن 

وارد کنید.
ارزیابی با حس بینایی:

ارزیابی کیفیت خوراک دام با چشم بهترین نوع ارزیابی در بین آزمایش 
دارد.  تری هم  کاربردهای وسیع  ارزیابی  نوع  این  و  است  های حسی 
یک شخص با تجربه می تواند با آزمایش های چشمی در مورد کیفیت 
خوراک ها ، خصوصاً دانه های غالت ، سبوس ها ، نواله های روغنی و 

ماهی با دقت نسبتاً خوب قضاوت کند.

بررسی اجزاء خوراک دام از نظر داشتن رنگ های طبیعی ، استحکام 
و وجود موارد خارجی ، رشد کپک ها ، تجمع مواد خوراکی به صورت 
قالبی یا توده ای شکل شدن ، وجود شپش و دیگر موارد غیر طبیعی 
را می توان از طریق حس بینایی انجام داد. تهیه خوراک دام با استفاده 
از اجزاء خوراکی فاسد یا غذای کپک زده قالب شکل شده ، منجر به 

کاهش تولید و مرگ و میر باال خواهد شد.
دانه های کپک زده خصوصاً در قسمت رأس دانه )قسمت زاینده( تغییر 
رنگ داده و رنگ های سبز ، خاکستری یا سیاه در آنها ایجاد می شود. 
ذخیره مواد غذایی به صورت نامناسب و یا طوالنی مدت و یا انبار کردن 
در مکان هایی با رطوبت باال منجر به توده ای و قالبی شکل شدن این 
مواد غذایی شده و ضمن رشد قارچ ها در آن، ظاهر سوخته مانند پیدا 

می کند )سوختن خود به خودی.
تقلب به صورت استفاده از سبوس برنج یا انواع نواله های روغنی ارزان 
تر به جای نواله روغنی بادام زمینی؛ و یا بکاربردن سر میگو ، خرچنگ 
، صدف و موارد دیگر به جای ماهی را می توان با بررسی دقیق چشمی 
)به خوبی بررسی خوراک با میکروسکوپ( تعیین نمود. ماهی سفید به 
به ماهی  ، نسبت  بهتر کیفیت  دلیل داشتن مقدار کم روغن و حفظ 

تیره ارج است.
چه زمانی چشم ها کفایت نمی کنند؟

بررسی خوراک دام با میکروسکوپ بهتر از آزمایش چشمی آن است. 
در این مورد خوراک ها و اجزاء آنها با یک میکروسکوپ صفحه گسترده 
بررسی می شوند. این کار عمدتاً برای تعیین تقلب ها ، اجسام خارجی 
و ناخالصی ها در خوراک های آسیا شده و اجزاء خوراک دام بکار می 
رود. تقلب های مختلف مثل استفاده از پوست شلتوک ، نیام ، سنگ 
ها ، اجسام خارجی و جایگزینی مواد ارزان تر را می توان به سادگی 
بوسیله بررسی آنها با میکروسکوپ تشخیص داد. همانطور که در جدول 
1 نشان داده شده بر اساس رنگ خوراک ها می توان این نوع تقلبات 

را شناسایی کرد.
فقط  زیرا   ، دارد  محدودی  برد  کار  خوراکی  مواد  ذرات  رنگ  بررسی 
یا یک احتمال را در مورد یک جزء در یک نمونه  یک نظر آزمایشی 
خوراکی  اجزاء  برای  آن  کاربرد  حال  این  با  دهد.  می  ارائه  ناشناخته 

شناخته شده معقول است.
انواع  شناسایی  برای  غذایی  میکروسکوپی  های  تکنیک  از  توان  می 
پوست   ، مثل سنگریزه  تر  ارزان  مواد  از  استفاده  و  ها  تقلب  گسترده 
با  کرد.  استفاده  دیگر  موارد  و  شده  خرد  های  دانه   ، نیام   ، شلتوک 
این روش می توان وجود پودر مو یا پودر چرم در پودر گوشت و پودر 
ماهی؛ وجود کنجاله دانه کرچک یا کنجاله دانه درخت پنبه در کنجاله 
را  تر  ارزان  یا جایگزینی مواد مشابه  و  آفتاب گردان  کنجد و کنجاله 

تشخیص داد.
ارزیابی با حس بویایی:

تراشه  نامناسب  و  مدت  طوالنی  ذخیره  از  ناشی  ترشیدگی  توان  می 
برنج ، ماهی روغنی ، دانه های روغنی ، پودر گوشت ، پودر شفیره کرم 
ابریشم ، چربی ، روغن و دیگر اجزاء خوراکی غنی از روغن را تشخیص 
داد. استفاده از چنین اجزاء خوراکی ترشیده در غذای حیوانات منجر به 
تخریب ویتامین های محلول در چربی می شود. بعالوه طعم نامناسب 
چنین اجزاء خوراکی منجر به مصرف کمتر غذا توسط دام و زیان تولید 
قابل درک  استشمام  نیز توسط  بوی کپک زدگی  می شود. همچنین 
است. گاهی با کسب تجربه بیشتر می توان بوهای نامتعارف ناشی از 
فساد و ماندگی اجزاء خوراکی را تشخیص داد. ولی به هر حال دامنه 

