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 توان با کاهش بداخالقی اندازه گرفت. افزایش خرد را دقیقاً می

 میلیون قطعه جوجه یکروزه صادر شده است 36
میلیون قطعه جوجه یکروزه و گوشتی تولید شده در استان  36ماهه امسال  7معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: در 

به کشورهای مختلف صادر شده است. اژدری در جریان بازدید از کشتارگاه صنعتی آرتاجوجه اردبیل اظهار کرد: این صادرات به مقصق قد 

 کند. آذربایجان، گرجستان، روسیه و عراق انجام شده و روند آن در ایام باقیمانده از سال ادامه پیدا می

به تولید بقه   شود، خاطرنشان کرد: فعاالن این عرصه با رونق بخشی درصد جوجه گوشتی کشور در اردبیل تولید می 01وی با بیان اینکه 

شود. به گزارش ایسنا، معاون تولیقدات  تصویت تولید گوشت سفید مورد نیاز در استان و خارج از آن کمک کرده و مازاد تولید نیز صادر می

دامی جهاد کشاورزی استان اردبیل از مجموعه تولیدی آرتاپروتئین به عنوان بزرگترین و مجهزترین تولیدکننده گوشت سفید در کشقور 

مجموعه تولیدکننده گوشت سفید و جوجه یکروزه محسوب شده و تولیدات آن هم اکنون در بقازار  01یاد کرد و گفت: این مجموعه جزو 

هقای  ها و سرکشقی ت نفر را در این مجموعه تولیدی و یادآور شد و بیان کرد: با نظار 051مشتریان خاص خود را دارد. اژدری اشتغالزایی 

ترین مح ول روانه بازار شود.وی تقحقول ر   های نظارتی سعی بر این است تا بهترین و باکیفیت مستمر مجموعه دامپزشکی و دستگاه

داده در صنعت طیور استان را به عنوان پنجمین استان توانمند در این حوزه یادآور شد و ت ریح کرد: در کنار تولید جوجه یکروزه با اخق  

گیری از منابع کم بهره تصویت شده و فضای مطلوبی در این  کنیم تا توان تولید دام و طیور در این استان با بهره مجوزهای جدید تالش می

 حوزه به وجود آید.

 

 اجرا نکردن واکسیناسیون اصولی،علت تلفات طیور در مرغداری های قاین
در برخی از واحدهای مرغ گوشتی شهرستان قاین به علت رعایت نکردن برنامه واکسیناسیون علیه بیماری برونشیت و نیوکاسل تلقفقات 

درصد ر  افتاد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قاین گفت: اصول واکسیناسیون واجرا نکردن واکسیناسیون اصولی، دلیقل  51بیش از 

تلفات در مرغداری های قاین برنامه های واکسیناسیون اعالمی از سوی دامپزشکی کشور بر مبنای پایش علمقی و آزمقایشقگقاهقی و 

مشاهدات کارشناسان طیور در هر منطصه است و دامپزشکی استان هم بر اساس شرایط منطصه ای که ب ورت مرتب و  برنامه ریزی شده 

پایش می شود ، برنامه واکسیناسیون مخ وص طیور گوشتی تهیه و  پیشنهاد کرده که متاسفانه در برخی مواقع مرغداران به اسقتقنقاد 

 اینکه مدتهاست درگیر بیماری خاصی نشده اند و یا به علل مالی از اجرای دقیق آن خودداری می کنند.

محمودی افزود: در تلفاتی که اخیرا در برخی مزارع پرورش مرغ گوشتی شهرستان قاین ر  داد، اجرا نکردن دقیق برنامه واکسیناسیقون 

ب ورت واضح و غیرقابل انکاری مشهود است. وی گفت: در واحدهایی که اصول واکسیناسیون بطور نسبی رعایت شده بود تلفقات ایقن 

بیماری ویروسی تنفسی که در تشخیص های اولیه برونشیت و در برخی موارد برونشیت به همراه نیوکاسل تشخیص داده شد، با تلقفقات 

درصد بروز کرد. محمودی افزود: دستورالعمل اعالمقی  55درصد و در مرغداری هایی با واکسیناسیون ناقص، تا  2.5تا  2حداقلی و در حد 

و اجرای برنامه واکسیناسیون ابالغی از سوی اداره کل دامپزشکی استان الزم االجرا است و در مواردی که به تشخیص کقلقیقنقیقسقیقن 

دامپزشکی برنامه دیگری برای مرغداری توصیه شده و یا مرغدار از اجرای برنامه خودداری می کند، باید مراتب را کتقبقا بقه شقبقکقه 

دامپزشکی اطالع دهد. وی گفت: در مواردی که اهمال مسئول فنی مایه کوبی و یا تخلف مرغدار در اجرای برنامه مورد نظر کلیقنقیقسقیقن 

 محرز شود و موجب شیوع آلودگی و ضرر اقت ادی سایر پرورش دهندگان شود قابل پیگیری حصوقی و قضایی است.
 

 مرغ دارند طیور بومی سهم بیشتری در تولید تخم
 مرغ استان بیشتر از طیور صنعتی است. مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیالن گفت: سهم طیور بومی در تولید تخم

مقرغ   مرغ در گیالن تولید شده است، گفت: سهم طیور بومی گیالن در تولیقد تقخقم  هزار تن تخم 02سورنا چایچی با بیان اینکه امسال 

هزار تن از طریق طیور بومی و بالغ بر سه هزار تن از طیور  ۹مرغ تولیدی   که از این مصدار تخم بسیار زیادتر از طیور صنعتی است به طوری

مقرغ  تن تقخقم 356هزار قطعه وجود دارد و ساالنه  63گ ار با ظرفیت   صنعتی تولید شده است.وی افزود: در گیالن فصط یک واحد تخم

کند.چایچی ت ریح کرد: از آنجایی که گقیقالن از   شود. این واحد در شهرستان رودبار فعالیت می توسط آن تولید و روانه بازار م رف می

 ها وجود دارد، احداث مرغداری تخقم  گ رانی پرندگان مهاجر است و احتمال بروز آنفلوآنزای پرندگان در برخی از سال  های زمستان  استان

گ ار در این استان از ریسک باالیی برخودار است.وی ادامه داد:  در حال حاضر سهم باالیی از مرغ مورد نیاز بازار بزرگ تهران تقوسقط 

دهنده جایگاه مهم این استان در این حوزه است. گیالن از واحدهای صقنقعقتقی فقراوان    شود که این امر نشان استان گیالن تامین می

مرغداری در خ وص تولید مرغ اجداد و گوشتی برخوردار است.مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیالن ت قریقح کقرد: اغقلقب 

کنند و این کار به افزایش درآمد خانوارهای روستایی کمک موثری می کند. بیشترین تخم  های بومی نگهداری می  روستاییان گیالن از مرغ

مرغ بومی از بازار پسندی بیشتری نسبت بقه   شود.وی با اشاره به اینکه تخم  مرغ بومی گیالن در شهرستانهای املش و سیاهکل تولید می  

های بومی گیالن عالوه بر خود م رفی در خانقوارهقای روسقتقایقی در   مرغ  مرغ روز در گیالن برخودار است، خاطرنشان کرد: تخم  تخم

 بازارهای هفتگی شهرستانها نیز به فروش می رسند.
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