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 .براي رسيدن به هر هدف مهم بايد دست از آسايش شست 
 هزار مرغ گوشتي در قم را تلف كرد180نيوكاسل، 

مديركل دامپزشكي استان قم با بيان اينكه به دليل شيوع بيماري نيوكاسل، درصد تلفات مرغ گوشتي در استان قم در شش ماه اول نسبت 
 .هزار قطعه مرغ است 180كل تلفات مرغ گوشتي در استان قم به واسطه بيماري نيوكاسل : به سال گذشته افزايش پيدا كرد، گفت

هاي خانگي، گوشتي و كبوتر بـروز     بيماري نيوكاسل بيماري ويروسي حادي است كه در انواع طيور از جمله مرغ:  مهدي رفيعي عنوان كرد
كند؛ در چند ماه گذشته مواردي از ابتالي طيور به اين بيماري گزارش شده است ولي با پيگيري و اقدامات به عمل آمده در حال حاضـر   مي

 .مشكلي در اين خصوص وجود ندارد
ها، از مهمترين عوامل كاهش و از بـيـن        هاي دامپزشكان در زمينه واكسيناسيون به موقع مرغ رفيعي با ذكر اين مطلب كه رعايت توصيه

كنيم كه واكسيانسيون اين بيماري را در زمان بندي منـاسـب    داران توصيه مي به مرغ:  هاي اين بيماري بوده است، تصريح كرد رفتن كانون
طرح ديگر، واكسـيـنـاسـيـون      :  هاي بومي يادآورشد رفيعي با اشاره به اجراي طرح واكسيناسيون مرغ.  تحت نظر دامپزشكان انجام دهند

نيوكاسل در طيور بومي است كه در ماه جاري اجرايي خواهد شد؛ طبق برنامه زمان بندي شده در نظر داريم كه كل طيور بومي استان را به 
وي با ذكر اين نكته كه بيماري نيوكاسل محدود به فصل نيست و ممكن است هر زماني بـروز كـنـد،       . شكل كامل و رايگان واكسينه كنيم

بيشترين مشكلي كه امسال در زمينه شيوع نيوكاسل بروز كرد در تيرماه بود ولي با رعايت اصول انجام شده، اين بيمـاري بـه     :  اظهاركرد
پس از   :  ها و نقش آن در وضعيت توليد، عرصه و موجودي واكسن در استان قم افزود وي با اشاره به تحريم. شكل كامل كنترل شده است

ها تامين شـده اسـت و          ها اختصاص يافت؛ تمامي داروهاي مورد نياز داروخانه توماني به دارو، واكسن و ريز مغزي 4200ها، ارز  تحريم
 .خوشبختانه واكسن مورد نياز براي دامداران و مرغداران نيز تامين شده است

 

 اي نمي گذارند قيمت گوشت كاهش يابد عده
درصـد     10و      35مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران با بيان اينكه قيمت دام سنگين و سبك نسبت به ابتداي سال به ترتيب حدود 

 عده اي مصمم هستند قيمت گوشت را در بازار ثابت نگه دارند: كاهش داشته است، گفت
قيمت هركيلـوگـرم   :  درصد كاهش يافته است، گفت 35تا  30سعيد سلطاني با بيان اينكه قيمت دام سنگين نسبت به ابتداي سال حدود 

همچنيـن  .  هزارتومان عرضه مي شود  29تا  27هزارتومان رسيده و در نقاط مختلف بين  30هزارتومان به كمتر از  41دام زنده سنگين از 
هزارتومـان رسـيـده       42هزارتومان به  47تا  46درصد در همين مدت كاهش داشته و از قيمت متوسط  10قيمت دام سبك زنده حدود 

سطح زيركشت ذرت در كشور :  سلطاني در بخش ديگري از سخنان خود به افزايش قيمت ذرت علوفه اي در بازار اشاره كرد و گفت. است
است، كشاورزان زماني كه توليد هر كدام )  علوفه اي و دانه اي( كاهش نيافته و توليد روند يكنواختي دارد اما توليد اين محصول دو منظوره 

ــد                                         ــش دارن ــراي ــد آن گ ــي ــول ــت ت ــم ــه س ــد ب ــاش ــر ب ــه ت ــرف ــه ص ــان ب ــرايش ــوالت ب ــص ــح ــن م  .از اي
هزارتومان رسيده بنابـرايـن كشـاورزان       2امسال قيمت ذرت دانه اي در بازار آزاد افزايش چشمگيري داشته و به كيلويي :  وي ادامه داد

وي با اشاره به اينكه هم اكنون قـيـمـت ذرت       . ترجيح مي دهند يكماه بيشتر صبر كنند و محصولشان را به صورت دانه اي برداشت كنند
سلطاني با بيان ايـنـكـه      . تومان بود 200سال گذشته اين عدد بيش از :  تومان براي دامدار تمام مي شود، ادامه داد 600علوفه اي حدود 

مساله اينجاست كه قيمت ساير نهاده ها از ذرت عـلـوفـه اي      :  دامدار مي تواند نهاده هاي ديگري را جايگزين ذرت علوفه اي كند، افزود
 .گران تر است، حتي كاه نيز قيمت باالتري دارد و همين مساله دامداران را دچار چالش مي كند

 

 هزار ميليارد تومان است 130ارزش سرمايه هاي دام و طيور كشور بيش از 
هزار ميليارد تومان است كه صـيـانـت از آن         130ارزش سرمايه هاي دام و طيور كشور بيش از :  رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت

بسياري از ارزش سرمايـه هـاي     :   عليرضا رفيعي پور در ديدار با هدايت اهللا جمالي پور استاندار قزوين گفت . رسالت مهم اين نهاد است
 .هزار ميليارد تومان استمشكالت حوزه دام و طيور با برنامه ريزي در حال رفع شدن است 130دام و طيور كشور 

ميليون دام و      55ظرفيت دام كشور : كند، افزود هزار ميليارد تومان است كه با درآمد نفت برابري مي 130وي با بيان اينكه سرمايه دامي 
سبك و سنگين است كه بيشتر آن دام سبك است، از اين سرمايه بايد صيانت كنيم، زيرا شغل كشاورزي و دامداري پايدار است و تاميـن  

هـزار     7تـا     6هاي گذشته بيماري آنفلوآنزا بين  بهداشت هزينه محور است به طوري كه در سال  :وي گفت .غذاي مردم را بر عهده دارد
 .تــوان از بــروز آن جــلــوگــيــري كــرد              مــيــلــيــارد تــومــان مــي        100مــيــلــيــارد تــونــان خســارت زد كــه بــا               

دهد اگر در پيشگـيـري    هزار نفر رسيده است كه يك افتخار است و نشان مي 15هزار نفر به  25تلفات تب مالت از    : رفيعي پور افزودئ 
  .خوب عمل كنيم بسيار صرفه جويي خواهد شد

 
 

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 9700حداكثر8500حداقل  مرغ زنده
13900حداكثر11500حداقل مرغ كشتار    1350برزيل ذرت 
 2350برزيل2700فول فت 2350كلهر  كنجاله سويا  7000حداكثر  6350حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 18200حداكثر 18000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 13700حداكثر13500حداقل  بوقلمون زنده

2450حداكثر2400كاب  حداقل 2550حداكثر2500پالس حداقل 2700حداكثر 2650راس حداقل  جوجه  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

 
 