اثر این نوع تشخیص چندان عمیق و گسترده نمی باشد.
امید است ارائه این مطالب بتواند شما را در جهت تشخیص بهتر مواد 

خوراکی و اطمینان از سالمت آنها تا حد زیادی کمک نماید.
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نحوه کنترل و ریشه کنی
 جوندگان در مرغداری

جوندگان عامل انتقال بسیاری از بیماریها در پرندگان و حتی کارکنان 
بیوسکوریتی  برنامه  مهم  بخشهای  از  یکی  بنابراین  هستند.  مرغداری 

مبارزه با جوندگان است.
در این مقاله در مورد زیانهایی که جوندگان به تاسیسات و ساختمانها 
می زنند و حتی دان مورد مصرف طیور را که مصرف می کنند بحث 

می کنیم البته این ضررها را هم باید در نظر داشته باشیم.
کنترل موفقیت آمیز و موثر جوندگان بستگی به برنامه ریزی و اجرای 
مداوم آن دارد و نه تنها جوندگان را از بین می برد باعث جلوگیری از 
ورود و نفوذ دوباره آنها نیز می باشد. مرغداران زیادی اهمیت رعایت 
بیوسکوریتی در کنترل بیماریها و باال رفتن سود خود را می دانند. با 
از  ناشی  احتمالی  آنفوالنزای طیور و خطرات  بیماری  همه گیر شدن 
بیوتروریسم اهمیت بیوسکوریتی آشکارتر شده است. و با وجود اهمیت 
بسیار زیاد آن بسیاری از مرغداران موارد بیوکسیوریتی را اجرا نی کنند 

یا اصال باور ندارند.
چرخه انتقال بیماری را بشکنید:

بیوسکوریتی، عبارتست از اجرای برنامه هایی جهت پیشگیری از انتقال 
و وقوع بیماریهای عفونی و تضمین سالمت دام و طیور.

نحوه آلوده شدن گله های طیور به عوامل بیماری زا طی چرخه ای 
این  عوامل  گویند.  می  انتقال  ی  زنجیره  آن  به  که  گیرد  می  صورت 
و  ورودی  مبادی  بیماری،  مخزن  بیماریزا،  عامل  از:  عبارتند  چرخه 

خروجی، انتقال عامل بیماری و نهایتاً میزبان مستعد به بیماری.
اگر در این چرخه یکی از عناصر کم شده و یا از بین برود و زنجیره در 
هم بشکند، خطر انتقال بیماری تا حد چشمگیری کاهش خواهد یافت.

در هر دوره پرورش و فرآوری طیور، نقاط کنترلی متعددی وجود دارد 
که می تواند مبادی ورود و انتقال عوامل بیماری زا را مسدود نمایند. 

این نقاط عبارتند از:
-1 ورودی مرغداری

2- ورودی هر یک از سالن ها
3- آلودگی عرضی در طی پرورش از پرنده ای به پرنده دیگر

4- حذف تلفات
5- مدیریت بستر و نحوه تخلیه آن

6- بهداشت مرغداری
7- دفع جوندگان و حشرات موذی

در بین جانوران موذی موجود در مرغداری ،جوندگان به عنوان مهمترین 
عامل انتشار عوامل بیماری زا به شمارمی روند این موجودات به دلیل 
گزینی  النه  همچنین  و  سالنها  و  مرغداری  به  نفوذ  در  توانایی خاص 
داخل و اطراف سالنهای مرغداری نقش مهمی در انتقال عوامل بیماریزا 
ایفاء می کنند. عالوه براین، وجود جوندگان ، پرنده را نسبت به برخی 
بیماری ها حساس تر و مستعد تر می نماید. در صورت نفوذ جوندگان 
با خطر  از نظر بیوسکوریتی مرغداری  باید گفت  به مرغداری و سالن 
جدی مواجه است. در این حالت مرغدار باید بالفاصله از کارشناسان در 
این خصوص مشاوره بگیرد تا عالوه بر کنترل نفوذ فعلی جوندگان و 
مبارزه با آنها، از وقوع احتمالی آن در آینده نیزجلوگیری به عمل آید.

