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بيشرت كساىن كه به توليد تخم مرغ مرصىف جوامع اشتـغال دارند، قـبًال دفتـرچه راهنمـاى مديريتى سويه هاى 

مختلفى از مرغ تخمگذار را ديده و يا مطالعه كرده اند و ممكن است اينگونه فكر كنند كه خواندن يىك از 

آنها كاىف است و نيازى به مطالعه دفرتچه راهنام ى ساير سويه ها نيست. اما افرادى هم هستند كه محتويات 

دفرتچه هر سويه را به دقت مطالعه منوده و جستجوگر موارد تازه اى هستند كه از طريق آن بتوانند به 

اطالعات ويژه و جديدى دست يابند تا در مورد اين سويه جديد و روش هاى مديريتى مرتبط به آن بكار برند. 

افرادى كه تازه به اين شغل پرداخته اند به رشح و توضيح جزئيات بيشرتى نسبت به آنچه در اين دفرتچه 

آمده است نيازمند هستند ما اميدواريم كه هر خواننده اى اطالعات مفيدى را براى تاييد و يا بهبود روش هاى 

مديريتى خود در اين دفرتچه بيابد.

چرا بايد اين دفترچه راهنماى مديريت را مطالعه كنيد؟

مقدمه



۴   ۵

عملكرد توليدى عاىل توسط انتخاب روش 
هاى سيستامتيك

در دهه هاى اخري متدهاى پيرشفته بطور قابل توجهى باعث بهبود و اصالح نژاد شده اند  به دنبال توسعه 

سيستم هاى قدرمتند پردازش الكرتونيىك اطالعات اين امكان فراهم شده است تا تئورى انتخاب سيستامتيك را 

در عمل اجرا منود و كميت هاى ژنتيىك مدرن را به واقعيت در آورد.

از مدتها قبل لهمن تريزوخت اين تكنيك ها را مورد استفاده قرار مى داده و بنابراين مى تواند طيف گسرتده 

اى از تجربيات و دانسته ها را عرضه منايد. وجود يك تيم برجسته از متخصصني، تضمني كننده استفاده رسيع 

از نتايج آخرين تحقيقات مى باشند به همني دليل تغيري نيازمنديهاى بازار را مى توانند رسيع و به شكل 

مناسب پاسخگو باشند. 

عالوه بر اين ها لهمن تريزوخت در سطح مىل و بني امللىل همواره مرجعى در رده هاى اول براى پاسخگويى 

به سواالت در زمينه سالمت طيور بوده است زيرا سالمت، يىك از فاكتورهاى اساىس براى دستياىب به عملكرد و 

سودآورى قابل قبول مى باشد.

تحقيقات فرشده در آزمايشگاه هاى متعلق به لهمن تريزوخت، دركنار افزايش مقاومت بوسيله روش هاى 

ژنتيىك و ايجاد و اطمينان از وجود رشايط قوى بهداشتى، بنيان هاى اساىس تضمني كننده كيفيت محصوالت 

توليدى لهمن تريزوخت، مى باشند.

ضمناً لهمن تريزوخـت توصيه و پيشنهادات الزم مبتنى بر دانش و تجربه را در زمينه هاى تـهيه جريه، تغذيه و 

نكات و موارد تكنيىك را براى پاسخگويى به سواالت مطرح را مهيا كرده است و در اين زمينه پاسخگو مى باشد. 

بكارگريى اين تجربيات وسيع باعث بازدهى مناسب در همه جنبه هاى مديريت طيور خواهد شد. با محصوالت 

لهمن تريزوخت تخم مرغ در باالترين كيفيت، مناسب ترين قيمت و قابل رقابـت تـوليد خواهد شد.

نتايج حاصل از مقايسه عملكرد هاى توليدى در فارم هاى مختلف توسط انستيتوهاى مستقل، تاييد كننده 

اين موفقيت ها هستند. محصوالت لهمن تيزروخت همواره جزو برنده ها بوده و در ميان چند محصوىل كه 

جايگاه اول جهان را دارند قرار دارد.

لهمن تريزوخت همراه واقعى براى مديريت 

موفقيت آميز در حال پيرشفت طيور مى باشد.
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اطالعات عملكرد توليدى
لهمن براون

۱۵۰-۱۴۰ روزگى
۹۳-۹۵٪

سن در٪۵۰تولید
حداكرث توليد

توليد تخم مرغ
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۴۳۲–۴۳۷ )۴۳۴/۵(

در ۵۲ هفته تولید
در ۶۰ هفته تولید
در ۷۵ هفته تولید

كيلوگرم تخم مرغ توليدى به ازاى مرغ ابتداى توليد
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 )۶۲/۳ گرم( ۶۳/۰–۶۲/۰ گرم
)۶۲/۸ گرم( ۶۳/۵–۶۲/۵ گرم
)۶۳/۴ گرم( ۶۴/۰–۶۳/۰ گرم

در ۵۲ هفته تولید
در ۶۰ هفته تولید
در ۷۵ هفته تولید

قهوه ای
بيشرت از ۴۰ نيوتون

رنگ پوسته
توان مقاومت پوسته در مقابل فشار

خصوصيات تخم مرغ

۷/۸-۷/۴ کیلو گرم
۱۲۰–۱۱۰ گرم روزانه

۲ تا ۲/۱ کیلو گرم دان به ازائ هر کیلو گرم تخم مرغ

۱ تا ۲۰ هفتگى
دوران توليد

رضيب تبديل

مرصف دان

۱/۶۵–۱/۵۵ کیلو گرم
۲/۱۰–۱/۹۰ کیلو گرم

در ۲۰ هفتگی
در پایان دوره تولید

وزن بدن

۹۷-۹۸%
۹۰-۹۲%

در دوران پرورش
در دوران توليد

توان زنده ماندن
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جوجه ريزى
پيشنهادات عمومى

قبل از ورود جوجه ها عملكرد، رشايط و امكانات سالن مورد بازرىس قرار گريد. ‹

درجه حرارت سالن را در زمان مناسب به ۳۶-۳۵ درجه سانتیگراد برسانيد. در تابستان ۲۴ ساعت و در  ‹

زمستان  ۴۸ساعت قبل از ورود جوجه ها به گرم كردن سالن بپردازيد. بعد از به ميزان نرمال رسيدن درجه 

-۳۶°c( حرارت، براى يكنواخت كردن دماى سالن از حداقل تهويه استفاده مناييد. درجه حرارت پيشنهادى

۳۵( را به مدت ۷۲-۴۸ ساعت ثابت نگهداريد.

رطوبت نسبى سالن بايد حداقل ٪۶۰ باشد. ‹

آبخوريها را از نظر ارتفاع به شكىل تنظيم مناييد كه جوجه ها بدون هيچ مشكىل بتوانند به آب دسرتىس  ‹

داشته باشند.

 اگر از سيستم آبخوريهاى نيپل استفاده مى كنيد، فشار آب را كم كنيد تا جوجه ها زودتر متوجه منشاء  ‹

آب شده و از نيپل ها استفاده منايند.

درجه حرارت آب را حدود ۲۵- ۲۰ درجه سانتیگراد تنظيم مناييد. اينكار را با تخليه آب موجود در لوله  ‹

هاى منتهى به نيپل و يا توسط تعويض آب موجود در كله قندى ها انجام دهيد.

از برنامه نورى پيشنهادى مندرج در صفحه ۳۳ استفاده منائيد. ‹

پرورش در قفس

كف قفس و خط دانخورى را بر اساس توصيه سازنده تنظيم منائيد. ‹

 در كف قفس ورقى از كاغذ پهن منائيد و مقدارى دان در آن پخش كنيد در روز هفتم اين كاغذ را جمع  ‹

آورى كنيد.

 كارتن هاى محتوى جوجه را در كف سالن پخش منوده و درب كارتن را از اتصاالت مرتبط جدا و بر  ‹

روى كارتن بگذاريد. ‹

 كارتن ها را از دورترين قسمت سالن به سمت درب ورودى رشوع به تخليه منائيد. جوجه ها را در قفس  ‹

هايى كه قبال آب و دان آماده مرصف در آنها وجود دارد تخليه منائيد.
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پرورش بر روى بستر
قبل از ورود جوجه ها و بعد از گرم كردن سالن و بسرت، پوشال چوب يا كلش گندم مناسب را در كف  ‹

سالن پخش منائيد.

بعد از ورود، جوجه ها را هر چه زودتر در نزديىك و يا زير مادرهاى حرارىت تخليه منائيد. ‹

نوك چند جوجه را در آب غوطه ور كنيد و با دستكارى نيپل و بشقاب زير آن و ريخنت آب باعث جلب  ‹

توجه جوجه به منشا آب شويد به اين ترتيب آنها را براى مرصف آب كمك كنيد، بعد از پيدا كردن آب 

آشاميدىن توسط جوجه ها که تقريباً ۳-۲ ساعت طول ميكشد ،مرصف دان هم رشوع خواهد شد.

با اضافه كردن سينى هاى دانخورى بيشرت در چند روز اوليه از مرصف بهـرت و بيشـرت دان توسط جوجه ها  ‹

اطمينان حاصل كنيد.

جوجه ها بايد قبل از اينكه امكانات پرورش اوليه برداشته شود به خوىب پردرآورده باشد. ‹

درجه حرارت بدن جوجه ها

 اطالع از درجه حرارت بدن جوجه امكان مناسبى جهت تنظيم دماى سالن فراهم مى منايد. براى انجام 

اينكار از دماسنج هاى ويژه اندازه گريى دماى بدن از راه گوش ويژه انسان كه با اشعه مادون قرمزكار مى 

كند، استفاده مى شـود. محل مـورد نـظر دماسنـج را به آرامى به كلـواك جوجـه چسبانده تا درجه حرارت 

بدن جوجه مشخص شود. درجه حرارت نرمال جوجه يكروزه  ۴۱-۴۰ درجه سانتیگراد مى باشد. ارزياىب درجه 

حرارت جوجه ها در نواحى مختلف سالن براى دستياىب به نتيجه قابل قبول رضورى است. اينكار را هامنند 

روش ارزياىب وزن و يكنواختى پولت ها انجام دهيد. اطالعات به دست آمده را جمع آورى و ميانگني آن را 

محاسبه منائيد. به عنوان مثال اگر درجه حرارت بدن جوجه ها ۳۹/۵ مى باشد درجه حرارت سالن را بايد ۰/۵ 

درجه سانتیگراد افزايش دهيد. در كنار درجه حرارت سالن فاكتورهاى ديگرى هم وجود دارند كه مى توانند بر 

درجه حرارت بدن جوجه اثر منفى بگذارند:

توزيع غري يكنواخت هوا در سالن ‹

رطوبت پائني سالن )در رطوبت پائني سالن، ظرفيت انتقال حرارت توسط هوا كاهش مى يابد.( ‹

گرم كردن سالن قبل از ورود جوجه ها فراموش گردد. ‹

بعد از چند ساعت نحوه توزيع جوجه ها را ارزياىب منائيد، رفتار جوجه ها بهرتين عالمت و بيان كننده 

وضعيت آنهاست.



۱۰  

 اگر چنانچه جوجه ها به طور يكنواختى پخش شده و آزادانه در حال حركت هستند درجه حرارت و  ‹

تهويه در وضعيت مناسبى قرار دارد.

اگر جوجه ها به شكل مرتاكمى در كنار هم قرار گرفته و يا از قرار گرفنت در محىل از سالن خوددارى مى  ‹

كنند، بيانگر اين است كه در آن محل درجه حرارت پائني بوده و يا كوران وجود دارد.

 اگر جوجه ها با بالهاى باز و در حال نفس كشيدن با دهان باز روى بسرت بوده و يا خوابيده اند درجه  ‹

حرارت خيىل باالست است.

به محض مشاهده اولني عالمت كه جوجـه ها در 

وضعيت راحتى قرار ندارند علت را مشـخص منوده، 

وضعيت را تصحيح كرده و رشايط را مرتب كنرتل 

منائيد. 



۱۰   ۱۱

محيط
رشايط محيطى بر روى وضعيت سالمت و عملكرد توليدى گله اثر دارد. مهمرتين فاكتورهاى محيطى عبارتند 

از: درجه حرارت، رطوبت و سطح گازهاى سمى در هوا.

درجه حرارت مناسب به سن گله بستگى دارد. جدول زير راهناميى براى اعامل درجه حرارت مناسب در سطح 

پرندگان مى باشد. همچنان كه قبًال تذكر داده شد رفتار پرندگان بهرتين عالمت و بيانگر درجه حرارت صحيح 

مى باشد. همواره درجه حرارت محيط را به تدريج كاهش دهيد، از كاهش ناگهاىن به مقدار زياد خوددارى 

كنيد و اگر از سيستم تهويه براى تنظيم درجه حرارت استفاده مى كنيد مواظب شيد كه مقدار كاىف هواى تازه 

وارد سالن شود.

