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افزایش رقابت فشرده و در حال رشد در صنعت طیور جهان مستلزم تولید مرغ های تخمگذار با عملکرد 

تولیدی باالست تا درخواست و نیازمندیهای بازار را تامین نماید.

این  برآورد  برای  را  عالی  با کیفیت  تخمگذار  مرغ  از سویه های  آلمان طیف وسیعی  تیرزوخت  لهمن 

نیازمندیها به بازار ارائه می دهد.

برنامه های پایش فشرده در کلیه فارم های مولد و جوجه کشی های مربوطه توسط آزمایشگاه دامپزشکی 

ما اطمینان به وضعیت سالمت بسیار باال و قابل دسترس جوجه های تولید شده توسط لهمن تیرزوخت 

را میسر می سازد.



      محصوالت کمپانی لهمن تیرزوخت

محصوالت پذیرفته شده اصلی عبارتند از: 

- ال اس ال کالسیک *
)LOHMANN-LSL-CLASSIC(

- لهمن قهوه ای کالسیک **
)LOHMANN-BROWN-CLASSIC(

این دو مـرغ در زمینـه تولیـد تخـم مـرغ درشـت و با

کیفیت منـاسب سفـید و قهـوه ای به خوبـی شناخـته

شده هستنـد.

-  لهمن ال اس الیت
)LOHMANN-LSL-LITE(

- لهمن قهوه ای الیت  
)LOHMANN-BROWN-LITE(

این دو محصول برای بازارهایی که تخم مـرغ کوچـکتر  

و کفایت بیشتر تبدیل دان به تخـم مرغ را می پسـندند 

ارائه شده است.

- لهمن ال اس ال  اکسترا 
)LOHMANN-LSL-EXTRA(

- لهمن  قهوه ای  اکسترا 
)LOHMANN-BROWN-EXTRA(

این دو محصول برای بـازارهـایی که تخـم مرغ با انـدازه 

بسیار بزرگ نیاز دارند قابل ارائه می باشد.

*LSL مخفف Lohmann-Selected-Leghorn می باشد.  
** Lb مخففLohmann -Brown می باشد.
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محصوالت کمپانی لهمن تیرزوخت

)LOHMANN-SANDY( لهمن سندی -

این مرغ دارای پر سفید بـوده و تخم مـرغ کرم رنگ تـولید 

می نماید. ضریب تبدیل عالی دارد و از موقـعیت و وضعیت 

سالمت قوی برخوردار است.

)LOHMANN-TRADITION( لهمن ترادیشن -

مرغ تخمگذار قهوه ای می باشد که ظرفیت تولید تخم مرغ

قهوه ای با وزن بسیار باال را دارد.

مزیت اصلی آن تولید تخم مـرغ با وزن بـاال و یکنـواخت از

ابتدای شروع تولید است.

)LOHMANN-SILVER( لهمن سیلور -

این مـرغ دارای پوشش پر سفـید می باشد امـا تخـم مـرغ

قهوه ای با اندازه کوچک و یکنـواختی را  تولیـد می نمایـد

سودمندی ویژه این مرغ پوشش پر بسیار عالی آن می باشد. 
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چرا باید این دفترچه راهنمای مدیریت را مطالعه کنید؟

بیشتر کسانی که به تولید تخم مرغ مصرفی جوامع اشتـغال دارند، قـباًل دفتـرچه راهنمـای مدیریتی 

سویه های مختلفی از مرغ تخمگذار را دیده و یا مطالعه کرده اند و ممکن است اینگونه فکر کنند که 

خواندن یکی از آنها کافی است و نیازی به مطالعه دفترچه راهنما ی سایر سویه ها نیست. اما افرادی 

هم هستند که محتویات دفترچه هر سویه را به دقت مطالعه نموده و جستجوگر موارد تازه ای هستند 

که از طریق آن بتوانند به اطالعات ویژه و جدیدی دست یابند تا در مورد این سویه جدید و روش های 

اند به شرح و توضیح جزئیات  افرادی که تازه به این شغل پرداخته  مدیریتی مرتبط به آن بکار برند. 

بیشتری نسبت به آنچه در این دفترچه آمده است نیازمند هستند ما امیدواریم که هر خواننده ای اطالعات 

مفیدی را برای تایید و یا بهبود روش های مدیریتی خود در این دفترچه بیابد.
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در دهه های اخیر متدهای پیشرفته بطور قابل توجهی باعث بهبود و اصالح نژاد شده اند - به 

دنبال توسعه سیستم های قدرتمند پردازش الکترونیکی اطالعات این امکان فراهم شده است 

تا تئوری انتخاب سیستماتیک را در عمل اجرا نمود و کمیت های ژنتیکی مدرن را به واقعیت 

در آورد.

از مدتها قبل لهمن تیرزوخت این تکنیک ها را مورد استفاده قرار می داده و بنابراین می تواند طیف 

گسترده ای از تجربیات و دانسته ها را عرضه نماید. وجود یک تیم برجسته از متخصصین، تضمین کننده 

استفاده سریع از نتایج آخرین تحقیقات می باشند به همین دلیل تغییر نیازمندیهای بازار را می توانند 

سریع و به شکل مناسب پاسخگو باشند. 

برای  اول  رده های  در  مرجعی  همواره  المللی  بین  و  ملی  در سطح  تیرزوخت  لهمن  این ها  بر  عالوه 

پاسخگویی به سواالت در زمینه سالمت طیور بوده است زیرا سالمت، یکی از فاکتورهای اساسی برای 

دستیابی به عملکرد و سودآوری قابل قبول می باشد. 

عملکرد تولیدی عالی توسط انتخاب روش های سیستماتیک
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عملکرد تولیدی عالی توسط انتخاب روش های سیستماتیک

تحقیقات فشرده در آزمایشگاه های متعلق به لهمن تیرزوخت، درکنار افزایش مقاومت بوسیله روش های 

ژنتیکی و ایجاد و اطمینان از وجود شرایط قوی بهداشتی، بنیان های اساسی تضمین کننده کیفیت 

محصوالت تولیدی لهمن تیرزوخت، می باشند.

ضمناً لهمن تیرزوخـت توصیه و پیشنهادات الزم مبتنی بر دانش و تجربه را در زمینه های تـهیه جیره، 

تغذیه و نکات و موارد تکنیکی را برای پاسخگویی به سواالت مطرح را مهیا کرده است و در این زمینه 

پاسخگو می باشد. بکارگیری این تجربیات وسیع باعث بازدهی مناسب در همه جنبه های مدیریت طیور 

قابل  و  قیمت  ترین  مناسب  باالترین کیفیت،  در  مرغ  تخم  تیرزوخت  لهمن  با محصوالت  خواهد شد. 

رقابـت تـولید خواهد شد.

نتایج حاصل از مقایسه عملکرد های تولیدی در فارم های مختلف توسط انستیتوهای مستقل، تایید کننده 

این موفقیت ها هستند. محصوالت لهمن تیزروخت همواره جزو برنده ها بوده و در میان چند محصولی 

که جایگاه اول جهان را دارند قرار دارد.

لهمن تیرزوخت همراه واقعی برای مدیریت موفقیت آمیز در حال پیشرفت طیور می باشد. 
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  شمای ژنتیکی )نژادی(



لهمن ال اس ال الیت
سن در %50تولید

حداکثر تولید

150-140 روزگی

94-96%

%96-93تعداد تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

در12ماه تولید

در14ماه تولید

در17ماه تولید

)329( 331-326 عدد

)372( 375-370 عدد

)445( 447-422 عدد

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

در12ماه تولیدتولید تخم مرغ

در14ماه تولید

در17ماه تولید

)20/04( 20/5-19/5 کیلوگرم

)22/85( 23/2-22/7 کیلوگرم

)27/57( 28-27 کیلوگرم

میانگین وزنی تخم مرغ

در12 ماه تولید

در14ماه تولید

در17ماه تولید

 )61( 61/5-65/5 گرم

)61/4( 62-61 گرم

)61/9( 62/5-61/5 گرم

خصوصیات تخم مرغ
رنگ پوسته

توان مقاومت پوسته در مقابل فشار

سفید

بیشتر از40 نیوتون

مصرف دان

1 تا 20 هفتگی

دوران تولید

ضریب تبدیل

7/5-7 کیلوگرم

115-105گرم روزانه

تقریبا 2/1-2 کیلوگرم دان به ازای هر 

کیلوگرم تخم مرغ

وزن بدن
در 20 هفتگی

در پایان دوره تولید

1/4-1/3 کیلوگرم

1/8-1/7 کیلوگرم

   توان زنده ماندن
در دوران پرورش

در دوران تولید

97-98%

92-93%
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  اطالعات عملکرد تولیدی
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CHICKS HOUSING جوجه ریزی

پیشنهادات عمومی

- قبل از ورود جوجه ها عملکرد، شرایط و امکانات سالن مورد بازرسی قرار گیرد.

- درجه حرارت سالن را در زمان مناسب به 36-35 درجه برسانید. در تابستان 24 ساعت و در زمستان 

از به میزان نرمال رسیدن درجه  بپردازید. بعد  از ورود جوجه ها به گرم کردن سالن  48 ساعت قبل 

پیشنهادی  نمایید. درجه حرارت  استفاده  تهویه  از حداقل  یکنواخت کردن دمای سالن  برای  حرارت، 

)36oc-35( را به مدت 72-48 ساعت ثابت نگهدارید. رطوبت نسبی سالن باید حداقل %60 باشد.

آب  به  بتوانند  مشکلی  هیچ  بدون  که جوجه ها  نمایید  تنظیم  شکلی  به  ارتفاع  نظر  از  را  آبخوریها   -

دسترسی داشته باشند.

- اگر از سیستم آبخوریهای نیپل استفاده می کنید، فشار آب را کم کنید تا جوجه ها زودتر متوجه منشاء 

آب شده و از نیپل ها استفاده نمایند.

- درجه حرارت آب را حدود 25-20 درجه تنظیم نمایید. اینکار را با تخلیه آب موجود در لوله های 

منتهی به نیپل و یا توسط تعویض آب موجود در کله قندی ها انجام دهید.

- از برنامه نوری پیشنهادی مندرج در صفحه 33 استفاده نمائید.

پرورش در قفس

- کف قفس و خط دانخوری را بر اساس توصیه سازنده تنظیم نمائید.

- در کف قفس ورقی از کاغذ پهن نمائید و مقداری دان در آن پخش کنید در روز هفتم این کاغذ را 

جمع آوری کنید.

- کارتن های محتوی جوجه را در کف سالن پخش نموده و درب کارتن را از اتصاالت مرتبط جدا و بر 

روی کارتن بگذارید.

