


      محصوالت كمپانى لهمن تيرزوخت

LOHMANN-LSL-CLASSIC(سفيد)كالسيكال اس اللهمن

LOHMANN-BROWN-CLASSIC(قهوه اى)كالسيكقهوه اىلهمن

LOHMANN-LSL-LITE(سفيد)اليتال اس اللهمن

LOHMANN-BROWN-LITE(قهوه اى)اليتقهوه اىلهمن

LOHMANN-LSL-EXTRA(سفيد)اكستراال اس اللهمن

LOHMANN-BROWN-EXTRA(قهوه اى)اكستراقهوه اىلهمن

LOHMANN-TRADITIONتراديشنلهمن

LOHMANN-SILVERسيلورلهمن

LOHMANN-SANDYسندىلهمن

١

افزايش رقابت فشرده و در حال رشد در صنعت طيور جهان مستلزم توليد مرغ هاى تخمگذار با عملكرد 

توليدى باالست تا درخواست و نيازمنديهاى بازار را تامين نمايد.

اين  برآورد  براى  را  عالى  كيفيت  با  تخمگذار  مرغ  هاى  سويه  از  وسيعى  طيف  آلمان  تيرزوخت  لهمن 

نيازمنديها به بازار ارائه مى دهد.

برنامه هاى پايش فشرده در كليه فارم هاى مولد و جوجه كشى هاى مربوطه توسط آزمايشگاه دامپزشكى 

ما اطمينان به وضعيت سالمت بسيار باال و قابل دسترس جوجه هاى توليد شده توسط لهمن تيرزوخت 

را ميسر مى سازد.



      محصوالت كمپانى لهمن تيرزوخت

محصوالت پذيرفته شده اصلى عبارتند از: 

- ال اس ال كالسيك *
(LOHMANN-LSL-CLASSIC)

- لهمن قهوه اى كالسيك **
(LOHMANN-BROWN-CLASSIC)

اين دو مـرغ در زمينـه توليـد تخـم مـرغ درشـت و با

كيفيت منـاسب سفـيد و قهـوه اى به خوبـى شناخـته

شده هستنـد.

-  لهمن ال اس اليت
(LOHMANN-LSL-LITE)

- لهمن قهوه اى اليت  
(LOHMANN-BROWN-LITE)

اين دو محصول براى بازارهايى كه تخم مـرغ كوچـكتر   

و كفايت بيشتر تبديل دان به تخـم مرغ را مى پسـندند 

ارائه شده است.

- لهمن ال اس ال  اكسترا 
(LOHMANN-LSL-EXTRA)

- لهمن  قهوه اى  اكسترا 
(LOHMANN-BROWN-EXTRA)

اين دو محصول براى بـازارهـايى كه تخـم مرغ با انـدازه 

بسيار بزرگ نياز دارند قابل ارائه مى باشد.

* LSL مخفف Lohmann-Selected-Leghorn مى باشد.  
** Lb مخففLohmann -Brown مى باشد.
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محصوالت كمپانى لهمن تيرزوخت

(LOHMANN-SANDY) لهمن سندى -

اين مرغ داراى پر سفيد بـوده و تخم مـرغ كرم رنگ تـوليد 

مى نمايد. ضريب تبديل عالى دارد و از موقـعيت و وضعيـت 

سالمت قوى برخوردار است.

(LOHMANN-TRADITION) لهمن تراديشن -

مرغ تخمگذار قهوه اى مى باشد كه ظرفيت توليد تخم مرغ

 قهوه اى با وزن بسيار باال را دارد.

مزيت اصلى آن توليد تخم مـرغ با وزن بـاال و يكنـواخت از

 ابتداى شروع توليد است.

(LOHMANN-SILVER) لهمن سيلور -

اين مـرغ داراى پوشش پر سفـيد مى باشد امـا تخـم مـرغ

قهوه اى با اندازه كوچك و يكنـواختى را  توليـد مى نمايـد

سودمندى ويژه اين مرغ پوشش پر بسيار عالى آن مى باشد. 
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 مقدمه

چرا بايد اين دفترچه راهنماى مديريت را مطالعه كنيد؟

بيشتر كسانى كه به توليد تخم مرغ مصرفى 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 يكى از آنها كافى است و نيازى به مطالعه دفترچه راهنما ى ساير سويه ها نيست. اما افرادى 

هم هستند كه محتويات دفترچه هر سويه را به دقت مطالعه نموده 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 شرح و توضيح جزئيات 

بيشترى نسبت به آنچه در اين دفترچه آمده است نيازمند هستند ما اميدواريم كه هر خواننده اى اطالعات 

مفيدى را براى تاييد و يا بهبود روش هاى مديريتى خود در اين دفترچه بيابد.
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در دهه هاى اخير متدهاى پيشرفته بطور قابل توجهى باعث بهبود و اصالح نژاد شده اند - به 

دنبال توسعه سيستم هاى قدرتمند پردازش الكترونيكى اطالعات اين امكان فراهم شده است 

تا تئورى انتخاب سيستماتيك را در عمل اجرا نمود و كميت هاى ژنتيكى مدرن را به واقعيت 

در آورد.

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

گسترده اى از تجربيات و دانسته ها را عرضه نمايد. وجود يك تيم برجسته از متخصصين، تضمين كننده 

استفاده سريع از نتايج آخرين تحقيقات مى باشند به همين دليل تغيير نيازمنديهاى بازار را مى توانند 

سريع و به شكل مناسب پاسخگو باشند. 

براى  اول  رده هاى  در  مرجعى  همواره  المللى  بين  و  ملى  سطح  در  تيرزوخت  لهمن  اين ها  بر  عالوه 

پاسخگويى به سواالت در زمينه سالمت طيور بوده است زيرا سالمت، يكى از فاكتورهاى اساسى براى 

دستيابى به عملكرد و سودآورى قابل قبول مى باشد. 

 عملكرد توليدى عالى توسط انتخاب روش هاى سيستماتيك
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عملكرد توليدى عالى توسط انتخاب روش هاى سيستماتيك

تحقيقات فشرده در آزمايشگاه هاى متعلق به لهمن تيرزوخت، دركنار افزايش مقاومت بوسيله روش هاى 

ژنتيكى و ايجاد و اطمينان از وجود شرايط قوى بهداشتى، بنيان هاى اساسى تضمين كننده كيفيت 

محصوالت توليدى لهمن تيرزوخت، مى باشند.

ضمناً لهمن تيرزوخـت توصيه و پيشنهادات الزم مبتنى بر دانش و تجربه را در زمينه هاى تـهيه جيره، 

تغذيه و نكات و موارد تكنيكى را براى پاسخگويى به سواالت مطرح را مهيا كرده است و در اين زمينه 

پاسخگو مى باشد. بكارگيرى اين تجربيات وسيع باعث بازدهى مناسب در همه جنبه هاى مديريت طيور 

قابل  و  قيمت  ترين  مناسب  كيفيت،  باالترين  در  مرغ  تخم  تيرزوخت  لهمن  محصوالت  با  شد.  خواهد 

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 محصولى 

كه جايگاه اول جهان را دارند قرار دارد.

لهمن تيرزوخت همراه واقعى براى مديريت موفقيت آميز در حال پيشرفت طيور مى باشد. 
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  شماى ژنتيكى (نژادى)



لهمن ال اس ال اليت
سن در %50توليد

حداكثر توليد

150-140 روزگى

94-96%

تعداد تخم مرغ توليدى به ازاى مرغ ابتداى توليد

در12ماه توليد

در14ماه توليد

در16ماه توليد

330-325 عدد

373-368 عدد

420-415 عدد

كيلوگرم تخم مرغ توليدى به ازاى مرغ ابتداى توليد

در12ماه توليدتوليد تخم مرغ

در14ماه توليد

در16 ماه توليد

20-19/5 كيلوگرم

23-22/5 كيلوگرم

26-25 كيلوگرم

ميانگين وزنى تخم مرغ

در12 ماه توليد

در14ماه توليد

در16ماه توليد

61/5-60/5 گرم

62-61 گرم

62/5-61/5 گرم

رنگ پوستهخصوصيات تخم مرغ

توان مقاومت پوسته در مقابل فشار

سفيد

بيشتر از40 نيوتون

1 تا 20 هفتگىمصرف دان

دوران توليد

ضريب تبديل

7/5-7 كيلوگرم

115-105گرم روزانه

تقريبا 2/1-2 كيلوگرم دان به ازاى هر 

كيلوگرم تخم مرغ

در 20 هفتگىوزن بدن

در پايان دوره توليد

1/4-1/3 كيلوگرم

1/7-1/6 كيلوگرم

در دوران پرورش   توان زنده ماندن

در دوران توليد

97-98%

93-95%
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  اطالعات عملكرد توليدى
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CHICKS HOUSING جوجه ريزى

پيشنهادات عمومى

- قبل از ورود جوجه ها عملكرد، شرايط و امكانات سالن مورد بازرسى قرار گيرد.