جدول ۱: درجه حرارت مورد نياز درسطح پرندگان با توجه به سن آنها

درجه حرارت به سانتیگرادسن گله

۳۶-۳۵روز ۱-۲*

۳۴-۳۳روز ۳-۴

۳۲-۳۱روز ۵-۷

۲۹-۲۸هفته دوم

۲۷-۲۶هفته سوم

۲۴-۲۲هفته چهارم

۲۰-۱۸هفته پنجم به بعد

*درجه حرارت بدن جوجه بايد ۴۱-۴۰ درجه سانتیگراد باشد.

رطوبت نسبى داخل سالن بايد ٪ ۷۰-۶۰ باشد.

كيفيت هوا بايد نيازمنديهاى حداقىل زير را تامني كند.

جدول۲: نيازمنديهاى حداقىل كيفيت هوا

)O۲( ۲۰٪بيشرت ازاكسيژن

)CO۲( ۰/۳٪كمرت ازدى اكسيد كربن

)CO( كمرت ازمنواكسيد كربنPPM ۴۰

)NH۳( كمرت ازآمونياكPPM ۲۰

)SH۲(كمرت ازPPM ۵
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واكسيناسيون
واكسيناسيون مهمرتين راه و وسيله براي پيشگريي از شيوع بيامريهاست. مناطق متفاوت از نظر اپيدميولوژى 

بيامرى ها نيازمند برنامه هاى واكسيناسيون ويژه و منطبق بر اپيدميولوژى بيامرى ها در هامن مناطق 

هستند. بنابراين رضورى است به راهناميى هاى دامپزشك منطقه و يا رسويس هاى ويژه سالمت گله در 

آن منطقه مراجعه شود. فقط گله هاى سامل بايد واكسينه شوند، انقضاى تاريخ مرصف واكسن ها كنرتل 

شود، واكسن ها نبايد بعد از امتام تاريخ انقضا مرصف شوند. شامره رسيال، نام كارخانه سازنده و تاريخ 

واكسيناسيون بايد ثبت شود.

روش هاى واكسيناسيون

واكسيناسيون انفرادى پرندگان:

پرندگان را مى توان به روش هاى تزريقى و قطره چشمى به طور انفرادى واكسينه كرد. اين روش ها بسيار 

موثر بوده و توسط پرندگان قابل تحمل است اما اجراى آن ها مستلزم كار و هزينه بيشرتى است.

 واكسيناسيون به روش آشاميدىن:

روش آشاميدىن كار و هزينه كمرتى را الزم دارد اما بايد با دقت بسيارى انجام شود تا موثر باشد. آب مورد 

استفاده جهت واكسيناسيون نبايد محتوى ضد عفوىن كننده ها باشد. گله مورد نظر بايد حدود۲ ساعت از 

آب محروم گردد )تشنگى داده شود(. در طول فصوىل كه هوا گرم است مدت تشنگى كاهش داده مى شود. 

واكسن تهيه شده بايد در فاصله ۲ تا ۴ساعت پس از تهيه، مرصف گردد. هنگامى كه گله بوسيله واكسن 

محتوى ويروس هاى زنده واكسينه مى شود، افزودن تثبیت کننده ها براى حفاظت از ويروس و پيشگريى از 

كاهش تيرت ويروس، رضورى است.

واكسيناسيون به روش اسپرى:

اين روش از نظر انجام آسانرت بوده و خيىل موثر است اما ممكن است گاهى با واكنش هاى جانبى همراه 

باشد. اسپرى بايد در گله ها تا سن ۳ هفته به صورت قطره درشت انجام شود. براى انجام اينكار فقط از آب 

مقطر اسرتيل استفاده شود.
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پيشنهادهاى ويژه:
واكسيناسيون مجدد بر عليه بيامرى مارك:

در رشايطى كه جوجه ها به مناطق دور منتقل مى شوند و يا زمان انتقال بسيار طوالىن است و نيز در مناطقى 

كه احتامل عفونت و ابتال به بيامرى زياد است، استفاده مجدد از واكسن مارك با موفقيت انجام گرفته است، 

مشاوره با دامپزشك و آزمايشگاه دامپزشىك جهت دست ياىب به اطالعات بيشرت در اين زمينه رضورى است.

واكسيناسيون بر عليه مايكو پالسامها

واكسيناسيون بر عليه مايكو پالسامها در رشايطى قابل توصيه است كه حفظ گله ها از آلوده شدن به 

مايكوپالسام امكان پذير نباشد. عفونت و ابتال به سويه هاي حاد مايكوپالسامها در طول دوره توليد باعث 

كاهش توليد مى گردد.

بهرتين عملكرد در گله هايى به دست آمده است كه عارى از مايكوپالسام بوده و واكسينه نشده اند. 

واكسيناسيون بر عليه كوكسيديوز

واكسيناسيون بر عليه كوكسيديوز روش بسيار قابل اعتامدى در مديريت سيستم بسرت براى ايجاد امينى برعليه 

اين بيامرى است. درگله هاى واكسينه شده هرگز از داروى كوكسيديواستات نبايد استفاده شود.

مرصف ويتامني ها

طى ۳-۲ روز پس از واكسيناسيون مرصف ويتامني ها باعث كاهش اسرتس و واكنش هاى نامناسب خواهد شد. 

ميزان مرصف ويتامني ها بستگى به موقعيت ويژه در هر فارم دارد.
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واكسيناسيون
جدول شامره ۳: مثاىل از يك برنامه واكسيناسيون )مرغ تخمگذار( لهمن براون اليت 

پيشنهاداتروش مرصف واكسنوضعيت وقوع بيامرىبيامرى

محىلجهاىن

●مارك
يك روزگى در جوجه كىشتزريقى )عضالىن-زيرجلدى(

●نيوكاسل
آشاميدىن - اسپرى - 

قطره چشمى - تزريقى
واكسيناسيون متعدد بستگى به ميزان 

شيوع بيامرى در منطقه دارد

●گامبورو
مرصف دو نوبت واكسن زنده پيشنهاد آشاميدىن

مى شود

●برونشيت عفوىن
آشاميدىن - اسپرى - 

قطره چشمى - تزريقى
واكسيناسيون متعدد بستگى به ميزان 

شيوع بيامرى در منطقه دارد

●اپيدميك ترمور
آشاميدىن - تزريق زير
جلدى-تلقيح در بال

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن 
توليد انجام شود

●مايكو پالسموز
اسپرى - قطره چشمى - 
تزريقى )زير جلد-عضالىن(

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن 
توليد انجام شود

●آبله مرغى
واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن تلقيح در بال

توليد انجام شود

●پاستورلوز
دو بار واكسيناسيون درمحدوده سني تزريق زير جلدى

۱۴ و ۸ هفتگي انجام شود

●كريزاى عفوىن
دو بار واكسيناسيون درمحدوده سني تزريق زير جلدى

۱۴ و ۸ هفتگي انجام شود

●ساملونلوز
آشاميدىن - اسپرى
تزريق - عضالىن

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن 
توليد انجام شود

●الرنگوتراكئيت
دوباره واكسيناسيون در محدوده آشاميدىن - قطره چشمى

سني۱۴و۶ انجام شود

●سندرم افت توليد
واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن تزريق )عضالىن - زيرجلدى(

توليد انجام شود

واكسيناسيون بر عليه كوكسيديوز براى سيستم هاى پرورش بر روى بسرت مناسب است.

بكارگريى واكسن زنده نيوكاسل و برونشيت در روزهاى اوليه بعد از هچ براي ايجاد امينى موضعى در دستگاه تنفس جوجه ها )اثر 

واكسن اوليه( بسيار با ارزش است، انتخاب واكسن مناسب بسيار حياىت است. هرگز جوجه هاي خييل جوان را با واكسن با حدت 

باال واكسينه نكنيد. بسته به شيوع بيامرى ها، پرندگان در دوران پرورش و يا قبل از رشوع توليد، با واكسن كشته به عنوان يادآور 

و تحريك امينى، واكسينه مى شوند.براى بهبود امينى موضعى واكسيناسيون مجدد با واكسن هاى زنده نيوكاسل و برونشيت هر 

۸-۶ هفته يكبار در دوران توليد مفيد مى باشد.

يك برنامه مرتاكم واكسيناسيون مخصوصاً تزريق هاى عضالىن ممكن است بر رشد، وزن و يكنواختى گله اثر منفى بگذارد.
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نوك چينى
نوك چينى در رشايط نرمال پرورش رضورى نيست، اينكار در عمل در سالن هاى كنرتل شده و محدود شده 

از نظر نورو نيز در سالن هايى كه كامال از نظر نور غري قابل نفوذ  هستند هم به طور وسيعى براى پيشگريى 

از خودخورى و نوك زدن به پر مرغ هاى ديگر استفاده مى گردد رفتار فوق در نتيجه شدت نور زياد – عدم 

باالنس مواد مغذى جريه - تهويه نامناسب، تراكم پرورىش و يا خستـگى پيش مى آيد. نوك چينى را بويژه در 

پرورش هايى كه بر روى بسرت در سالن هاى باز كه شدت نور قابل كنرتل نيست با رعايت قوانني مربوطه 

به رفاه حيوانات در منطقه پيشنهاد مى كنيم. اخريا با استفاده از اشعه مادون قرمز با يك روش بسيار ماليم 

قسمت هاى بااليى و پايينى نوك در جوجه كىش سوزانيده مى شود. اينكار با استفاده از افراد با تجربه و 

تحت رشايط بهداشتى و در جوجه كىش، قابل انجام است و سـاير روش ها در نوك چينى به وسيله يك تيغه 

انجام مى گريد. هنگام نوك چينى به روش هاى مرسوم توجه به نكات زير رضورى است.

فقط افراد با تجربه بايد اجازه انجام اين كار را داشته باشند.  ‹

كار با دقت و بدون عجله انجام شود. ‹

فقط از وسايل و تيغه هايى كه در رشايط مطلوب هستند استفاده شوند. ‹

 درجه حرارت تيغه بايد به شكىل تنظيم شود كه ابتداى نوك را بخوىب بسوزاند بدون آنكه به بقيه نوك  ‹

آسيب برساند.

درجه حرارت تيغه و مدت سوزاندن بايد بر اساس اندازه نوك جوجه ها، استحكام و كيفيت آن تنظيم گردد. ‹

چند ساعت قبل از نوك چينى، دان در اختيار جوجه ها قرار داده نشود. ‹

فورا بعد از امتام نوك چينى، دان در اختيار آنها قرار داده شود. ‹

سطح دان را در دانخورى ها افزايش دهيد. ‹

چند روز بعد از نوك چينى دماى سالن را افزايش دهيد. ‹

۵-۳ روز بعد از نوك چينى طول نور را افزايش و در انتهاى روز يا در شب دان اضايف در اختيار گله قرار  ‹

داده شود.

مرصف ويتامني ها در آب مى تواند باعث كاهش اسرتس گله گردد. ‹
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تغذيه
براى به ظهور رساندن توان ژنتيىك مرغ تخم گذار لهمن براون اليت در رابطه با عملكرد توليدى آن، تغذيه 

با دان آردى داراى دانه بندى مناسب و غنى از مواد مغذى رضورى و الزامى است. چنني تغذيه اى با ايجاد 

هامهنگى ميان عملكرد توليدى و جريه غذايى، قابل اجرا و تضمني است.

پيشنهاد هاى تغذيه اى ما بر مواد مغذى رضورى تاكيد داشته و تامني كليه نيازمنديها در جهت دستياىب به 

بهرتين عملكرد در كليه مراحل رشد و توليد پيش بينى شده است.

تغذیه به صورت دان آزاد بدون جیره بندی*

نژادهای تخمگذار مادر و تجاری لهمن همگی برای حداکرث تولید تخم مرغ، اصالح نژاد شده اند. به دلیل 

همین رضیب تبدیل باالی دان به تخم مرغ، این نژاد به مواد غذائی مورد احتیاج به صورت روزانه نیازمند 

میباشد. به صورت تقریبی یک سوم از مواد غذایی مرصفی روزانه  برای تولید تخم مرغ استفاده میشود. 

از آنجائی که مرغهای تخم گذار لهمن قادر هستند مرصف روزانه دان خود را نسبت به تراکم مواد غذایی 

موجود در جیره تنظیم کنند، هیچ نیازی به جیره بندی دان برای آنها منیباشد. در صورت محدود کردن جیره 

و مرصف دان روزانه امکان دارد آسیبهای جربان ناپذیری به تولید و سالمت پرندگان وارد شود. به همین علت 

تنها مرصف دان به صورت آزاد و بدون جیره بندی برای مرغهای تخمگذار لهمن پیشنهاد میشود.

Ad Libitum Feed Supply*

مصرف دان

مرصف دان به طور عمده و اساىس تحت تاثري عوامل زير است:

وزن بدن ‹

عملكرد )رشد-توليد( ‹

درجه حرارت سالن، درجه حرارت كم باعث افزايش نياز به انرژى در زمينه نگهدارى بدن مى شود. ‹

وضعيت پوشش پرهاى بدن، وضعيت نامناسب پوشش پرها كه به دنبال اشتباهات مديريتى يا سوء تغذيه  ‹

اى اتفاق مى افتد، هم باعث افزايش نياز به انرژى در زمينه نگهدارى بدن مى شود.