- کارتن ها را از دورترین قسمت سالن به سمت درب ورودی شروع به تخلیه نمائید. جوجه ها را در          
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قفس هایی که قبال آب و دان آماده مصرف در آنها وجود دارد تخلیه نمائید.           

پرورش بر روی بستر

- قبل از ورود جوجه ها و بعد از گرم کردن سالن و بستر، پوشال چوب یا کلش گندم مناسب را در کف 

سالن پخش نمائید.

- بعد از ورود، جوجه ها را هر چه زودتر در نزدیکی و یا زیر مادرهای حرارتی تخلیه نمائید.

- درجه حرارت مادر حرارتی را به صورت زیر اندازه گیری نمائید.

ترمومتر )دماسنج( را در8 سانتی متری لبه داخلی و 8 سانتی متر باالتر از بستر قرار داده و میزان حرارت 

را ثبت کنید.

- نوک چند جوجه را در آب غوطه ور کنید و با دستکاری نیپل و بشقاب زیر آن و ریختن آب باعث جلب 

توجه جوجه به منشا و منبع آب شوید، به این ترتیب آنها را برای مصرف آب کمک کنید بعد از پیدا 

کردن آب آشامیدنی توسط جوجه ها )تقریباً 2-3 ساعت طول می کشد(، مصرف دان هم شروع می شود. 

اولیه از مصرف بهـتر و بیشـتر دان توسط   با اضافه کردن سینی های دانخوری بیشتر در چند روز   -

جوجه ها اطمینان حاصل کنید.

- جوجه ها باید قبل از اینکه امکانات پرورش اولیه برداشته شود به خوبی پردرآورده باشد.

درجه حرارت بدن جوجه ها

اطالع از درجه حرارت بدن جوجه امکان مناسبی جهت تنظیم دمای سالن فراهم می نماید. برای انجام 

اینکار از دماسنج های ویژه اندازه گیری دمای بدن از راه گوش ویژه انسان که با اشعه مادون قرمزکار    

می کند استفاده می شـود. محل مـورد نـظر دماسنـج را به آرامی به کلـواک جوجـه چسبانده تا درجه 

حرارت بدن جوجه مشخص شود. درجه حرارت نرمال جوجه یکروزه 40-41 درجه می باشد. ارزیابی 

درجه حرارت جوجه ها در نواحی مختلف سالن برای دستیابی به نتیجه قابل قبول ضروری است اینکار 

CHICKS HOUSING جوجه ریزی



14 

CHICKS HOUSING جوجه ریزی

را همانند روش ارزیابی وزن و یکنواختی پولت ها انجام دهید. اطالعات به دست آمده را جمع آوری و 

میانگین آن را محاسبه نمائید. به عنوان مثال اگر درجه حرارت بدن جوجه ها 39/5 می باشد درجه 

حرارت سالن را باید 0/5 درجه افزایش دهید. در کنار درجه حرارت سالن فاکتورهای دیگری هم وجود 

دارند که می توانند بر درجه حرارت بدن جوجه اثر منفی بگذارند و شامل موارد زیر هستند:

- توزیع غیر یکنواخت هوا در سالن

- رطوبت پائین سالن )در رطوبت پائین سالن، ظرفیت انتقال حرارت توسط هوا کاهش می یابد.(

- گرم کردن سالن قبل از ورود جوجه ها فراموش نگردد.

بعد از چند ساعت نحوه توزیع جوجه ها را ارزیابی نمائید، رفتار جوجه ها بهترین عالمت و بیان کننده 

وضعیت آنهاست.

- اگر چنانچه جوجه ها به طور یکنواختی پخش شده و آزادانه در حال حرکت هستند درجه حرارت و 

تهویه در وضعیت مناسبی قرار دارد.

- اگر جوجه ها به شکل متراکمی در کنار هم قرار گرفته و یا از قرار گرفتن در محلی از سالن خودداری       

می کنند، بیانگر این است که در آن محل درجه حرارت پائین بوده و یا کوران وجود دارد.

- اگر جوجه ها با بالهای باز و در حال نفس کشیدن با دهان باز روی بستر بوده و یا خوابیده اند درجه 

حرارت خیلی باال است.

به محض مشاهده اولین عالمت که جوجـه ها

را  علت  ندارند  قرار  راحتی  وضعیت  در 

و  کرده  تصحیح  را  وضعیت  نموده،  مشـخص 

شرایط را مرتب کنترل نمائید.  
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 ENVIRONMENT محیط

شرایط محیطی بر روی وضعیت سالمت و عملکرد تولیدی گله اثر دارد. مهمترین فاکتورهای محیطی 

عبارتند از: درجه حرارت، رطوبت و سطح گازهای سمی در هوا

درجه حرارت مناسب به سن گله بستگی دارد. جدول زیر راهنمایی برای اعمال درجه حرارت مناسب در 

سطح پرندگان می باشد. همچنان که قباًل تذکر داده شد رفتار پرندگان بهترین عالمت و بیانگر درجه 

حرارت صحیح می باشد. همواره درجه حرارت محیط را به تدریج کاهش دهید، از کاهش ناگهانی به 

مقدار زیاد خودداری کنید و اگر از سیستم تهویه برای تنظیم درجه حرارت استفاده می کنید مواظب 

باشید که مقدار کافی هوای تازه وارد سالن شود.

                   جدول 1 - درجه حرارت مورد نیاز درسطح پرندگان با توجه به سن آنها

- درجه حرارت بدن جوجه باید41-40 درجه باشد.
- رطوبت نسبی داخل سالن باید %70-60 باشد.

- کیفیت هوا باید نیازمندیهای حداقلی زیر را تامین کند.

                            جدول 2- نیازمندیهای حداقلی کیفیت هوا
             

)O2(20%بیشتر ازاکسیژن

)CO2(0/3%کمتر ازدی اکسید کربن

)CO(کمترازمنواکسید کربنPPM 40

)NH3( کمتراز آمونیاکPPM 20

)SH2(کمتر ازPPM 5
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VACCINATION واکسیناسیون

نظر  از  متفاوت  مناطق  بیماریهاست.  شیوع  از  پیشگیري  براي  وسیله  و  راه  مهمترین  واکسیناسیون 

اپیدمیولوژی بیماری ها نیازمند برنامه های واکسیناسیون ویژه و منطبق بر اپیدمیولوژی بیماری ها در 

همان مناطق هستند. بنابراین ضروری است به راهنمایی های دامپزشک منطقه و یا سرویس های ویژه 

سالمت گله در آن منطقه مراجعه شود. فقط گله های سالم باید واکسینه شوند، انقضای تاریخ مصرف 

واکسن ها کنترل شود، واکسن ها نباید بعد از اتمام تاریخ انقضا مصرف شوند. شماره سریال، نام کارخانه 

سازنده و تاریخ واکسیناسیون باید ثبت شود.

روش های واکسیناسیون

- واکسیناسیون انفرادی پرندگان:

پرندگان را می توان به روش های تزریقی و قطره چشمی به طور انفرادی واکسینه کرد. این روش ها بسیار 

موثر بوده و توسط پرندگان قابل تحمل است اما اجرای آن ها مستلزم کار و هزینه بیشتری است.

- واکسیناسیون به روش آشامیدنی: 

روش آشامیدنی کار و هزینه کمتری را الزم دارد اما باید با دقت بسیاری انجام شود تا موثر باشد. آب 

مورد استفاده جهت واکسیناسیون نباید محتوی ضد عفونی کننده ها باشد. گله مورد نظر باید حدود 2 

ساعت از آب محروم گردد )تشنگی داده شود(. در طول فصولی که هوا گرم است مدت تشنگی کاهش 

داده می شود. واکسن تهیه شده باید در فاصله 2 تا4 ساعت پس از تهیه، مصرف گردد. هنگامی که گله 

بوسیله واکسن محتوی ویروس های زنده واکسینه می شود، افزودن 2 گرم شیر خشک در هر لیتر آب ، 

برای حفاظت از ویروس و پیشگیری از کاهش تیتر ویروس، ضروری است.

- واکسیناسیون به روش اسپری:

این روش از نظر انجام آسانتر بوده و خیلی موثر است اما ممکن است گاهی با واکنش های جانبی همراه 

باشد. اسپری باید در گله ها تا سن 3 هفته به صورت قطره درشت انجام شود.
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برای انجام اینکار فقط از آب مقطر استریل استفاده شود.

پیشنهادهای ویژه:

واکسیناسیون مجدد بر علیه بیماری مارک: 

در شرایطی که جوجه ها به مناطق دور منتقل می شوند و یا زمان انتقال بسیار طوالنی است و نیز در 

مناطقی که احتمال عفونت و ابتال به بیماری زیاد است، استفاده مجدد از واکسن مارک با موفقیت انجام  

گرفته است، مشاوره با دامپزشک و آزمایشگاه دامپزشکی جهت دست یابی به اطالعات بیشتر در این 

زمینه ضروری است.

واکسیناسیون بر علیه مایکو پالسماها

واکسیناسیون بر علیه مایکو پالسماها در شرایطی قابل توصیه است که حفظ گله ها از آلوده شدن به 

مایکوپالسما امکان پذیر نباشد. عفونت و ابتال به سویه هاي حاد مایکوپالسماها در طول دوره تولید باعث 

کاهش تولید می گردد.

بهترین عملکرد در گله هایی به دست آمده است که عاری از مایکوپالسما بوده و واکسینه نشده اند.

واکسیناسیون بر علیه کوکسیدیوز

واکسیناسیون بر علیه کوکسیدیوز روش بسیار قابل اعتمادی در مدیریت سیستم بستر برای ایجاد ایمنی 

برعلیه این بیماری است. درگله های واکسینه شده هرگز از داروی کوکسیدیواستات نباید استفاده شود.

مصرف ویتامین ها 

نامناسب  باعث کاهش استرس و واکنش های  از واکسیناسیون مصرف ویتامین ها  طی 3-2 روز پس 

خواهد شد. میزان مصرف ویتامین ها بستگی به موقعیت ویژه در هر فارم دارد.