- درجه حرارت سالن را در زمان مناسب به 36-35 درجه برسانيد. در تابستان 24 ساعت و در زمستان 

درجه  رسيدن  نرمال  ميزان  به  از  بعد  بپردازيد.  سالن  كردن  گرم  به  جوجه ها  ورود  از  قبل  ساعت   48

پيشنهادى  حرارت  درجه  نماييد.  استفاده  تهويه  حداقل  از  سالن  دماى  كردن  يكنواخت  براى  حرارت، 

(36oc-35) را به مدت 72-48 ساعت ثابت نگهداريد. رطوبت نسبى سالن بايد حداقل %60 باشد.

آب  به  بتوانند  مشكلى  هيچ  بدون  جوجه ها  كه  نماييد  تنظيم  شكلى  به  ارتفاع  نظر  از  را  آبخوريها   -

دسترسى 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 نمايند.

- درجه حرارت آب را حدود 25-20 درجه تنظيم نماييد. 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 33 استفاده نمائيد.

پرورش در قفس

- كف قفس و خط دانخورى را بر اساس توصيه سازنده تنظيم نمائيد.

- در كف قفس ورقى از كاغذ پهن نمائيد 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 نموده و درب كارتن را از اتصاالت مرتبط جدا و بر 

روى كارتن بگذاريد.

- كارتن ها را از دورترين قسمت سالن به سمت درب ورودى شروع به تخليه نمائيد. جوجه ها را در          
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قفس هايى كه قبال آب و دان آماده مصرف در آنها وجود دارد تخليه نمائيد.           

پرورش بر روى بستر

- قبل از ورود جوجه ها و بعد از گرم كردن سالن و بستر، پوشال چوب يا كلش گندم مناسب را در كف 

سالن پخش نمائيد.

- بعد از ورود، جوجه ها را هر چه زودتر در نزديكى و يا زير مادرهاى حرارتى تخليه نمائيد.

- درجه حرارت مادر حرارتى را به صورت زير اندازه گيرى نمائيد.

ترمومتر (دماسنج) را در8 سانتى مترى لبه داخلى و 8 سانتى متر باالتر از بستر قرار داده و ميزان حرارت 

را ثبت كنيد.

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

توجه جوجه به منشا و منبع آب شويد، به اين ترتيب آنها را براى مصرف آب كمك كنيد بعد از پيدا 

كردن آب آشاميدنى توسط جوجه ها (تقريباً 2-3 ساعت طول ميكشد)،مصرف دان هم شروع مى شود. 

- با اضافه كردن سينى هاى دانخورى بيشتر در چند روز اوليه از مصرف بهـتر و بيشـتر دان توسط  

جوجه ها اطمينان حاصل كنيد.

- جوجه ها بايد قبل از اينكه امكانات پرورش اوليه برداشته شود به خوبى پردرآورده باشد.

درجه حرارت بدن جوجه ها

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

اينكار از دماسنج هاى ويژه اندازه گيرى 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 40-41 درجه مى باشد. ارزيابى 

درجه حرارت جوجه ها در نواحى مختلف سالن براى دستيابى به نتيجه قابل قبول ضرورى است اينكار 

CHICKS HOUSING جوجه ريزى
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CHICKS HOUSING جوجه ريزى

را همانند روش ارزيابى وزن و يكنواختى پولت ها انجام دهيد. اطالعات به دست آمده را جمع آورى و 

ميانگين آن را محاسبه نمائيد. به عنوان مثال اگر درجه حرارت بدن جوجه ها 39/5 مى باشد درجه 

حرارت سالن را بايد 0/5 درجه افزايش دهيد. در كنار درجه حرارت سالن فاكتورهاى ديگرى هم وجود 

دارند كه مى توانند بر درجه حرارت بدن جوجه اثر منفى بگذارند و شامل موارد زير هستند:

- توزيع غير يكنواخت هوا در سالن

- رطوبت پائين سالن (در رطوبت پائين 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 ارزيابى نمائيد، رفتار جوجه ها بهترين عالمت و بيان كننده 

وضعيت آنهاست.

- 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 متراكمى در كنار هم قرار گرفته و يا از قرار گرفتن در محلى از سالن خوددارى       

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

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

حرارت خيلى باالست است.

به محض مشاهده اولين عالمت كه جوجـه ها

در وضعيت راحتى قرار ندارند علت را مشـخص 

را  شرايط  و  كرده  تصحيح  را  وضعيت  نموده، 

مرتب كنترل نمائيد.  
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 ENVIRONMENT محيط

شرايط محيطى بر روى وضعيت سالمت و عملكرد توليدى گله اثر دارد. مهمترين فاكتورهاى محيطى 

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

درجه حرارت مناسب به سن گله بستگى دارد. جدول زير راهنمايى براى اعمال درجه حرارت مناسب در 

سطح پرندگان مى باشد. همچنان كه قبًال تذكر داده شد رفتار پرندگان بهترين عالمت و بيانگر درجه 

حرارت صحيح مى باشد. همواره درجه حرارت محيط را به تدريج كاهش دهيد، از كاهش ناگهانى به 

مقدار زياد خوددارى كنيد و اگر از سيستم تهويه براى تنظيم درجه حرارت استفاده مى كنيد مواظب 

باشيد كه مقدار كافى هواى تازه وارد سالن شود.

                   جدول 1 - درجه حرارت مورد نياز درسطح پرندگان با توجه به سن آنها

- درجه حرارت بدن جوجه بايد41-40 درجه باشد.
- رطوبت نسبى داخل سالن بايد %70-60 باشد.

- كيفيت هوا بايد نيازمنديهاى حداقلى زير را تامين كند.

                                         جدول 2- نيازمنديهاى حداقلى كيفيت هوا
(O2)20%بيشتر ازاكسيژن

(CO2)0/3%كمتر ازدى اكسيد كربن
(CO)كمترازمنواكسيد كربنPPM 40
(NH3) كمتراز آمونياكPPM 20

(SH2)كمتر ازPPM 5
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VACCINATION واكسيناسيون

نظر  از  متفاوت  مناطق  بيماريهاست.  شيوع  از  پيشگيري  براي  وسيله  و  راه  مهمترين  واكسيناسيون 

اپيدميولوژى بيمارى ها نيازمند برنامه هاى واكسيناسيون ويژه و منطبق بر اپيدميولوژى بيمارى ها در 

همان مناطق هستند. بنابراين ضرورى است به راهنمايى هاى دامپزشك منطقه و يا سرويس هاى ويژه 

سالمت گله در آن منطقه مراجعه شود. فقط گله هاى سالم بايد واكسينه شوند، انقضاى تاريخ مصرف 

واكسن ها كنترل شود، واكسن ها نبايد بعد از اتمام تاريخ انقضا مصرف شوند. شماره سريال، نام كارخانه 

سازنده درسته 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 بيشترى است.

- واكسيناسيون به روش آشاميدنى: 

روش آشاميدنى كار و هزينه كمترى را الزم دارد اما بايد با دقت بسيارى انجام شود تا موثر باشد. آب 

مورد استفاده جهت واكسيناسيون نبايد محتوى ضد عفونى كننده ها باشد. گله مورد نظر بايد حدود 2 

ساعت از آب محروم گردد (تشنگى داده شود). در طول فصولى كه هوا گرم است مدت تشنگى كاهش 

داده مى شود. واكسن تهيه شده بايد در فاصله 2 تا4 ساعت پس از تهيه، مصرف گردد. هنگامى كه گله 

بوسيله واكسن محتوى ويروس هاى زنده واكسينه مى شود، افزودن 2 گرم شير خشك در هر ليتر آب، 

براى حفاظت از ويروس و پيشگيرى از كاهش تيتر ويروس، ضرورى است.