ساختار دان، دان با ساختار درشت موجب افزايش و دان با ساختار نرم موجب كاهش مرصف دان مى  ‹

شود.

سطح انرژى، هر چه سطح انرژى باالتر باشد مرصف جريه كمرت خواهد بود و بر عكس. ‹

عدم باالنس مواد مغذى، مـرغ به ويـژه در مراحـل پاياىن از دوران توليـد تالش خواهـد كرد تا كمبود هاى  ‹

تغذيه اى خود را با افزايش مرصف دان جربان منايد.
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تغذيه در دوران پرورش
 براى تبديل شدن جوجه يك روزه به پولت بالغ جريه متعادل وغنى از مواد مغذى در دوران پرورش رضورى 

مى باشد. جوجه و پولت بايد توسط دان با ساختار فيزيىك درشت )براى اطالع از دانه بندى دان به جدول 

شامره ۴ مراجعه كنيد( در وعده هاى مكررو مداوم تغذيه شوند. جريه بسيار نرم كه قسمت عمده آن آردى 

است يا داىن كه ساختار بسيار درشت دارد مى تواند به تغذيه انتخاىب منجر گردد و نتيجه چنني تغذيه اى عدم 

تعادل در دريافت مواد مغذى و عدم دريافت و مرصف بعىض از مواد مغذى خواهد بود. دان با ساختار بسيار 

نرم باعث كاهش مرصف دان شده و منجر به عدم تامني بعىض از مواد مغذى مى گردد. اگر چنانچه مرصف 

دان به شكل پلت به داليل بهداشتى اجتناب ناپذير است، مرصف كرامبل با اندازه مورد نظر پيشنهاد مى 

شود. درطول مراحل متفاوت دوره رشد جوجه و پولت جريه هاى متفاوىت از نظر كيفيت بايد استفاده شود تا 

نيازمندى هاى در حال تغيري پرنده را پاسخگو باشد.

جريه هاى تعيني شده براى دوره پرورش با توجه به هامهنگى ميان نيازمندى به مواد مغذى و افزايش رشد 

بدن برنامه ريزى و مشخص شده اند. جريه استارتر زماىن پيشنهاد مى شود كه جوجـه ها نتـوانند با استفـاده 

از جيـره رشـد )Grower( به وزن هاى استاندارد پايان هفـته دست يابند. و يا پيش بينى مى شود كه مرصف 

رسانه دان كم خواهد بود. تغيري جريه رشد به جريه توسعه دهنده )Developer( فقط بايد زماىن انجام شود كه 

پولت ها به وزن استاندارد رسيده باشند. كاهش تراكم مواد مغذى و افزايش فيرب خام )٪۶-۵( طى اين مرحله 

براى رشد و توسعه و افزايش دريافت دان در دستگاه گوارش مفيد مى باشد.

جدول شامره ۴: اندازه پيشنهادى ذرات دان جريه هاى استارتر، رشد دهنده و دان دوران تخمگذارى )دان آردى(

تفاوت اندازه ذرات ذرات عبورىاندازه تورى
عبوري ازتوري

تفاوت نسبت ذرات 
عبوري

۱۹٪۰/۵-۰ ميىل مرت۱۹٪۰/۵ ميىل مرت

۲۱٪۱-۰/۵۱ ميىل مرت۴۰٪۱ ميىل مرت

۳۵٪۱/۵-۱/۰۱ ميىل مرت۷۵٪ ۱/۵ ميىل مرت

۱۵٪۲-۱/۵۱ ميىل مرت۹۰٪ ۲ ميىل مرت

۱۰٪*۲< ميىل مرت۱۰۰٪ ۲/۵ ميىل مرت

*اندازه انفرادى ذرات نبايد بيشرت از: 3 ميىل مرت در سوپر استارتر و استارتر و 5 ميىل مرتدر رشد دهنده و تخم گذار باشد.

جريه پيش تخمگذارى محتوى دو برابر كلسيم نسبت به جريه )Developer( مى باشد. همچنني محتوى 

پروتينئ و اسيد هاى آمينه بيشرتى است، بنابراين مرصف چنني جريه هايى حدود ۱۰ روز پيش از رشوع توليد 
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سودمند مى باشد، زيرا با در اختيار گذاشنت مواد مغذى بيشرت باعث بهبود يكنواختى گله خواهد شد. همچنني 

كلسيم مورد نياز را در اختيار مرغ هايى كه زودتر بالغ شده اند قرار مى دهد تا براى پوسته سازى، كلسيم 

كاىف در اختيار داشته باشند.

فيبر خام:

 فيرب خام كـه گاهى از آن به عنـوان*NSP )پىل ساكاريدهاى غري نشاسته اى( نام برده مى شود، براى طيور 

 NSPارزش تغذيه اى ندارند، اما براى سالمت و ثبات فيزيولوژيك هضم و جذب سودمند هستند. استفاده از

در نيمه دوم دوران پرورش اثرات مثبتى بر رشد و توسعه دستگاه گوارش در زمينه افزايـش اندازه چينه دان 

و اشتـهاى پولت ها دارند. اين اثر بر رشد و توسعه دستـگاه گوارش براى مرغ هاى تخمگذار جوان به ويژه 

در ابتداى توليد، زماىن كه اشتهاى پرندگان گاهى براى دريافت مواد مغذى مورد نياز كاىف نيست، بسيار مفيد 

است. مفيد بودن اين روش در كشورها و موقعيت هاى متفاوت تغذيه اى تائيد شـده است به همـني دليـل 

در جريه غذايى توسعه دهنـده )Developer( مـرغ هاى تخم گذار توليدى كمپاىن لهمن- حداقل  ٪۶-۵ فيرب 

توصيه شده است. غـالت و محصـوالت فرعى آنها مثل سبوس ويا محصـوالت فرعى دانه هاى روغـنى )مـثال 

كنجـاله آفتـابگردان يا كلـزا( را مى توان به عنوان منابع فيرب خـام مـورد استفـاده قـرار دارد. محصـوالت 

حاصل از تقطري غالت )DDGS( را همچنـني مى توان به عنوان منبع فيرب خام مورد استفاده قرار داد. ساير 

مواد خام كه غنى از فيرب هستند و در دسرتس مى باشد را نيز مى توان مورد استفاده قرار داد. اضافه كردن 

اين مواد اوليه منجر به كاهش انرژى جريه گردد، با استفاده از جريه هاى مبتنى بر ذرت، سويا به سختى مى 

توان به ميزان فيرب پيشنهادى لهمن دست يافت. در چنني مواردى استفاده از ساير مواد اوليه پيشنهادمیشود. 

* NSP مخفف None-Starch-Polysaccharides مى باشد.
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جدول شامره ۵: رشد بدن و مرصف دان با رعايت برنامه نورى استاندارد پولت و مرغ لهمن براون الیت 

سن بهوزن بدن )گرم(**انرژى/پرنده/روز***مرصف دان*نوع دان
هفته ميانگنيدامنه وزىنكيلو ژولكيلو كالرىگرم/ پرنده/ روزكل دان مرصىف
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۴۷۷۴۶۹۱۸۸۷۸۷۱۱۹۳-۱۲۷۹۱۲۳۶۱۵

۵۲۶۴۷۰۱۹۱۷۹۸۱۲۵۵-۱۳۴۷۱۳۰۱۱۶

۵۷۶۱۷۱۱۹۳۸۰۹۱۳۲۱-۱۴۱۷۱۳۶۹۱۷
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به دنبال گرسنگي قبل و بعد از انتقال، پولت ها ممكن است تا ۱5% كاهش وزن داشته باشند.

* مبناى تغيري جريه براى پولت وزن بدن مى باشد. بنابراين زمان مناسب تغيري نوع جريه بوسيله وزن بدن مشخص ميگردد.            

نه به وسيله  سن گله لذا بايد جوجه و پولت را در فواصل منظم وزن كىش منود.

**يك كيلو كالرى = ۱۸7/۴ كيلوژول

*** جوجه ها و پولتها باید در هر زمانی دسرتسی آزاد به دان بدون جیره بندی داشته باشند. ارقام قید شده در این جدول تنها  

راهنامیی کلی برای مرصف روزنه دان میباشد و به معنای محدود کردن مرصف جیره منیباشد.
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جدول شامره ۶: پيشنهاد ات تغذيه اى سطوح مواد مغذى براى پولت و مرغ تخمگذار لهمن براون الیت 

*نوع جريه**استارتررشد دهندهتوسعه دهندهپيش تخم گذارى

مواد مغذى۲-۱ هفتگى۸-۱ هفتگى۱۶-۹ هفتگى۱۷ هفتگى تا %۵ تولد

۲۷۲۰-۲۸۰۰۲۷۲۰-۲۸۰۰۲۷۲۰-۲۸۰۰۲۹۰۰kcalانرژى قابل متابوليسم
مگاژول۱۱/۴-۱۱/۷۱۱/۴-۱۱/۷۱۱/۴-۱۱/۷۱۲

پروتئني خام۱۷/۵۱۴/۵۱۸/۵۲۰٪

متيونني۰/۳۶۰/۳۴۰/۴۰۰/۴۸٪

متيونني قابل هضم۰/۲۹۰/۲۸۰/۳۳۰/۳۹٪

متيونني+سيستني۰/۶۸۰/۶۰۰/۷۰۰/۸۳٪

م+س قابل هضم۰/۵۶۰/۵۰۰/۵۷۰/۶۸٪

ليزين۰/۸۵۰/۶۵۱/۰۰۱/۲۰٪

ليزين قابل هضم۰/۷۰۰/۵۳۰/۸۲۰/۹۸٪

والني۰/۶۴۰/۵۳۰/۷۵۰/۸۹٪

والني قابل هضم۰/۵۵۰/۴۶۰/۶۴۰/۷۶٪

تريپتوفان۰/۲۰۰/۱۶۰/۲۱۰/۲۳٪

تريپتوفان قابل هضم۰/۱۶۰/۱۳۰/۱۷۰/۱۹٪

ترئونني۰/۶۰۰/۵۰۰/۷۰۰/۸۰٪

ترئونني قابل هضم۰/۴۹۰/۴۰۰/۵۷۰/۶۵٪

ايزولوسني۰/۷۴۰/۶۰۰/۷۵۰/۸۳٪

ايزولوسني قابل هضم۰/۶۱۰/۵۰۰/۶۲۰/۶۸٪

كلسيم۲۰/۹۰۱/۰۰۱/۰۵٪

فسفر كل۰/۶۵۰/۵۸۰/۷۰۰/۷۵٪

فسفر قابل دسرتس۰/۴۵۰/۳۷۰/۴۵۰/۴۸٪

سديم۰/۱۶۰/۱۶۰/۱۷۰/۱۸٪

كلر۰/۱۶۰/۱۶۰/۱۹۰/۲۰٪

اسيد لينولينك۱۱۱/۴۰۲٪

*  پايه اصىل تغيري جريه ها ميزان وزن بدن است. زمان تغيري جريه ها به وسيله وزن بدن مشخص مى شود نه به وسيله سن گله 

بنابر اين جوجه و پولت ها در فواصل منظم بايد وزن كىش شوند.

**  تغذيه با جريه استارتر در صورىت بايد ادامه يابد كه پولت با جريه رشد )Grower( به وزن استاندارد نرسد ويا پيش بينى شود كه 

مرصف رسانه روزانه كمرت از حد معمول باشد.
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)Pre-Layer( استفاده صحيح از جيره پيش تخمگذارى
 جريه پيش تخمگذارى براى مدت كوتاهى قبل از اينكه دان مرحله اول تخمگذارى مرصف شود، قابل استفاده 

است. انتقال از جريه )Developer( كه محتواى كلسيم و تراكم مواد مغذى كمرتى است به جريه اى با كلسيم 

وتراكم مواد مغذى بيشرت با استفاده از جريه پيش تخمگذارى )Pre-Layer( انجام خواهد شد. مرصف اين 

جريه به مرغ كمك خواهد كرد تا اشتها ومرصف روزانه خود را به دليل مرصف جريه تخمگذارى در اوايل 

توليد كاهش ندهد. عموما جريه پيـش از تخمـگذارى محـتوى  ٪۲/۵-۲/۰ كلسيم مى باشد، اين مقدار كلسيم 

براى جريه هاى دوران پرورش خيىل زياد مى باشد اما براى  پرنده اى كه توليد را رشوع كرده است كاىف منى 

باشد. از نقطه نظر تغذيه اى جريه پيش تخمگذارى، جريه اى انتقاىل است و جريه اى منى باشد، با اين حال 

استفاده از اين جريه به مدت كوتاهى قبل از تخمگذارى سودمند مى باشد. استفاده صحيح از آن باعث بهرت 

شدن يكنواختى گله مى گردد به همني دليل براى گله هايى كه يكنواختى مناسبى ندارند، مفيد مى باشد. 