VACCINATION واکسیناسیون



جدول شماره 3-مثالی از یک برنامه واکسیناسیون- مرغ تخمگذار ال اس ال- الیت

وضعیت وقوع بیماری
پیشنهاداتروش مصرف واکسنبیماری

-
محلیجهانی

یک روزگی در جوجه کشیتزریقی)عضالنی-زیرجلدی(*مارک

آشامیدنی- اسپری- قطره *نیوکاسل
چشمی- تزریقی

واکسیناسیون متعدد بستگی به میزان شیوع بیماری 
در منطقه دارد

مصرف دو نوبت واکسن زنده پیشنهاد می شودآشامیدنی*گامبورو 

برونشیت 
عفونی

آشامیدنی-اسپری-قطره *
چشمی-تزریقی

واکسیناسیون متعدد بستگی به میزان شیوع بیماری 
در منطقه دارد

آشامیدنی-تزریق زیر *اپیدمیک ترمور
جلدی-تلقیح در بال

واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید انجام شود

اسپری-قطره چشمی-*مایکو پالسموز 
تزریقی)زیر جلد-عضالنی(

واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید انجام شود

واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید انجام شودتلقیح در بال*آبله مرغی

دو بار واکسیناسیون درمحدوده سني 14 و 8 هفتگي تزریق زیر جلدی*پاستورلوز
انجام شود

دو بار واکسیناسیون درمحدوده سني 14 و 8 هفتگي تزریق زیر جلدی*کریزای عفونی
انجام شود

آشامیدنی - اسپری*سالمونلوز
تزریق - عضالنی

واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید انجام شود

دوباره واکسیناسیون در محدوده سني14و6 آشامیدنی- قطره چشمی*الرنگوتراکئیت
انجام شود

سندرم افت 
تولید

واکسیناسیون قبل از انتقال به سالن تولید انجام شودتزریق)عضالنی-زیرجلدی(*
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- واکسیناسیون بر علیه کوکسیدیوز برای سیستم های پرورش بر روی بستر مناسب است.

- بکارگیری واکسن زنده نیوکاسل و برونشیت در روزهای اولیه بعد از هچ براي ایجاد ایمنی موضعی در 

دستگاه تنفس جوجه ها )اثر واکسن اولیه( بسیار با ارزش است، انتخاب واکسن مناسب بسیار حیاتی 

است. هرگز جوجه هاي خیلي جوان را با واکسن با حدت باال واکسینه نکنید.

بسته به شیوع بیماری ها، پرندگان در دوران پرورش و یا قبل از شروع تولید، با واکسن کشته به عنوان 

یادآور و تحریک ایمنی، واکسینه می شوند.برای بهبود ایمنی موضعی واکسیناسیون مجدد با واکسن های 

زنده نیوکاسل و برونشیت هر8-6 هفته یکبار در دوران تولید مفید می باشد.

- یک برنامه متراکم واکسیناسیون مخصوصاً تزریق های عضالنی ممکن است بر رشد، وزن و یکنواختی 

گله اثر منفی بگذارد.

VACCINATION واکسیناسیون
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نوک چینی در شرایط نرمال پرورش ضروری نیست، اینکار در عمل در سالن های کنترل شده و محدود 

شده از نظر نورو نیز در سالن هایی که کامال از نظر نور غیر قابل نفوذ  هستند هم به طور وسیعی برای 

پیشگیری از خودخوری و نوک زدن به پر مرغ های دیگر استفاده می گردد رفتار فوق در نتیجه شدت 

نور زیاد – عدم باالنس مواد مغذی جیره - تهویه نامناسب، تراکم پرورشی و یا خستـگی پیش می آید.

نوک چینی را بویژه در پرورش هایی که بر روی بستر در سالن های باز که شدت نور قابل کنترل نیست با 

رعایت قوانین مربوطه به رفاه حیوانات در منطقه پیشنهاد می کنیم. اخیرا با استفاده از اشعه مادون قرمز 

با یک روش بسیار مالیم قسمت های باالیی و پایینی نوک در جوجه کشی سوزانیده می شود. اینکار با 

استفاده از افراد با تجربه و تحت شرایط بهداشتی و در جوجه کشی، قابل انجام است و سایر روش ها در 

نوک چینی به وسیله یک تیغه انجام می گیرد. 

هنگام نوک چینی به روش های مرسوم توجه به نکات زیر ضروری است.

- توصیه می شود در جوجه های سالم و آنهایی که تحت استرس نیستند، نوک چینی در سن 7 تا 10 

روزگی انجام شود.

- فقط افراد با تجربه باید اجازه انجام این کار را داشته باشند.  

-کار با دقت و بدون عجله انجام شود.

- فقط از وسایل و تیغه هایی که در شرایط مطلوب هستند استفاده شوند.

- درجه حرارت تیغه باید به شکلی تنظیم شود که ابتدای نوک را بخوبی بسوزاند بدون آنکه به بقیه 

نوک آسیب برساند.    

- درجه حرارت تیغه و مدت سوزاندن باید بر اساس اندازه نوک جوجه ها، استحکام و کیفیت آن تنظیم گردد.

- 12 ساعت قبل از نوک چینی، دان در اختیار جوجه ها قرار داده نشود.

 BEAK  TREATMENT نوک چینی
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- فورا بعد از اتمام نوک چینی، دان در اختیار آنها قرار داده شود.

- سطح دان را در دانخوری ها افزایش دهید.       

- چند روز بعد از نوک چینی دمای سالن را افزایش دهید.

-3-5 روز بعد از نوک چینی طول نور را افزایش و در انتهای روز یا در شب دان اضافي در اختیار گله 

قرار داده شود.

- مصرف ویتامین ها در آب می تواند باعث کاهش استرس گله گردد.

نگاه کلی

برای به ظهور رساندن توان ژنتیکی مرغ تخم گذار لهمن ال س ال در رابطه با عملکرد تولیدی آن، تغذیه 

با دان آردی دارای دانه بندی مناسب و غنی از مواد مغذی ضروری و الزامی است. چنین تغذیه ای با 

ایجاد هماهنگی میان عملکرد تولیدی و جیره غذایی، قابل اجرا و تضمین است.

پیشنهاد های تغذیه ای ما بر مواد مغذی ضروری تاکید داشته و تامین کلیه نیازمندیها در جهت دستیابی 

به بهترین عملکرد در کلیه مراحل رشد و تولید پیش بینی شده است.

 

تغذیه آزاد و بدون جیره بندی : 

مرغ های تخمگذار و مولد نژاد لهمن برای تولید بسیار باالی تخم مرغ به طور ژنتیکی مورد انتخاب قرار 

گرفته اند، به دلیل تبدیل بسیار زیاد دان به تخم مرغ، نیاز تغذیه ای بسیار باالیی دارند پرندگانی که در 

حال تولید کامل هستند.

حدود یک سوم مواد مغذی مصرف شده را صرف تولید تخم مرغ می کنند، در روش تغذیه کاماًل  آزاد، 

خطر هدر رفتن دان وجود ندارد. زیرا مرغ ها میـزان مصرف خود را با تامین نیـازمندی هایشان تنظیم

NUTRITION تغذیه
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می کنند. اما خطر واقعی برای آنها زمانی ایجاد خواهد شد که به آنها دان به صورت جیره بندی داده 

شود و محدودیت مصرف ایجاد گردد. عدم تامین مواد مغذی مورد نیاز این پرندگان بر آنها اثر نامناسب 

خواهد گذاشت. تولید کاهش خواهد یافت و پس از تخلیه ذخایر بدن سالمت گله به خطر خواهد افتاد.

- مصرف دان

مصرف دان به طور عمده و اساسی تحت تاثیر عوامل زیر است:

- وزن بدن

- عملکرد )رشد-تولید(

- درجه حرارت سالن، درجه حرارت کم باعث افزایش نیاز به انرژی در زمینه نگهداری بدن می شود.

- وضعیت پوشش پرهای بدن، وضعیت نامناسب پوشش پرها که به دنبال اشتباهات مدیریتی یا سوء 

تغذیه ای اتفاق می افتد، هم باعث افزایش نیاز به انرژی در زمینه نگهداری بدن می شود.

- ساختار دان، دان با ساختار درشت موجب افزایش و دان با ساختار نرم موجب کاهش مصرف دان می شود.

- سطح انرژی، هر چه سطح انرژی باالتر باشد مصرف جیره کمتر خواهد بود و بر عکس.

- عدم باالنس مواد مغذی، مـرغ به ویـژه در مراحـل پایانی از دوران تولیـد تالش خواهـد کرد تا 

کمبودهای تغذیه ای خود را با افزایش مصرف دان جبران نماید.

- تغذیه در دوران پرورش 

برای تبدیل شدن جوجه یک روزه به پولت بالغ جیره متعادل وغنی از مواد مغذی در دوران پرورش 

ضروری می باشد. جوجه و پولت باید توسط دان با ساختار فیزیکی درشت )برای اطالع از دانه بندی دان 

به جدول شماره 4 مراجعه کنید( در وعده های مکررو مداوم تغذیه شوند. جیره بسیار نرم که قسمت 

عمده آن آردی است یا دانی که ساختار بسیار درشت دارد می تواند به تغذیه انتخابی منجر گردد و نتیجه 

چنین تغذیه ای عدم تعادل در دریافت مواد مغذی و عدم دریافت و مصرف بعضی از مواد مغذی خواهد 

NUTRITION تغذیه
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بود. دان با ساختار بسیار نرم باعث کاهش مصرف دان شده و منجر به عدم تامین بعضی از مواد مغذی 

می گردد. اگر چنانچه مصرف دان به شکل پلت به دالیل بهداشتی اجتناب ناپذیر است. مصرف کرامبل با 

اندازه مورد نظر پیشنهاد می شود. درطول مراحل متفاوت دوره رشد جوجه و پولت جیره های متفاوتی 

از نظر کیفیت باید استفاده شود تا نیازمندی های در حال تغییر پرنده را پاسخگو باشد.

جیره های تعیین شده برای دوره پرورش با توجه به هماهنگی میان نیازمندی به مواد مغذی و افزایش 

رشد بدن برنامه ریزی و مشخص شده اند. جیره استارتر زمانی پیشنهاد می شود که جوجـه ها نتـوانند با 

استفـاده از جیـره رشـد )Grower( به وزن های استاندارد پایان هفـته دست یابند. و یا پیش بینی می 

شود که مصرف سرانه دان کم خواهد بود. تغییر جیره رشد به جیره توسعه دهنده )Developer( فقط 

باید زمانی انجام شود که پولت ها به وزن استاندارد رسیده باشند. کاهش تراکم مواد مغذی و افزایش فیبر 

خام )%6-5( طی این مرحله برای رشد و توسعه و افزایش دریافت دان در دستگاه گوارش مفید می باشد.



جدول شماره4- اندازه پیشنهادی ذرات دان جیره های استارتر- 

رشد دهنده و دان دوران تخمگذاری )دان آردی(

تفاوت نسبت ذرات عبوريتفاوت اندازه ذرات عبوري ازتوري ذرات عبوریاندازه توری

19%0/5-0 میلی متر19%0/5 میلی متر

21%1-0/51 میلی متر40%1 میلی متر

35%1/5-1/01 میلی متر75%1/5 میلی متر

15%2-1/51 میلی متر90%2 میلی متر

10%<2 میلی متر100%2/5 میلی متر

* اندازه انفرادی ذرات نباید بیشتر از:  3 میلی متر در سوپر استارتر و استارتر و 5 میلی متردر رشد دهنده و تخم گذار باشد.