- واكسيناسيون به روش اسپرى:

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

باشد. اسپرى بايد در گله ها تا سن 3 هفته به صورت قطره درشت انجام شود. براى انجام اينكار فقط از 
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آب مقطر استريل استفاده شود.

پيشنهادهاى ويژه:

واكسيناسيون مجدد بر عليه بيمارى مارك: 

در شرايطى كه جوجه ها به مناطق دور منتقل مى شوند و يا زمان انتقال بسيار طوالنى است و نيز در 

مناطقى كه احتمال عفونت و ابتال به بيمارى زياد است، استفاده مجدد از واكسن مارك با موفقيت انجام  

گرفته است، مشاوره با دامپزشك و آزمايشگاه دامپزشكى جهت دست يابى به اطالعات بيشتر در اين 

زمينه ضرورى است.

واكسيناسيون بر عليه مايكو پالسماها

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

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

كاهش توليد مى گردد.

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

واكسيناسيون بر عليه كوكسيديوز

واكسيناسيون بر عليه كوكسيديوز روش بسيار قابل اعتمادى در مديريت سيستم بستر براى ايجاد ايمنى 

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

مصرف ويتامين ها 

نامناسب  واكنش هاى  و  استرس  كاهش  باعث  ويتامين ها  مصرف  واكسيناسيون  از  پس  روز  طى 2-3 

خواهد شد. ميزان مصرف ويتامين ها بستگى به موقعيت ويژه در هر فارم دارد.

VACCINATION واكسيناسيون



جدول شماره 3-مثالى از يك برنامه واكسيناسيون (مرغ تخمگذار) ال اس ال اليت

وضعيت وقوع بيمارى
پيشنهاداتروش مصرف واكسنبيمارى

محلىجهانى-

يك روزگى در جوجه كشىتزريقى(عضالنى-زيرجلدى)*مارك

آشاميدنى- اسپرى- قطره *نيوكاسل
چشمى- تزريقى

واكسيناسيون متعدد بستگى به ميزان شيوع بيمارى 
در منطقه دارد

مصرف دو نوبت واكسن زنده پيشنهاد مى شودآشاميدنى*گامبورو 

برونشيت 
عفونى

آشاميدنى-اسپرى-قطره *
چشمى-تزريقى

واكسيناسيون متعدد بستگى به ميزان شيوع بيمارى 
در منطقه دارد

آشاميدنى-تزريق زير *اپيدميك ترمور
جلدى-تلقيح در بال

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن توليد انجام شود

اسپرى-قطره چشمى-*مايكو پالسموز 
تزريقى(زير جلد-عضالنى)

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن توليد انجام شود

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن توليد انجام شودتلقيح در بال*آبله مرغى

دو بار واكسيناسيون درمحدوده سني 14 و 8 هفتگي تزريق زير جلدى*پاستورلوز
انجام شود

دو بار واكسيناسيون درمحدوده سني 14 و 8 هفتگي تزريق زير جلدى*كريزاى عفونى
انجام شود

آشاميدنى - اسپرى*سالمونلوز
تزريق - عضالنى

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن توليد انجام شود

دوباره واكسيناسيون در محدوده سني14و6 آشاميدنى- قطره چشمى*الرنگوتراكئيت
انجام شود

سندرم افت 
توليد

واكسيناسيون قبل از انتقال به سالن توليد انجام شودتزريق(عضالنى-زيرجلدى)*

١٧
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- واكسيناسيون بر عليه كوكسيديوز براى سيستم هاى پرورش بر روى بستر مناسب است.

- بكارگيرى واكسن زنده نيوكاسل و برونشيت در روزهاى اوليه بعد از هچ براي ايجاد ايمنى موضعى در 

دستگاه تنفس جوجه ها (اثر واكسن اوليه) بسيار با ارزش است، انتخاب واكسن مناسب بسيار حياتى 

است. هرگز جوجه هاي خيلي جوان را با واكسن با حدت باال واكسينه نكنيد.

بسته به شيوع بيمارى ها، پرندگان در دوران پرورش و يا قبل از شروع توليد، با واكسن كشته به عنوان 

يادآور و تحريك ايمنى، واكسينه مى شوند.براى بهبود ايمنى موضعى واكسيناسيون مجدد با واكسن هاى 

زنده نيوكاسل و برونشيت هر8-6 هفته يكبار در دوران توليد مفيد مى باشد.

- يك برنامه متراكم واكسيناسيون مخصوصاً تزريق هاى عضالنى ممكن است بر رشد، وزن و يكنواختى 

گله اثر منفى بگذارد.

VACCINATION واكسيناسيون
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نوك چينى در شرايط نرمال پرورش ضرورى نيست، اينكار در عمل در سالن هاى كنترل شده و محدود 

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

پيشگيرى از خودخورى و نوك زدن به پر مرغ هاى ديگر استفاده مى گردد رفتار فوق در نتيجه شدت 

نور زياد – عدم باالنس مواد مغذى جيره - تهويه نامناسب، تراكم پرورشى و يا خستـگى پيش مى آيد.

نوك چينى را بويژه در پرورش هايى كه بر روى بستر در سالن هاى باز كه شدت نور قابل كنترل نيست 

با رعايت قوانين مربوطه به رفاه حيوانات در منطقه پيشنهاد مى كنيم. اخيرا با استفاده از اشعه مادون 

قرمز با يك روش بسيار ماليم قسمت هاى بااليى و پايينى نوك در جوجه كشى سوزانيده مى شود. اينكار 

با استفاده از افراد با تجربه و تحت شرايط بهداشتى و در جوجه كشى، قابل انجام است و سـاير روش 

ها در نوك چينى به وسيله يك تيغه انجام مى گيرد. هنگام نوك چينى به روش هاى مرسوم توجه به 

نكات زير ضرورى 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 شرايط مطلوب هستند استفاده شوند.

- درجه حرارت تيغه بايد به شكلى تنظيم شود كه ابتداى نوك را بخوبى 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.

- 12 ساعت قبل از نوك چينى، دان در اختيار جوجه ها قرار داده نشود.

- فورا بعد از اتمام 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.

-3-5 روز بعد از نوك چينى طول نور را افزايش و در انتهاى روز يا در شب دان اضافي در اختيار گله قرار داده شود.

- مصرف ويتامين ها در آب مى تواند باعث كاهش استرس گله گردد.

 BEAK  TREATMENT نوك چينى
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براى به ظهور رساندن توان ژنتيكى مرغ تخم گذار لهمن ال س ال در رابطه با عملكرد توليدى آن، تغذيه 

با دان آردى داراى دانه بندى مناسب و غنى از مواد مغذى ضرورى و الزامى است. چنين تغذيه اى با 

ايجاد هماهنگى ميان عملكرد توليدى و جيره غذايى، قابل اجرا و تضمين است.

پيشنهاد هاى تغذيه اى ما بر مواد مغذى ضرورى تاكيد داشته و تامين كليه نيازمنديها در جهت دستيابى 

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

مصرف دان

مصرف دان به طور عمده و اساسى تحت تاثير 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 مصرف دان مى شود.

- سطح انرژى، هر چه سطح انرژى باالتر باشد مصرف جيره كمتر خواهد بود و بر عكس.

- عدم باالنس مواد مغذى، مـرغ به ويـژه در مراحـل پايانى از دوران توليـد تالش خواهـد كرد تا 

كمبود هاى تغذيه اى خود را با افزايش مصرف دان جبران نمايد.

تغذيه در دوران پرورش 

براى تبديل شدن جوجه يك روزه به پولت بالغ جيره متعادل وغنى از مواد مغذى در دوران پرورش 

ضرورى مى باشد. جوجه و پولت بايد توسط دان با ساختار فيزيكى درشت (براى اطالع از دانه بندى دان 

به جدول شماره 4 مراجعه كنيد) در وعده هاى مكررو مداوم تغذيه شوند. جيره بسيار نرم كه قسمت 

NUTRITION تغذيه



جدول شماره4- اندازه پيشنهادى ذرات دان جيره هاى استارتر، رشد دهنده و دان دوران تخمگذارى (دان آردى)

تفاوت نسبت ذرات عبوريتفاوت اندازه ذرات عبوري ازتوري ذرات عبورىاندازه تورى
19%0/5-0 ميلى متر19%0/5 ميلى متر
21%1-0/51 ميلى متر40%1 ميلى متر
35%1/5-1/01 ميلى متر75%1/5 ميلى متر
15%2-1/51 ميلى متر90%2 ميلى متر
10%2< ميلى متر100%2/5 ميلى متر

* اندازه انفرادى ذرات نبايد بيشتر از:  3 ميلى متر در سوپر استارتر و استارتر و 5 ميلى متردر رشد دهنده و تخم گذار باشد.