همچنني باعث توسعه متابولسيم كلسيم و شكل گريى بافت استخواىن مدوالر مى گردد. بنابـراين جـريه پيش 

تخمگذارى، جريه اى انتقاىل براى يك مـدت كوتـاه مى باشد و از نظر ميزان مواد مغذى منى تواند يك پرنده در 

حال تخمگذارى را تامني كند. بنابراين منى توان آن را در رشايطى كه تداركات و برنامه ريزى هاى صحيح زماىن  

وجود ندارد بكار برد.

لطفا به پيشنهادات زير هنگام استفاده صحيح از جريه پيش تخمگذارى توجه كنيد.

در استفاده از جريه پيش تخمگذارى به عوامىل مانند بلوغ جنىس، سن و استاندارد هاى وزىن بدن توجه شود. ‹

 از جريه پيش تخمگذارى حدود ۱۰روز استفاده مناييد كه حداكرث دان مرصف شده۱ كيلوگرم به ازاء هر  ‹

پرنده مى باشد.

استفاده غلط از اين جريه هنگامى واقع مى شود كه خيىل زودتر يا ديرتر از زمان مناسب مرصف شود. به  ‹

عنوان مثال اگر رشوع تخمگذارى براى هفته ۱۹ برنامه ريزى شده است از جريه پيش تخمگذارى در سن ۱۷ 

هفتگى استفاده شود. در مواردى كه توليد زودتر يا ديرتر رشوع مى شود از همني الگو استفاده مى شود.

تغذيه در دوران تخمگذارى

رشوع دوران توليد بايد بگونه اى برنامه ريزى شود كه مرصف رسانه روزانه گله ۱۰۰-۹۰ گرم باشد، مرحله 

اول تخمگذارى را با جريه اى محتوى ۱۱/۶ مگاژل )۲۷۷۰ كيلوكالرى( انرژى را به مدت ۶-۵ هفته رشوع منايند 

در سن۲۶هفتگى برنامه نرمال )عادى( را در مورد جريه تخمگـذارى كه محتـوى ۱۱/۴ مـگاژول انـرژى است 
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)۲۷۲۵ كيلوكالرى( را دنبال مناييد. پايه اساىس فرموالسيون جريه در دوران تخمگذارى در هر مرحله براساس 

ميزان مواد مغذى مورد نياز و مرصف رسانه پرنده مى باشد. جريه مرحله اول براى تامني مواد مغذى وتوليد 

تخم مرغ با حداكرث وزن مى باشد. مواد مغذى پيشنهادى در جدولهاى ۱۱-۹ )مرحله ۳-۱( براساس ۱۱/۴ 

مگاژول انرِژى و تامني درجه حرارت C ۲۰° در سالن در رشايطى كه پوشش پر پرنده مناسب باشد تنظيم شده 

است. تحت چنني رشايطى پيش بينى مى شود مرصف لهمن براون الیت ۱۲۰-۱۱۰ گرم روزانهباشد. فرموالسيون 

براى مراحل ۳و۲ با توجه به كاهش نيازمندى به مواد ارگانيك و افزايش نيازمندى به كلسيم همراه با افزايش 

سن پرنده تنظيم شده است.

زمان تغيري جريه عمدتا بر اساس ميزان توليد و نيازمندى پرنده به كلسيم تعيني مى شود نه با توجه به سن 

پرنده

در طول دوره تخم گذارى هر ۱۰ هفته يكبار تركيب جريه از نظر مواد مغذى بايد با سطح توليد و نيازمندى 

هاى مرغ متعادل گردد.

در تغذيه مرحله اى مرغ تخمگذار لهمن  براون الیت از تغيريات عمده در مواد اوليه مورد نياز براي ساخت 

دان و يا در ساختار فيزيىك دان بايد اجتناب كرد.

تغذيه و وزن تخم مرغ

با تنظيم جريه مى توان اندازه تخم مرغ را در محدوده خاىص براساس نيازمنديهاى فارم تغيري داد. در 

اين رابطه توجه به فاكتورهاى تغذيه اى زير رضورى است.

 دوران رشد و شكل گريى چهار چوب بدن ‹

تغذيه با هدف دستياىب به پولت با وزن بيشرت در ابتداى رشوع دوره تخمگذارى، باعث افزايش اندازه تخم 

مرغ در كل دوره تخمگذارى خواهد شد.

تركيب دان: پروتئني خام، متيونني و اسيد لينولئيك  ‹

تكنيك هاى تهيه و تغذيه دان ‹

ساختار فيزيىك دان، زمان دان دادن، سطح دان در دانخورى، جريه بندى دان، تعداد دفعات دان دادن. ‹

 در صورت امكان درجه حرارت سالن را در جهت عكس با وزن تخم مرغ و ميزان دان مرصىف تنظيم مناييد. 

با تحريك مرغ به مرصف دان بيشرت وزن تخم مرغ سنگني تر و با محدود كردن مرصف دان وزن تخم مرغ 

كمرت مى شود. براى تغذيه و مديريت متناسب با نيازمنديهاى گله و نيز اطالع از برنامه و توصيه هاى ويژه با 

متخصصان رشكت لهمن متاس بگرييد.
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مكمل ها
 مرصف مكمل ها باعث ايجاد اطمينان از وجود ويتامني هاى رضورى، مواد معدىن كمياب و يكرسى از 

مواد مانند آنتى اكسيدان ها و كارتنوئيدها در جريه خواهد شد. افزودن مكمل مناسب باعث جربان تفاوت 

محتويات متغيري مواد خام اوليه شده و وجود كل مواد مغذى ضـرورى را در جـريه تضـمني مى منايد. 

توجه: ويتامني C به طور طبيعى بوسيله طيور توليد مى شود. ايـن ويتاميـن جزء ويتـامني ضـرورى منى باشد 

اما در يكرسى رشايط مانند اسرتس حرارىت يا در مناطقى كه هوا گرم مى باشد ۲۰۰-۱۰۰ ميىل گرم در كيلوگرم 

در دان در كل دوره توليد مفيد خواهد بود.
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تغذيه
جدول شامره ۷: مختصات ريز مغذى هاى پيشنهادى براى مرغ لهمن براون الیت تخمگذار 

میزان ریز مغزی در کیلوگرم داناستارتر رشد دهندهتوسعه دهندهپيش تخم گذارى

*ویتامین A واحد بین املللی۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰

ویتامین D3 واحد بین املللی۲۵۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰

ویتامین E )میلی گرم(***۲۰-۳۰***۲۰-۳۰***۱۵-۳۰

ویتامین K3 )میلی گرم(۳۳۳
ویتامین B1 )میلی گرم(۱۱۱
ویتامین B2 )میلی گرم(۴۶۶
ویتامین B6 )میلی گرم(۳۳۳
ویتامین B12 )میکروگرم(۲۵۲۰۲۰
پانتو تینیک اسید )میلی گرم(۱۰۸۸

نیکوتینیک اسید )میلی گرم(۳۰۳۰۳۰

فولیک اسید )میلی گرم(۰/۵۱/۰۱/۰

بیوتین )میکروگرم(۵۰۵۰۵۰

کولین )میلی گرم(۴۰۰۳۰۰۳۰۰

آنتی اکسیدان )میلی گرم(***۱۰۰-۱۵۰***۱۰۰-۱۵۰***۱۰۰-۱۵۰

ضدکوکسیدیوز براساس نیازبراساس نیاز–

**منگنز )میلی گرم(۱۰۰۱۰۰۱۰۰

**روی )میلی گرم(۶۰۶۰۶۰
آهن )میلی گرم(۲۵۲۵۲۵
**مس )میلی گرم(۵۵۵

ید )میلی گرم(۰/۵۰/۵۰/۵

**سیلینیوم )میلی گرم(۰/۲۰/۲۰/۲

*آنچه كه منابع ارگانيك ناميده مي شود، با توجه به قابليت باالتر جذب مي تواند براي استفاده در نظر گرفته شوند.

**بستگى به ميزان چرىب افزوده شده در جريه دارد.      ***در صورت وجود اسرتس گرمايى دو برابر گردد.

جدول شامره ۸: مرصف مداوم كربنات كلسيم نرم و درشت در دان

% كربنات كلسيم درشت*
۳/۵-۱/۵ مييل مرت

% كربنات كلسيم نرم
۰/۵-۰ مييل مرت

نوع دان

دان مرحله ۱ تخمگذارى٪۷۰٪۳۰
دان مرحله ۲ تخمگذارى٪۷۵٪۲۵

دان مرحله ۳ تخمگذارى٪۸۵٪۱۵
*قسمتى از كربنات كلسيم درشت را مى توان با پودر صدف جايگزين منود.
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جدول شامره ۹: مواد مغذى پيشنهادى در هر كيلوگرم دان براى مصارف رسانه متفاوت در روز، در مرحله اول 

۲۹ هفتگى تا ۴۵ هفتگى 

نيازمندى مرغمرصف رسانه-روزانه
روز/گرم

مواد مغذى

۱۰۵ گرم۱۱۰ گرم۱۱۵ گرم۱۲۰ گرم

پروتئني۱۵/۵۸۱۶/۲۶۱۷/۰۰۱۷/۸۱۱۸/۷۰٪

كلسيم۳/۴۲۳/۵۷۳/۷۳۳/۹۰۴/۱۰٪

* فسفر كل۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۵۰/۵۷۰/۶۰٪

فسفرقابل دسرتىس۰/۳۵۰/۳۷۰/۳۸۰/۴۰۰/۴۲٪

سديم۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۶۰/۱۷۰/۱۸٪

كلرايد۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۶۰/۱۷۰/۱۸٪

ليزين۰/۷۳۰/۷۶۰/۸۰۰/۸۴۰/۸۸٪

ليزين قابل هضم۰/۶۰۰/۶۳۰/۶۵۰/۶۹۰/۷۲٪

متيونني۰/۳۷۰/۳۸۰/۴۰۰/۴۲۰/۴۴٪

متيونني قابل هضم۰/۳۰۰/۳۱۰/۳۳۰/۳۴۰/۳۶٪

متيونني+سيستني۰/۶۷۰/۶۹۰/۷۳۰/۷۶۰/۸۰٪

متيونني+سيستني قابل هضم۰/۵۵۰/۵۷۰/۶۰۰/۶۲۰/۶۶٪

آرژنني۰/۷۶۰/۸۰۰/۸۳۰/۸۷۰/۹۱٪

آرژنني قابل هضم۰/۶۳۰/۶۵۰/۶۸۰/۷۱۰/۷۵٪

والني۰/۶۲۰/۶۴۰/۶۷۰/۷۱۰/۷۴٪

والني قابل هضم۰/۵۳۰/۵۵۰/۵۷۰/۶۰۰/۶۳٪

تريپتوفان۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۷۰/۱۷۰/۱۸٪

تريپتوفان قابل هضم۰/۱۳۰/۱۳۰/۱۴۰/۱۴۰/۱۵٪

ترئوئني۰/۵۱۰/۵۳۰/۵۵۰/۵۸۰/۶۱٪

ترئوئني قابل هضم۰/۴۲۰/۴۳۰/۴۵۰/۴۸۰/۵۰٪

ايزولولسني۰/۵۸۰/۶۰۰/۶۳۰/۶۶۰/۷۰٪

ايزولولسني قابل هضم۰/۴۸۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۴۰/۵۷٪

لينولينك اسيد۱/۶۷۱/۷۴۱/۸۲۱/۹۰۲/۰۰٪

*بدون فيتاز
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جدول شامره ۱۰: مواد مغذى پيشنهادى درهر كيلوگرم دان براى مصارف رسانه متفاوت در روز، در مرحله 

