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 كافيست از كل اسالم همين نكته اجرا شود؛ هرگز با شكم سير نخواب اگر همسايه تو گشنه است
 

 جوجه ريزي مرغداري ها براي تنظيم بازار مرغ
 .ميليون جوجه ريزي شد ٨براي تنظيم بازار مرغ در شب عيد در مرغداري هاي گوشتي گيالن : جهاد كشاورزي گيالن اعالم كرد 

جوجه ريزي مرغداري ها براي تنظيم بازار مرغبه گزارش خبرگزاري صدا و سيما، مركز گيالن معاون بهبود توليدات دامي سازمان جـهـاد   
ميليـون جـوجـه       ٨براي تامين و تنظيم بازار گوشت در ايام نوروز در بهمن ماه  در مرغداري هاي گوشتي :  كشاورزي استان امروز گفت 

تـوزيـع   :  هزار تن گوشت مرغ در اين مرغداري ها توليد شود افزود    ١٦حجت علي اكبرنژاد با بيان اينكه پيش بيني مي شود .  ريزي شد
واحـد مـرغـداري       ٨٠٠گيالن :  وي گفت .  مرغ واحد هاي مرغداري كه در بهمن ماه جوجه ريزي شد از هفته اول فروردين آغاز مي شود

در صـورت    :  معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي گيالن تصريح كرد .  تن مرغ توليد مي كنند ٥٠٠گوشتي دارد كه روزانه 
 .اسفند آغاز خواهد شد ٢٥نياز توزيع مرغ منجمد از 

 شترمرغ جايگزيني مناسب براي گوشت قرمز
گوشت شترمرغ به دليل خواص آن، جايگزيني مناسب براي گوشت قرمز : مدير گروه بهبود تغذيه دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت

شود، اما گوشت  شترمرغ در گروه پرندگان طبقه بندي مي: اسفند در يك كارگاه آموزشي گفت ٦مرضيه شناور دوشنبه . شود محسوب مي
هاي قرمز مشابه، چربي كمتري داشته و قابليت هضم  هاي قرمز طبقه بندي شده است؛ با اين اختالف كه نسبت به گوشت آن جزو گوشت

درصد گوشت شترمرغ قابل هضم است و گوشت ماهي، به لحاظ درصد هضم، بعد از آن قرار  ٩٠وي با بيان اينكه بالغ بر . بيشتري دارد
اي اندكي دارد؛ ميزان آب، پروتئين، چربي،   هاي حيواني، محتواي چربي داخل ماهيچه  گوشت شترمرغ در مقايسه با ساير گونه: دارد، گفت

گوشت شترمرغ نسبت به ساير گوشت ها : شناور اضافه كرد. هاي مختلف الشه يك شترمرغ متفاوت است خاكستر و كالژن، بين ماهيچه
گرم گوشت شترمرغ به طور متوسط  ١٠٠گرم ميزان كالري، چربي و اسيدهاي چرب اشباع كمتر و ميزان آهن باالتري دارد؛  ١٠٠در هر 

اين . كيلوكالري، كمتر است  ١٢١كيلوكالري و گوشت گاو با  ١١٦كيلوكالري انرژي دارد كه در مقايسه با گوشت بوقلمون با  ١٠٣
. درصد است كه سطح مطلوبي براي سطح پروتئين به شمار مي رود ٢٢ميزان پروتئين در گوشت شترمرغ : كارشناس ارشد تغذيه افزود

اي و محتواي   هاي حيواني، محتواي چربي داخل ماهيچه  در مقايسه با ساير گونه: مديرگروه بهبود تغذيه علوم پزشكي شيراز ادامه داد
ها و همچنين باال بودن ميزان  كلسترول گوشت شترمرغ كم است؛ با توجه به ميزان پايين كلسترول و چربي آن نسبت به ساير گوشت

. شود، خواهد شد چربي مفيد آن، باعث بهبود سطح چربي خون به ويژه كاهش سطح چربي بد خون كه تحت عنوان ال دي ال شناخته مي
گوشت شترمرغ داراي مقدار قابل توجهي آهن نسبت به ساير گوشت پرندگان و برخي گوشت هاي قرمز مانند گوشت گاو : شناور افزود

