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 هر ملتي خودش آينده نسل بعدي را مي سازد
 

 ها توسط دامپزشكي توزيع واكسن فوق حاد پرندگان در مرغداري
هـاي     به دليل حساسيت موضوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در استان قزوين،تـمـام واكسـن     : مدير كل دامپزشكي استان قزوين گفت

حميد زينالي در جـلـسـه      .  ها تحويل داده شده و اجازه نداديم وارد ادارات شوند ها با وسيله نقليه دامپزشكي حمل و به مرغداري مرغداري
اهميت شهرستان آبيك از نظر طيور در كشور و استان قزوين بر كسي پوشيده نيست و اگـر  : ريزي شهرستان آبيك اظهار كرد كميته برنامه

تـوانـد بـدون       گيرد كشور نمي گيرد چرا كه توليد بسيار طيور دراين شهرستان صورت مي اي ايجاد شود كشور تحت تاثير قرار مي مسئله
وي با اشاره به اينكه شبكه دامپزشكي شهرستان آبيك تا سه ماه آينده به ساختمـان جـديـد انـتـقـال           .  شهرستان اقدامي انجام دهد

مدير كل دامپزشكي استان قـزويـن     .  پروژه در حال تكميل است كه تعلل پيمانكار كمي در تكميل پروژه تاثير گذاشته است: يابد،افزود مي
سـازي،سـيـسـتـم         برداري كامل با سيستم دامپزشكي نيست و نياز به سردخانه،محوطـه  ساختمان جديد دامپزشكي قابل بهره: ادامه داد

بـه  :  زينالي اضافه كرد.  گرمايشي و سرمايشي و انبار نگهداري سم و دارو دارد چرا كه دامپزشكي بدترين مكان از نظر شيوع بيماري است
ها با وسيله نـقـلـيـه خـود         هاي مرغداري دليل حساسيت مو وضع آنفلوآنزاي مرغي در استان قزوين،در توزيع واكسن حتي تمام واكسن

با گذشت يك سال و سـه مـاه     : وي خاطرنشان كرد.  ها تحويل داده شده و اجازه نداديم وارد ادارات شوند دامپزشكي حمل و به مرغداري
انـدازي يـك دسـتـگـاه             بـا راه   :  اين مسئول تصريح كرد.  موردي از آنفلوآنزاي مرغي در استان قزوين گزارش و مشاهده نشده است

 .ميليون ريال كرايه ماشين نمونه از استان قزوين به سازمان دامپزشكي كشور را قطع كرديم 600برداري مبلغ  نمونه
 

 تخم مرغ با قيمت تضميني از مرغداران خريداري مي شود
معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي البرز اعالم كرد كه تخم مرغ مازاد واحدهاي مرغداري استان از هفته جاري با قيمت تضميني  

به دليل تحقق نيافتن صادرات و وجود تخم مرغ مازاد،بنا به پيشنهاد جهاد كشاورزي البرز به :مجتبي تقي زاده  افزود. خريداري مي شود
با خريد تضميني تخم مرغ از توليد :وي اظهار داشت. معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي اين موضوع مورد تصويب قرار گرفت

هزار ريال مي باشد وي  44تا  42كنندگان قيمت اين محصول در بازار متعادل مي شود چرا كه قيمت كنوني هر كيلوگرم تخم مرغ در بازار 
به  98سال :تقي زاده اضافه كرد. كند باشد،تداوم توليد را دچار مخاطره مي اين موضوع عالوه بر اينكه به ضرر توليدكنندگان مي:گفت

معاون بهبود توليدات دامي جهاد . هاي موجود به دنبال مهار توليد نيستيم عنوان رونق توليد نامگذاري شده و به اين دليل به لحاظ پتانسيل
هزار تن تخم مرغ در واحدهاي توليدي اين استان  92ها و برنامه ريزي، در سال جاري بيش از  بر اساس پيش بيني:كشاورزي البرز افزود

البرز،پنجمين ظرفيت مرغ تخم گذار و چهارمين استان توليد كننده تخم مرغ كشور است كه نشان دهنده :وي ادامه داد. توليد خواهد شد
اين است كه واحدهاي فعال نسبت به ميانگين كشوري در رده باالتري قرار دارند يعني درصد فعالين اين بخش در حوزه استان نسبت به  

سومين ظرفيت كشور هستيم زيرا يكي ) نيمچه مرغ تخم گذار(خوشبختانه در ظرفيت پرورش پولت :وي افزود. ميانگين كشور باالتر است
معاون بهبود . از هفت واحد مرغ مادر تخم گذار كشور در البرزاست و به اين دليل براي تأمين جوجه مرغ تخم گذار مشكلي نداريم

كنند يعني در طول سال سه دوره امكان  پولت ها در هر دوره سه ماهه توليد خود را ارائه مي:توليدات دامي جهاد كشاورزي البرز اضافه كرد
مزيت نسبي در اين :تقي زاده اضافه كرد. شود ميليون قطعه نيمچه تخم گذار در البرز توليد مي 8.5توليد دارند و در اين پروسه بيش از 

درصد است يعني حدود چهار برابر نياز داخلي استان  400محصول در البرز داريم زيرا ضريب خود كفايي استان در اين محصول حدود 
اين مازاد توليد قرار است تا در قالب پودر تخم مرغ كه توسط واحدهاي صنعتي مربوطه در طي فراورهاي انجام  :وي افزود. توليد داريم

 .آيد،براي مقاطع مختلف پرمصرف نگهداري شود تا در زمان مناسب به واحدهاي صنايع غذايي تحويل شود شده از تخم مرغ به دست مي

 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
رئيس اتحاديه مرغ، ماهي، تخم مرغ و   .  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 هيچ موردي از ابتالء به آنفـلـوآنـزا گـزارش        مرغداري: پرنده فروشان همدان تاكيد كرد
ها و مراكز عرضه تخم مرغ بازرسي كرده و اگـر مـورد          كارشناسان دامپزشكي به طور مستمر از مرغداري:  عاشوري گفت.  نشده است

هـزار   120تا  100هم اينك هر شانه تخم مرغ با قيمت :  وي خاطرنشان كرد.  كنند مشكوكي مشاهده شود از توزيع تخم مرغ ممانعت مي
رئيس اتحاديه مرغ، ماهـي،  .  شود و مصرف كنندگان از سالمت اين ماده غذايي مطمئن باشند ها عرضه مي ريال در عمده و خورده فروشي

ها افزايش يافت و در حـال حـاضـر         در ماه رمضان مصرف تخم مرغ به دليل استفاده در قنادي:  تخم مرغ و پرنده فروشان اظهار داشت
شود كه اين ميزان بـه   تن تخم مرغ در همدان مصرف مي 80تا  70به گفته وي روزانه .  تقاضاي اين ماده پروتئيني در بازار كم شده است

 .تن كاهش يافته است 50

 6100حداكثر 6000حداقل  فسفات 9000حداكثر7000حداقل  مرغ زنده
12400حداكثر10150حداقل مرغ كشتار 1580روس 1300-1450اكراين 1350-1500برزيل ذرت   
 3500فول فت كنجاله سويا  4400حداكثر 3750حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 19500حداكثر 19000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15200حداكثر15000حداقل  بوقلمون زنده

2000حداكثر1900كاب  حداقل 2100حداكثر2000پالس حداقل 2250حداكثر 2150راس حداقل  جوجه  