دوم، تقريباً سن ۶۵-۴۶ هفتگى 

نيازمندى مرغمرصف رسانه-روزانه
روز/گرم

مواد مغذى

۱۰۵ گرم۱۱۰ گرم۱۱۵ گرم۱۲۰ گرم

پروتئني۱۴/۹۶۱۵/۶۱۱۶/۳۲۱۷/۱۰۱۷/۹۵٪

كلسيم۳/۶۷۳/۸۳۴/۰۰۴/۱۹۴/۴۰٪

* فسفر كل۰/۴۸۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۵۰/۵۸٪

فسفرقابل دسرتىس۰/۳۴۰/۳۵۰/۳۷۰/۳۸۰/۴۰٪

سديم۰/۱۴۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۶۰/۱۷٪

كلرايد۰/۱۴۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۶۰/۱۷٪

ليزين۰/۷۰۰/۷۳۰/۷۷۰/۸۰۰/۸۴٪

ليزين قابل هضم۰/۵۸۰/۶۰۰/۶۳۰/۶۶۰/۶۹٪

متيونني۰/۳۵۰/۳۷۰/۳۸۰/۴۰۰/۴۲٪

متيونني قابل هضم۰/۲۹۰/۳۰۰/۳۱۰/۳۳۰/۳۵٪

متيونني+سيستني۰/۶۴۰/۶۷۰/۷۰۰/۷۳۰/۷۷٪

متيونني+سيستني قابل هضم۰/۵۲۰/۵۵۰/۵۷۰/۶۰۰/۶۳٪

آرژنني۰/۷۳۰/۷۶۰/۸۰۰/۸۴۰/۸۸٪

آرژنني قابل هضم۰/۶۰۰/۶۳۰/۶۵۰/۶۹۰/۷۲٪

والني۰/۵۹۰/۶۲۰/۶۵۰/۶۸۰/۷۱٪

والني قابل هضم۰/۵۰۰/۵۳۰/۵۵۰/۵۸۰/۶۰٪

تريپتوفان۰/۱۵۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۷۰/۱۸٪

تريپتوفان قابل هضم۰/۱۲۰/۱۳۰/۱۳۰/۱۴۰/۱۴٪

ترئوئني۰/۴۹۰/۵۱۰/۵۳۰/۵۶۰/۵۹٪

ترئوئني قابل هضم۰/۴۰۰/۴۲۰/۴۴۰/۴۶۰/۴۸٪

ايزولولسني۰/۵۶۰/۵۸۰/۶۱۰/۶۴۰/۶۷٪

ايزولولسني قابل هضم۰/۴۶۰/۴۸۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۵٪

لينولينك اسيد۱/۳۳۱/۳۹۱/۴۵۱/۵۲۱/۶۰٪

*بدون فيتاز 

تغذيه
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جدول شامره ۱۱: مواد مغذى پيشنهادى براى مرغ تخم گذار لهمن براون الیت در هر كيلو گرم دان با توجه 

به مرصف رسانه روزانه مرحله سوم )بعد از ۶۵ هفتگى(

نيازمندى مرغمرصف رسانه-روزانه
روز/گرم

مواد مغذى

۱۰۵ گرم۱۱۰ گرم۱۱۵ گرم۱۲۰ گرم

پروتئني۱۴/۱۸۱۴/۸۰۱۵/۴۷۱۶/۲۱۱۷/۰۲٪

كلسيم۳/۷۵۳/۹۱۴/۰۹۴/۲۹۴/۵۰٪

* فسفر كل۰/۴۶۰/۴۷۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۵٪

فسفرقابل دسرتىس۰/۳۲۰/۳۳۰/۳۵۰/۳۶۰/۳۸٪

سديم۰/۱۴۰/۱۴۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۶٪

كلرايد۰/۱۴۰/۱۴۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۶٪

ليزين۰/۶۷۰/۶۹۰/۷۳۰/۷۶۰/۸۰٪

ليزين قابل هضم۰/۵۵۰/۵۷۰/۶۰۰/۶۲۰/۶۶٪

متيونني۰/۳۳۰/۳۵۰/۳۶۰/۳۸۰/۴۰٪

متيونني قابل هضم۰/۲۷۰/۲۸۰/۳۰۰/۳۱۰/۳۳٪

متيونني+سيستني۰/۶۱۰/۶۳۰/۶۶۰/۶۹۰/۷۳٪

متيونني+سيستني قابل هضم۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۴۰/۵۷۰/۶۰٪

آرژنني۰/۶۹۰/۷۲۰/۷۶۰/۷۹۰/۸۳٪

آرژنني قابل هضم۰/۵۷۰/۵۹۰/۶۲۰/۶۵۰/۶۸٪

والني۰/۵۶۰/۵۹۰/۶۱۰/۶۴۰/۶۷٪

والني قابل هضم۰/۴۸۰/۵۰۰/۵۲۰/۵۵۰/۵۷٪

تريپتوفان۰/۱۴۰/۱۴۰/۱۵۰/۱۶۰/۱۷٪

تريپتوفان قابل هضم۰/۱۱۰/۱۲۰/۱۲۰/۱۳۰/۱۴٪

ترئوئني۰/۴۶۰/۴۸۰/۵۰۰/۵۳۰/۵۵٪

ترئوئني قابل هضم۰/۳۸۰/۴۰۰/۴۱۰/۴۳۰/۴۶٪

ايزولولسني۰/۵۳۰/۵۵۰/۵۸۰/۶۰۰/۶۳٪

ايزولولسني قابل هضم۰/۴۳۰/۴۵۰/۴۷۰/۴۹۰/۵۲٪

لينولينك اسيد۱/۰۸۱/۱۳۱/۱۸۱/۲۴۱/۳۰٪

*بدون فيتاز 
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نوردهی
برنامه نورى رشوع تخمگذارى را كنرتل و بر عملكرد دوران توليد اثر مى گذارد. در محدوده اى خاص، عملكرد 

توليدى را مى توان با ويژگى هاى هر فارم توسط تنظيم برنامه نورى مطابقت داد. ساده ترين روش اجرايى 

برنامه نورى اجراى آن در سالن هاى كامًال بسته است كه تحت تأثري نور طبيعى قرار ندارند. در اين حالت 

طول و شدت نور را مى توان براساس نيازمندى هاى متغري تنظيم كرد. پرورش و توليد تخم مرغ در سالن هاى 

كامٌال بسته توليد كننده را قادر مى سازد تا به حداكرث عملكرد توليدى دست يابد. برنامه نورى پيشنهادى اين 

نوع از سالن ها را در مورد واريته هاى تجارى اجرا منايند. در مورد سالن هاى باز و سالن هايى كه تا حدودى 

تحت تأثري نور طبيعى قرار دارند )Brown-Out Houses( برنامه نورى بايد براساس فصل، طول وعرض 

جغرافياى منطقه در دوره پرورش (تحريك نورى) رشوع توليد و دوران توليد تنظيم گردد.

بطور كىل يك برنامه نورى بايد از اصول زير پريوى كند:

در دوران پرورش هرگزطول نور را تا زمان و تاريخ پيش بينى شده براى تحريك نورى افزايش ندهيد. ‹

هرگز طول نور را در دوران توليد كاهش ندهيد. ‹

هميشه به ياد داشته باشيد كه برنامه نورى در سالن هاى باز و نيمه باز )Brown-Out Houses( تحت  ‹

تاثري نور طبيعى قرار خواهد گرفت.

برنامه نورى متناوب در دوران پرورش براى جوجه هاى يكروزه

وقتى جوجه یکروزه وارد فارم مى شود، در جوجه كىش به مقدار زيادى بر روى جوجه هاى هچ شده كارهايى 

مانند: درجه بندى، سكس، واكسيناسون، شامرش و... انجام مى گريد و بعد از آن فاصلـه قابل توجهـى تا 

رسيـدن به مقصـد طى مى شود. روش معمول اين است كه در ۳-۲ روز اول براى كمك به آنها و تحريك و 

تشويق به مرصف دان نور  ۲۴ساعته داده مى شود. آن چه در عمل ديده مى شود اين است كه پس از ورود 

جوجه ها به سالن بعىض از آنها در حال خواب هستند در حاىل كه يك عده ديگر به دنبال مرصف آب و دان 

هستند. تحرك و شاداىب گله منظم و يكسان نيست. در نتيجه در اين مرحـله مرغـدار در تـفسري و تـحليل 

وضعيـت جوجه ها با مشكل رو به رو است.

يك روش علمى تائيد شده وجود دارد كه شبانه روز را با استفاده ازروش نور متناوب به مراحل اسرتاحت و 

فعاليت تقسيم مى كند. هدف از اين كار همزمان كردن فعاليت جوجه ها مى باشد. با اين كار مرغدار قدرت 

درك بهرتى از وضعيت جوجه ها را پيدا خواهد كرد. پرندگان به طور دسته جمعى وادار به جستجوى آب 

ودان مى شوند. به همني دليل كمپاىن لهمن توصيه مى كند كه به جوجه ها بعد از ورود به فارم اسرتاحت 

داده و سپس برنامه اى بر مبناى ۲ ساعت خاموىش و ۴ساعت روشنايى به آنها داده شود.
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اين برنامه را مى توان به مدت ۱۰-۷ روز بعد از ورود جوجه ها انجام داد، سپس برنامه طبيعى كاهش 

تدريجى نور را رشوع منود. استفاده از برنامه نورى فوق الذكر فوايد زير را در بر خواهد داشت:

جوجه ها همزمان در حال خواب يا اسرتاحت هستند. ‹

جوجه هاى ضعيف همزمان با جوجه هاى قوى تر تحريك به مرصف دان و آب مى شوند و به سمت آنها  ‹

حركت مى كنند.

رفتار و تحرك گله يكسان است و قضاوت در مورد آنها آسان تر است. ‹

تلفات كاهش خواهد يافت. ‹

برنامه نورى براى سالن هاى بسته

ميزان كاهش طول نور در دوران پرورش و سن تعيني شده براى انجام تحريك نورى، روش و راه هايى هستند 

كه عملكرد توليدى گله را با توجه به ويژگى هاى مورد نياز هر فارم تنظيم مى كند. 

برنامه استاندارد ارائه شده ى زير به عنوان مثال براى رشوع رسيع توليد طراحى شده است. 

شدت نور براساس وات بر مرت مربع، لومن، فوت كندل يا لوكس و براساس منبع و منشا نور اندازه گريى مى 

شود و توصيه براساس اين معيارها باعث رسدرگمى مرغدار مى گردد و او را كمك نخواهد كرد. بنابراين شدت 

نورى طراحى شده زير براساس لوكس مى باشد.

2 h 

2 h 

2 h 

2 h 

4 h 

4 h 

4 h 

4 h 

خاموشی روشنايى

 = 4 h  ۴ساعت
 = 2 h  ۲ساعت

برنامه نورى از روز تولد
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جدول شامره ۱۲: برنامه نورى براى سالن هاى بسته )بدون پنجره( لهمن براون الیت

*شدت نور لوكسطول نور استانداردسن به هفته

۴۰-۲۴۲۰ *۲-۱ روز

۳۰-۱۸۲۰*۶-۳ روز

۲۱۶۱۰-۲۰

۳۱۴۱۰-۲۰

۴۱۲۴-۶

۵۱۱۴-۶

۶۱۰۴-۶

۷۹۴-۶

۸۹۴-۶

۹۹۴-۶

۱۰۹۴-۶

۱۱۹۴-۶

۱۲۹۴-۶

۱۳۹۴-۶

۱۴۹۴-۶

۱۵۹۴-۶

۱۶۹۴-۶

۱۷۱۰۵-۷

۱۸۱۱۵-۷

۱۹۱۲۵-۷

۲۰۱۳۱۰-۱۵

۲۱۱۴۱۰-۱۵

۲۲۱۴۱۰-۱۵

۲۳۱۴۱۰-۱۵

۲۴۱۴۱۰-۱۵

۲۵**۱۴۱۰-۱۵

*و يا برنامه نوري متناوب اجرا گردد.       **تا پايان دوره توليد
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)Brown-Out-Houses( برنامه نورى براى سالن هاى باز و نيمه باز
اصول اجرايى توصيه شده زير در مورد سالن بسته را بايد در سالن هاى باز و نيمه باز هم عمىل منود.

در دوران پرورش هرگز طول نور را افزايش ندهيد. ‹

در دوران توليد هرگز طول نور را كاهش ندهيد. ‹

 اگر چنانچه در طول روز نور طبيعى وارد سالن مى شود و يا اگر پرندگان در طول روز به محيط بريون از 

سالن دسرتىس دارند )پرورش همراه دسرتىس به محيط آزاد Free-Range( اثرات نور طبيعى هنگام 

طراحى برنامه نورى بايد مورد توجه قرار گريد.

به عنوان مثال در اروپاى مركزى طول نور طبيعى در طول سال با افزايش تدريجى در اواخر ژوئن به ۱۷ 

ساعت و با كاهش تدريجى در اواخر دسامرب به ۸ ساعت مى رسد. اگر پولت هاى پرورش يافته در دوران 

توليد، به سالن هاى باز كه منى توان آنها را تاريـك كرد منتـقل شوند، برنامه نورى طراحى شده در دوران 

پرورش بايد بگونه اى تنظيم شود كه طول نور آن دوران برابر طول نور طبيعى هنگام انتقال پولت ها به سالن 

تخمگذارى در زمان تحريك نورى باشد.

بنابراين در اين زمان دو وضعيت متفاوت و قابل متايز مى تواند وجود داشته باشد.

۱. توليد هنگامى رشوع مى شود كه طول نورطبيعى در حال كاهش است.

۲. توليد هنگامى رشوع مى شود كه طول نورطبيعى در حال افزايش است.

 در هر دو وضعيت برنامه نورى بايد طورى طراحى شود كه طول نور در ۱۷ هفتگى حداقل ۱۰ ساعت باشد.

طول نور طبيعى محاسبه و هر هفته يك ساعت افزوده شود تا در ۲۱ هفتگى به ۱۴ ساعت برسد.

هرگز نور را قبل از ساعت ۴ بامداد به وقت اروپاى مركزى روشن ننامئيد.