همچنين  باشد.  مى   (Developer) جيره  به  نسبت  كلسيم  برابر  دو  محتوى  تخمگذارى  پيش  جيره 
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NUTRITION تغذيه

عمده آن آردى است يا دانى كه ساختار بسيار درشت دارد مى تواند به تغذيه انتخابى منجر گردد و نتيجه 

چنين تغذيه اى عدم تعادل در دريافت مواد مغذى و عدم دريافت و مصرف بعضى از مواد مغذى خواهد 

بود. دان با ساختار بسيار نرم باعث كاهش مصرف دان شده و منجر به عدم تامين بعضى از مواد مغذى 

مى گردد. اگر چنانچه مصرف دان به شكل پلت به داليل بهداشتى اجتناب ناپذير است. مصرف كرامبل با 

اندازه مورد نظر پيشنهاد مى شود. درطول مراحل متفاوت دوره رشد جوجه و پولت جيره هاى متفاوتى 

از نظر كيفيت بايد استفاده شود تا نيازمندى هاى در حال تغيير پرنده را پاسخگو باشد.

جيره هاى تعيين شده براى دوره پرورش با توجه به هماهنگى ميان نيازمندى به مواد مغذى و افزايش 

رشد بدن برنامه ريزى و مشخص شده اند. جيره استارتر زمانى 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 

 (Developer) مى شود كه مصرف سرانه دان كم خواهد بود. تغيير جيره رشد به جيره توسعه دهنده

فقط بايد زمانى انجام شود كه پولت ها به وزن استاندارد رسيده باشند. كاهش تراكم مواد مغذى و افزايش 

فيبر خام (%6-5) طى اين مرحله براى رشد و توسعه و افزايش دريافت دان در دستگاه گوارش مفيد 
مى باشد.
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محتوى پروتيئن و اسيد هاى آمينه بيشترى است، بنابراين مصرف چنين جيره هايى حدود 10 روز پيش 

از شروع توليد سودمند مى باشد، زيرا با در اختيار گذاشتن مواد مغذى بيشتر باعث بهبود يكنواختى گله 

خواهد شد. همچنين كلسيم مورد نياز را در اختيار مرغ هايى كه زودتر بالغ شده اند قرار مى دهد تا براى 

پوسته سازى، كلسيم كافى در اختيار داشته باشند.

فيبر خام : فيبر خام كـه گاهى از آن به عنـوان* NSP (پلى ساكاريدهاى غير نشاسته اى) نام برده 

مى شود، براى طيور ارزش تغذيه اى ندارند، اما براى سالمت و ثبات فيزيولوژيك هضم و جذب سودمند 

هستند. استفاده ازNSP 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، زمانى كه اشتهاى پرندگان گاهى براى دريافت مواد 

مغذى مورد نياز كافى نيست، بسيار مفيد است. مفيد بودن اين روش در كشورها و موقعيت هاى متفاوت 

تغذيه اى تائيد شـده است به همـين دليـل در جيره غذايى توسعه دهنـده (Developer) مـرغ هاى 

تخم گذار توليدى كمپانى لهمن- حداقل 6-5% فيبر 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 فيبر خـام مـورد استفـاده قـرار دارد. محصـوالت حاصل از تقطير غالت (DDGS) را 

فيبر  از  غنى  كه  خام  مواد  ساير  داد.  قرار  استفاده  مورد  خام  فيبر  منبع  عنوان  به  توان  مى  همچنـين 

هستند و در دسترس مى باشد را نيز مى توان مورد استفاده قرار داد. اضافه كردن اين مواد اوليه منجر 

به كاهش انرژى جيره گردد، با استفاده از جيره هاى مبتنى بر ذرت، سويا به سختى مى توان به ميزان 

فيبر پيشنهادى لهمن دست يافت. در چنين مواردى استفاده  از ساير مواد اوليه بايد استفاده شود. براى 

دريافت پيشنهادات به سرويس تكنيكال لوهمن تيرزوخت تماس بگيريد. 

*NSP مخفف None-STarch-Polysaccharides مى باشد.

NUTRITION تغذيه
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جدول شماره 5- رشد بدن و مصرف دان با رعايت برنامه نورى استاندارد پولت و مرغ لهمن ال اس ال اليت

*نوع دان
سن بهوزن بدن(گرم)انرژى/پرنده/روزمصرف دان

كل دان
مصرفى

كيلوگرم/ پرنده/ روز
كالرى

كيلو
ژول

هفتهميانگيندامنه وزنى

701028/612067-73701

1891748/7204115-1251202

3502366276178-1921853

5532979331245-2652554

7913492/7388321-3473345

105037100/8422408-4424256

133741111/5467503-5455247

165245122/5513593-6436188

199549133/5559684-7407129

236653144/5604770-83480210

275856152/4638844-91487911

317860163/4684910-98694812

362664174/4730968-1048100813

409567182/57641020-1104106214

458570190/67981068-1156111215

509673198/78321110-1202115616

562876206/88661155-1251120317

618179215/29011203-1303125318

 
676984328/89581258-1362131019

738588240/310211315-1425137020

* مبناى تغيير جيره براى پولت وزن بدن مى باشد. بنابراين زمان مناسب تغيير نوع جيره بوسيله وزن بدن مشخص ميگردد.            
نه به وسيله  سن گله لذا بايد جوجه و پولت را در فواصل منظم وزن كشى نمود.      ** يك كيلو كالرى = 4/187 كيلوژول           

- به دنبال گرسنگي قبل و بعد از انتقال، پولت ها ممكن است تا %15 كاهش وزن داشته باشند.  
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جدول شماره 6- پيشنهاد ات تغذيه اى سطوح مواد مغذى براى پولت و مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال اليت              

 سطوح مواد مغذى پيشنهادى دوره پرورش

* نوع جيره** استارتررشد دهندهتوسعه دهندهپيش تخم گذارى

مواد مغذى3-1 هفتگى8-1 هفتگى16-9 هفتگى17 هفتگى تا %5 تولد
2750-28002750-28002750-28002900kal انرژى قابل متابوليسم

مگاژول11/411/411/412

پروتئين خام17/514/518/520%

متيونين0/360/340/400/48%

متيونين قابل هضم0/290/280/330/39%

متيونين+سيستين0/680/600/700/83%

م+س قابل هضم0/560/500/570/68%

ليزن0/850/651/001/2

ليزين قابل هضم0/700/530/820/98%

والين0/640/530/750/89%

والين قابل هضم0/550/460/640/76%

تريپتوفان0/200/160/210/23%

تريپتوفان قابل هضم 0/160/130/170/19%

ترئونين0/600/500/700/8%

ترئونين قابل هضم0/490/400/570/65%

ايزولوسين0/740/600/750/83%

ايزولوسين قابل هضم0/610/500/620/68%

كلسيم20/9011/05%

فسفر كل0/650/580/700/75%

فسفر قابل دسترس0/450/370/450/48%

سديم0/160/160/170/18%

كلر0/160/160/190/2%

اسيد لينولينك111/402%
* پايه اصلى تغيير جيره ها ميزان وزن بدن است. زمان تغيير جيره ها به وسيله وزن بدن مشخص مى شود نه به وسيله سن 
گله بنابر اين جوجه و پولت ها در فواصل منظم بايد وزن كشى شوند.     ** تغذيه با جيره استارتر در صورتى بايد ادامه يابد كه 

پولت با جيره رشد (Grower) به وزن استاندارد نرسد ويا پيش بينى شود كه مصرف سرانه روزانه كمتر از حد معمول باشد.

