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 جهان كودكان هم زيباست گاهي عميق يه چيزهايي نگاه مي كنند كه ما ساده ساده از آنها مي گذريم
  

 قدرداني هيئت مديره انجمن جوجه يكروزه از دكتر قفلي
بـنـيـان گـذار         -ديروز و به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس انجمن جوجه يكروزه با حضور اعضاي اين انجمن از آقاي دكتر ناصر قفلي 

 تجليل و قدرداني بعمل آمد -سنديكاي توليد كنندگان جوجه يكروزه و اولين دبير انجمن جوجه يكروزه ايران 
دكتر قفلي تاكنون خدمات بسياري به صنف صنعت مرغداري ايران نموده است و جواني خود صرف پيشبرد و تقويت صنعـت مـرغـداري      

ايشان همواره براي صادرات محصوالت مرغداري تالش نموده و مانعي سخت براي واردات اين محصوالت به كشـور بـوده     .  ايران نمود
 .است و در طول فعاليت خود هميشه به خودكفايي و شكوفايي صنعت مرغداري ايران مي انديشيده

 وي اكنون با كمك خيرين مدرسه ساز در مناطق محروم به كارهاي عام المنفعه از جمله مدرسه سازي ميپردازد
دكتر قفلي توليد مناسب فرآورده هاي مرغي ايران را يكي از نتايج و آمار مثبت فعاليت هاي مناسب انجمن جوجه يكروزه و هيئت مـديـره   

 .آن مي داند
 .دكتر قفلي موسس مر غداري ايران و آلمان نيز بوده است

 

 كاهش تقاضا عامل ارزان شدن تخم مرغ است: رئيس اتحاديه مرغ همدان
ارزان شدن تخم مرغ به دليـل كـاهـش      :  رئيس اتحاديه مرغ، ماهي، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان با رد شايعه شيوع آنفلوآنزا گفت

شيوع :  جواد عاشوري كاهش قيمت تخم مرغ را ناشي از فراواني عرضه و كاهش تقاضا دانست و افزود.  تقاضا براي اين ماده غذايي است
 .هاي همدان و كاهش قيمت به دليل اين بيماري شايعه است و صحت ندارد آنفلوآنزا در مرغداري

هاي تخم گذار در سالمت كامل هستند و تا كنون هيـچ   مرغداري:  رئيس اتحاديه مرغ، ماهي، تخم مرغ و پرنده فروشان همدان تاكيد كرد
ها و مراكز عرضه تخـم   كارشناسان دامپزشكي به طور مستمر از مرغداري:  عاشوري گفت.  موردي از ابتالء به آنفلوآنزا گزارش نشده است

 .كنند مرغ بازرسي كرده و اگر مورد مشكوكي مشاهده شود از توزيع تخم مرغ ممانعت مي
شود و مصـرف       ها عرضه مي هزار ريال در عمده و خورده فروشي 120تا  100هم اينك هر شانه تخم مرغ با قيمت :  وي خاطرنشان كرد

در مـاه رمضـان     :  رئيس اتحاديه مرغ، ماهي، تخم مرغ و پرنده فروشان اظهار داشت.  كنندگان از سالمت اين ماده غذايي مطمئن باشند
به گفـتـه   .  ها افزايش يافت و در حال حاضر تقاضاي اين ماده پروتئيني در بازار كم شده است مصرف تخم مرغ به دليل استفاده در قنادي

 .تن كاهش يافته است 50شود كه اين ميزان به  تن تخم مرغ در همدان مصرف مي 80تا  70وي روزانه 
  

 استرس گرمايي در كمين مرغداري ها
استرس گرمايي يكي از مهمترين مشكالتي است كه مرغداران در مناطق خشك و گرمسير با آن مواجه مي شوند و با آغاز فصل گرما بـا    

هاي پياپي در خراسان جنوبي اقليم مـنـطـقـه را        خشكسالي.  مديريت ناكافي و تلفات ناگهاني، خسارت هاي چشمگيري را شاهد هستند
دستخوش آب و هواي ناپايدار كرده به گونه اي كه شب هاي سرد و روزهاي گرم فصل بهار و تابستان مشـكـالت زيـادي را بـراي             

هاي  تواند جلوي بسياري از خسارت رعايت برخي نكات فني و تخصصي مي.  توليدكنندگاني همچون مرغداران و دامداران ايجاد كرده است
ها و از      ها و دامداري ناشي از فصل گرما و استرس گرمايي را بگيرد اين در حالي است كه به لحاظ غير صنعتي بودن بسياري از مرغداري

هـاي     رئيس اداره بهداشت و مبارزه بـا بـيـمـاري        .  ها هستيم طرفي تفكرات سنتي ساالنه شاهد تلفات قابل توجه به ويژه در مرغداري
نظر به شروع فصل گرم سال در منطقه،مرغداران بـايـد بـا        :  طيور،زنبور عسل و كرم ابريشم اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي گفت

. ها را كنترل و مديريت كنند تا از بروز تلفات ناگهاني و خسارات اقتصادي ناشي از آن جلوگيري شـود    حساسيت ويژه دما و رطوبت سالن
يكي از نيازهاي اساسي پرورش طيور تامين آسايش پرنده به لحاظ دما و رطوبت نسبي است كه رشد،توليد و سالمتـي  :  قاسم عجم افزود

در شرايط آب و هوايي گرم الزاماً بايد دما و رطوبت سالن را كنترل كـرد  :  وي اظهار داشت.  يابد طيور در دما و رطوبت نامناسب كاهش مي
 .و هدف از كنترل شرايط محيطي،تهويه و رطوبت سالن در نهايت تامين بهترين عملكرد پرنده است

 تن مرغ منجمد در ايالم 160توزيع 
در سـال جـاري     :  وي بيان داشت.  در راستاي تنظيم همچنان توزيع كاالهاي اساسي در استان ايالم ادامه دارد:  علي شكري اظهار داشت

 .تن مرغ منچمد در استان ايالم توزيع شده و توزيع مرغ و گوشت بازهم در استان طي سال جاري ادامه خواهد داشت 165
تن،  200ميزان توزيع شكر طي فروردين ماه سال جاري در سطح استان يك هزار تن بوده كه به ترتيب سهم اصناف :  شكري عنوان كرد

در ارديبهشـت  :  مدير توسعه بازرگاني جهاد كشاورزي ايالم اضافه كرد.  تن بوده است 110تن، زنبورداران  260تن، خانوار  430صنعت 
تن، خانـوار   235تن، صنف و صنعت  195تن شكر توزيع كه به ترتيب سهم قنادان  840ماه سال جاري و به مناسبت ماه مبارك رمضان 

 .تن توزيع شده است 140تن و زنبورداران  270

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7250حداقل  مرغ زنده
12400حداكثر10450حداقل مرغ كشتار 1300-1450اكراين  1580روس  1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت  كنجاله سويا  4500حداكثر  3850حداقل تخم مرغ

 26000حداكثر  25000حداقل متيونين 19500حداكثر 19000حداقل  بوقلمون كشتار
 14500حداكثر  14000حداقل  ليزين 15200حداكثر15000حداقل  بوقلمون زنده


