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 ...!مسير خيلي مهمتر از سرعته خيليا با سرعت دارن به ناكجا ميرن 
 صادرات بيش از هزار تن پا و پنجه مرغ از مازندران

 .هاي ويتنام، هنگ كنگ و امارات صادر شد تن پا و پنجه مرغ از مازندران به كشور 120هزار و 
تن پا و پنجه مرغ از آغاز امسال تاكنون از استـان بـه      1120:  مديركل دامپزشكي مازندران به صادرات پا و پنجه مرغ اشاره كرد و گفت

 .هاي ويتنام، هنگ كنگ و امارات صادر شد كشور
واحـد     4:  او گفـت . هاي بهداشتي الزم براي پا و پنجه مرغ صادر شد براي اين ميزان صادرات نمونه برداري انجام و مجوز: رضواني افزود

هاي الزم از دامپزشكي استان نسبت بـه   فعال داراي پروانه بهره برداري فرآوري پاي مرغ در مازندران وجود دارد كه پس از دريافت مجوز
با توجه به دارا بودن پروتئين، ويتامين و مواد معدني پـاي مـرغ، يـكـي از             : مديركل دامپزشكي مازندران افزود. كنند صادرات اقدام مي

هـاي     تن ماهي خوراكي تازه و منجمد به كشور 130در اين مدت : او گفت. شود هاي آسياي شرقي محسوب مي ها در كشور محبوبترين غذا
 .عراق و روسيه صادر شد

مراحل نمونه برداري، انجام آزمايشات ميكروبي و شيميايي براي تعيين حد مجاز آلودگي احتمالـي و    :  مديركل دامپزشكي مازندران افزود
 190هزار و    31عدد تخم مرغ نطفه دار،  200هزار و  740:  رضواني گفت. هاي الزم كارشناسان دامپزشكي استان انجام شد صدور مجوز

تن مرغ منجمد از آغاز امسـال     20تن خوراك و مكمل آبزيان و حدود  553هزار قطعه جوجه يكروزه، هزار و  60عدد تخم مرغ خوراكي، 
 .هاي دامپزشكي اجازه صادرات از استان را دريافت كردند تاكنون با مجوز

 

 دولت تا پايان پاييز فرصت نجات صنعت دام سنگين را دارد
هـاي   كيلوگرم گوشت در دام 400تا وزن :  كيلوگرم است، اظهار كرد 400منصور پوريان با بيان اينكه بهترين وزن براي كشتار گوساله تا 

سنگين از كيفيت مناسبي برخوردار است ضمن اينكه دام در بهترين شرايط ضريب تبديل غذايي قرار دارد و هزينه نگهداري آن در سطح 
درصد رسيده است و دولـت       50ها به بيش از  ميزان انباشت دام سنگين در دامداري:  رئيس شوراي تامين دام كشور گفت. مطلوب است

 .تنها تا پايان پاييز فرصت نجات اين صنعت از ورشكستگي دارد
تواند منجر به انـبـاشـت       شود، اين امر مي هاي جديد و دوره تازه پرواري بندي شروع مي تقريبا از ماه اول پاييز زايش:  پوريان تاكيد كرد

 .ها كشور شود ها  در دامداري بيشتر دام
در حال حاضر قيمت هر كيلـوگـرم دام     :  رئيس شوراي تامين دام كشور درباره آخرين قيمت خريد دام سنگين و سبك از دامداران، گفت

 .هزار تومان است  25تا  24كيلوگرم  500هزار تومان و هر كيلوگرم دام سنگين با وزن  باالتر از  27تا  26كيلوگرم  400سنگين تا وزن 
 .هزار تومان عنوان كرد 50پوريان قيمت متوسط الشه گوساله به صورت عمده را 

 .هزار تومان است 38تا  37هزار تومان و هر كيلوگرم گوسفند با وزن باال،  41تا  40همچنين قيمت هر كيلوگرم بره ريز : او  اضافه كرد
 .هزار تومان اعالم كرد 75پوريان قيمت متوسط هر كيلوگرم الشه دام سبك به صورت عمده را 

معاون امور توليدات دامي وزير جهاد كشاورزي در روز گذشته اعالم كرد با توجه به اينكه در چند ماه اخير قيمت گوشت دام سـنـگـيـن      
اين سخنان در حالي اسـت كـه بـه گـفـتـه               .  كاهشي بوده، اگر اين روند ادامه داشته باشد احتمال آزادسازي صادرات آن وجود دارد

 .رو شده اند ها با انباشت زيان روبه توليدكنندگان هم اكنون نيز براي آزاد سازي صادرات دام سنگين دير است و آن
 

 Aminofeed 5.0كارگاه مباحث نوين در تغذيه طيور با استفاده از نرم افزار 
برگزار خواهـد   98به مدت دو روز در نيمه دوم آبان ماه سال  Aminofeed 5.0كارگاه مباحث نوين در تغذيه طيور با استفاده از نرم افزا 

 شد
اين كارگاه توسط واحد تحقيق و توسعه و مركز آموزش علمي كاربردي شركت پيگير برگزار خواهد شد  و اساتيد مجرب جيره نـويسـي     

 .جهت آموزش در آن حضور خواهند داشت
 Aminofeed 5.0ساعت آموزشي، نرم افزار    16مدرسين اين كارگاه دو روزه آقايان دكتر فرهاد فرودي و مهندس علي افسر بوده و در 

 .را آموزش و تجارب خود را با آموزش پذيران به اشتراك خواهند گذاشت
 .با توجه به سطح آموزشي اين كارگاه، به شركت كنندگان اين دوره گواهي معتبر از سوي انجمن علوم دامي كشور اعطاء خواهد گرديد

نفر خواهد بود كه كليه شركت كنندگان بايد بـه صـورت        15تعداد ثبت نام و حضور در اين كارگاه بسيار محدود بوده و حداكثر ثبت نام 
 .پيش نياز با مفاهيم كلي تغذيه و جيره نويسي با يكي از نرم افزارهاي جيره نويسي بر اساس حداقل قيمت آشنايي داشته باشند

افزادي كه قصد حضور در اين كارگاه آموزشي را دارند بايد هر چه سريعتر جهت قطعي بودن ثبت نام خود اقدام و با شـمـاره تـلـفـن          
 .تماس حاصل نمايند) خانم مهندس سيدي زاده (  09115224531و يا شماره همراه  1داخلي  01732433133

 

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 9700حداكثر8500حداقل  مرغ زنده
13900حداكثر11500حداقل مرغ كشتار    1350برزيل ذرت 
 2350برزيل2700فول فت 2350كلهر  كنجاله سويا  7050حداكثر  6300حداقل تخم مرغ

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

2250حداكثر2200كاب  حداقل 2350حداكثر2300پالس حداقل 2500حداكثر 2450راس حداقل  جوجه  