NUTRITION تغذيه
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(Pre-Layer)استفاده صحيح از جيره پيش تخمگذارى

جيره پيش تخمگذارى براى مدت كوتاهى قبل از اينكه دان مرحله اول تخمگذارى مصرف شود، قابل 

است  كمترى  مغذى  مواد  تراكم  و  كلسيم  محتواى  كه   (Developer) جيره  از  انتقال  است  استفاده 

 (Pre-Layer) به جيره اى با كلسيم وتراكم مواد مغذى بيشتر با استفاده از جيره پيش تخمگذارى

انجام خواهد شد-مصرف اين جيره به مرغ كمك خواهد كرد تا اشتها ومصرف روزانه خود را به دليل 

محـتوى  تخمـگذارى  از  پيـش  جيره  عموما  ندهد،  كاهش  توليد  اوايل  در  تخمگذارى  جيره  مصرف 

%2/5-2كلسيم مى باشد، اين مقدار كلسيم براى جيره هاى دوران پرورش خيلى زياد مى باشد اما براى 

پرنده اى كه توليد را شروع كرده است كافى نمى باشد، از نقطه نظر تغذيه اى جيره پيش تخمگذارى، 

جيره اى انتقالى است و جيره اى اپتيمال نمى باشد، با اين حال استفاده از اين جيره به مدت كوتاهى 

قبل از تخمگذارى سودمند مى باشد. استفاده صحيح از آن باعث بهتر شدن يكنواختى گله مى گردد 

توسعه  باعث  همچنين  باشد.  مى  مفيد  ندارند،  مناسبى  يكنواختى  كه  گله هايى  براى  دليل  همين  به 

متابولسيم كلسيم و شكل گيرى بافت استخوانى مدوالر مى گردد. بنابـراين جـيره پيش تخمگذارى، 

جيره اى انتقالى براى يك مـدت كوتـاه مى باشد و از نظر ميزان مواد مغذى نمى تواند يك پرنده در حال 

تخمگذارى را تامين كند. بنابراين نمى توان آن را در شرايطى كه تداركات و برنامه ريزى هاى صحيح 

زمانى  وجود ندارد بكار برد.

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

- در استفاده از جيره پيش تخمگذارى به عواملى مانند بلوغ جنسى، سن و استاندارد هاى وزنى بدن 

توجه شود.

- از جيره پيش تخمگذارى حدود10 روز استفاده نماييد كه حداكثر دان مصرف شده 1كيلوگرم به ازاء 

هر پرنده مى باشد.

NUTRITION تغذيه
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- استفاده غلط از اين جيره هنگامى واقع مى شود كه خيلى زودتر يا ديرتر از زمان مناسب مصرف شود. به 

عنوان مثال اگر شروع تخمگذارى براى هفته 19 برنامه ريزى شده است از جيره پيش تخمگذارى در سن 17 

هفتگى استفاده شود. در مواردى كه توليد زودتر يا ديرتر شروع مى شود از همين الگو استفاده مى شود.

تغذيه در دوران تخمگذارى

شروع دوران توليد بايد بگونه اى برنامه ريزى شود كه مصرف سرانه روزانه گله100-90 گرم باشد، مرحله 

اول تخمگذارى را با جيره اى محتوى11/6 مگاژل(2770كيلوكالرى) انرژى را به مدت6-5 هفته شروع 

نمايند در سن26هفتگى برنامه نرمال (عادى) را در مورد جيره تخمگـذارى كه محتـوى11/4مـگاژول 

انـرژى است (2725 كيلوكالرى) را دنبال نماييد. پايه اساسى فرموالسيون جيره در دوران تخمگذارى 

در هر مرحله براساس ميزان مواد مغذى مورد نياز و مصرف سرانه پرنده مى باشد. جيره مرحله اول 

براى تامين مواد مغذى وتوليد تخم مرغ با حداكثر وزن(تا59/1گرم) مى باشد مواد مغذى پيشنهادى 

در جدولهاى11-9(مرحله3-1) براساس11/4 مگاژول انرِژى و تامين درجه حرارت OC 20 در سالن در 

شرايطى كه پوشش پر پرنده مناسب باشد تنظيم شده است. تحت چنين شرايطى پيش بينى مى شود 

مصرف لهمن ال اس ال اليت 115-105 گرم باشد. فرموالسيون براى مراحل 2و3 با توجه به كاهش 

نيازمندى به مواد ارگانيك و افزايش نيازمندى به كلسيم همراه با افزايش سن پرنده تنظيم شده است .

زمان تغيير جيره عمدتا بر اساس ميزان توليد و نيازمندى پرنده به كلسيم تعيين مى شود نه 

با توجه به سن پرنده

و  توليد  سطح  با  بايد  مغذى  مواد  نظر  از  جيره  تركيب  يكبار  هفته  هر10  گذارى  تخم  دوره  طول  در 

نيازمندى هاى مرغ متعادل گردد.

در تغذيه مرحله اى مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال از تغييرات عمده در مواد اوليه مورد نياز  

براي ساخت دان و يا در ساختار فيزيكى دان بايد اجتناب كرد.

NUTRITION تغذيه
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تغذيه و وزن تخم مرغ

با تنظيم جيره مى توان اندازه تخم مرغ را در محدوده خاصى براساس نيازمنديهاى فارم تغيير داد. در 

اين رابطه توجه به فاكتورهاى تغذيه اى زير ضرورى است.

- دوران رشد و شكل گيرى چهار چوب بدن - تغذيه با هدف دستيابى به پولت با وزن بيشتر در 

ابتداى شروع دوره تخمگذارى، باعث افزايش اندازه تخم مرغ در كل دوره تخمگذارى خواهد شد.

- تركيب دان: پروتئين خام، متيونين و اسيد لينولئيك 

- تكنيك هاى تهيه و تغذيه دان 

- ساختار فيزيكى دان، زمان دان دادن، سطح دان در دانخورى، جيره بندى دان، تعداد دفعات 

دان دادن.

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

نماييد. با تحريك مرغ به مصرف دان بيشتر وزن تخم مرغ سنگين تر و با محدود كردن مصرف دان 

وزن تخم مرغ كمتر مى شود. براى تغذيه و مديريت متناسب با نيازمنديهاى گله و نيز اطالع از برنامه و   

توصيه هاى ويژه با متخصصان شركت لهمن تماس بگيريد.

مكمل ها 

مصرف مكمل ها باعث ايجاد اطمينان از وجود ويتامين هاى ضرورى، مواد معدنى كمياب و يكسرى 

از مواد مانند آنتى اكسيدان ها و كارتنوئيدها در جيره خواهد شد. افزودن مكمل مناسب باعث جبران 

مغذى ضـرورى را در جـيره تضـمين       شده و وجود كل مواد  خام اوليه  محتويات متغيير مواد  تفاوت 

مى نمايد. 

توجه: ويتامين C به طور طبيعى بوسيله طيور توليد مى شود. ايـن ويتاميـن جزء ويتـامين ضـرورى 
نمى باشد اما در يكسرى شرايط مانند استرس حرارتى يا در مناطقى كه هوا گرم مى باشد 100-200 

ميلى گرم در كيلوگرم در دان در كل دوره توليد مفيد خواهد بود .
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جدول شماره 7- مختصات ريز مغذى هاى پيشنهادى براى مرغ ال اس ال تخمگذار

* آنچه كه منابع ارگانيك ناميده مي شود، با توجه به قابليت باالتر جذب مي تواند براي استفاده در نظر گرفته شوند.
** بستگى به ميزان چربى افزوده شده در جيره دارد.   