خوني  و آهن، براي زنان باردار و كم ٦، ب ١٢گوشت شترمرغ به دليل خواصي مانند دارا بودن ميزان باالي ويتامين ب : او تاكيد كرد. است
 .مفيد است؛ همچنين به دليل پايين بودن ميزان كلسترول آن نسبت به ساير گوشت ها، براي بيماران قلبي عروقي مفيد است

 تشخيص ارگانيك بودن مرغ با ردياب هوشمند
هاي رشد، ميزان مصرف روزانه غذا و حتي بـيـمـاري     توان به تمامي اطالعات و داده با قرارگرفتن يك ردياب هوشمند بر پاي حيوانات مزرعه مي

ها ادعاي سالمت و ارگـانـيـك     بسياري از فروشنده.  احتمالي در طول رشد آنها دسترسي داشت و با تشخيص ارگانيك بودن، آن را خريداري كرد
توان تشخـيـص داد يـك         اما چگونه مي.  رسانند تر از محصوالت ديگر به فروش مي بودن محصوالت خود را دارند و آن را با قيمتي بسيار گران

 ZhongAnبراي حل اين مشكل كمپاني چـيـنـي      .  هاي شيميايي رشد پيدا كرده است محصول در محيطي كامالً ارگانيك و به دور از آفت كش

Online ها  گيري از سنسورهاي ويژه، تمامي اطالعات جوجه ها با بهره اين ردياب. هاي هوشمندي را بر پاي هزاران جوجه نصب كرده است ردياب
ها ميزان و نوع دانه مصرفي در طول روز و همچنـيـن    اين سنسور.  كند سازي براي فروش را ثبت و ضبط مي از بدو تولد تا رسيدن به بلوغ و آماده

اين سيستم همچنين وجود بيماري آنفلوانزاي مرغي در طول حيات حيوان را تشخيص داده و در     .  كند بروز بيماري در طول حيات وي را ثبت مي
خريداران با دسترسـي  .   گيرد ها در اختيار مشتريان قرار مي با فروش محصوالت پروتئيني توسط اين كمپاني، اين ردياب. كند حافظه خود ثبت مي

توانند با خيال راحت و آسوده تري محصوالت ارگانيك را خريداري كرده و آن را بـه مصـرف          به اطالعات مرتبط با سالمت حيوانات مزرعه مي
 .برسانند

 

 ٩٨رزرو درج آگهي در فكس نامه 
شركت، سازمان ها . در دهه دوم اسفند ماه سال جاري آغاز گرديده است ٩٨طبق برنامه هر سال، رزرو درج آگهي ها در فكس نامه سال 

فرصت دارند تا  ٩٧اسفند ماه سال  ٢٣تمديد و يا رزرو نمايند تا  ٩٨و افراد حقوقي و حقيقي كه قصد دارند درج آگهي خود را براي سال 
الزم به ذكر است كه متقاضياني كه تا تاريخ . تقاضا و روزهاي مورد نظر خود را اعالم نمايند تا بهترين برنامه ريزي براي آنها انجام شود

اعالمي اقدام به نهايي نمودن قرار داد خود نمايند شامل افزايش قيمت آگهي سال جديد نخواهند شد و مبناي محاسباتي آنها طبق سال  
 با تشكر /  ٠٢١ - ٦٦٥٧٣٢٣٨ - ٤٤: شماره تماس .  / جاري انجام خواهد شد

 ٥١٥٠حداكثر ٥١٠٠حداقل  فسفات ١١٠٠٠حداكثر٩٨٠٠حداقل  مرغ زنده
١٥٦٥٠حداكثر١٢٩٠٠حداقل مرغ كشتار ١٥٠٠روس    ١٤٨٠-١٣٥٠برزيل   ذرت   
 ٢٤٥٠برزيل  ٢٦٥٠كندوج  ٢٤٥٠-٢٥٥٠كلهر كنجاله سويا  ٦٨٥٠حداكثر ٥٩٠٠حداقل تخم مرغ

 ١٩٠٠٠حداكثر  ١٨٧٠٠حداقل متيونين ٢٩٥٠٠حداكثر ٢٩٠٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ١٧٥٥٠حداكثر  ١٧٤٥٠حداقل ليزين ٢٣٥٠٠حداكثر٢٣٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

٢٢٠٠حداكثر٢١٥٠كاب  حداقل ٢٣٠٠حداكثر٢٢٠٠پالس حداقل ٢٤٠٠حداكثر ٢٣٥٠راس حداقل  جوجه  