روش جامع و فراگیر: بیوسکوریتی:
بیوسکوریتی روش مبتنی بر اصول منطقی و تا حدی ابتکاری است. هر 
مرغداری صرف نظر از نوع گله و اندازه مرغداری، می تواند بر اساس 
نیاز و نوع عملکرد خود برنامه ای جامع طراحی کند به گونه ای که 
مرغداری  نیاز  تشکیل شودو جوابگوی  ای  مراحل ساده  از  برنامه  این 
مورد نظر باشد. به یاد داشته باشید برنامه ای موثر است که بتواند همه 
ابعاد و مراحل پرورش را در نظر بگیرد و بتواند منجر به پایین آوردن 
خطر ناشی از حضور انتقال عوامل بیماری زا گردد و یا آنرا به حداقل 
ابتدا بر رویه های سختگیرانه و مغیارهای کنترلی  برساند. این برنامه 
و پیشگیرانه تاکید دارد و کلیه کارکنان باید ملزم به اجرای آن باشند. 
این برنامه نباید مالل آور و محدودیت زا باشد. بلکه باید به آسانی قابل 
اجرا بوده و با حد اکثر بازده و سود همراه باشد. برنامه ای توسط اتحاد 
مرغ کشور امریکا تدوین گردیده است. این برنامه از 5 مرحله تشکیل 
شده است و می توان بر اساس مرغداری آنها را تغییر داد که در زیر 

ذکر شده است:
1- عوامل خطر ساز را در نظر بگیرید:

سایر  و  جوندگان  نفوذ  جمله  از  مرغداری  فعلی  شرایط  از  فهرستی 
عواملی که می توانند باعث ورود عوامل بیماری زا شوند تهیه کنید.

2- اقدامات بیوسکوریتی مورد نیاز را تشریح کنید: فهرستس از اقدامات 
مورد نیاز جهت اصالح وضعیت کنونی و مبارزه با مخاطرات فعلی تهیه 

کنید: الزم است به مساله هزینه و سود هر یک توجه داشته باشید.
اقدامات  همه  گذارید:  اجرا  به  را  نیاز  مورد  معیارهای  و  اقدامات   -3
ارائه  کارکنان  کلیه  به  را  نیاز  مورد  آموزشهای  کنید.  اجرا  را  کنترلی 
اجرا  نیاز در مرغداری  یقین حاصل کنید که معیارهای مورد  نمایید. 

می شود.
4- مخاطرات و میزان پیشرفت را مرتب بررسی کنید: مرتب مرغداری 
می  اجرا  برنامه  آیا  که  شوید  مطمئن  تا  دهید  قرار  بررسی  مورد  را 
همراه  که  باشید  داشته  توجه  حیاتی  و  مهم  نکته  این  به  نه.  یا  شود 
ممکن است بدلیل تغییرات مورد نظر شما شرایطی جدید بوجود آید 
بیماریزای محیطی  عوامل  انتقال سایر  و  ورود  منبعی جهت  که خود 

گردد. بنابراین هوشیار باشید.
ایجاد کنید: به یاد داشته باشید که شرایط  نیاز تغییر  5- بسته به 
تغییر می کنیم.  نیز  ما  ان  بر اساس  و  تغییر است  همواره در حال 
به  را  الزم  آموزشهای  باید  کنید  ایجاد  تغییری  خواهید  می  اگر 
کارکنان ، مدیران و کارشناسان فنی و به کلیه افرادی که به نوعی 

منبع : صنعت طیور قم
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ارائه کنید. درگیر هستند 
مراحل دوگانه: برنامه بیوسکوریتی موثر باید 2 مرحله داشته باشد تا 
بتواند با مراحل دوگانه تولید هماهنگی داشته باشد این مراحل دوگانه 
مجدد  آلودگی  از  جلوگیری  همچنین  و  ضدعفونی  و  شستشو  شامل 

می باشد.
مرحله 1( شستشو و ضدعفونی:

این مرحله مربوط به زمانی است که می خواهیم گله جدیدی را وارد 
کنیم. مراحل حیاتی در این مرحله به شرح زیر می باشد:

و  کود،  قبیل  از  قدیم  گله  بایدبقایای  است  ممکن  که  حدی  تا   )1
بسترودان را خارج کنیم.

2( سیستم آبرسانی ودان خوری تمیز و ضد عفونی شود.
3( تجهیزات و وسایل نقلیه تمیز و ضد عفونی شود.

4( نظافت و ضد عفونی ساختمان ها
5( بستن مجاری ورود حشرات

6( بستن و مسدود سازی مجاری ورود جوندگان
یکی از عناصر مهم مرحله اول مبارزه جدی با نفوذ جوندگان می باشد. 
پس از تخلیه پرندگان قبلی، تا جایی که می توانید منابع غذایی موجود 

را از بین ببرید.
های  نرده  متری  3تا4  فواصل  در  کنید  سعی  خانگی  موش  مورد  در 
قرار  االثر  سریع  موشهای  مرگ  مرغداری  داخلی  در سمت  و  ورودی 