*** در صورت وجود استرس گرمايى دو برابر گردد.
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جدول شماره 8- مصرف مداوم كربنات كلسيم نرم و درشت در دان

% كربنات كلسيم درشت*
3/5-1/5 ميلي متر

% كربنات كلسيم نرم
 0/5-0 ميلي متر

نوع دان

دان مرحله 1 تخمگذارى%70%30

دان مرحله 2 تخمگذارى%75%25

دان مرحله 3 تخمگذارى%85%15

* قسمتى از كربنات كلسيم درشت را مى توان با پودر صدف جايگزين نمود.
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جدول شماره 9 - مواد مغذى پيشنهادى در هر كيلوگرم دان براى مصارف سرانه متفاوت در روز، در مرحله اول
(29 هفتگى تا 45 هفتگى = ميانگين وزن تخم مرغ توليدي روزانه 59/1 گرم به ازاء مرغ موجود سالن

٣٠
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نيازمندى مرغمصرف سرانه-روزانه

روز/گرم

مواد مغذى

105 گرم110گرم115 گرم120 گرم

پروتئين14/815/4416/1516/9117/76%

كلسيم3/673/834/004/194/40%

* فسفر كل0/480/50/520/550/58%

فسفرقابل دسترسى0/340/350/370/380/40%

سديم0/140/150/160/160/17%

كلرايد0/140/150/160/160/17%

ليزين0/690/720/760/790/83%

ليزين قابل هضم0/570/590/620/650/68%

متيونين0/350/370/380/40/42%

متيونين قابل هضم0/290/30/310/330/35%

متيونين+سيستين0/640/670/70/730/77%

م+س قابل هضم0/520/550/570/60/63%

آرژنين0/730/760/80/840/88%

آرژنين قابل هضم0/60/630/650/690/72%

والين0/590/620/650/680/71%

والين قابل هضم0/50/530/550/580/6%

تريپتوفان0/150/150/160/170/18%

تريپتوفان قابل هضم0/120/130/130/140/14%

ترئوئين0/490/510/530/560/59%

ترئوئين قابل هضم0/40/420/440/460/48%

ايزولولسين0/560/580/610/640/67%

ايزولولسين قابل هضم0/460/480/500/520/55%

لينولينك اسيد1/331/391/451/521/6%

 * بدون فيتاز

جدول شماره 10- مواد مغذى پيشنهادى درهر كيلوگرم دان براى مصارف سرانه متفاوت در 
روز، در مرحله دوم، تقريبًا سن 65-46 هفتگى و ميانگين وزن تخم مرغ توليدى روزانه 

58/9 گرم به ازاء مرغ موجود سالن 
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NUTRITION تغذيه



جدول شماره 11- مواد مغذى پيشنهادى براى مرغ تخم گذار لهمن ال اس ال در
 هر كيلو گرم دان با توجه به مصرف سرانه روزانه

مرحله سوم(بعد از 65 هفتگى)

مواد مغذىنيازمندى مرغ روز/گرممصرف سرنه-روزانه
105 گرم110گرم115 گرم120گرم
پروتئين14/0314/6415/316/0316/84%

كلسيم3/753/914/094/294/5%

* فسفر كل0/460/470/50/520/55%

فسفر قابل دسترسى0/320/330/350/360/38%

سديم0/140/140/150/160/16%

كلرايد0/140/140/150/160/16%

ليزين0/660/690/720/750/79%

ليزين قابل هضم0/540/560/590/620/65%

متيونين0/330/350/360/380/4%

متيونين قابل هضم0/270/280/30/310/33%

متيونين+سيستين0/610/630/660/690/73%

م+س قابل هضم0/50/520/540/570/6%

آرژنين0/690/720/760/790/83%

آرژنين قابل هضم0/570/590/620/650/68%

والين0/560/590/610/640/67%

والين قابل هضم0/480/50/520/550/57%

تريپتوفان0/140/140/150/160/17%

تريپتوفان قابل هضم0/110/120/120/130/14%

ترئوئين0/460/480/50/530/55%

ترئوئين قابل هضم0/380/40/410/430/46%

ايزولولسين0/530/550/580/60/63%

ايزولولسين قابل 0/430/450/470/490/52%
هضم

لينولينك اسيد1/081/131/181/241/3%
 * بدون فيتاز

٣٢

NUTRITION تغذيه
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   LIGHTING  نوردهي

برنامه نورى شروع تخمگذارى را كنترل 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 تأثير نور طبيعى 

قرار ندارند. در اين حالت طول و شدت نور را مى توان براساس نيازمندى هاى متغير تنظيم كرد. پرورش 

و توليد تخم مرغ در سالن هاى كامٌال بسته توليد كننده را قادر مى سازد تا به حداكثر عملكرد توليدى 

دست يابد. برنامه نورى پيشنهادى اين نوع از سالن ها را در مورد واريته هاى تجارى اجرا نمايند.

 Out-Houses) در مورد سالن هاى باز و سالن هايى كه تا حدودى تحت تأثير نور طبيعى قرار دارند

(تحريك  پرورش  دوره  در  منطقه  جغرافياى  وعرض  طول  فصل،  براساس  بايد  نورى  برنامه   (Brown

نورى) شروع توليد و دوران توليد تنظيم گردد.

بطور كلى يك برنامه نورى بايد از اصول زير پيروى كند:

نورى  تحريك  براى  شده  پيش بينى  تاريخ  و  زمان  تا  را  نور  هرگزطول  پرورش  دوران  در   -

افزايش ندهيد.

- هرگز طول نور را در دوران توليد كاهش ندهيد.

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

Brown) تحت تاثير نور طبيعى قرار خواهد گرفت.

وارد  روز  يك  جوجه  وقتى  يكروزه،  هاى  جوجه  براى  پرورش  دوران  در  متناوب  نورى  برنامه 

فارم مى شود.

سكس،  بندى،  درجه  مانند:  كارهايى  شده  هچ  جوجه هاى  روى  بر  زيادى  مقدار  به  جوجه كشى  در 

واكسيناسون، شمارش و... انجام مى گيرد و بعد از آن فاصلـه قابل توجهـى تا رسيـدن به مقصـد طى 

مى شود. روش معمول اين است كه در 2-3 روز اول براى كمك به آنها و تحريك و تشويق به مصرف 
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    LIGHTING  نوردهي

دان نور 24 ساعته داده مى شود. آن چه در عمل ديده مى شود اين است كه پس از ورود جوجه ها به 

سالن بعضى از آنها در حال  خواب هستند در حالى كه يك عده ديگر به دنبال مصرف آب و دان هستند. 

تحرك و شادابى گله منظم و يكسان نيست. در نتيجه در اين مرحـله مرغـدار در تـفسير 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 استراحت 

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

به  وادار  جمعى  دسته  طور  به  پرندگان  كرد.  خواهد  پيدا  را  جوجه ها  وضعيت  از  بهترى  درك  قدرت 

جستجوى آب ودان مى شوند. به همين دليل كمپانى L.T.Z توصيه مى كند كه به جوجه ها بعد از 

ورود به فارم استراحت داده و سپس برنامه اى بر مبناى 2 ساعت خاموشى و4 ساعت روشنايى به آنها 

داده شود.
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      LIGHTING نوردهى

اين برنامه را مى توان به مدت 10-7 روز بعد از ورود جوجه ها انجام داد، سپس برنامه طبيعى كاهش 

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

-  جوجه ها همزمان در حال خواب يا استراحت هستند.

- جوجه هاى ضعيف همزمان با جوجه هاى قوى تر تحريك به مصرف 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 تعيين 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 شروع سريع توليد طراحى شده است. 

شدت نور براساس وات بر متر مربع، لومن، فوت كندل يا لوكس و براساس منبع و منشا نور اندازه گيرى 

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

بنابراين شدت نورى طراحى شده زير براساس لوكس مى باشد.



جدول شماره 12- برنامه نورى براى سالن هاى بسته (بدون پنجره) لهمن ال اس ال اليت 

شدت نورطول نورسن به هفته

لوكساستاندارد
40-12420-2 روز*

30-31620-6 روز*

21410-20

31310-20

4124-6

5114-6

6104-6

794-6

884-6

984-6

1084-6

1184-6

1284-6

1384-6

1484-6

1584-6

1684-6

1784-6

18810-15

19910-15

201010-15

211110-15

221210-15

231310-15

241410-15
**251410-15

٣٦** تا پايان دوره توليد               * و يا برنامه نوري متناوب اجرا گردد.

      LIGHTING  نوردهى



٣٧

(Brown-Out-Housos) 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 عملى نمود.

- 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 بيرون از 

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

طراحى برنامه نورى بايد مورد توجه قرار گيرد.

به عنوان مثال در اروپاى مركزى طول نور طبيعى در طول سال با افزايش تدريجى در اواخر ژوئن به 17 

ساعت و با كاهش تدريجى در اواخر دسامبر به 8 ساعت مى رسد.

اگر پولت هاى پرورش يافته در دوران توليد، به سالن هاى باز كه نمى 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 تمايز مى تواند وجود داشته باشد.