در طول ماههاى بهار برنامه نورى تحت تاثري افزايش طول نـور طبـيعى است و تـدريجاً به ۱۷ ساعـت مى 

رسد، سپس از جوالى )در اروپاى مركزى( طول نور رشوع به كاهش مى منايد در اين حالت در دوران توليد 

طول نور ۱۷ ساعت را بايد ثابت نگه داشت. مثال فوق را در اروپاى مركزى مى توان به صورت زير انجام داد.

ساعت ۴ صبح المپ ها را روشن منود بعد از رسيدن شدت نور طبيعى به بيشرت از ۶۰-۵۰ لوكس دميرها را  ‹

خاموش منود.

غروب بعد از كاهش شدت نور طبيعى به كمرت از ۶۰-۵۰ لوكس- دميرها را روشن منوده در ساعت ۹شب  ‹

كامًال خاموش منود.

اين زمان ها مى تواند با توجه به رشايط هر گله، رشوع تخمگذارى )توليد- اندازه تخم مرغ( و امكانات 

موجود در هر فارم متغيري باشد.

چنانچه به داليل عمىل يك دوره نورى متفاوت از آنچه در باال ذكر شد اجرا شود نبايد با سيكل و دوره منظم 
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Lighting Std DaylightLighting-Prgr Twilight

Lighting Programme for Dark Houses

Adjusted Lighting Programme for Open Houses

نورى مرغ كه تحت تاثري طلوع و غروب طبيعى مى باشد متفاوت باشد. همچنان كه قبًال ذكر شد برنامه نورى 

كه در اينجا ترشيح شد فقط يك مثال قابل تنظيم در اروپاى مركزى است. اگر چنانچه پرندگان قبل از امتام نور 

طبيعى وارد سالن شوند )Free-Range( و يا اگر بتوان ساختامن را كامًال تاريك منود، بهرت است برنامه نورى 

سالن هاى كامًال بسته را در آنها اجرا منود. زمان تاريك كردن سالن يا بازكردن پنجره ها توسط برنامه نورى 

تعيني مى شود، در اين زمينه بهرت است روش صحيح را بكار برد.

هنگام غروب ابتدا پنجره ها را بست سپس المپ ها را خاموش منود. ‹

هنگام صبح ابتدا المپ ها را روشن منود. سپس پنجره ها را باز كرد. ‹

براى اطالع از طراحى يك برنامه نورى ويژه و قابل تنظيم در منطقه جغرافيايى خاص با توجه به رشايط و 

نيازمنديهاى فارم، با متخصصني لهمن متاس بگرييد.

مثايل از يك برنامه نوري براي مرغ تخمگذار لهمن براون الیت كه توسط نرم افزار لهمن با توجه به رشايط 

جغرافيايي خاص و نيازمنديهاي فارم طراحي شده است.

 Adjusted Lighting Programme for LOHMANN BROWN-LITE Layers
Hatch Date: December 17th, Location: Berlin

Closed House Rearing, Open House Production
Stimulation/Transfer Age: 17 Weeks
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پيشنهادات عمومى
بهداشت

مرغدارى را در فاصله قابل اطمينان از ساير مرغدارى ها بنا كرده و دور آن را با حصار محدود كنيد. ‹

در مرغدارى يك سن گله نگهدارى كنيد و از نگهدارى ساير طيور در مرغدارى خوددارى كنيد. ‹

به بازديدكنندگان اجازه ورود به فارم را ندهيد. ‹

در محدود فارم لباس و كفش ويژه فارم را بپوشيد، براى دامپزشكان، افراد فنى كار- مشاورين ساير كساىن  ‹

كه از فارم بازديد مرتب دارند لباس و كفش ويژه تهيه و مشخص منائيد.

چكمه ها را قبل از ورود به فارم ضدعفوىن كنيد. ‹

از بونكر ويژه حمل دان براى جابه جايى دان استفاده منائيد به راننده اجازه ورود به سالن را ندهيد. ‹

فارم را در برابر پرندگان وحىش و جوندگان حفاظت منائيد. برنامه كنرتل براى مبارزه با جوندگان )موش  ‹

صحرايى- خانگى( را به طور مداوم اجرا منائيد.

الشه مرغهاى تلف شده را به طور بهداشتى معدوم منائيد و از قوانني و دستورات محىل مرتبط پريوى كنيد. ‹

كنترل روزانه

موارد زير را حداقل يكبار در روز كنرتل منائيد.

وضعيت سالمت گله ‹

ميزان مرصف آب و دان ‹

درجه حرارت سالن ‹

وضعيت نور و اجراى برنامه نورى ‹

وضعيت تهويه ‹

تلفات روزانه ‹

هنگام ارزياىب سالمت گله نبايد فقط به ميزان تلفات و ظاهر گله توجه منود. توجه به ميزان مرصف آب و دان 

و وضعيت مدفوع هم رضورى است.



۳۴  

تامين آب
تامني آب متيز و پاك به اندازه تامني دان مناسب براى دستياىب به عملكرد توليدى عاىل رضورى است. بنابراين آب 

تازه- پاك و قابل رشب همواره بايد در دسرتس مرغ تخمگذار قرار داشته باشد و از مرصف آن اطمينان وجود 

داشته باشد. نصب وسيله اى جهت اندازه گريى آب مرصف شده بسيار مفيد خواهد بود. حرارت مناسب آب 

مرصىف حدود ۲۰ درجه سانتیگراد مى باشد. عالوه بر اين ها مرصف آب و دان بسيار به هم مرتبط مى باشد. 

اگر چنانچه به هر دليىل مرصف آب كاهش يابد به دنبال آن مرصف دان هم كاهش خواهد يافت. نسب مرصف 

 آب به دان در رشايط و درجه حرارت عادى ۲/۱-۱/۸ مى باشد، اما اين نسبت در درجه حرارت باالى 

۳۰ درجه سانتیگراد به ۵ به ۱ مى رسد در مدىت كه پرندگان در معرض دماى باال هستند آنها دان كمرت و آب 

بيشرتى در تالش براى خنك سازى خود مرصف مى كنند. كيفيت آب، به ويژه اگر آب از چاه مرغدارى تامني مى 

شود بايد مرتب كنرتل گردد. مثًال وجود سطح باالى منك در آب آشاميدىن مى تواند به ايجاد مشكالت پوسته تخم 

مرغ منجر مى گردد، آب سنگني با سطوح باالى مواد جامد غري قابل حل *)TDS( ممكن است باعث تخريب 

كليه ها گردد.

Total Dissolved Solid *

شن:

مرصف شن يك رضورت حتمى نيست اما هنگامى كه جريه با غالت تامني شود مرصف آن پيشنهاد مى شود. 

كه باعث رشد چينه دان و سنگدان در دوره پرورش خواهد شد و بر ظرفيت دريافت دان اثر مثبت خواهد 

گذاشت.

جدول شامره ۱۳: مقدار و اندازه شن با توجه به سن گله

اندازه شن مرصىفمقدار مرصىفنوبت به هفتهراهنام

۲-۱ ميليمرت۱ گرم هر پرندهيكبار در هفتههفته ۱-۲

۴-۳ ميليمرت۲ گرم هر پرندهيكبار در هفتههفته ۳-۸

۶-۴ ميليمرت۳ گرم هر پرندهيكبار در هفتهاز هفته ۹ به بعد
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بستر: 
تراشه نرم چوب و كلش مواد مناسبى براى استفاده جهت بسرت هستند، در اين مورد بايد از تراشه چوب 

درختاىن استفاده شود كه مورد سمپاىش قرار نگرفته اند تهويه صحيح باعث ايجاد بسرت با رشايط مناسب مى 

گردد. در صورت لزوم بسرتهاى خيس و تخته شده را از سالن خارج كنيد.

كيفيت تخم مرغ:

تخم مرغ توليدى مرغ لهمن براون الیت داراى كيفيت عاىل مى باشد در جهت حفظ اين كيفيت بايد به نكات 

زير توجه كرد:

حداقل روزانه يكبار تخم مرغ جمع آورى شود. ‹

تخم مرغ هاى جمع آورى شده در محىل با درجه حرارت ۱۰-۵ درجه سانتيگراد و رطوبت نسبى ٪۸۰-۸۵  ‹

نگهدارى شود.

نگهدارى تخم مرغ در محيطى با درجه حرارت باالتر و رطوبت كمرت باعث از دست رفنت رسيع وزن تخم مرغ 

و كاهش كيفيت آن به دنبال تبادالت گازى مى شود.

النه هاى تخمگذارى

كيفيت النه اى تخمگذارى بر كيفيت تخم مرغ اثر مى گذارد، تعويض تراشه چوب و كاه النه هاى تخمگذارى 

در فواصل مرتب جهت متيز نگهداشنت النه رضورى است. براى هر چهار قطعه مرغ يك النه در نظر بگرييد. 

تخم مرغ هاى بسرتى را هر چه رسيع تر جمع آورى منائيد تا ميزان آنها را به حداقل برسانيد. عالوه بر در 

اختيار قراردادن النه كاىف توجه به نكات زير جهت كاهش تخم مرغ هاى بسرتى رضورى است.

از پوشال نرم چوب وكاه متيز يا بسرتهاى ويژه النه استفاده منائيد. ‹

مرغ به آساىن به النه دسرتىس داشته باشد )النه تخمگذارى به آساىن براى مرغ قابل دسرتس باشد( ‹

النه ها به طور يكنواخت در سطح سالن توزيع شود. ‹

فقط از يك نوع النه استفاده شود. ‹

النه هاى تخمگذارى اتوماتيك همراه اسلت، براى دستياىب به تخم مرغ با كيفيت بهرت نسبت به النه هاى 

دسته جمعى مناسب تر است.
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تراكم گله:
تراكم مناسب يا به عبارت ديگر تعداد پرنده در هر مرت مربع به رشايط مديريتى و توانايى كنرتل رشايط 

محيطى و تهويه اى بستگى دارد، نگهدارى ۸-۶ قطعه مرغ در هر مرت مربع براى سالن هاى بستـرى را مى 

توان به عنوان يك روش عمومى مورد نظر قرار داد.

براى سالن هايى كه مجهز به قفس هستند فضايى به ميزان ۵۴۰-۴۷۵ سانتى مرت مربع به ازاء هر پرنده پيشنهاد 

مى شود. توجه به قوانني مربوط به تراكم و توليد تخم مرغ طبق قوانني منطقه اى و محىل رضورى است.

وسايل و امكانات مورد لزوم

به طور كىل هر چه رشايط سالن مورد استفاده دوران پـرورش و امكانات آن به رشايط و امكانات سـالن دوران 

توليد مشابه باشد پولت هاى انتقال داده شـده بـهرت و زودتر مى توانند خـود را با محيـط سـالن جديد دوران 

توليد تطبيق دهند جدول زير وسايل مورد نياز براى دوره پرورش و توليد را نشان مى دهد.
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جدول شامره ۱۴: وسايل و امكانات مورد نياز در دوره پرورش

سن به هفته

۱ يك آبخورى با ظرفيت ۵-۴ ليرت آب براى هر ۱۰۰ قطعه جوجه يكروزه۱آبخورى – كله قندى

هر آبخورى با قطر ۴۶ سانتى مرت براى ۱۲۵ قطعه پرندهتا ۲۰ هفتهآبخورى گرد- زنگوله اى

يك مرت آبخورى براى ۱۰۰ پرندهتا ۲۰ هفتهآبخوريهاى خطى

هر نيپل براى ۸-۶ پرندهتا ۲۰ هفتهآبخوريهاى نيپل

هر سينى براى ۶۰ پرنده۲-۱ هفتهسينى دانخورى

هر كارتن براى ۱۰۰ پرنده۲-۱ هفتهكارتن جوجه

۱۰-۳ هفتهدانخوريهاى گرد
۲۰-۱۱ هفته

هر دانخورى به قطر ۴۰ سانتى مرت براى ۵۰ پرنده
هر دانخورى به قطر ۴۰ سانتى مرت براى ۳۳ پرنده

۱۰-۳ هفتهدانخورى زنجريى
۲۰-۱۱ هفته

 ۳/۵- ۲/۵ مرت از هر طرف براى ۱۰۰ پرنده
۴/۵ مرت از هر طرف براى ۱۰۰ پرنده

جدول شامره ۱۵: وسايل مورد نياز در دوران توليد

درصد وزنهای مورد انتظار از کل تخم مرغ تولیدی هفته
با توجه به سن گله

هر آبخورى با قطر ۴۶ سانتى مرت براى ۱۲۵ قطعهآبخورى گرد

 ۱مرت آبخورى براى ۱۰۰-۸۰ پرندهآبخورى خطى

هر نيپل براى ۸-۶ پرندهآبخورى- نيپل

هر دانخورى گرد با قطر ۴۰ سانتى مرت براى ۲۵ پرندهدانخورى گرد

۵ مرت دانخورى از هر طرف براى ۱۰۰ پرندهدانخورى زنجريى

هر النه با ابعاد ۲۶x۳۰ براى ۴ پرندهالنه هاى انفرادى

براى اطالع بيشرت به كتابچه راهناميى مديريت بسرت/ سيستم پرورىش آزاد- مراجعه منائيد.
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اطالعات عمومي
جدول ۱۶: رشد وزىن مرغ لهمن براون الیت هفته ۱-۵۰ 