از موش خبری  بینید در مکانی  اگر می  نکنید.  را قطع  دهید. طعمه 
آن  در  که جمعیت جوندگان  کنید  منتقل  محلی  به  را  نیست طعمه 
که  کنید  استفاده  ای  از طعمه  بیشتر  کنید  است. سعی  بیشتر  محل 
جوندگان تمایل بیشتری به آن دارند و بدین ترتیب سایر موشها را نیز 
از میان بردارید. در داخل سالن از مرگ موشهایی که به شکل پلت می 
باشند استفاده نکنید زیرا موشها این توانایی را دارند که آنرا برداشته 
و در جای دیگر پنهان کنند و چه بسا بعدها جوجه ها آنرا به عنوان 
غذا مصرف کنند در مورد موشهایی که در سقف سالن سکونت دارند، 
باید از نوعی مرگ موش استفاده کنید که به مذاق آنها خوش باشد. 
این موشها اصالتاً موشهای مناطق کرمسیر هستند که بر فراز درختان 

زندگی می کنند.
باید سعی کنید غذا را در محل عبور آنها قرار دهید که اغلب باالتر از 
کف سالن است. برای قرار دادن طعمه می توانید از تله های سیمی و 

یا ثابت استفاده کنید و طعمه را داخل آن قرار دهید.
از  باید  تونل حفر می کنند.  نروژی که در زمین  برای موشهای گونه 
آنها را مستقیم داخل حفره  پلت های کوچک و شل استفاده شود و 
قرار دهیم چنانچه پلت بزرگ باشد جانور سعی می کند آنرا از مسیر 
النه خود بردارد از آن استفاده نخواهد کرد. پلت هایی که برا ی این 
نوع موشها استفاده میشود گاهی پارافینه هستند تا بتوانند در مقابل 
رطوبت تونل النه موش مقاومت کنند. ظاهر این نوع پلت شبیه دانه 
هایی می شود. که بوسیله باد به داخل النه آمده اند و بنابراین مورد 
پذیرش موشها قرار میگیرند. سعی کنید حداقل هفته ای یک بار در 

از  دیگر  شوید  مطمئن  که  زمانی  تا  کنید،  استفاده  سموم  از  حفرات 
موشها و جانوران موذی خبری نیست. پس از اتمام کار هر گز حفرات 
را نبندید. زیرا اگر زمانی دوباره موشها بخواهند حفره را مجدداً حفر 

کنند پلت های سمی را به بیرون خواهند انداخت.
مرحله دو: جلوگیری از آلودگی مجدد

ممانعت از آلودگی مجدد به ما کمک می کند تا بتوانیم بیوسکوریتی را 
حین پرورش گله جدید )دوره جدید( رعایت کنیم. بدلیل اینکه هر شی 
یا فرد جدیدی که وارد مرغداری می شود. می تواند به طور بالقوه ناقل 

بیماری باشد، باید از طریق زیر دسترسی ها را کنترل کنیم:
1- محدودیت در مورد بازدید کنندگان 

لباسهای  و  چکمه  مصرف،  یکبار  یا  و  تمیز  لباسهای  از  استفاده   -2
سراسری

3- اعمال محدودیت در خصوص ورود وسائط نقلیه و ضدعفونی آنها
4- نظافت و ضدعفونی دست و کفش کلیه افراد

5- مبارزه با حشرات
6- مبارزه با جوندگان )موش و ...(

یکی از اجزای مهم مرحله دو ممانعت از ورود جوندگان می باشد.
اطراف  مزاحم  اشیاء  سایر  و  غذایی  مواد  کلیه  کنید  سعی  باید  اوالً 
محیط  جذابیت  از  کنیدتا  آوری  جمع  را  مرغداری  محوطه  و  سالنها 
برای جوندگان کاسته شود. ثانیاً سعی کنید تراشه های چوب بوته ها 
و شاخه های کوچک، بقایای خوراک، الشه حیوانات و پرندگان، زباله و 

تجهیزات قدیمی را از محیط جمع آوری و دور کنید.
اگر در محوطه چمن کاری کرده اید، سعی کنید همیشه چمن را کوتاه 
نگهدارید. همچنین از نرده های سنگی جهت ممانعت از ورود موشها 
به محوطه سالن به خصوص قبل از محلی که در موقع بارندگی سقف 
سالن در آن محل چکه می کند استفاده کنید و به گونه ای باشد که 
محوطه چمن کاری شده از سالنها جدا باشد و احیاناً موشها نتوانند از 

آن محلها به سالن راه پیدا کنند.
در وهله بعد باید کف سالن را از نظر وجود حفرات بررسی کنید. اگر در 
قسمت هواکشها و ورودی تهویه مخازنی جهت ورود و خروج جوندگان 
وجود دارد. مسدود شود. همچنین دربهای سالن باید به گونه ای باشند 