1. توليد هنگامى شروع مى شود كه طول نورطبيعى در حال كاهش است.

2. توليد هنگامى شروع مى شود كه طول نورطبيعى در حال افزايش است.

در هر دو وضعيت برنامه نورى بايد طورى طراحى شود كه طول نور در 17هفتگى حداقل 10 ساعت 

باشد.طول نور طبيعى محاسبه و هر هفته يك ساعت افزوده شود تا در 21 هفتگى به 14 ساعت برسد.

هرگز نور را قبل از ساعت 4 بامداد به وقت اروپاى مركزى روشن ننمائيد.

در طول ماههاى بهار برنامه نورى تحت تاثير افزايش طول نـور طبـيعى است و تـدريجاً به 17 ساعـت 

   LIGHTING  نوردهى
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مى رسد، سپس از جوالى (در اروپاى مركزى) طول نور شروع به كاهش مى نمايد در اين حالت در دوران 

توليد طول نور17ساعت را بايد ثابت نگه داشت. مثال فوق را در اروپاى مركزى مى توان به صورت زير 

انجام داد.

- ساعت 4 صبح المپ ها را روشن نمود بعد از رسيدن شدت نور طبيعى به بيشتر از50-60 لوكس 

ديمرها را خاموش نمود.

- غروب بعد از كاهش شدت نور طبيعى به كمتر از 50-60 لوكس- ديمرها را روشن نموده در ساعت 

9 شب كامًال خاموش نمود.

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

موجود در هر فارم متغيير باشد.

چنانچه به داليل عملى يك دوره نورى متفاوت از آنچه در باال ذكر شد اجرا شود نبايد با سيكل و دوره 

منظم نورى مرغ كه تحت تاثير طلوع و غروب طبيعى مى باشد متفاوت باشد.

همچنان كه قبًال ذكر شد برنامه نورى كه در اينجا تشريح شد فقط يك مثال قابل تنظيم در اروپاى 

مركزى است. اگر چنانچه پرندگان قبل از اتمام نور طبيعى وارد سالن شوند (Free-Range) و يا اگر 

بتوان ساختمان را كامًال تاريك نمود، بهتر است برنامه نورى سالن هاى كامًال بسته را در آنها اجرا نمود.

زمان تاريك كردن سالن يا بازكردن پنجره ها توسط برنامه نورى تعيين مى شود، در اين زمينه بهتر 

است روش صحيح را بكار برد.

- هنگام غروب ابتدا پنجره ها را بست سپس المپ ها را خاموش نمود.

- هنگام صبح ابتدا المپ ها را روشن نمود. سپس پنجره ها را باز كرد.

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

و نيازمنديهاى فارم، با متخصصين لهمن تيدزوخت تماس بگيريد.



٣٩

مثالي از يك برنامه نوري براي مرغ تخمگذار لهمن ال اس ال اليت كه توسط نرم افزار لهمن 

تيرزوخت با توجه به شرايط جغرافيايي خاص و نيازمنديهاي فارم طراحي شده است.

      LIGHTING  نوردهى
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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 

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

- چكمه ها را قبل از ورود به فارم ضدعفونى كنيد.

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

- فارم را در برابر پرندگان وحشى و جوندگان حفاظت نمائيد. برنامه كنترل براى مبارزه با جوندگان 

(موش صحرايى- خانگى) را به طور مداوم اجرا نمائيد.

- الشه مرغهاى تلف شده را به طور بهداشتى معدوم نمائيد و از قوانين و دستورات محلى مرتبط پيروى كنيد.

كنترل روزانه

موارد زير را حداقل يكبار در روز كنترل نمائيد.

- وضعيت سالمت گله

- ميزان مصرف آب و دان

- درجه حرارت سالن

- وضعيت نور و اجراى برنامه نورى

- وضعيت تهويه

- تلفات روزانه

هنگام ارزيابى سالمت گله نبايد فقط به ميزان تلفات و ظاهر گله توجه نمود. توجه به ميزان مصرف آب 

و دان و وضعيت مدفوع هم ضرورى است.

 GENERAL RECOMMENDATION پيشنهادات عمومى
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تامين آب

تامين آب تميز و پاك به اندازه تامين دان مناسب براى دستيابى به عملكرد توليدى عالى ضرورى است 

بنابراين آب تازه- پاك و قابل شرب همواره بايد در دسترس مرغ تخمگذار قرار داشته باشد و از مصرف 

آن اطمينان وجود داشته باشد، نصب وسيله اى جهت اندازه گيرى آب مصرف شده بسيار مفيد خواهد 

بود. درجه حرارت مناسب آب مصرفى حدود 30 مى باشد. عالوه بر اين ها مصرف آب و دان بسيار به 

هم مرتبط مى باشد. اگر چنانچه به هر دليلى مصرف آب كاهش يابد به دنبال آن مصرف دان هم كاهش 

خواهد يافت. نسب مصرف آب به دان در شرايط و درجه حرارت عادى 2/1-1/8 مى باشد، اما اين نسبت 

در درجه حرارت باالى OC30 به 5 به 1 مى رسد در مدتى كه پرندگان در معرض دماى باال هستند آنها 

دان كمتر و آب بيشترى در تالش براى خنك سازى خود مصرف مى كنند. كيفيت آب، به ويژه اگر آب 

از چاه مرغدارى تامين مى شود بايد مرتب كنترل گردد. مثًال وجود سطح باالى نمك در آب آشاميدنى 

مى تواند به ايجاد مشكالت پوسته تخم مرغ منجر مى گردد، آب سنگين با سطوح باالى مواد جامد غير 

قابل حل *(TDS) ممكن است باعث تخريب كليه ها گردد.

شن:

مصرف شن يك ضرورت حتمى نيست اما هنگامى كه جيره با غالت تامين شود مصرف 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 شماره 13: مقدار و اندازه شن با توجه به سن گله

اندازه شن مصرفىمقدار مصرفىنوبت به هفته          راهنما
2-1 ميليمتر1 گرم هر پرندهيكبار در هفتههفته 1-2
4-3 ميليمتر2 گرم هر پرندهيكبار در هفتههفته 3-8

4-6 ميليمتر3 گرم هر پرندهيكبار در هفتهاز هفته 9 به بعد

Total Dissolved Solid *

 GENERAL RECOMMENDATION پيشنهادات عمومى
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بستر:

تراشه نرم چوب و كلش مواد مناسبى براى استفاده جهت بستر هستند، در اين مورد بايد از تراشه چوب 

درختانى استفاده شود كه مورد سمپاشى قرار نگرفته اند تهويه صحيح باعث ايجاد بستر با شرايط مناسب            

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

كيفيت تخم مرغ:

تخم مرغ توليدى مرغ LSL داراى كيفيت عالى مى باشد در جهت حفظ اين كيفيت بايد به نكات زير 

توجه كرد:

1. حداقل روزانه يكبار تخم مرغ جمع آورى شود.

2. تخم مرغ هاى جمع آورى شده در محلى با درجه حرارت 10-5 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبى 

85-80% نگهدارى شود.

نگهدارى تخم مرغ در محيطى با درجه حرارت باالتر و رطوبت كمتر باعث از دست رفتن سريع وزن تخم 

مرغ و كاهش كيفيت آن به دنبال تبادالت گازى مى شود.

النه هاى تخمگذارى

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

تخمگذارى در فواصل مرتب جهت تميز نگهداشتن النه ضرورى است. براى هر چهار قطعه مرغ يك النه 

در نظر بگيريد. تخم مرغ هاى بسترى را هر چه سريع تر جمع آورى نمائيد تا ميزان آنها را به حداقل 

برسانيد. عالوه بر در اختيار قراردادن النه كافى توجه به نكات زير جهت كاهش تخم مرغ هاى بسترى 

ضرورى است.

- از پوشال نرم چوب وكاه تميز يا بسترهاى ويژه النه استفاده نمائيد.

- مرغ به آسانى به النه دسترسى داشته باشد (النه تخمگذارى به آسانى براى مرغ قابل دسترس باشد)
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- النه ها به طور يكنواخت در سطح سالن توزيع شود.

- فقط از يك نوع النه استفاده شود.

