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 .اگر فرصتها  پشت در خانه ي شما  نمي آيند، در ديگري بسازيد 
 از امروز در قم  بندي مرغ آغاز طرح رتبه

 14طرح رتبه بندي مرغ از :  مهدي رفيعي عنوان كرد. بندي مرغ در استان قم خبرداد مديركل دامپزشكي استان قم از آغاز طرح جديد رتبه
شـونـد؛      رتبـه مـي    +Aو B  ،Aها، به سه دسته،  ها و مرغ بندي كشتارگاه شود؛ در رتبه مهرماه در سراسر كشور و از امروز در قم آغاز مي

وي . دهـنـد     هاي پيشين خود را انجام مـي  هايي هستند كه داراي مجوزات الزم از دامپزشكي هستند و ماموريت كشتارگاهBكشتارگاه نوع 
ها بـا حـذف        داراي پروانه از سازمان دامپزشكي  و سيستم اتوماتيك تخليه اندورنه هستند؛ اين كشتارگاه+Aهاي گروه  كشتارگاه:  افزود

رفيعي با ذكر اين مـطـلـب كـه         . شود ها انجام مي ها در اين اتاق اند كه فراند خنك سازي مرغ هاي سرد را تعبيه كرده چيلرهاي آبي، اتاق
شونـد كـه      آيند به سه دسته تقسيم مي هايي كه به بازار مي در اين طرح مرغ:  داراي شرايط صادراتي هستند، بيان كرد+Aهاي  كشتارگاه

هاي گـروه   مرغ:  وي گفت. شوند هاي داراي پروانه كشتار مي هايي هستند در كشتارگاه مرغBهاي گروه  هستند؛ مرغ+Aو Aو Bشامل گروه 
Aهاي گروه  حتما در كشتارگاهAگرم هسـتـنـد؛     200كيلو و  2گرم تا  300كيلو  1شوند و همچنين داراي متوسط وزني مرغ از  كشتار مي

هـا بـا        شود؛ اين مـرغ    اي انجام مي هاي قوي بهداشتي و تغذيه هايي هستند در فرايند توليد وكشتار آنها نظارت مرغ+Aهاي گروه  مرغ
مديركل دامپزشكي استان با . هاي متغير خواهند بود شوند و طبعا از نظر قيمت نيز داراي نرخ سيستم تخليه اتوماتيك پاكسازي اندروني مي

مـجـوز صـادرات      Bهاي گروه  اين درحالي است كه مرغ:  داراي مجوز صادرات هستند بيان كرد+Aو Aهاي گروه  ذكر اين مطلب كه مرغ
 .هاي دو گروه ديگر يك سال خواهد بود ماه و مدت انقضاي مرغB ،6هاي منجمد گروه  ندارند؛ نكته مميزه ديگر آنكه مدت انقضاي مرغ

هـاي   كند و ديگر از مرغ ها تغيير مي رتبه بندي روي مرغ:  مديركل دامپزشكي استان قم از رتبه بندي مراكز بسته بندي مرغ خبرداد و گفت
 .شود ها همان عنوان رتبه جديد مرغ حك مي سبز و ارگانيك و بدون آنتي بيوتيك خبري نيست و روي پاكت مرغ

 

 سود گراني لبنيات به جيب دامدار نمي رود
دامداران كمتر از قيمت تمام شده توليد، شير را مي فروشند و اصال سود گراني لبنيات بـه جـيـب        :  رييس اتحاديه دامداران گيالن گفت

هزار تومان هزينه مي شـود،     3عباس يوسفي، با بيان اينكه در حال حاضر براي توليد هر ليتر شير توسط دامداران استان . دامدار نمي رود
هزار و 2طبق قيمت مصوب، دامدار مجبور است كمتر از هزينه تمام شده قيمت توليد، شير دام خود را بفروشد و هم اكنون به قيمت :  گفت
اگر روند افزايش قيمت سبوس ادامه پيدا كند، در آينده نـزديـك     :  يوسفي ادامه داد. تومان هر ليتر شير از دامدار خريداري مي شود 390

بـه طـور     :  رييس اتحاديه دامداران گيالن گفـت . شاهد خواهيم بود كه دوباره دامداران براي تغذيه دامهايشان به نان خشك روي بياورند
تن شير توليد مي شود و اخيرا همكاري صاحبان كارخانه هاي لبني براي خريد شير از دامداران استان بهتـر  150ميانگين در گيالن روزانه 

راس آن دام سبك و 800هزار راس است كه  280جمعيت دام گيالن نيز در حدود يك ميليون و : وي خاطرنشان كرد.از گذشته شده است
وي با اشاره به اينكه براي حمايت از دامداران استان الزم است تا وام هاي با سود كم بهره در اختيار اين قشـر  . مابقي دام سنگين هستند

درصد و يا باالتر به درد كشاورز و دامدار نمي خورد و اخذ آن براي اين قشـر اصـال تـوجـيـه          18اعطا وام هاي با سود :  داده شود، گفت
 .اقتصادي ندارد

 توزيع سويا در مرغداري هاي گيالن
بـراي  :  معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي گيـالن گـفـت     . هزار تن سويا در مرغداري هاي گيالن توزيع شد 78بيش از 

مسـعـود   . تن سويا در مرغداري هاي استان توزيع شـد       162هزار و  78اجراي مصوبات ستاد اقتصادي دولت از ابتداي امسال تاكنون 
براساس تصويب نامه هيات وزيران، كنترل و پايش فرآيند تامين و توزيع كنجاله ي سويا از مبادي ورودي تا مصرف كننده :  الماسي افزود

 50با توجه به لزوم تامين ساير نهاده هاي طيور، در همين مدت بيش از:  وي همچنين افزود. نهايي، برعهده سازمان جهاد كشاورزي است
 .واحد مرغداري صنعتي دارد 823گيالن .هزار تن ذرت با قيمت مصوب و بر اساس واردات با ارز دولتي بين توليدكنندگان توزيع شد

 

 افت شديد قيمت مرغ در جاكارتا
رئيس شعبة مركـزي اتـحـاديـة       . آگوست با كاهش شديد مواجه شد و زير قيمت توليد رفت 31بهاي گوشت مرغ بار ديگر در روز شنبه 

كيلوگرم رسيد / روپيه 21,000تا  20,000مرغداري اندونزي در اين باره توضيح داد بعد از ماه جوالي قيمت گوشت مرغ به قيمت مناسب 
آگوست بهاي گوشت مـرغ بـراي صـادرات بـه            29شنبه  5در روز :  وي افزود .  اما بها بسيار پايين تر و حتي تا زير قيمت توليد رسيد

/روپيه 18,000تا 17,500كيلوگرم رسيد در حاليكه قيمت توليد/روپيه 12,000كيلوگرم و براي مصرف كنندگان داخلي به /روپيه 10,000
مرغداران در واكنش به ايـن  .  تاكنون فقط در ماه جوالي شاهد يك افزايش بوديم، كه ماية تسلي بوده است 2019از ژانوية .  كيلوگرم بود

 .سپتامبر در جاكارتا و سولورايا برگزار مي كنند 5سپتامبر و همچنين در  1كاهش قيمت، اعتراضي صلح آميز را در 
 

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 9700حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
14260حداكثر11500حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  7050حداكثر  6300حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 19000حداكثر 18500حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 14300حداكثر14000حداقل  بوقلمون زنده



 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 