که هنگام بسته شدن دارای شکاف و درز نباشند.
سعی کنید در مناطقی که احتمال می دهید موشها و سایر جوندگان از 
آن عبور خواهند کرد طعمه های خود را قرار دهید که با پلت های حاوی 
مرگ موش همراه باشند. چنانچه جوندگان بخواهند از محیط اطراف وارد 
محوطه مرغداران شوند احتماالً با این تله ها برخورد خواهند کرد و طعمه 
را مورد استفاده قرار میدهند سعی کنید در هر تله به اندازه کافی سم 
موجود باشد. در داخل محوطه مرغداری هم باید به تعداد کافی تله و سم 
موجود باشد تا چنانچه جوندگان توانستند به هر وسیله از سد خروجی 

عبور کردند و به داخل راه پیدا کرده اند با آن مواجه شوند.
هر زمانی که متوجه حضور جوندگان در مرغداری شدید، باید بالفاصله 

و قبل از استقرار و النه گزینی آنها جهت ریشه کنی اقدام نمایید.
انتخاب سموم دفع جوندگان آیا تعویض دوره ای سم، عملی صحیح است؟

در حال حاضر روش مدرن و پیشرفته دفع جوندگان مبتنی بر استفاده 
از سمومی است که خاصیت ضد انعقاد دارند. این مواد از لخته شدن 
خون جلوگیری می کنند و باعث خونریزی داخلی در بدن جانور می 

شوند و نهایتاً ظرف چند روز باعث مرگ بدون درد جانور می شوند. 
کلیه سموم دفع جوندگان که خاصیت ضد انعقادی دارند، خصوصیت 
مشترکی دارند و آن خصوصیت این است که همه آنها دارای پاد زهری 
می باشند که در ویتامینk1 موجود است البته هیچیک از سموم سریع 
االثر پاد زهر ندارند اما سموم ضد انعقاد بدلیل عملکرد نسبتاً مالیم و 
کندشان پاد زهر دارند. نکته دیگر این است که سموم ضد انعقادی در 



 9
6 

ور 
ری

ه
ش

  
ی 

ور
پر

ام
و د

ی 
دار

رغ
 م

ت
عا

طال
ا

56

w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m

غلظت پایین تری در مقایسه با نسبت به سموم سریع االثر عمل می 
کنند و به همین دلیل نسبت سایر سموم مقبولیت بیشتری دارند و 

جهت دفع جوندگان مورد استفاده قرار می گیرند.
مفهوم تعویض دوره ای سم به دهه 70 میالدی باز می گردد. در آن دوره 
مشاهده گردید که موشها و خرگشها نسبت به نوعی از سم به مرور زمان 
مقاوم می شوند. سم مورد استفاده در آن زمان نیز از انواع ضد انعقادی 
بود. بدلیل خاصیت بیولوژیکی ارثی،موشهای مقاوم شده می توانستند 
مقادیری چند برابر میزان اولیه سم که برای از بین بردن اجداد آنها کافی 
بود، بخورند و به راحتی بدن آنها توانایی متابولیزه نمودن سم مذکور را 
داشت. این مشکل متخصصان را واداشت تا به سمومی مخالف سموم ضد 
انعقاد روی آورند و یا به سموم ضد انعقادی که طی یکبار مصرف توسط 

جانور بتواند آنرا از پای در آورد عالقه نشان دهند.
تاکنون در خصوص مقاومت متابولیکی جوندگان به سموم ضد انعقاد 
مدرن امروزی گزارشی نشده اما با این وجود تعویض دوره ای سموم 
را توصیه میکنیم زیرا جوندگان به طور ذاتی نسبت به بعضی اشکال 
طعم و با ساختار سموم عالقه نشان نمیدهند. ذکر این نکته نیز ضروری 
است که اگر به طور متناوب و انحصاری از یکی از سموم استفاده کنیم 
ممکن است در آینده جوندگان نسبت به آن مقاومت پیدا کنند یکی 
از برنامه های ساده و رایج وضمناً موثر در خصوص تعویض دوره های 

سموم به شرح زیر است.
ابتدا با یک نوع سم ضد انعقادی حاوی ماده دیفتالون دوره را شروع 

از این سم استفاده کنید. بعد طی 6 ماه  کنید و تا مدت 6 ماه صرفاً 
سم جدیدی استفاده کنید که حاوی ماده برومادیولون باشد و همراه 
ترکیب غذایی جدید از آن استفاده کنید. زمانی که گله فعلی را تخلیه 
نموده اید بهتر است از سم سریع االثری مثل برومتالین استفاده کنید.

