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 موفقیت جایگاهی که در حال حاضر داری نیست بلکه سمتی است که نگاه می کنی . . .
 

 نمودار میانگین قیمت مرغ زنده در یک ماه گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازار قیمت گوشت مرغ هر چند شکل صعودی گرفته است اما واقعیت این است که در مشکالت اخیر صنعت مرغداری که در نقطه پییی  

خود قرار گرفته است، متاسفانه قامت صنعت مرغداری خمیده شد و ضرر میلیاردی این صنعت حتی با قیمت های فعلی هم جبران نخواهد 

شد.این پیکان نمودار باید ماهها  به طرف باال باشد تا قسمتی از مشکالت تولیدکنندگان این پروتئین ارزان و ارزشمند برطرف شود. هیر 

چه دوام و بقای این نمودار مستحکم تر باشد مردم ایران برای تامین غذای خود دست به جلوی کشورهای همسایه دراز نخواهند کیرد و 

 حتی غذای آنها را نیز تامین خواهند کرد.بقای تولیدکننده یعنی بقای استقالل و سرافرازی ما

 

 اجرای طرح افزایش قابلیت هضم خوراک دام به روش پیشرفته میکرونایزه

رئیس مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: فرآوری مواداجرای طرح افزایش قابلیت هضم خیورا  دام بیه 

ها در تغیذییه دام و  روش پیشرفته میکرونایزه در جوین خوراکی دام از جمله جو و ذرت و تبدیل آن به حالت پر  با هدف کاهش هزینه

هیای  راحتی در هضم آن توسط دام از عوامل افزایش بهره وری در صنعت دامداری است. آبرودی افزود: پر  کردن که یکی از این روش

تواند باعث افزایش مصرف خورا  و درنتیجیه رشید  ونقل آسان آن، می فرآوری مواد خوراکی است عالوه بر کاهش اتالف خورا  و حمل

بهتر حیوان شود. وی افزود: این روش برای نخستین بار در جوین با استفاده از دستگاه فرآوری پیشرفته فیل  میکرونایز اجراییی شیده 

های شیری اسیتیفیاده  ای جیره موردنیاز گاو توان با استفاده از محصوالت فرعی کشاورزی برای تأمین کل پروتئین غیر علوفه است که می

ای  کرد. آبرودی تصریح کرد: در این روش جو و ذرت غلط  یا فیل  شده بر خالف آسیاب شده باعث خوب مخلوط شدن با بخش علوفیه

شیود. وی ییادآور شید:  جیره، مانع تخمیر سریع در شکنبه و در نهایت موجب هضم و جذب بهتر خورا  و افزایش عمر مفید دام میی

های موجود بر روی خورا  و هم باعث ژالتینه  میکرونایز یا مادون قرمز در این دستگاه، هم باعث از بین رفتن میکروارگانیسم هاو ویروس

 دهد. شود که این عمل قابلیت هضم پروتئین را افزایش می ای می های ضد تغذیه شدن نشاسته و از بین رفتن فاکتور

 

 های دامی ماهه واردکنندگان نهاده4بالتکلیفی 
ها تاکینیون  های دامی را مورد بررسی قرار داده و گفت: قیمت نهاده رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی وضعیت نهاده

گیرد.وی با بیان اینکه نیاز مرغداران از طریق ذخیره شرکت پشتیبانی  در مراودات مدنظر قرار می 89افزایشی نداشته و همان قیمت سال 

های دامی از بنادر، عدم تخصیص ارز و اعتبار الزم از طرف دولیت  شود تصریح کرد: عمده دلیل عدم ترخیص نهاده دام و طیور تامین می

قیرار های وارداتی از بنادر آزاد شده و در اختیار تولیدکنندگان  است، البته مسئوالن وزارتی وعده دادند این هفته ارز الزم تامین و این نهاده

تومان عنوان کرد و گفت: فعال قیمت بازار زیر قیمت مصوب دولتی بوده و بیا  00811گیرد.وی قیمت مصوب دولتی برای مرغ را کیلویی 

شیونید.رئیییس  توجه به هزینه تولید قیمت تمام شده برای مرغداران بیشتر است در نتیجه در برخی مواقع تولیدکنندگان مرغ متضرر می

های دامی از قبیییل ذرت،  درصد نهاده 91سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تولید داخلی در این بخش خاطرنشان کرد: بیش از 

دهد. فتحی عنیوان کیرد:  ها وارداتی بوده  و ظرفیت کشور به لحاظ شرایط اقلیمی امکان تولید برخی از این ها را نمی سویا و انواع مکمل

های دامی و افزایش تولید در ایین  هایی برای کاهش واردات نهاده میزان تولید مرغ در کشور بسیار زیاد است، در سال جهش تولید برنامه

 های دامی در کشور خواهیم بود. ایم،اگر اعتبارات الزم تامین شود شاهد کاهش واردات نهاده زمینه تدوین کرده
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