محدوده سن به هفته
وزن )گرم(

ميانگني 
وزن )گرم(

۱۷۲-۷۸۷۵

۲۱۲۱-۱۲۹۱۲۵

۳۱۸۳-۱۹۷۱۹۰

۴۲۶۱-۲۷۹۲۷۰

۵۳۴۷-۳۷۳۳۶۰

۶۴۴۹-۴۸۱۴۶۵

۷۵۵۰-۵۹۰۵۷۰

۸۶۴۷-۶۹۳۶۷۰

۹۷۳۸-۷۹۲۷۶۵

۱۰۸۲۵-۸۸۵۸۵۵

۱۱۹۰۷-۹۷۳۹۴۰

۱۲۹۸۴-۱۰۵۶۱۰۲۰

۱۳۱۰۶۰-۱۱۳۶۱۰۹۸

۱۴۱۱۳۰-۱۲۱۲۱۱۷۱

۱۵۱۱۹۳-۱۲۷۹۱۲۳۶

۱۶۱۲۵۵-۱۳۴۷۱۳۰۱

۱۷۱۳۲۱-۱۴۱۷۱۳۶۹

۱۸۱۳۹۲-۱۴۹۴۱۴۴۳

۱۹۱۴۶۸-۱۵۷۴۱۵۲۱

۲۰۱۵۴۸-۱۶۶۰۱۶۰۴

۲۱۱۶۱۴-۱۷۳۲۱۶۷۳

۲۲۱۶۹۰-۱۸۱۲۱۷۵۱

۲۳۱۷۲۷-۱۸۵۳۱۷۹۰

۲۴۱۷۶۵-۱۸۹۳۱۸۲۹

۲۵۱۷۷۹-۱۹۰۹۱۸۴۴

محدوده سن به هفته
وزن )گرم(

ميانگني 
وزن )گرم(

۲۶۱۷۹۳-۱۹۲۳۱۸۵۸

۲۷۱۷۹۸-۱۹۲۸۱۸۶۳

۲۸۱۸۰۴-۱۹۳۴۱۸۶۹

۲۹۱۸۰۷-۱۹۳۹۱۸۷۳

۳۰۱۸۱۲-۱۹۴۴۱۸۷۸

۳۱۱۸۱۵-۱۹۴۷۱۸۸۱

۳۲۱۸۱۷-۱۹۴۹۱۸۸۳

۳۳۱۸۲۰-۱۹۵۲۱۸۸۶

۳۴۱۸۲۳-۱۹۵۵۱۸۸۹

۳۵۱۸۲۵-۱۹۵۷۱۸۹۱

۳۶۱۸۲۷-۱۹۵۹۱۸۹۳

۳۷۱۸۲۹-۱۹۶۱۱۸۹۵

۳۸۱۸۳۱-۱۹۶۳۱۸۹۷

۳۹۱۸۳۴-۱۹۶۷۱۹۰۰

۴۰۱۸۳۵-۱۹۶۹۱۹۰۲

۴۱۱۸۳۸-۱۹۷۲۱۹۰۵

۴۲۱۸۴۱-۱۹۷۵۱۹۰۸

۴۳۱۸۳۴-۱۹۷۷۱۹۱۰

۴۴۱۸۴۵-۱۹۷۹۱۹۱۲

۴۵۱۸۴۸-۱۹۸۲۱۹۱۵

۴۶۱۸۵۰-۱۹۸۴۱۹۱۷

۴۷۱۸۵۳-۱۹۸۷۱۹۲۰

۴۸۱۸۵۵-۱۹۸۹۱۹۲۲

۴۹۱۸۵۸-۱۹۹۲۱۹۲۵

۵۰۱۸۶۱-۱۹۹۵۱۹۲۸



۳۸   ۳۹

جدول ۱۶: رشد وزىن مرغ لهمن براون الیت هفته ۵۱-۹۵ 

محدوده سن به هفته
وزن )گرم(

ميانگني 
وزن )گرم(

۵۱۱۸۶۲-۱۹۹۸۱۹۳۰

۵۲۱۸۶۴-۲۰۰۰۱۹۳۲

۵۳۱۸۶۶-۲۰۰۲۱۹۳۴

۵۴۱۸۶۸-۲۰۰۴۱۹۳۶

۵۵۱۸۷۱-۲۰۰۷۱۹۳۹

۵۶۱۸۷۴-۲۰۱۰۱۹۴۲

۵۷۱۸۷۷-۲۰۱۳۱۹۴۵

۵۸۱۸۷۹-۲۰۱۵۱۹۴۷

۵۹۱۸۸۱-۲۰۱۷۱۹۴۹

۶۰۱۸۸۳-۲۰۱۹۱۹۵۱

۶۱۱۸۸۶-۲۰۲۲۱۹۵۴

۶۲۱۸۸۸-۲۰۲۴۱۹۵۶

۶۳۱۸۹۰-۲۰۲۸۱۹۵۹

۶۴۱۸۹۲-۲۰۳۰۱۹۶۱

۶۵۱۸۹۵-۲۰۳۳۱۹۶۴

۶۶۱۸۹۸-۲۰۳۶۱۹۶۷

۶۷۱۹۰۰-۲۰۳۸۱۹۶۹

۶۸۱۹۰۲-۲۰۴۰۱۹۷۱

۶۹۱۹۰۵-۲۰۴۳۱۹۷۴

۷۰۱۹۰۷-۲۰۴۵۱۹۷۶

۷۱۱۹۰۹-۲۰۴۷۱۹۷۸

۷۲۱۹۱۱-۲۰۴۹۱۹۸۰

۷۳۱۹۱۴-۲۰۵۲۱۹۸۳

۷۴۱۹۱۶-۲۰۵۶۱۹۸۶

۷۵۱۹۱۸-۲۰۵۸۱۹۸۸

محدوده سن به هفته
وزن )گرم(

ميانگني 
وزن )گرم(

۷۶۱۹۲۰-۲۰۶۰۱۹۹۰

۷۷۱۹۲۳-۲۰۶۳۱۹۹۳

۷۸۱۹۲۵-۲۰۶۵۱۹۹۵

۷۹۱۹۲۸-۲۰۶۸۱۹۹۸

۸۰۱۹۳۰-۲۰۷۰۲۰۰۰

۸۱۱۹۳۱-۲۰۷۱۲۰۰۱

۸۲۱۹۳۳-۲۰۷۳۲۰۰۳

۸۳۱۹۳۴-۲۰۷۴۲۰۰۴

۸۴۱۹۳۶-۲۰۷۶۲۰۰۶

۸۵۱۹۳۷-۲۰۷۷۲۰۰۷

۸۶۱۹۳۹-۲۰۷۹۲۰۰۹

۸۷۱۹۴۰-۲۰۸۰۲۰۱۰

۸۸۱۹۴۲-۲۰۸۲۲۰۱۲

۸۹۱۹۴۳-۲۰۸۳۲۰۱۳

۹۰۱۹۴۴-۲۰۸۶۲۰۱۵

۹۱۱۹۴۵-۲۰۸۷۲۰۱۶

۹۲۱۹۴۷-۲۰۸۹۲۰۱۸

۹۳۱۹۴۸-۲۰۹۰۲۰۱۹

۹۴۱۹۵۰-۲۰۹۲۲۰۲۱

۹۵۱۹۵۱-۲۰۹۳۲۰۲۲



۴۰  

اطالعات عمومی
منحنی افزايش رشد و وزن بدن مرغ لهمن براون الیت )گرم(
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۴۲  

اطالعات عمومی
جدول شامره ۱۷: اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن براون الیت

 سن به 
هفته

تعداد تخم مرغ به 
ازاء مرغ رشوع توليد

ميزان توليد
%

وزن تخم مرغ
گرم

 ميانگني وزىن تخم مرغ 
توليدى گله

.H.Hكيلوگرم.H.D گرم

 ميانگني تجمعىدر هفتهتجمعىدر هفته.H.H.H.Dتجمعى

۱۹۰/۷۱۰/۰۱۰/۰۴۴/۰۴۴/۰۴/۴۰/۰۳

۲۰۳/۹۴۵/۰۴۵/۰۴۶/۴۴۶/۰۲۰/۹۰/۱۸

۲۱۸/۴۶۵/۰۶۵/۱۴۸/۹۴۷/۶۳۱/۸۰/۴۰

۲۲۱۴/۰۸۰/۰۸۰/۱۵۱/۳۴۹/۱۴۱/۱۰/۶۹

۲۳۲۰/۲۸۸/۰۸۸/۲۵۳/۵۵۰/۴۴۷/۱۱/۰۲

۲۴۲۶/۶۹۱/۵۹۱/۷۵۵/۲۵۱/۶۵۰/۷۱/۳۷

۲۵۳۳/۰۹۲/۵۹۲/۸۵۶/۶۵۲/۶۵۲/۵۱/۷۴

۲۶۳۹/۶۹۳/۱۹۳/۴۵۷/۶۵۳/۴۵۳/۸۲/۱۱

۲۷۴۶/۱۹۳/۵۹۳/۹۵۸/۴۵۴/۱۵۴/۸۲/۴۹

۲۸۵۲/۷۹۳/۸۹۴/۲۵۹/۰۵۴/۷۵۵/۶۲/۸۸

۲۹۵۹/۳۹۴/۱۹۴/۵۵۹/۶۵۵/۳۵۶/۴۳/۲۷

۳۰۶۵/۸۹۴/۳۹۴/۸۶۰/۰۵۵/۷۵۶/۹۳/۶۷

۳۱۷۲/۵۹۴/۴۹۵/۱۶۰/۳۵۶/۱۵۷/۳۴/۰۷

۳۲۷۹/۱۹۴/۴۹۵/۲۶۰/۶۵۶/۵۵۷/۷۴/۴۷

۳۳۸۵/۷۹۴/۴۹۵/۳۶۰/۹۵۶/۹۵۸/۰۴/۸۷

۳۴۹۲/۳۹۴/۴۹۵/۳۶۱/۲۵۷/۲۵۸/۳۵/۲۸

۳۵۹۸/۹۹۴/۳۹۵/۳۶۱/۵۵۷/۵۵۸/۶۵/۶۸

۳۶۱۰۵/۵۹۴/۱۹۵/۲۶۱/۸۵۷/۷۵۸/۸۶/۰۹

۳۷۱۱۲/۰۹۳/۹۹۵/۱۶۲/۰۵۸/۰۵۸/۹۶/۴۹

۳۸۱۱۸/۶۹۳/۷۹۵/۰۶۲/۲۵۸/۲۵۹/۰۶/۹۰

۳۹۱۲۵/۱۹۳/۴۹۴/۸۶۲/۴۵۸/۴۵۹/۱۷/۳۱

۴۰۱۳۱/۶۹۳/۱۹۴/۶۶۲/۶۵۸/۶۵۹/۲۷/۷۲

۴۱۱۳۸/۱۹۲/۸۹۴/۴۶۲/۸۵۸/۸۵۹/۲۸/۱۲

۴۲۱۴۴/۶۹۲/۴۹۴/۰۶۳/۰۵۹/۰۵۹/۲۸/۵۳

۴۳۱۵۱/۰۹۲/۰۹۳/۷۶۳/۲۵۹/۲۵۹/۲۸/۹۴

۴۴۱۵۷/۴۹۱/۶۹۳/۴۶۳/۴۵۹/۴۵۹/۲۹/۳۴



۴۲   ۴۳

جدول شامره ۱۷: اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن براون الیت