جیره پیش تخمگذاری محتوی دو برابر کلسیم نسبت به جیره )Developer( می باشد. 

همچنین محتوی پروتیئن و اسید های آمینه بیشتری است، بنابراین مصرف چنین جیره هایی حدود 

10 روز پیش از شروع تولید سودمند می باشد، زیرا با در اختیار گذاشتن مواد مغذی بیشتر باعث بهبود 

یکنواختی گله خواهد شد. همچنین کلسیم مورد نیاز را در اختیار مرغ هایی که زودتر بالغ شده اند قرار 

می دهد تا برای پوسته سازی، کلسیم کافی در اختیار داشته باشند.

24 

NUTRITION تغذیه



25 

فیبر خام : فیبر خام کـه گاهی از آن به عنـوان* NSP )پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای( نام برده 

می شود، برای طیور ارزش تغذیه ای ندارند، اما برای سالمت و ثبات فیزیولوژیک هضم و جذب سودمند 

هستند. استفاده ازNSP در نیمه دوم دوران پرورش اثرات مثبتی بر رشد و توسعه دستگاه گوارش در 

زمینه افزایـش اندازه چینه دان و اشتـهای پولت ها دارند. این اثر بر رشد و توسعه دستـگاه گوارش برای 

مرغ های تخمگذار جوان به ویژه در ابتدای تولید، زمانی که اشتهای پرندگان گاهی برای دریافت مواد 

مغذی مورد نیاز کافی نیست، بسیار مفید است. مفید بودن این روش در کشورها و موقعیت های متفاوت 

تغذیه ای تائید شـده است به همـین دلیـل در جیره غذایی توسعه دهنـده )Developer( مـرغ های 

تخم گذار تولیدی کمپانی لهمن- حداقل 6-5% فیبر توصیه شده است. غـالت و محصـوالت فرعی آنها 

مثل سبوس ویا محصـوالت فرعی دانه های روغـنی )مـثال کنجـاله آفتـابگردان یا کلـزا( را می توان 

به عنوان منابع فیبر خـام مـورد استفـاده قـرار دارد. محصـوالت حاصل از تقطیر غالت )DDGS( را 

فیبر  از  قرار داد. سایر مواد خام که غنی  استفاده  فیبر خام مورد  به عنوان منبع  توان  همچنـین می 

هستند و در دسترس می باشد را نیز می توان مورد استفاده قرار داد. اضافه کردن این مواد اولیه منجر به 

کاهش انرژی جیره گردد، با استفاده از جیره های مبتنی بر ذرت، سویا به سختی می توان به میزان فیبر 

پیشنهادی لهمن دست یافت. در چنین مواردی استفاده  از سایر مواد اولیه باید استفاده شود.

برای دریافت پیشنهادات به سرویس تکنیکال لوهمن تیرزوخت تماس بگیرید. 

*NSP مخفف None-STarch-Polysaccharides می باشد.

NUTRITION تغذیه
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NUTRITION تغذیه

*نوع دان
سن بهوزن بدن)گرم(انرژی/پرنده/روز***مصرف دان

کل دان
مصرفی

گرم/ پرنده/ روز
کیلو

کالری
کیلو
ژول

هفتهمیانگیندامنه وزنی

701028/612068-72701

1891748/7204116-1241202

3502366276179-1911853

5532979331247-2632554

7913492/7388324-3443345

105738100/8433412-4384256

135142111/5467508-5405247

167346122/5513599-6376188

201649133/5559691-7337129

238052144/5604778-82680210

276555152/4638854-90688011

317158163/4684922-97995012

359861174/4730980-1040101013

404664182/57641032-1097106514

451567190/67981082-1148111515

501271198/78321125-1195116016

553775206/88661171-1243120717

609079215/29011219-1295125718

 
667183328/89461276-1354131519

728788240/310211334-1416137520

* مبنای تغییر جیره برای پولت وزن بدن می باشد. بنابراین زمان مناسب تغییر نوع جیره بوسیله وزن بدن مشخص میگردد.            
نه به وسیله  سن گله لذا باید جوجه و پولت را در فواصل منظم وزن کشی نمود.      ** یک کیلو کالری = 4/187 کیلوژول           
- به دنبال گرسنگي قبل و بعد از انتقال، پولت ها ممکن است تا %15 کاهش وزن داشته باشند.                                       
*** جوجه ها/ پلت ها در هر شرایطی باید بدون محدودیت دسترسی به دان داشته باشند اعداد مصرف دان فقط راهنمای 

میزان مصرف جوجه یا پولت است. هرگز با توجه به این اعداد دان را محدود نکنید.
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جدول شماره 5- رشد بدن و مصرف دان با رعایت برنامه نوری استاندارد پولت و مرغ لهمن ال اس ال الیت
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جدول شماره 6- پیشنهاد ات تغذیه ای سطوح مواد مغذی برای پولت و مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال الیت              

 سطوح مواد مغذی پیشنهادی دوره پرورش

* نوع جیره** استارتررشد دهندهتوسعه دهندهپیش تخم گذاری

مواد مغذی3-1 هفتگی8-1 هفتگی16-9 هفتگی17 هفتگی تا %5 تولد

2750-28002750-28002750-28002900kal انرژی قابل متابولیسم

مگاژول11/411/411/412

پروتئین خام17/514/518/520%

متیونین0/360/340/400/48%

متیونین قابل هضم0/290/280/330/39%

متیونین+سیستین0/680/600/700/83%

م+س قابل هضم0/560/500/570/68%

لیزن0/850/651/001/2

لیزین قابل هضم0/700/530/820/98%

والین0/640/530/750/89%

والین قابل هضم0/550/460/640/76%

تریپتوفان0/200/160/210/23%

تریپتوفان قابل هضم 0/160/130/170/19%

ترئونین0/600/500/700/8%

ترئونین قابل هضم0/490/400/570/65%

ایزولوسین0/740/600/750/83%

ایزولوسین قابل هضم0/610/500/620/68%

کلسیم20/9011/05%

فسفر کل0/650/580/700/75%

فسفر قابل دسترس0/450/370/450/48%

سدیم0/160/160/170/18%

کلر0/160/160/190/2%

اسید لینولینک111/402%
* پایه اصلی تغییر جیره ها میزان وزن بدن است. زمان تغییر جیره ها به وسیله وزن بدن مشخص می شود نه به وسیله سن 
گله بنابر این جوجه و پولت ها در فواصل منظم باید وزن کشی شوند.     ** تغذیه با جیره استارتر در صورتی باید ادامه یابد که 

پولت با جیره رشد )Grower( به وزن استاندارد نرسد ویا پیش بینی شود که مصرف سرانه روزانه کمتر از حد معمول باشد.

NUTRITION تغذیه
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)Pre-Layer(استفاده صحیح از جیره پیش تخمگذاری

جیره پیش تخمگذاری برای مدت کوتاهی قبل از اینکه دان مرحله اول تخمگذاری مصرف شود، قابل 

است  کمتری  مغذی  مواد  تراکم  و  کلسیم  محتوای  که   )Developer( از جیره  انتقال  است  استفاده 

 )Pre-Layer( به جیره ای با کلسیم وتراکم مواد مغذی بیشتر با استفاده از جیره پیش تخمگذاری

انجام خواهد شد- مصرف این جیره به مرغ کمک خواهد کرد تا اشتها ومصرف روزانه خود را به دلیل 

محـتوی  تخمـگذاری  از  پیـش  جیره  عموماً  ندهد،  کاهش  تولید  اوایل  در  تخمگذاری  جیره  مصرف 

%2/5-2کلسیم می باشد، این مقدار کلسیم برای جیره های دوران پرورش خیلی زیاد می باشد اما برای 

پرنده ای که تولید را شروع کرده است کافی نمی باشد، از نقطه نظر تغذیه ای جیره پیش تخمگذاری، 

جیره ای انتقالی است و جیره ای اپتیمال نمی باشد، با این حال استفاده از این جیره به مدت کوتاهی 

قبل از تخمگذاری سودمند می باشد. استفاده صحیح از آن باعث بهتر شدن یکنواختی گله می گردد 

توسعه  باعث  باشد. همچنین  مفید می  ندارند،  مناسبی  یکنواختی  که  گله هایی  برای  دلیل  به همین 

متابولسیم کلسیم و شکل گیری بافت استخوانی مدوالر می گردد. بنابـراین جـیره پیش تخمگذاری، 

جیره ای انتقالی برای یک مـدت کوتـاه می باشد و از نظر میزان مواد مغذی نمی تواند یک پرنده در حال 

تخمگذاری را تامین کند. بنابراین نمی توان آن را در شرایطی که تدارکات و برنامه ریزی های صحیح 

زمانی  وجود ندارد بکار برد.

لطفا به پیشنهادات زیر هنگام استفاده صحیح از جیره پیش تخمگذاری توجه کنید.

- در استفاده از جیره پیش تخمگذاری به عواملی مانند بلوغ جنسی، سن و استاندارد های وزنی بدن 

توجه شود.

- از جیره پیش تخمگذاری حدود10 روز استفاده نمایید که حداکثر دان مصرف شده 1کیلوگرم به ازاء 

هر پرنده می باشد.

NUTRITION تغذیه
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- استفاده غلط از این جیره هنگامی واقع می شود که خیلی زودتر یا دیرتر از زمان مناسب مصرف شود. 

به عنوان مثال اگر شروع تخمگذاری برای هفته 19 برنامه ریزی شده است از جیره پیش تخمگذاری در سن 

17 هفتگی استفاده شود. در مواردی که تولید زودتر یا دیرتر شروع می شود از همین الگو استفاده می شود.

