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  خانواده مثل پیله میمونه، برای مراحل اولیه رشد ضروریه اما اگر به موقع ازش بیرون نیای تا آخر عمرت کرم میمونی.
 

 قیمت فعلی تمام شده مرغ به هیچ وجه برای مرغداران به صرفه نیست
حسن مهربانی یگانه شب گذشته  در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سیاست گذار تحلیلی از بازار و تولید نددارد  

کشد تدا خدوراک بده دسدت  ها تحویل داده شود، ولی حدود یکماه طول می مرغداران به محض جوجه ریزی باید خوراک به آن

مرغداران برسد که بر این اساس نیاز خود را باید از بازار تهیه کنند استاد دامپروری دانشگاه تهران ادامه داد: در صورت درسدت 

هزار تومانی معنایی ندارد و سامانه بازارگاه استرس بسیار شدید را وارد  ۱هزار تومانی و ذرت حدود  ۴۱بودن این سامانه، سویای 

شود که تولید کنندگان جوجه یکروزه با خطر رو به رو شده اند و تولید کنندگان اقدام بده  ماه می ۶کرده است  مهربانی گفت: حدود 

کنند  وی درباره قیمت فعلی تمام شده مرغ گفت: این قیمت به هیچ وجه برای مرغداران بده صدرفده ندیدسدت و  این کار نمی

ای کده  شوند  قیمت تمام شدده دهند و مرغداران زیان سنگینی را متحمل می تومان زیان می ۰۰۲۲فروشندگان مرغ زنده حدود 

ماهه گذشته، تولید جوجه کشور بید  از  ۶کنند غیر کارشناسی است  مهربانی گفت: در  وزارت جهاد و وزارت صمت محاسبه می

هزار میلیارد تومان زیان تصمیمات نادرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی را داده است وی درباره راهکار و سدیداسدت 

 تومانی حذف شود  ۱۰۲۲درست در تولید افزود: باید ارز 

 آیا تولید تخم مرغ در خراسان رضوی به صفر خواهد رسید؟
نژاد  در خصوص وضعیت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: وضعیت قیمت تخم مرغ به این بستگی دارد که دولدت  سید حسین موسوی

هدا و  تکلیف ما را برای تخصیص ارز و تامین نهاده مشخص کند  اگر قرار باشد نهاده و محصوالتی مانند واکسن، دارو، مدکدمدل

شود که باید بدا سدود  هزار تومان می ۰۴دار حداقل کیلویی  کنسانتره را با ارز آزاد وارد کنیم، قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغ

 رسد  کننده می هزار تومان به دست مصرف ۰۲درصد آن را بفروشد؛ بنابراین تخم مرغ با قیمت کیلویی  ۴۰متعارف 

داری  ماه ابتدای سال توانست از ذخایر داخل انبدار مدرغ ۰دار در  گذار خراسان رضوی بیان کرد: مرغ مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

شدود زیدرا  گذار بیشتر می تواند نهاده تامین کند، کشتار مرغ تخم استفاده کند و کسب و کار خوی  را بچرخاند اما اکنون که نمی

فرستیم و االن  درصد را به کشتارگاه می ۰۲تا  ۰۲های باالی تولید حدود  تواند نهاده تامین کند  وی ادامه داد: ما گله دار نمی مرغ

دار مرغ خدود  های استان موجود است  مرغ شود، در سردخانه گذار دیرپز که غالبا استفاده صنعتی می مقادیر باالی گوشت مرغ تخم

گدذار   میلیون مرغ تدخدم ۰.۰برد  ما سال گذشته در این بازه  ماه زمان می ۹تا  ۰کشد و تا این مرغ بخواهد جایگزین شود،   را می

 میلیون نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاه  داشته است  ۰میلیون قطعه است که  ۶.۰داشتیم اما اکنون این تعداد 

های ما بعد از چندین ماه افزای  پیدا کرده و مدا  های مصوب همیشه زیرقیمت تمام شده است  هزینه نژاد بیان کرد: قیمت موسوی

ای برای ما و سازمان صدندعدت،  افتند که محل مناقشه شویم  پس از این شرایط حاال به فکر افزای  قیمت مصوب می متضرر می

شود  وقتی  ها و واحد نظارت و بازرسی سازمان صمت می دار، تولیدکننده هایی برای مرغ معدن و تجارت شده و باعث ایجاد درگیری

تومان بفروشد؟ اگر بخواهیم وضعیدت را  ۹۰۲۲دار بر چه اساسی مرغ را  تومان است، مرغ ۰۲۲هزار و  ۴۰قیمت مرغ تمام شده 

داری حاضر به تولید نیست و کسیهم  رود  هیچ مرغ مطلوب حفظ کنیم ولی از جیب تولیدکننده هزینه کنیم، در نتیجه تولید از بین می

 وارد این عرصه برای فعالیت نخواهد شد 

 

 مرغ در جهان  احتمال آمریکا بزرگترین تولیدکننده گوشت طیور و چین بزرگترین تولیدکننده تخم
درصدی از تولید جهداندی  ۴۰نویسد: ایاالت متحدۀ آمریکا با سهم  ناصر سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( می

طیور، بزرگترین تولیدکنندۀ گوشت طیور در جهان است؛ پس از این کشور، چین، برزیل و روسیه قرار دارند  در زمیدندت تدولدیدد 

مرغ در جهان است  این کشور را ایاالت متحدده  درصدی از تولید جهانی، بزرگترین تولیدکنندۀ تخم ۱۰مرغ نیز چین با سهم  تخم

مدرغ  درصد از تولید جهانی، قارۀ اول در تولید تخم ۶۲کنند  آسیا با بی  از  درصد( تولید جهانی تعقیب می ۶درصد( و هند )با  ۰)با 

برای تأمین تقاضای روزافزون، تولید صنعتی گدوشدت  ۰۲۴۰تا  ۴۹۶۴های  بین سال»رود  گزارش فائو با بیان اینکه  به شمار می

 ۰۲۴۰کند: در سدال  اضافه می «میلیون تن افزای  یافته ۰۰به  ۴۰مرغ از  میلیون تن، و تولید تخم ۴۰۰به  ۹طیور در جهان از 

درصد از تولید جهانی گوشت را به خود اختصاص داده است  در این میان بیشترین افزای  مصرف در آسیا  ۰۰گوشت طیور حدود 

سرانت تقاضای گوشت طیور در جنوب آسیدا  ۰۲۰۲و  ۰۲۲۲های  ها حاکی است بین سال بینی و آمریکای التین رخ داده است  پی 

درصد و در آسیای شرقی و  ۹۰درصد، در خاورمیانه )غرب آسیا( و شمال آفریقا  ۴۴۶درصد، در اروپای شرقی و آسیای میانه  ۰۰۴

 درصد افزای  یابد   ۹۴اقیانوس آرام 

 7511حداکثر  0011حداقل  فسفات 05221حداکثر 00711حداقل  مرغ زنده
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 ؟ کنجاله سویا  02911حداکثر  00911حداقل تخم مرغ
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 02111حداکثر  00111حداقل  لیزین 09211حداکثر00211حداقل  بوقلمون زنده
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