انتخاب  تری  زمانی کوتاه  ترجیح می دهندفواصل  از مرغداران  برخی 
چندانی  اعتقاد  االثر  سریع  سموم  به  آنها  از  برخی  همچنین  و  کنند 
ندارند. بعضاً مشاهده شده این افراد بجای فواصل 6 ماهه ، ابتدا 4 ماه 
مدت  گیرند.  می  پیش  را  برومادیولون  ماه   2 آن  بدنبال  و  دیفتیالون 
نظر  به  زیادی  تا حد  دوره  نحوه  و  نیست  مهم  آن حد  تا  دوره  زمان 

اشخاص مرتبط است.
سخن آخر:

در سالهای اخیر ، صنعت پرورش مرغ گوشتی و تولید تخم مرغ تا حد 
زیادی حرفه ای شده و در حالت تخصصی به خود گرفته است و البته 
نتایج خوبی نیز به دنبال داشته است با این وجود بیماری های مختلف 
و مخاطرات ناشی از آنها همراه به عنوان تهدیدی جدی در کمین این 

صنعت پر سود نشسته است.
برای  جدی  نیازی  موثر  و  کامل  بیوسکوریتی  برنامه  این  از  استفاده 
صنعت مرغداری به شمار می رود و می تواند ضامن بقا و سود آوری این 
صنعت بوده و در واقع آنرا بیمه کند. یکی از ابعاد برنامه بیوسکوریتی 
قطعاً مبارزه با جوندگان و ناقالن بیماری می باشد که باید در این مهم 

کوشا باشیم .

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: 
تولید،  در  توسعه  گونه  هر  اصلی  شرط 
فرآوری  یا توسعه صنایع  ایجاد  و  صادرات 

گوشت مرغ، تولید این محصول در وزن.
گوشت  ورود  برای  افزود:  سعیدی  محمد 
کشور،  بازارهای  به  سمنان  استان  تولیدی  مرغ 
ایجاد رغبت در  اقدام  اولین  یا بین المللی،  منطقه 
تولیدکنندگان برای پرورش مرغ در وزن استاندارد و 

مورد پذیرش بین المللی است.
وی با اشاره به اینکه متوسط وزن استاندارد بین المللی 
گوشت مرغ تولیدی بین 900 تا یکهزار و 200 گرم است، 
گفت: در حال حاضر متوسط وزن مرغ تولیدی استان سمنان 
بین 2 هزار تا 2 هزار و 400 گرم الشه است و برنامه ریزی از 
سوی وزارت جهادکشاورزی انجام شده تا این وزن به متوسط 

یکهزار و 800 گرم برسد.
سعیدی با تاکید بر اینکه تولید مرغ در وزن استاندارد باید با آموزش 
و ترویج به سرمایه گذاران و مرغداران فرهنگسازی شود، گفت: به نظر 
می رسد باید کمیته ای از سوی وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت 
مرتبط  و  نظارتی  های  دستگاه  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  درمان،  و 
تشکیل شود تا مساله نظارت بر تولید مرغ با وزن استاندارد یکبار برای 

همیشه در کشور تعیین تکلیف شود.
صادرات  دفتر  ایجاد  به  اشاره  با  سمنان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
بخش  است  نیاز  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  کشور،  در  مرغ  گوشت 
تولید،  روش های  اصالح  استاندارد،  وزن  در  تولید  برای  خصوصی 
استانداردسازی تجهیزات تولید و پرورش، به روزرسانی تغذیه و پرورش 
و روش های عرضه پیشقدم شود تا به شاخص ها و معیارهای بین المللی 

نزدیک شویم و اهداف صادراتی در این صنعت محقق شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش تخصصی صنعت مرغ استان سمنان در 
اسفند 94، گفت: مهمترین مساله برای رونق و توسعه صنعت مرغ از 
طریق ایجاد صنایع فرآوری یا برای صادرات، ایجاد تمایل و مجاب شدن 

تولیدکننده برای تولید مرغ در وزن استاندارد است.
مدیرکل دامپزشکی استان سمنان به برخی شاخص های مثبت مرغ 
در وزن استاندارد از نظر پرشکی و دارویی اشاره و خاطرنشان کرد: مرغ 
در وزن استاندارد عمر کمتری دارد و از نظر ارزش غذایی، لذیذ بودن، 
در  بیماری ها  از  ایمن  دوره  در  قرارداشتن  و  کمتر  دارویی  باقیمانده 
شاخص های مناسب و مطلوب از نظر دامپزشکی قرار دارد و با توجه به 
این ویژگی ها، مردم باید به مصرف مرغ در وزن استاندارد روی بیاورند.

سعیدی ادامه داد: از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی 
مرتبط، زنجیره تولید تا کشتارگاه و عرضه کننده و مهمتر از همه مصرف 
کنندگان باید خرید و مصرف مرغ با وزن استاندارد به فرهنگ تبدیل 
شود تا بیشترین کمک به تولید و سرمایه گذاری صنعت مرغ انجام شود.