تغذیه در دوران تخمگذاری

شروع دوران تولید باید بگونه ای برنامه ریزی شود که مصرف سرانه روزانه گله100-90 گرم باشد، مرحله 

اول تخمگذاری را با جیره ای محتوی11/6 مگاژل)2770کیلوکالری( انرژی را به مدت6-5 هفته شروع 

نمایند در سن26هفتگی برنامه نرمال )عادی( را در مورد جیره تخمگـذاری که محتـوی11/4مـگاژول 

انـرژی است )2725 کیلوکالری( را دنبال نمایید. پایه اساسی فرموالسیون جیره در دوران تخمگذاری 

در هر مرحله براساس میزان مواد مغذی مورد نیاز و مصرف سرانه پرنده می باشد. جیره مرحله اول 

برای تامین مواد مغذی وتولید تخم مرغ با حداکثر وزن)تا59/1گرم( می باشد مواد مغذی پیشنهادی 

در جدولهای11-9)مرحله3-1( براساس11/4 مگاژول انرِژی و تامین درجه حرارت OC 20 در سالن در 

شرایطی که پوشش پر پرنده مناسب باشد تنظیم شده است. تحت چنین شرایطی پیش بینی می شود 

مصرف لهمن ال اس ال الیت 115-105 گرم باشد. فرموالسیون برای مراحل 2و3 با توجه به کاهش 

نیازمندی به مواد ارگانیک و افزایش نیازمندی به کلسیم همراه با افزایش سن پرنده تنظیم شده است .

زمان تغییر جیره عمدتا بر اساس میزان تولید و نیازمندی پرنده به کلسیم تعیین می شود نه 

با توجه به سن پرنده

و  تولید  با سطح  باید  مغذی  مواد  نظر  از  ترکیب جیره  یکبار  هفته  گذاری هر10  تخم  دوره  در طول 

نیازمندی های مرغ متعادل گردد.

در تغذیه مرحله ای مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال از تغییرات عمده در مواد اولیه مورد نیاز  

براي ساخت دان و یا در ساختار فیزیکی دان باید اجتناب کرد.
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تغذیه و وزن تخم مرغ

با تنظیم جیره می توان اندازه تخم مرغ را در محدوده خاصی براساس نیازمندیهای فارم تغییر داد. در 

این رابطه توجه به فاکتورهای تغذیه ای زیر ضروری است.

- دوران رشد و شکل گیری چهار چوب بدن - تغذیه با هدف دستیابی به پولت با وزن بیشتر در 

ابتدای شروع دوره تخمگذاری، باعث افزایش اندازه تخم مرغ در کل دوره تخمگذاری خواهد شد.

- ترکیب دان: پروتئین خام، متیونین و اسید لینولئیک 

- تکنیک های تهیه و تغذیه دان 

- ساختار فیزیکی دان، زمان دان دادن، سطح دان در دانخوری، جیره بندی دان، تعداد دفعات 

دان دادن.

در صورت امکان درجه حرارت سالن را در جهت عکس با وزن تخم مرغ و میزان دان مصرفی تنظیم 

نمایید. با تحریک مرغ به مصرف دان بیشتر وزن تخم مرغ سنگین تر و با محدود کردن مصرف دان 

وزن تخم مرغ کمتر می شود. برای تغذیه و مدیریت متناسب با نیازمندیهای گله و نیز اطالع از برنامه و   

توصیه های ویژه با متخصصان شرکت لهمن تماس بگیرید.

مکمل ها 

مصرف مکمل ها باعث ایجاد اطمینان از وجود ویتامین های ضروری، مواد معدنی کمیاب و یکسری از 

مواد مانند آنتی اکسیدان ها و کارتنوئیدها در جیره خواهد شد. افزودن مکمل مناسب باعث جبران تفاوت 

محتویات متغییر مواد خام اولیه شده و وجود کل مواد مغذی ضـروری را در جـیره تضـمین می نماید. 

توجه: ویتامین C به طور طبیعی بوسیله طیور تولید می شود. ایـن ویتامیـن جزء ویتـامین ضـروری 
نمی باشد اما در یکسری شرایط مانند استرس حرارتی یا در مناطقی که هوا گرم می باشد 100-200 

میلی گرم در کیلوگرم در دان در کل دوره تولید مفید خواهد بود.
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جدول شماره 7- مختصات ریز مغذی های پیشنهادی برای مرغ ال اس ال تخمگذار

* آنچه که منابع ارگانیک نامیده مي شود، با توجه به قابلیت باالتر جذب مي تواند براي استفاده در نظر گرفته شوند.
** بستگی به میزان چربی افزوده شده در جیره دارد.   

*** در صورت وجود استرس گرمایی دو برابر گردد.
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جدول شماره 8- مصرف مداوم کربنات کلسیم نرم و درشت در دان

% کربنات کلسیم درشت*
3/5-1/5 میلي متر

% کربنات کلسیم نرم
 0/5-0 میلي متر

نوع دان

دان مرحله 1 تخمگذاری%70%30

دان مرحله 2 تخمگذاری%75%25

دان مرحله 3 تخمگذاری%85%15

* قسمتی از کربنات کلسیم درشت را می توان با پودر صدف جایگزین نمود.
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جدول شماره 9 - مواد مغذی پیشنهادی در هر کیلوگرم دان برای مصارف سرانه متفاوت در روز،
 در مرحله اول

)19 هفتگی تا 45 هفتگی= میانگین وزن تخم مرغ تولیدي روزانه 59/1 گرم به ازاء مرغ موجود سالن(

 * بدون فیتاز
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نیازمندی مرغمصرف سرانه-روزانه

روز/گرم

مواد مغذی

105 گرم110گرم115 گرم120 گرم

پروتئین14/815/4416/1516/9117/76%

کلسیم3/673/834/004/194/40%

* فسفر کل0/480/50/520/550/58%

فسفرقابل دسترسی0/340/350/370/380/40%

سدیم0/140/150/160/160/17%

کلراید0/140/150/160/160/17%

لیزین0/690/720/760/790/83%

لیزین قابل هضم0/570/590/620/650/68%

متیونین0/350/370/380/40/42%

متیونین قابل هضم0/290/30/310/330/35%

متیونین+سیستین0/640/670/70/730/77%

م+س قابل هضم0/520/550/570/60/63%

آرژنین0/730/760/80/840/88%

آرژنین قابل هضم0/60/630/650/690/72%

والین0/590/620/650/680/71%

والین قابل هضم0/50/530/550/580/6%

تریپتوفان0/150/150/160/170/18%

تریپتوفان قابل هضم0/120/130/130/140/14%

ترئوئین0/490/510/530/560/59%

ترئوئین قابل هضم0/40/420/440/460/48%

ایزولولسین0/560/580/610/640/67%

ایزولولسین قابل هضم0/460/480/500/520/55%

لینولینک اسید1/331/391/451/521/6%

 * بدون فیتاز

جدول شماره 10- مواد مغذی پیشنهادی درهر کیلوگرم دان برای مصارف سرانه متفاوت در 
روز، در مرحله دوم، تقریبًا سن 65-46 هفتگی و میانگین وزن تخم مرغ تولیدی روزانه 

58/9 گرم به ازاء مرغ موجود سالن 
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جدول شماره 11- مواد مغذی پیشنهادی برای مرغ تخم گذار لهمن ال اس ال در
 هر کیلو گرم دان با توجه به مصرف سرانه روزانه

مرحله سوم)بعد از 65 هفتگی(

مواد مغذینیازمندی مرغ روز/گرممصرف سرنه-روزانه

105 گرم110گرم115 گرم120گرم

پروتئین14/0314/6415/316/0316/84%

کلسیم3/753/914/094/294/5%

* فسفر کل0/460/470/50/520/55%

فسفر قابل دسترسی0/320/330/350/360/38%

سدیم0/140/140/150/160/16%

کلراید0/140/140/150/160/16%

لیزین0/660/690/720/750/79%

لیزین قابل هضم0/540/560/590/620/65%

متیونین0/330/350/360/380/4%

متیونین قابل هضم0/270/280/30/310/33%

متیونین+سیستین0/610/630/660/690/73%

م+س قابل هضم0/50/520/540/570/6%

آرژنین0/690/720/760/790/83%

آرژنین قابل هضم0/570/590/620/650/68%

والین0/560/590/610/640/67%

والین قابل هضم0/480/50/520/550/57%

تریپتوفان0/140/140/150/160/17%

تریپتوفان قابل هضم0/110/120/120/130/14%

ترئوئین0/460/480/50/530/55%

ترئوئین قابل هضم0/380/40/410/430/46%

ایزولولسین0/530/550/580/60/63%

ایزولولسین قابل 0/430/450/470/490/52%
هضم

لینولینک اسید1/081/131/181/241/3%
 * بدون فیتاز
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برنامه نوری شروع تخمگذاری را کنترل و بر عملکرد دوران تولید اثر می گذارد. در محدوده ای خاص، 

عملکرد تولیدی را می توان با ویژگی های هر فارم توسط تنظیم برنامه نوری مطابقت داد.

ساده ترین روش اجرایی برنامه نوری اجرای آن در سالن های کاماًل بسته است که تحت تأثیر نور طبیعی 

قرار ندارند. در این حالت طول و شدت نور را می توان براساس نیازمندی های متغیر تنظیم کرد. پرورش و 

تولید تخم مرغ در سالن های کاماٌل بسته تولید کننده را قادر می سازد تا به حداکثر عملکرد تولیدی دست 

یابد و برنامه نوری پیشنهادی این نوع از سالن ها را در مورد واریته های تجاری دنبال نمایند. در مورد 

 )Brown Out-Houses( سالن های باز و سالن هایی که تا حدودی تحت تأثیر نور طبیعی قرار دارند

برنامه نوری باید براساس فصل، طول وعرض جغرافیای منطقه در دوره پرورش، )تحریک نوری( شروع 

تولید و دوران تولید تنظیم گردد.

بطور کلی یک برنامه نوری باید از اصول زیر پیروی کند:

نوری  تحریک  برای  پیش بینی شده  تاریخ  و  زمان  تا  را  نور  هرگزطول  پرورش  دوران  در   -

افزایش ندهید.

- هرگز طول نور را در دوران تولید کاهش ندهید.

 )Brown Out-Houses( همیشه به یاد داشته باشید که برنامه نوری در سالن های باز و نیمه باز -

تحت تاثیر نور طبیعی قرار خواهد گرفت.

برنامه نوری متناوب برای جوجه های یکروزه

سکس،  بندی،  درجه  مانند:  کارهایی  شده  هچ  جوجه های  روی  بر  زیادی  مقدار  به  جوجه کشی  در 

واکسیناسون، شمارش و... انجام می گیرد و بعد از آن اغلب فاصلـه قابل توجهـی تا رسیـدن به مقصـد 

طی می شود. روش معمول این است که در 2-3 روز اول برای کمک به آنها و تحریک و تشویق به مصرف 

دان نور 24 ساعته داده می شود. آن چه در عمل دیده می شود این است که پس از ورود جوجه ها به 
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سالن بعضی از آنها در حال  خواب هستند در حالی که یک عده دیگر به دنبال مصرف آب و دان هستند. 

تحرک و شادابی گله منظم و یکسان نیست. در نتیجه در این مرحـله مرغـدار در تـفسیر و تـحلیل 

وضعیـت جوجه ها با مشکل رو به رو است.