 سن به 
هفته

تعداد تخم مرغ به 
ازاء مرغ رشوع توليد

ميزان توليد
%

وزن تخم مرغ
گرم

 ميانگني وزىن تخم مرغ 
توليدى گله

.H.Hكيلوگرم.H.D گرم

 ميانگني تجمعىدر هفتهتجمعىدر هفته.H.H.H.Dتجمعى

۴۵۱۶۳/۸۹۱/۲۹۳/۱۶۳/۶۵۹/۵۵۹/۲۹/۷۵

۴۶۱۷۰/۲۹۰/۸۹۲/۸۶۳/۸۵۹/۷۵۹/۲۱۰/۱۶

۴۷۱۷۶/۵۹۰/۴۹۲/۵۶۴/۰۵۹/۸۵۹/۱۱۰/۵۶

۴۸۱۸۲/۸۹۰/۰۹۲/۲۶۴/۲۶۰/۰۵۹/۱۱۰/۹۶

۴۹۱۸۹/۱۸۹/۶۹۱/۸۶۴/۴۶۰/۱۵۹/۱۱۱/۳۷

۵۰۱۹۵/۳۸۹/۱۹۱/۴۶۴/۵۶۰/۳۵۸/۹۱۱/۷۷

۵۱۲۰۱/۵۸۸/۶۹۱/۰۶۴/۶۶۰/۴۵۸/۸۱۲/۱۷

۵۲۲۰۷/۷۸۸/۱۹۰/۶۶۴/۷۶۰/۵۵۸/۶۱۲/۵۷

۵۳۲۱۳/۸۸۷/۶۹۰/۲۶۴/۸۶۰/۶۵۸/۴۱۲/۹۶

۵۴۲۱۹/۹۸۷/۱۸۹/۷۶۴/۹۶۰/۸۵۸/۲۱۳/۳۶

۵۵۲۲۵/۹۸۶/۶۸۹/۳۶۵/۰۶۰/۹۵۸/۰۱۳/۷۵

۵۶۲۳۲/۰۸۶/۱۸۸/۹۶۵/۱۶۱/۰۵۷/۸۱۴/۱۵

۵۷۲۳۸/۰۸۵/۶۸۸/۵۶۵/۲۶۱/۱۵۷/۶۱۴/۵۴

۵۸۲۴۳/۹۸۵/۰۸۸/۰۶۵/۳۶۱/۲۵۷/۴۱۴/۹۲

۵۹۲۴۹/۸۸۴/۵۸۷/۵۶۵/۴۶۱/۳۵۷/۲۱۵/۳۱

۶۰۲۵۵/۷۸۳/۹۸۷/۰۶۵/۵۶۱/۴۵۷/۰۱۵/۶۹

۶۱۲۶۱/۵۸۳/۴۸۶/۶۶۵/۶۶۱/۵۵۶/۷۱۶/۰۸

۶۲۲۶۷/۳۸۲/۸۸۶/۱۶۵/۷۶۱/۶۵۶/۵۱۶/۴۶

۶۳۲۷۳/۱۸۲/۳۸۵/۶۶۵/۷۶۱/۷۵۶/۲۱۶/۸۴

۶۴۲۷۸/۸۸۱/۷۸۵/۱۶۵/۸۶۱/۷۵۵/۹۱۷/۲۱

۶۵۲۸۴/۵۸۱/۱۸۴/۵۶۵/۸۶۱/۸۵۵/۶۱۷/۵۸

۶۶۲۹۰/۱۸۰/۵۸۴/۰۶۵/۹۶۱/۹۵۵/۳۱۷/۹۶

۶۷۲۹۵/۷۷۹/۹۸۳/۴۶۵/۹۶۲/۰۵۵/۰۱۸/۳۲

۶۸۳۰۱/۲۷۹/۳۸۲/۹۶۶/۰۶۲/۰۵۴/۷۱۸/۶۹

۶۹۳۰۶/۷۷۸/۷۸۲/۴۶۶/۰۶۲/۱۵۴/۴۱۹/۰۵

۷۰۳۱۲/۲۷۸/۱۸۱/۸۶۶/۱۶۲/۲۵۴/۰۱۹/۴۱



۴۴  

جدول شامره ۱۷: اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن براون الیت

 سن به 
هفته

تعداد تخم مرغ به 
ازاء مرغ رشوع توليد

ميزان توليد
%

وزن تخم مرغ
گرم

 ميانگني وزىن تخم مرغ 
توليدى گله

.H.Hكيلوگرم.H.D گرم

 ميانگني تجمعىدر هفتهتجمعىدر هفته.H.H.H.Dتجمعى

۷۱۳۱۷/۶۷۷/۵۸۱/۳۶۶/۱۶۲/۳۵۳/۷۱۹/۷۷

۷۲۳۲۳/۰۷۶/۹۸۰/۷۶۶/۲۶۲/۳۵۳/۴۲۰/۱۳

۷۳۳۲۸/۳۷۶/۳۸۰/۲۶۶/۲۶۲/۴۵۳/۱۲۰/۴۸

۷۴۳۳۳/۶۷۵/۷۷۹/۶۶۶/۳۶۲/۴۵۲/۸۲۰/۸۳

۷۵۳۳۸/۹۷۵/۱۷۹/۱۶۶/۳۶۲/۵۵۲/۴۲۱/۱۸

۷۶۳۴۴/۱۷۴/۵۷۸/۵۶۶/۴۶۲/۶۵۲/۱۲۱/۵۳

۷۷۳۴۹/۳۷۳/۹۷۸/۰۶۶/۴۶۲/۶۵۲/۸۲۱/۸۷

۷۸۳۵۴/۴۷۳/۲۷۷/۴۶۶/۵۶۲/۷۵۱/۴۲۲/۲۱

۷۹۳۵۹/۵۷۲/۶۷۶/۸۶۶/۵۶۲/۷۵۱/۱۲۲/۵۵

۸۰۳۶۴/۵۷۱/۹۷۶/۲۶۶/۶۶۲/۸۵۰/۷۲۲/۸۸

۸۱۳۶۹/۵۷۱/۳۷۵/۶۶۶/۶۶۲/۸۵۰/۳۲۳/۲۲

۸۲۳۷۴/۴۷۰/۶۷۴/۹۶۶/۶۶۲/۹۴۹/۹۲۳/۵۵

۸۳۳۷۹/۳۷۰/۰۷۴/۳۶۶/۶۶۲/۹۴۹/۵۲۳/۸۷

۸۴۳۸۴/۲۶۹/۳۷۳/۷۶۶/۷۶۳/۰۴۹/۲۲۴/۲۰

۸۵۳۸۹/۰۶۸/۷۷۳/۱۶۶/۷۶۳/۰۴۸/۸۲۴/۵۲

۸۶۳۹۳/۷۶۸/۰۷۲/۵۶۶/۷۶۳/۱۴۸/۴۲۴/۸۳

۸۷۳۹۸/۵۶۷/۴۷۱/۹۶۶/۸۶۳/۱۴۸/۰۲۵/۱۵

۸۸۴۰۳/۱۶۶/۷۷۱/۳۶۶/۸۶۳/۲۴۷/۶۲۵/۴۶

۸۹۴۰۷/۸۶۶/۱۷۰/۶۶۶/۸۶۳/۲۴۷/۲۲۵/۷۷

۹۰۴۱۲/۳۶۵/۴۷۰/۰۶۶/۹۶۳/۲۴۶/۸۲۶/۰۸

۹۱۴۱۶/۹۶۴/۸۶۹/۴۶۶/۹۶۳/۳۴۶/۴۲۶/۳۸

۹۲۴۲۱/۴۶۴/۱۶۸/۸۶۶/۹۶۳/۳۴۶/۰۲۶/۶۸

۹۳۴۲۵/۸۶۳/۵۶۸/۲۶۶/۹۶۳/۴۴۵/۶۲۶/۹۸

۹۴۴۳۰/۲۶۲/۸۶۷/۵۶۷/۰۶۳/۴۴۵/۲۲۷/۲۷

۹۵۴۳۴/۵۶۲/۲۶۶/۹۶۷/۰۶۳/۴۴۴/۸۲۷/۵۶
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جدول شامره ۱۸: درجه بندى وزن تخم مرغ لهمن براون الیت

در صد وزن هاى مختلف مورد انتظار )%( با توجه به ميانگني وزن تخم مرغ*
وزن تخم مرغ 

)گرم( ميانگني گله
 تخم مرغ خييل بزرگتخم مرغ بزرگتخم مرغ متوسطتخم مرغ كوچك
بيشرت از ۷۳ گرم۷۳-۶۳ گرم۶۳-۵۳ گرمكمرت از ۵۳ گرم

۴۶۹۸/۵۱/۵۰۰

۴۸۹۳/۲۶/۸۰۰

۵۰۸۰/۴۱۹/۶۰۰

۵۱۷۱/۲۲۸/۸۰۰

۵۲۶۰/۸۳۹/۱۰/۱۰

۵۳۵۰/۰۴۹/۶۰/۴۰

۵۴۳۹/۶۵۹/۵۰/۹۰

۵۵۳۰/۲۶۷/۹۱/۹۰

۵۶۲۲/۲۷۴/۰۳/۸۰

۵۷۱۵/۸۷۷/۵۶/۷۰

۵۸۱۰/۹۷۸/۲۱۰/۹۰

۵۹۷/۴۷۶/۰۱۶/۶۰

۶۰۴/۸۷۱/۵۲۳/۶۰/۱

۶۲۱/۹۵۷/۲۴۰/۳۰/۶

۶۴۰/۷۴۰/۵۵۶/۶۲/۲
۶۶۰/۲۲۵/۶۶۷/۷۶/۵

۶۸۰/۱۱۴/۶۷۰/۶۱۴/۷

۷۰۰۷/۶۶۵/۳۲۷/۰
۷۲۰۳/۷۵۴/۱۴۲/۲

 در صد وزن هاى مختلف مورد انتظار )%(  از کل تخم مرغ تولید شده*هفته**
  نسبت به سن گله***

۶۰۸/۷۴۹/۹۳۹/۹۱/۵

۶۵۷/۹۴۷/۶۴۲/۶۱/۹
۷۰۷/۲۴۵/۷۴۴/۷۲/۳
۷۵۶/۷۴۴/۱۴۶/۵۲/۷

۸۰۶/۲۴۲/۶۴۸/۱۳/۱

۸۵۵/۹۴۱/۳۴۹/۴۳/۴

۹۰۵/۶۴۰/۲۵۰/۵۳/۷

۹۵۵/۳۳۹/۲۵۱/۵۴/۰

*تخم مرغ هاى دو زرده محاسبه منى شود.     **جمع شده تا هفته )تجمع تا هفته(      ***با توجه به استانداردهاى داده شده
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اطالعات عمومی
منحنی توليد تخم مرغ لهمن براون الیت تخمگذار
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اطالعات عمومی
منحنی توليد تخم مرغ لهمن براون الیت تخمگذار
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يادداشت
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INFORMATION
نحوه محاسبه انرژى موجود در دان و مواد خام توسط LTZ با استفاده از فرمول بني امللىل 

WPSA بوده و به رشح زير مى باشد. انرژى متابوليزابل مگاژول/ كيلوگرم:

هرگرم پروتئني خام × ۰/۰۱۵۵۱

هرگـرم چـرىب خام × ۰/۰۳۴۳۱

هرگرم نشاسته خام × ۰/۰۱۶۶۹

هرگرم قند × ۰/۰۱۳۰۱ )مانند ساكارز(

مشاوره و پاسخگويى همه پرسش ها در زمينه سالمت طيور از طريق:

آزمايشگاه دامپزشىك لهمن تري زوخت شامل:

تشخيص ‹

كنرتل كيفيت ‹

تحقيق و توسعه ‹

يك كيلوگالرى ۴/۱۸۷ = كيلوژول

اطالعات عملكردى ارائه شده در اين راهنامى مديريتى براساس مديريت مرسوم پرورش در قفس تهيه شده 

است. روشهاى مديريتى متفاوت يا رشايط محيطى، تغذيه اى و مديريت نامناسب باعث انحراف قابل توجه از 

عملكرد ارائه شده، خواهد شد. "مطالب، پيشنهادات و راهنامیی هاى مندرج در اين دفرتچه تنها جنبه اطالع 

رسانی كلی و آموزشی دارد. با در نظر گرفنت رشايط اقليمی متفاوت و موقعيت بيامريهای پرندگان در نقاط 

مختلف دنيا امكان پوشش همه مطالب مرتبط در رشايط متفاوت جغرافيايی در اين دفرتچه وجود ندارد. با 

وجود اينكه متامی سعی و تالش الزم انجام گرديده كه مطالب مندرج در اين دفرتچه در زمان چاپ صحيح 

باشد، رشكت لوهمن هيچ مسؤوليتی در قبال اشتباهات ممكن را پذيرا منيباشد. عالوه بر اين رشكت لوهمن 

هيچ ضامنتی را در برابر به دست آوردن نتايج مندرج در اين دفرتچه متقبل منيشود. نتايج و عملكرد گله ها 

با در نظر گرفنت رشايط مديريتی و اقليمی در نقاط مختلف دنيا ميتوانند متفاوت از مطالب مندرج در اين 

دفرتچه باشند."

Abschnede ۶۴, D-۲۷۴۷۲ Cuxhaven-Germany :آدرس

تلفن: ۷۰۷۲۴۴ ۴۷۲۱ )۰( ۴۹+

فاكس: ۷۰۷۲۶۴ ۴۷۲۱ )۰( ۴۹+

vetlab@ltz.de :پست الكرتونيىك

www.ltz.de :سايت

آزمايشگاه دامپزشىك لهمن تريزوخت
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BREEDING FOR SUCCESS … TOGETHER

LOHMANN TIERZUCHT GmbH 

Am Seedeich 9–11 | 27472 Cuxhaven | Germany 

P. O. Box 460 | 27454 Cuxhaven | Germany 

Phone +49 (0) 47 21/505-0 | Telefax +49 (0) 47 21/505-222 

Email info@ltz.de | www.ltz.de