استان که 400  این  در  مرغداری  واحد  فعالیت 450  به  اشاره  با  وی 
واحد آن تولیدکننده مرغ گوشتی با ظرفیت حدود 38 میلیون قطعه 
جوجه در چهار نوبت سال جوجه ریزی است، گفت: به دلیل نبود کشش 
بازار، در طول سال مرغداران سمنان  قیمت  تنظیم  به منظور  و  بازار 
به 25 میلیون قطعه جوجه ریزی اقدام می کنند که 13 میلیون کمتر 
و  تولید  ظرفیت  از  بخشی  یعنی  است  ساالنه  جوجه  ریزی  ظرفیت  از 

سرمایه گذاری در مرغداری استان سمنان بدون استفاده می ماند.
وزن  در  مرغ  تولید  اگر  یادآور شد:  استان سمنان  دامپزشکی  مدیرکل 
استاندارد محقق شود، امکان فرآوری یا صادرات گوشت مرغ به کشورهای 
منطقه رونق می گیرد و ظرفیت تولید نیز به 100 درصد می رسد و 

سرمایه گذاری های این بخش به طور کامل به سودبخشی می رسد.
استان سمنان 450 واحد مرغداری دارد که 400 واحد تولیدکننده مرغ 
گوشی و چهار واحد تولیدکننده مرغ بدون آنتی بیوتیک فعالیت دارند.

توسعه و رونق صنعت مرغ مشروط به تولید در وزن استاندارد
مصطفی دهقان 
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پرورش  است.قیمت  بوده  مشابه  دنیا  تمام  در  شترمرغ  چرخه صنعت 
شترمرغ در مرحله جوجه کشی باالست و وقتی مرحله بازرگانی شروع 
در  پرورش  آیند.نرخ  می  پایین  به طرز چشمگیری  قیمتها  می شود، 
مولد  های  شترمرغ  وقتی  اما  بود  یورو   4000،  1995-96 سالهای 
نرخ در سال 2000،به 1500-2000  یافتند،این  راه  بازار  به  بیشتری 
یورو برای هر شتر مرغ مولد رسید.اما پس از آن قیمتها به پایین ترین 
حد خود در سالهای 2002-2001 رسید. 300 یورو برای هر شترمرغ 

مولد ) البته چنانچه به فروش می رسیدند!(
به  کاال  ارایه  در  فروشندگان  از  بعضی  که  است  ذکر  قابل  همچنین 
مانند       روشهایی  بکار گیری  با  مباالتی کردند  کاال محصوالت خود،بی 
را  ما تخم های شما  مقابل  بخرید،در  را  ما  مولد  اگر شترمرغ های   «
خریداری می کنیم«اما همه این روشها ناکام ماندند. این روش کامال 
یک فریبکاری برای بدست آوردن پول بیشتر برای شترمرغ های مولد 
نتوانستند  اغلب  چراکه  کرد  دلسوزی  برای خریداران  نباید  البته  بود. 
نیز  اطمینان  قابل  های  توصیه  به  کنند همچنین  پیدا  مناسبی  منبع 
توجه نکردند. خریداران چیزی را که می خواستند باور کنند را قبول 

می کردند)اخبار خوب( و به هشدار ها بی توجه بودند)اخبار بد(
بازار  به عرصه  ،تولید کننده های متعددی  در سالهای 2001-2002 
گوشت وارد شدند.بسیاری از مزرعه داران همچنان روش خود را ادامه 
بازار  وارد  متعددی  پرداختند.محصوالت  رقابت  به  یکدیگر  با  و  دادند 
شد که باعث بدنامی گوشت شترمرغ می شد.همچنین سفارشها وقتی 
آماده می شدند که مزرعه داران نمی توانستند آنها را تامین کنند.ثبات 

وکیفیت محصول وخدمات رسانی نیز بسیار ضعیف بود.
گروه های محلی بطور طبیعی در قالب تعاونی ها شکل گرفتند که هیچ 
کدام کاری از پیش نبردند و مزرعه داران را به سمت ناهماهنگی،دلزدگی 
و ورشکستگی پیش بردند. مزرعه داران از تعاونی ها ،انتظار درآمد باال 
تعاونی  و  کردند  اعتماد  آنها  اداره  برای  نفر  دو  یا  یک  به  و  داشتند 
کردند. مجاب  واقعی،  غیر  های  درآمد  اساس  بر  را  داران  .مزرعه  ها 

همچنان که مزرعه داران نیز به وظایف خود عمل نکردند.این تعاونی 
تصویری  گرفتن  نادبده  با  و  شدند  می  اداره  ای  حرفه  غیر  بسیار  ها 
با  بیشتر،  سود  برای  همکاری  جای  به  دادند  شترمرغ،ترجیح  از  کلی 
یکدیگر رقابت کنندتولید کنندگان فراورده های گوشتی از این موقعیت 
استفاده کردندو شترمرغ ها را برای ذبح، بسیار ارزان خریداری کردند.