یک روش علمی تائید شده وجود دارد که شبانه روز را با استفاده ازروش نور متناوب به مراحل استراحت 

و فعالیت تقسیم می کند. هدف از این کار همزمان کردن فعالیت جوجه ها می باشد. با این کار مرغدار 

به  وادار  دسته جمعی  طور  به  پرندگان  کرد.  خواهد  پیدا  را  وضعیت جوجه ها  از  بهتری  درک  قدرت 

جستجوی آب ودان می شوند. به همین دلیل کمپانی L.T.Z توصیه می کند که به جوجه ها بعد از 

ورود به فارم استراحت داده و سپس برنامه ای بر مبنای 2 ساعت خاموشی و4 ساعت روشنایی به آنها 

داده شود.
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این برنامه را می توان به مدت 10-7 روز بعد از ورود جوجه ها انجام داد، سپس برنامه طبیعی کاهش 

تدریجی نور را شروع نمود. استفاده از برنامه نوری فوق الذکر فواید زیر را در بر خواهد داشت:

-  جوجه ها همزمان در حال خواب یا استراحت هستند، به این معنا که رفتار جوجه ها همزمان می گردد.

- جوجه های ضعیف همزمان با جوجه های قوی تر تحریک به مصرف دان و آب می شوند و به سمت 

آنها حرکت می کنند.

- رفتار و تحرک گله یکسان است و قضاوت در مورد آنها آسان تر است.

- تلفات کاهش خواهد یافت.

برنامه نوری برای سالن های بسته

میزان کاهش طول نور در دوران پرورش و زمان تعیین شده برای انجام تحریک نوری، با افزایش طول 

نور روش و راه هایی هستند که توسط آنها عملکرد تولیدی گله با توجه به ویژگی های مورد نیاز هر 

فارم تنظیم می شود. 

برنامه استاندارد ارائه شده ی زیر به عنوان مثال برای شروع زودتر تولید طراحی شده است. 

شدت نور براساس وات بر متر مربع، لومن، فوت کندل یا لوکس و براساس منبع و منشا نور اندازه گیری 

می شود و توصیه براساس این معیارها باعث سردرگمی مرغدار می گردد و او را کمک نخواهد کرد. 

بنابراین شدت نوری طراحی شده در جدول زیر براساس لوکس می باشد.



جدول شماره 12- برنامه نوری برای سالن های بسته )بدون پنجره( لهمن ال اس ال الیت

سن به هفته
شدت نورطول نور

لوکساستاندارد

40-12420-2 روز*

30-31820-6 روز*

21610-20

31410-20

4124-6

5114-6

6104-6

794-6

894-6

994-6

1094-6

1194-6

1294-6

1394-6

1494-6

1594-6

1694-6

17105-7

18115-7

19125-7

201310-15

211410-15

221410-15

231410-15

241410-15

**251410-15

** تا پایان دوره تولید               * و یا برنامه نوري متناوب اجرا گردد.
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)Brown-Out-Housos( برنامه نوری برای سالن های باز و نیمه باز

اصول اجرایی توصیه شده زیر در مورد سالن بسته را باید در سالن های باز و نیمه باز هم عملی نمود.

- در دوران پرورش هرگز طول نور را افزایش ندهید.

- در دوران تولید هرگز طول نور را کاهش ندهید.

اگر چنانچه در طول روز نور طبیعی وارد سالن می شود و یا اگر پرندگان در طول روز به محیط بیرون از 

سالن دسترسی دارند )پرورش همراه دسترسی به محیط آزاد Free-Range( اثرات نور طبیعی هنگام 

طراحی برنامه نوری باید مورد توجه قرار گیرد.

به عنوان مثال در اروپای مرکزی طول نور طبیعی در طول سال با افزایش تدریجی در اواخر ژوئن به 17 

ساعت و با کاهش تدریجی در اواخر دسامبر به 8 ساعت می رسد.

اگر پولت های پرورش یافته در دوران تولید، به سالن های باز که نمی توان آنها را تاریـک کرد منتـقل 

شوند، برنامه نوری طراحی شده در دوران پرورش باید بگونه ای تنظیم شود که طول نور آن دوران برابر 

طول نور طبیعی هنگام انتقال پولت ها به سالن تخمگذاری در زمان تحریک نوری باشد.

بنابراین در این زمان دو وضعیت متفاوت و قابل تمایز می تواند وجود داشته باشد.

1. تولید هنگامی شروع می شود که طول نورطبیعی در حال کاهش است.

2. تولید هنگامی شروع می شود که طول نورطبیعی در حال افزایش است.

در هر دو وضعیت برنامه نوری باید طوری طراحی شود که طول نور در 17هفتگی حداقل 10 ساعت 

باشد.طول نور طبیعی محاسبه و هر هفته یک ساعت افزوده شود تا در 21 هفتگی به 14 ساعت برسد.

هرگز نور را قبل از ساعت 4 بامداد به وقت اروپای مرکزی روشن ننمائید.

در طول ماه های بهار برنامه نوری تحت تاثیر افزایش طول نـور طبـیعی است و تـدریجاً به 17 ساعـت 

   LIGHTING  نوردهی
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می رسد، سپس از جوالی )در اروپای مرکزی( طول نور شروع به کاهش می نماید در این حالت تا پایان  

دوران تولید طول نور17ساعت را باید ثابت نگه داشت. مثال فوق را در اروپای مرکزی می توان به صورت 

زیر انجام داد.

- ساعت 4 صبح المپ ها را روشن نمود بعد از رسیدن شدت نور طبیعی به بیشتر از50-60 لوکس 

دیمرها را خاموش نمود.

- غروب بعد از کاهش شدت نور طبیعی به کمتر از 50-60 لوکس- دیمرها را روشن نموده در ساعت 

9 شب کاماًل خاموش نمود.

اندازه تخم مرغ( و  این زمان ها می تواند و باید با توجه به شرایط هرگله، شروع تخمگذاری )تولید- 

امکانات موجود در هر فارم متغییر باشد.

چنانچه به دالیل عملی یک دوره نوری متفاوت از آنچه در باال ذکر شد اجرا شود نباید با سیکل و دوره 

منظم نوری مرغ که تحت تاثیر طلوع و غروب طبیعی می باشد متفاوت باشد.

همچنان که قباًل ذکر شد برنامه نوری که در اینجا تشریح شد فقط یک مثال قابل تنظیم در اروپای 

مرکزی است. اگر چنانچه پرندگان قبل از اتمام نور طبیعی وارد سالن شوند )Free-Range( و یا اگر 

بتوان ساختمان را کاماًل تاریک نمود، بهتر است برنامه نوری سالن های کاماًل بسته را در آنها اجرا نمود.

زمان تاریک کردن سالن یا بازکردن پنجره ها توسط برنامه نوری تعیین می شود، در این زمینه بهتر 

است روش صحیح را بکار برد.

- هنگام غروب ابتدا پنجره ها را بست سپس المپ ها را خاموش نمود.

- هنگام صبح ابتدا المپ ها را روشن نمود. سپس پنجره ها را باز کرد.

برای اطالع از طراحی یک برنامه نوری ویژه و قابل تنظیم در منطقه جغرافیایی خاص با توجه به شرایط 

و نیازمندیهای فارم، با متخصصین لهمن تیدزوخت تماس بگیرید.
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مثالي از یک برنامه نوري براي مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال الیت که توسط نرم افزار لهمن 

تیرزوخت با توجه به شرایط جغرافیایي خاص و نیازمندیهاي فارم طراحي شده است.
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بهداشت

- مرغداری را در فاصله قابل اطمینان از سایر مرغداری ها بنا کرده و دور آن را با حصار محدود کنید.

- در مرغداری یک سن گله نگهداری کنید و از نگهداری سایر طیور در مرغداری خودداری کنید.

- به بازدیدکنندگان اجازه ورود به فارم را ندهید.

- در محدود فارم لباس و کفش ویژه فارم را بپوشید، برای دامپزشکان، افراد فنی کار- مشاورین سایر 

کسانی که از فارم بازدید مرتب دارند لباس و کفش ویژه تهیه و مشخص نمائید.

- چکمه ها را قبل از ورود به فارم ضدعفونی کنید.

- از بونکر ویژه حمل دان برای جابه جایی دان استفاده نمائید به راننده اجازه ورود به سالن را ندهید.

- فارم را در برابر پرندگان وحشی و جوندگان حفاظت نمائید. برنامه کنترل برای مبارزه با جوندگان 

)موش صحرایی- خانگی( را به طور مداوم اجرا نمائید.

- الشه مرغهای تلف شده را به طور بهداشتی معدوم نمائید و از قوانین و دستورات محلی مرتبط پیروی کنید.

کنترل روزانه

موارد زیر را حداقل یکبار در روز کنترل نمائید.

- وضعیت سالمت گله

- میزان مصرف آب و دان

- درجه حرارت سالن

- وضعیت نور و اجرای برنامه نوری

- وضعیت تهویه

- تلفات روزانه

هنگام ارزیابی سالمت گله نباید فقط به میزان تلفات و ظاهر گله توجه نمود. توجه به میزان مصرف آب 
و دان و وضعیت مدفوع هم ضروری است.

 GENERAL RECOMMENDATION پیشنهادات عمومی
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تامین آب

تامین آب تمیز و پاک به اندازه تامین دان مناسب برای دستیابی به عملکرد تولیدی عالی ضروری است 

بنابراین آب تازه- پاک و قابل شرب همواره باید در دسترس مرغ تخمگذار قرار داشته باشد و از مصرف 

آن اطمینان وجود داشته باشد، نصب وسیله ای جهت اندازه گیری آب مصرف شده بسیار مفید خواهد 

بود. درجه حرارت مناسب آب مصرفی حدود 30 می باشد. عالوه بر این ها مصرف آب و دان بسیار به 

هم مرتبط می باشد. اگر چنانچه به هر دلیلی مصرف آب کاهش یابد به دنبال آن مصرف دان هم کاهش 

خواهد یافت. نسبت مصرف آب به دان در شرایط و درجه حرارت عادی 2/1-1/8 می باشد، اما این نسبت 

در درجه حرارت باالی OC 30 به 5 به 1 می رسد در مدتی که پرندگان در معرض دمای باال هستند آنها 

دان کمتر و آب بیشتری در تالش برای خنک سازی خود مصرف می کنند. کیفیت آب، به ویژه اگر آب 

از چاه مرغداری تامین می شود باید مرتب کنترل گردد. مثاًل وجود سطح باالی نمک در آب آشامیدنی 

می تواند به ایجاد مشکالت پوسته تخم مرغ منجر می گردد، آب سنگین با سطوح باالی مواد جامد غیر 

قابل حل *)TDS( ممکن است باعث تخریب کلیه ها گردد.

شن:

مصرف شن یک ضرورت حتمی نیست اما هنگامی که جیره با غالت تامین شود مصرف آن پیشنهاد 

می شود. که باعث رشد چینه دان و سنگدان در دوره پرورش خواهد شد و بر ظرفیت دریافت دان اثر 

مثبت خواهد گذاشت.
        جدول شماره 13: مقدار و اندازه شن با توجه به سن گله

اندازه شن مصرفیمقدار مصرفینوبت به هفته          راهنما

2-1 میلی متر1 گرم هر پرندهیکبار در هفتههفته 1-2

4-3 میلی متر2 گرم هر پرندهیکبار در هفتههفته 3-8

4-6 میلی متر3 گرم هر پرندهیکبار در هفتهاز هفته 9 به بعد

Total Dissolved Solid *

 GENERAL RECOMMENDATION پیشنهادات عمومی
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بستر:

تراشه نرم چوب و کلش مواد مناسبی برای استفاده جهت بستر هستند، در این مورد باید از تراشه چوب 

درختانی استفاده شود که مورد سمپاشی قرار نگرفته اند تهویه صحیح باعث ایجاد بستر با شرایط مناسب            

می گردد. در صورت لزوم بسترهای خیس و تخته شده را از سالن خارج کنید.

کیفیت تخم مرغ:

تخم مرغ تولیدی مرغ LSL دارای کیفیت عالی می باشد در جهت حفظ این کیفیت باید به نکات زیر 

توجه کرد:

1. حداقل روزانه یکبار تخم مرغ جمع آوری شود.

2. تخم مرغ های جمع آوری شده در محلی با درجه حرارت 10-5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 

85-80% نگهداری شود.

نگهداری تخم مرغ در محیطی با درجه حرارت باالتر و رطوبت کمتر باعث از دست رفتن سریع وزن تخم 

مرغ و کاهش کیفیت آن به دنبال تبادالت گازی می شود.

النه های تخمگذاری

النه های  کاه  و  چوب  تراشه  تعویض  گذارد،  می  اثر  مرغ  تخم  کیفیت  بر  تخمگذاری  النه ای  کیفیت 

تخمگذاری در فواصل مرتب جهت تمیز نگهداشتن النه ضروری است. برای هر چهار قطعه مرغ یک النه 

در نظر بگیرید. تخم مرغ های بستری را هر چه سریع تر جمع آوری نمائید تا میزان آنها را به حداقل 

برسانید. عالوه بر در اختیار قراردادن النه کافی توجه به نکات زیر جهت کاهش تخم مرغ های بستری 

ضروری است.

- از پوشال نرم چوب وکاه تمیز یا بسترهای ویژه النه استفاده نمائید.

- مرغ به آسانی به النه دسترسی داشته باشد )النه تخمگذاری به آسانی برای مرغ قابل دسترس باشد(.
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- النه ها به طور یکنواخت در سطح سالن توزیع شود.

- فقط از یک نوع النه استفاده شود.

النه های تخمگذاری اتوماتیک همراه اسلت، برای دستیابی به تخم مرغ با کیفیت بهتر نسبت به النه های 

دسته جمعی مناسب تر است.

تراکم گله:

تراکم مناسب یا به عبارت دیگر تعداد پرنده در هر متر مربع به شرایط مدیریتی و توانایی کنترل شرایط 

محیطی و تهویه ای بستگی دارد، نگهداری6-8 قطعه مرغ در هر متر مربع برای سالن های بستـری را 

می توان به عنوان یک روش عمومی مورد نظر قرار داد.

برای سالن هایی که مجهز به قفس هستند فضایی به میزان 540-475 سانتی متر مربع به ازاء هر پرنده 

پیشنهاد می شود.

توجه به قوانین مربوط به تراکم و تولید تخم مرغ طبق قوانین منطقه ای و محلی ضروری است.

وسایل و امکانات مورد لزوم

به طور کلی هر چه شرایط سالن مورد استفاده دوران پـرورش و امکانات آن به شرایط و امکانات سـالن

دوران تولید مشابه باشد پولت های انتقال داده شـده بـهتر و زودتر می توانند خـود را با محیـط سـالن 

جدید دوران تولید تطبیق دهند جدول زیر وسایل مورد نیاز برای دوره پرورش و تولید را نشان می دهد

 GENERAL RECOMMENDATION پیشنهادات عمومی
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جدول شماره 14- وسایل و امکانات مورد نیاز در دوره پرورش

سن به هفته

یک آبخوری با ظرفیت 4-5 لیتر آب برای هر 100 قطعه جوجه یکروزه1آبخوری – کله قندی

هر آبخوری با قطر 46 سانتی متر برای 125 قطعه پرندهتا 20 هفتهآبخوری گرد- زنگوله ای

یک متر آبخوری برای 100 پرندهتا 20 هفتهآبخوری های خطی

هر نیپل برای 6-8 پرندهتا 20 هفتهآبخوری های نیپل

هر سینی برای60 پرنده2-1 هفتهسینی دانخوری

هر کارتن برای100 پرنده2-1 هفتهکارتن جوجه

دانخوری های گرد
10-3 هفته

20-11هفته

هر دانخوری به قطر40 سانتی متر برای50 پرنده

هر دانخوری به قطر40 سانتی متر برای33 پرنده

دانخوری زنجیری
10-3 هفته

20-11هفته

3/5 -2/5 متر از هر طرف برای100پرنده

4/5 متر از هر طرف برای100پرنده

جدول شماره 15- وسایل مورد نیاز در دوران تولید

هر آبخوری با قطر46 سانتی متر برای 125 قطعهآبخوری گرد

1 متر آبخوری برای100-80 پرندهآبخوری خطی

هر نیپل برای 6-4 پرندهآبخوری- نیپل

هر دانخوری گرد با قطر40 سانتی متر برای 25 پرندهدانخوری گرد

5 متر دانخوری از هر طرف برای100 پرندهدانخوری زنجیری

هر النه با ابعاد30×26 برای4 پرندهالنه های انفرادی

برای اطالع بیشتر به کتابچه راهنمایی مدیریت بستر/ سیستم پرورشی آزاد- مراجعه نمائید.



میانگین 
وزن )گرم( محدوده وزن )گرم( سن به 

هفته

70 68- 72 1

120 116-124 2

185 179-171 3

255 247-263 4

334 324-344 5

425 412-438 6

524 508-540 7

618 599-637 8

712 691-733 9

802 778-826 10

880 854-906 11

950 922-979 12

1010 980-1040 13

1065 1033-1097 14

1115 1082-1148 15

1160 1125-1195 16

1207 1171-1243 17

1257 1219-1295 18

1315 1276-1354 19

1375 1334-1416 20

1427 1384-1470 21

1474 1430-1518 22

1516 1471-1561 23

1553 1506-1600 24

میانگین 
وزن )گرم( محدوده وزن )گرم( سن به 

هفته

1585 1537-1633 25

1610 1562-1658 26

1630 1581-1679 27

1640 1591-1689 28

1645 1596-1694 29

1647 1598-1696 30

1649 1600-1698 31

1651 1601-1701 32

1653 1603-1703 33

1655 1605-1705 34

1657 1607-1707 35

1659 1609-1709 36

1661 1611-1711 37

1663 1613-1713 38

1665 1615-1715 39

1667 1617-1717 40

1669 1619-1719 41

1671 1621-1721 42

1673 1623-1723 43

1675 1625-1725 44

1677 1627-1727 45

1679 1629-1729 46

1687 1631-1731 47

1683 1633-1733 48
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جدول 16- رشد وزنی مرغ لهمن ال اس ال الیت هفته 1-46



میانگین 
وزن )گرم( محدوده وزن )گرم( سن به 

هفته

1685 1634-1736 49

1687 1636-1738 50

1689 1638-1740 51

1691 1640-1742 52

1693 1642-1744 53

1695 1644-1746 54

1697 1646-1748 55

1699 1648-1750 56

1701 1650-1752 57

1702 1651-1753 58

1703 1652-1754 59

1704 1652-1755 60

1704 1653-1755 61

1705 1653-1756 62

1705 1654-1756 63

1706 1654-1757 64

1706 1655-1757 65

1707 1655-1758 66

1707 1656-1758 67

1708 1656-1759 68

1708 1657-1759 69

1709 1657-1760 70

1709 1658-1760 71

1710 1658-1761 72

میانگین 
وزن )گرم( محدوده وزن )گرم( سن به 

هفته

1710 1659-1761 73

1711 1659-1762 74

1711 1660-1762 75

1712 1660-1763 76

1714 1662-1765 77

1714 1663-1765 78

1715 1664-1766 79

1716 1664-1767 80

1716 1665-1767 81

1718 1666-1770 82

1719 1667-1770 83

1719 1667-1771 84

1720 1668-1771 85

1720 1668-1772 86

1722 1670-1774 87

1723 1671-1774 88

1723 1671-1775 89

1724 1672-1776 90

1724 1672-1776 91

1725 1673-1776 92

1725 1673-1777 93

1726 1674-1777 94

1726 1674-1778 95
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جدول 16- رشد وزنی مرغ لهمن ال اس ال الیت هفته 47-95 



منحني افزایش رشد و وزن بدن مرغ لهمن ال اس الیت )گرم(

50 
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جدول شماره 17 - اهداف عملکرد تولیدی مرغ لهمن ال اس ال الیت

 میانگین وزنی  تخم مرغ
 تولیدی گله

 وزن تخم مرغ

گرم

میزان تولید

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع تولید  سن

 به
H.Hکیلوگرمهفته H.D گرم

 میانگین
تجمعی

در هفته تجمعی در هفته H.D H.H تجمعی

0/03 4/1 41 41 10 10 0/7 19

0/14 15/4 42/7 44 35 35 3/2 20

0/32 25/9 44/7 47 55/1 55 7/1 21

0/57 36/2 46/8 49/5 73/1 73 12/2 22

0/87 43/1 48/4 51/8 83/2 83 18 23

1/2 47/7 49/8 53/5 89/2 89 24/2 24

1/56 50/8 50/9 55 92/3 92 30/6 25

1/93 52/9 52 56/4 93/8 93/5 37/1 26

2/31 54/2 52/8 57/3 94/6 94/3 43/7 27

2/69 55/1 53/5 57/9 95/2 94/8 50/3 28

3/08 55/8 54 58/4 95/5 95 57 29

3/47 56/3 54/5 58/8 95/7 95/1 63/7 30

3/86 56/8 54/9 59/2 95/9 95/2 70/4 31

4/26 57/2 55/3 59/6 96 95/3 77/1 32

4/66 57/7 55/6 60 96/2 95/3 83/8 33

5/07 58/1 56 60/4 96/3 95/3 90/5 34

5/47 58/5 56/3 60/7 96/3 95/3 97/2 35

5/88 58/8 56/6 61 96/3 95/2 103/9 36

6/28 59 56/8 61/3 96/3 95/1 110/6 37

6/69 59/1 57/1 61/4 96/3 94/9 117/2 38
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 میانگین وزنی  تخم مرغ
  تولیدی گله