که محصوالت  بودند  یافتند،.آنهایی  نجات  موقعیت  این  از  که  کسانی 

ناگهانی  تولید کردند.در سال 2003،تغییراتی  باال  را در حجمی  خود 
باعث شد که مزرعه داران بتوانند شترمرغ هایشان را عموما با قیمت 
سال  ابتدای  بفروشند.در  شترمرغ  هر  برای  یورو   100-150 پایین 
موجود  گوشت  تقاضای  افزایش  دلیل  به  ذبحی  قابل  2004،شترمرغ 
های  فراورده  شدند.تولیدکنندگان  مواجه  شترمرغ  کمبود  با  و  نبود 
انحصاری  پرورش  برای  داران  مزرعه  کردن  مجاب  صدد  گوشتی،در 
شترمرغ برای آنها و پیشنهاد قرارداد هستند.تعداد بسیار کمی از مزرعه 
بدون  را  هایشان  شترمرغ  .آنها  مانند  می  پایبند  زمینه  این  در  داران 
توجه به قراردادی که امضا کرده اند،به کسی که پول بیشتری بپردازد 
برنامه  برای  تولیدکننده  توانایی  عدم  باعث  عمل  این  و  فروشند  ،می 
ریزی می شود؛چراکه برای جمع آوری مثال 30 شترمرغ به مزرعه ای 
می روند ،اما مزرعه شترمرغی ندارد ،در حالیکه تولیدکننده باید برای 
مشتری گوشت فراهم کند و در غیر این صورت آنها را از دست خواهد 
داد.همه آنها سعی در خرید شترمرغ دارند و برایشان اهمیتی ندارد که 
آن مزرعه ممکن است فروش شترمرغ هایش را با دیگران قرارداد بسته 
باشد و این امر،یک وضعیت پیچیده و درهم ریخته را به وجود می آورد.

هر  برای  کلی  بطور  اسپانیا  در  ذبخ  مناسب  های  شترمرغ  قیمت 
پرنده،200-180 یورو است که پیش بینی می شود در همین قیمت تا 

آینده ای نزدیک ثابت بماند.
می  کسب  مناسبی  درآمد  داران  مدت،مزرعه  کوتاه  های  دوره  در 
کنند،اما در درازمدت عدم توجه به قراردادهایشان،برایشان گران تمام 
کشورها  تمام  در  تقریبا  و  اسپانیا  در  شترمرغ  صنعت  شود.تمام  می 
نا مطمئن است.مزرعه داران دراین مورد بسیار  بسیارغیر حرفه ای و 
نسنجیده عمل می کنند.آنها قیمت جوجه و شترمرغ آماده ذبح را نمی 
دانند و در آمد خود را بر اساس پرنده هایی که وجود ندارند ،برآورد می 
کنند.تغذیه جدی گرفته نمی شود و به نظر می رسد که تمهیدی برای 

پایین آوردن هزینه هاست.
که  کنند  تشویق  را  داران  مزرعه  که  اند  نتوانسته  ها  کننده  تولید 
لذا  کنند  تولید  نیز  پوست  و  نباشد  گوشت  به  منحصر  محصوالتشان 
تخمین مقدار این محصول ممکن نیست و البته نه مزرعه دار و نه تولید 

کننده،هیچ کدام به این موضوع اهمیت نمی دهند.
خریداران عمده گوشت بسیار حریص بوده و قیمت گوشت را بر حسب 
کیلوگرم محاسبه می کنند اما در مورد خریداران کوچکتر،خطر عدم 

پرداخت مبلغ گوشت خریداری شده وجود دارد.
مناسبی  ظاهر  و  بندی  مشاهده شده،بسته  گوشتی  محصوالت  بیشتر 
موارد،کیفیت  بعضی  دارند،در  مناسبی  بندی  بسته  که  ندارند.آنهایی 

پایینی دارند.
چشم  گذشته،توسعه  سال  دو  در  اسپانیا  در  شترمرغ  گوشت  تجارت 
گیری پیدا کرده است .اگرچه که باید در زمینه راه یابی به سوپرمارکت 
ها این پیشرفت حاصل می شد.به طور کلی تقاضا برای گوشت شترمرغ 
مانند  زیادی  ای  زنجیره  های  کننده  توزیع  و  شده  بیشتر  اسپانیا  در 
MAKRO،El Corte de Ingles و Euroski در این امر فعالیت 
دارند.اما گوشت شترمرغ در قصابی ها و یا در لیست غذای رستوران 
ها دیده نمی شود .بیشتر گوشت تولیدی در اسپانیا ،به فرانسه و آلمان 

صادر و به قیمت کمی فروخته می شود .
با این وصف،مزرعه داران در بهترین موقعیت قرار دارند. آنها می توانند 
به  را  ذبح خود  آماده  پرنده  ریزی کنندو هر  برنامه  تر  بسیار مطمئن 

تولید کننده انتخابی خود با قیمت 200-180 یورو بفروشند.

صنعت شترمرغ در اسپانیا
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