وزن تخم مرغ

 گرم

میزان تولید

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع تولید  سن

 به
H.Hکیلوگرمهفته H.D گرم

 میانگین
تجمعی

در هفته تجمعی در هفته H.D H.H تجمعی

جدول شماره 17 - اهداف عملکرد تولیدی مرغ لهمن ال اس ال الیت

7/1 59/3 57/4 61/6 96/2 94/8 123/8 39

7/51 59/4 57/6 61/8 96/1 94/6 130/4 40

7/92 59/4 57/8 61/9 96 94/4 137 41

8/33 59/4 58 62 95/9 94/2 143/6 42

8/74 59/5 58/2 62/1 95/8 94 15/02 43

9/14 59/4 58/3 62/2 95/6 93/7 156/8 44

9/55 59/4 58/5 62/3 95/4 93/4 163/3 45

9/96 59/4 58/6 62/4 95/2 93/1 169/8 46

10/36 59/3 58/8 62/5 94/9 92/7 176/3 47

10/77 59/2 58/9 62/6 94/6 92/4 182/8 48

11/17 59/2 59 62/7 94/4 92 189/2 49

11/57 59/1 59/2 62/8 94/2 91/7 195/6 50

11/98 59/1 59/4 62/9 93/9 91/3 202 51

12/38 59 59/4 63 93/7 91 208/4 52

12/78 58/9 59/5 63/1 93/4 90/5 214/7 53

13/18 58/8 59/4 63/2 93/1 90 221 54

1357 58/7 59/7 63/3 92/8 89/6 227/3 55

13/97 58/6 59/8 63/4 92/4 89/2 233/5 56

14/36 58/5 59/9 63/5 92/4 89/2 239/7 57

14/76 58/3 60 63/5 91/8 88/3 245/9 58

53 

GENERAL INFORMATION   اطالعات عمومي



جدول شماره 17 - اهداف عملکرد تولیدی مرغ لهمن ال اس ال الیت

 میانگین وزنی  تخم مرغ
  تولیدی گله

وزن تخم مرغ

 گرم

میزان تولید

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع تولید  سن

 به
هفته

H.Hکیلوگرم H.D گرم

 میانگین
تجمعی

در هفته تجمعی در هفته H.D H.H تجمعی

15/15 58/2 60/1 63/6 91/5 87/8 252 59

15/53 57/9 60/2 63/6 91/1 87/3 258/1 60

15/92 57/7 60/3 63/6 90/7 86/8 264/2 61

16/31 57/5 60/3 63/7 90/3 86/3 270/2 62

16/69 57/3 60/4 63/7 89/9 85/8 276/2 63

17/07 57/1 60/5 63/8 89/6 85/3 282/2 64

17/45 56/9 60/6 63/8 89/2 84/8 288/1 65

17/83 56/7 60/6 63/9 88/7 84/3 294 66

18/2 56/4 60/7 63/9 88/3 83/7 299/9 67

18/57 56/2 60/8 64 87/9 83/2 305/7 68

18/94 55/9 60/8 64 87/4 82/6 311/5 69

19/31 55/7 60/9 64/1 86/9 82 317/2 70

19/68 55/4 60/9 64/1 86/4 81/4 322/9 71

20/04 55/2 61 64/2 85/9 80/8 328/6 72

20/4 54/8 61 64/2 85/4 80/2 334/2 73

20/76 54/6 61/1 64/3 84/9 796 339/8 74

21/11 54/3 61/1 64/3 84/4 79 345/3 75

21/47 54 61/2 64/4 83/9 78/4 350/8 76

21/82 53/6 61/2 64/4 83/3 77/7 356/2 77

22/16 53/3 61/3 64/5 82/7 77 361/6 78
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جدول شماره 17 - اهداف عملکرد تولیدی مرغ لهمن ال اس ال الیت

 میانگین وزنی  تخم مرغ
  تولیدی گله

وزن تخم مرغ

 گرم

میزان تولید

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع تولید  سن

 به
H.Hکیلوگرمهفته H.D گرم

 میانگین
تجمعی

در هفته تجمعی در هفته H.D H.H تجمعی

22/51 52/9 61/3 64/5 82/1 76/3 366/9 79

22/58 52/6 61/4 64/6 81/4 75/6 372/2 80

23/19 52/2 61/4 64/6 85/8 74/9 377/4 81

23/53 51/8 61/5 64/6 85/2 74/2 382/4 82

23/86 51/4 61/5 64/6 79/6 73/5 387/7 83

24/19 51 61/6 64/6 78/9 72/8 392/8 84

24/51 50/5 61/6 64/6 78/2 72 397/8 85

24/84 50/1 61/7 64/7 77/5 71/3 402/8 86

25/15 49/7 61/7 64/7 76/8 70/5 407/7 87

25/47 49/2 61/7 64/7 76/1 69/8 412/6 88

25/78 48/7 61/8 64/7 75/3 68/9 417/4 89

26/09 48/2 61/8 64/7 74/5 68/1 422/2 90

26/40 47/7 61/8 64/7 73/7 67/2 426/9 91

26/7 47/2 61/9 64/7 72/9 66/4 431/5 92

26/99 46/6 61/9 64/7 72 65/5 436/1 93

27/28 46 61/9 64/7 71/1 64/6 440/6 94

27/57 45/5 61/9 64/7 70/3 63/7 445/1 95
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جدول شماره 18 - درجه بندی وزن تخم مرغ لهمن ال اس ال

در صد وزن های مختلف مورد انتظار با توجه به میانگین وزن تخم مرغ

 تخم مرغ خیلي
بزرگ

تخم مرغ بزرگ تخم مرغ متوسط تخم مرغ کوچک  وزن تخم مرغ )گرم(
میانگین گله

بیشتر از 73 گرم 73-63 گرم 63-53 گرم کمتر از 53 گرم

0 0 1/5 98/5 46

0 0 6/8 93/2 48

0 0 19/6 80/4 50

0 0 28/8 71/2 51

0 0/1 39/1 60/8 52

0 0/4 49/6 50 53

0 0/9 59/5 39/6 54

0 1/9 67/9 30/2 55

0 3/8 74 22/2 56

0 6/7 77/5 15/8 57

0 10/9 78/2 10/9 58

0 16/6 76 7/4 59

0/1 23/6 71/5 4/8 60

0/6 40/3 57/2 1/9 62

2/2 56/6 40/5 0/7 64

6/5 67/7 25/6 0/2 66

14/7 70/6 14/6 0/1 68

27 65/3 7/6 0 70

42/2 54/1 3/7 0 72
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* یا عدم احتساب 
تخم مرغ 2 زرده 

** تجمعی تا هفته 

*** براساس 
استانداردهای             

داده شده 

بسیار بزرگ بزرگ متوسط کوچک
** سن

بیشتر از 73 گرم 73-63 گرم 63-53 گرم کمتر از 53 گرم

0/6 32/2 56/4 10/8 60

0/7 34/5 55 9/8 65

0/8 36/5 53/7 9 70

1 38/2 52/5 8/3 75

1/1 39/7 51/4 7/8 80

1/2 41 50/4 7/3 85

1/3 42/2 49/5 6/9 90

1/4 43/2 48/8 6/6 95

 درجه بندی مورد انتظار تخم مرغ براساس درصد، در کل تخم مرغ تولید شده با توجه به
 سن گله

* تخم مرغ های دو زرده محاسبه نمی شود.
** جمع شده تا هفته )تجمع تا هفته(

*** با توجه به استانداردهای داده شده
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اطالعات، توصیه ها و نظریات ارائه شده در این دفترچه مدیریت باید فقط به عنوان راهنما 

و یا اهداف آموزشی استفاده شود، شناخت شرایطی محلی و بیماری ها ممکن است متفاوت 

باشد و یک دفترجه مدیریتی راهنما نمی تواند کلیه وضعیت برای محتمل را پوشش دهد. در 

حالیکه برای اطمینان از درستی و صحت اطالعات ارائه شده در زمان چاپ همه تالش الزم 

انجام شده است. LTZ )کمپانی لهمن( نمی تواند مسئولیت هر گونه اشتباه، کوتاهی یا عدم 

وقت در نظریه های مدیریتی یا اطالعات را بپذیرد.

LTZ )کمپانی لهمن( هر گونه ضمانت یا تعهد  و وکالتی را در رابطه با استفاده و صحت، دقت 

و قابلیت اطمینان در عملکرد یا نتایج تولیدی را از اطالعات و پیشنهادات مدیریتی ارائه شده 

را نمی پذیرد.

یا  مستقیم  غیر  یا  ویژه  خسارت  نوع  هر  موجب  که  اتفاقی  هیچ  در  لهمن(:  )کمپانی   LTZ

عواقب آن و یا هر آنچه خسارت خاص پیش آمده را زیاد در ارتباط با استفاده از اطالعات یا 

پیشنهادات مدیریتی این دفترچه مدیریتی نباشد پاسخگو نمی باشد.
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  WPSA بوده و به شرح زیر می باشد.

 انرژی متابولیزابل مگاژول/ کیلوگرم:

 هرگرم پروتئین خام × 0/01551
 هرگـرم چـربی خام × 0/03431
 هرگرم نشاسته خام × 0/01669

 هرگرم قند× 0/01301 )مانند ساکارز(
 یک کیلوگالری = 4/187 کیلوژول

 مشاوره و پاسخگویی همه پرسش ها در زمینه سالمت طیور از طریق:

 آزمایشگاه دامپزشکی لهمن تیر زوخت شامل:

 - تشخیص                   

 - کنترل کیفیت               

 - تحقیق و توسعه 

 امکان پذیر است.

    آزمایشگاه دامپزشکی لهمن تیرزوخت 

 Abschnede 64.D.27472 CUXHAVEN-Germany                               :آدرس 

 تلفن:                                                                                     49+)0(4721707244

 فاکس:                                                                                    4721707267)0(49+

vet lab@.ltz.de                                                                                  :پست الکترونیکی 

  www.ltz.de.                                                                                                         :سایت 