النه هاى تخمگذارى اتوماتيك همراه اسلت، براى دستيابى به تخم مرغ با كيفيت بهتر نسبت به النه هاى 

دسته جمعى مناسب تر است.

تراكم گله:

تراكم مناسب يا به عبارت ديگر تعداد پرنده در هر متر مربع به شرايط مديريتى و توانايى كنترل شرايط 

محيطى و تهويه اى بستگى دارد، نگهدارى6-8 قطعه مرغ در هر متر 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 540-475 سانتى متر مربع به ازاء هر پرنده 

پيشنهاد مى شود.
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توجه به قوانين مربوط به تراكم و توليد تخم مرغ طبق قوانين منطقه اى و محلى ضرورى است.

وسايل و امكانات مورد لزوم

به طور كلى هر چه شرايط سالن مورد استفاده دوران پـرورش و امكانات آن به شرايط و امكانات سـالن

دوران توليد مشابه باشد پولت هاى انتقال داده شـده بـهتر 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.

جدول شماره 14- وسايل و امكانات مورد نياز در دوره پرورش
سن به هفته

يك آبخورى با ظرفيت 4-5 ليتر آب براى هر 100 قطعه جوجه يكروزه1آبخورى – كله قندى

هر آبخورى با قطر 46 سانتى متر براى 125 قطعه پرندهتا 20 هفتهآبخورى گرد- زنگوله اى
يك متر آبخورى براى 100 پرندهتا 20 هفتهآبخوريهاى خطى
هر نيپل براى 6-8 پرندهتا 20 هفتهآبخوريهاى نيپل
هر سينى براى60 پرنده2-1 هفتهسينى دانخورى
هر كارتن براى100 پرنده2-1 هفتهكارتن جوجه

10-3 هفتهدانخوريهاى گرد

20-11هفته

هر دانخورى به قطر40 سانتى متر براى50 پرنده

هر دانخورى به قطر40 سانتى متر براى33 پرنده
10-3 هفتهدانخورى زنجيرى

20-11هفته

3/5 -2/5 متر از هر طرف براى100پرنده

4/5 متر از هر طرف براى100پرنده
جدول شماره 15- وسايل مورد نياز در دوران توليد

هر آبخورى با قطر46 سانتى متر براى 125 قطعهآبخورى گرد
1 متر آبخورى براى100-80 پرندهآبخورى خطى
هر نيپل براى 6-4 پرندهآبخورى- نيپل
هر دانخورى گرد با قطر40 سانتى متر براى 25 پرندهدانخورى گرد

5 متر دانخورى از هر طرف براى100 پرندهدانخورى زنجيرى
هر النه با ابعاد30×26 براى4 پرندهالنه هاى انفرادى

براى اطالع بيشتر به كتابچه راهنمايى مديريت بستر/ سيستم پرورشى آزاد- مراجعه نمائيد.



ميانگين 
وزن (گرم) محدوده وزن (گرم) سن به 

هفته
70 67- 73 1
120 115-125 2
185 178-192 3
255 245-265 4
334 321-347 5
425 408-442 6
524 503-545 7
618 593-643 8
712 684-740 9
802 770-834 10
879 844-914 11
948 910-986 12
1008 968-1048 13
1062 1020-1104 14
1112 1068-1156 15
1156 1110-1202 16
1203 1155-1251 17
1253 1203-1303 18
1310 1258-1362 19
1370 1315-1425 20
1420 1363-1477 21
1465 1406-1524 22
1505 1445-1565 23

ميانگين 
وزن (گرم) محدوده وزن (گرم) سن به 

هفته
1540 1478-1602 24
1570 1507-1633 25
1595 1531-1659 26
1615 1550-1680 27
1625 1560-1690 28
1630 1565-1695 29
1632 1567-1697 30
1634 1569-1699 31
1636 1571-1701 32
1638 1572-1704 33
1640 1574-1706 34
1642 1576-1708 35
1644 1578-1710 36
1646 1580-1712 37
1648 1582-1714 38
1650 1584-1716 39
1652 1586-1718 40
1654 1588-1720 41
1656 1590-1722 42
1657 1591-1723 43
1658 1592-1724 44
1659 1593-1725 45
1660 1594-1726 46
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جدول 16- رشد وزنى مرغ لهمن ال اس ال اليت هفته 1-46



ميانگين 
وزن (گرم) محدوده وزن (گرم) سن به 

هفته
1661 1595-1727 47
1662 1596-1728 48
1663 1596-1730 49
1664 1597-1731 50
1665 1598-1732 51
1666 1599-1733 52
1667 1600-1734 53
1668 1601-1735 54
1669 1602-1736 55
1670 1603-1737 56
1671 1604-1738 57
1672 1605-1739 58
1673 1606-1740 59
1674 1607-1740 60
1674 1607-1741 61
1675 1608-1741 62
1675 1608-1742 63
1676 1608-1743 64
1676 1609-1743 65
1677 1609-1744 66
1677 1610-1744 67
1678 1610-1745 68

ميانگين 
وزن (گرم) محدوده وزن (گرم) سن به 

هفته
1678 1611-1745 69
1679 1611-1746 70

1679 1612-1746 71
1680 1612-1747 72
1680 1613-1747 73
1681 1613-1748 74
1681 1614-1748 75
1682 1614-1749 76
1682 1615-1749 77
1683 1615-1750 78
1683 1616-1750 79
1684 1616-1751 80
1684 1616-1751 81
1685 1618-1752 82
1685 1618-1752 83
1686 1619-1753 84
1686 1619-1753 85
1687 1620-1754 86
1687 1620-1754 87
1688 1620-1756 88
1688 1620-1756 89
1689 1621-1757 90
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جدول 16- رشد وزنى مرغ لهمن ال اس ال اليت هفته 47-90 



منحني افزايش رشد و وزن بدن مرغ لهمن ال اس اليت (گرم)
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جدول شماره 17 - اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن ال اس ال اليت

 ميانگين وزنى  تخم مرغ
 توليدى گله

 وزن تخم مرغ

گرم

ميزان توليد

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع توليد

 سن
 به

هفته
H.Hكيلوگرم H.D گرم
 ميانگين
تجمعى

در هفته تجمعى در هفته H.D H.H تجمعى

0/03 4/1 41 41 10 10 0/7 19

0/14 15/4 43/3 44 35 35 3/2 20

0/32 25/9 45/4 47 55/1 55 7 21

0/57 36/2 47/1 49/5 73/1 73 12/1 22

0/87 43/1 48/6 51/8 83/2 83 17/9 23

1/2 47/7 49/9 53/5 89/2 89 24/2 24

1/56 50/8 51 55 92/3 92 30/6 25

1/93 52/9 51/9 56/4 93/8 93/5 37/1 26

2/32 54/2 52/7 57/3 94/6 94/3 43/7 27

2/69 55/1 53/4 57/9 95/2 94/8 50/4 28

3/08 55/8 54 58/4 95/5 95 57 29

3/47 56/2 54/5 58/8 95/7 95/1 63/7 30

3/86 56/7 54/9 59/2 95/8 95/2 70/3 31

4/26 57/1 55/3 59/6 95/9 95/3 77 32

4/66 57/6 55/7 60 96 95/3 83/7 33

5/07 58 56/1 60/4 96 95/3 90/3 34

5/47 58/3 56/4 60/7 96 95/3 97 35

5/88 58/5 56/7 61 96 95/2 103/7 36
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 ميانگين وزنى  تخم مرغ
  توليدى گله

وزن تخم مرغ

 گرم

ميزان توليد

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع توليد

 سن
 به

هفته
H.Hكيلوگرم H.D گرم
 ميانگين
تجمعى

در هفته تجمعى در هفته H.D H.H تجمعى

6/28 58/8 57 61/3 95/9 95/1 110/2 37

6/69 58/8 57/2 61/4 95/8 94/9 117 38

7/1 59 57/4 61/6 95/7 94/8 123/6 39

7/51 59/1 57/7 61/8 95/6 94/6 130/2 40

7/92 59/1 57/9 61/9 95/4 94/4 136/8 41

8/33 59/1 58/1 62 95/2 94/2 143/4 42

8/74 59/1 58/2 62/1 95/1 94 150 43

9/14 59 58/4 62/2 94/9 93/7 156/5 44

9/55 59 58/6 62/3 94/7 93/4 163/1 45

9/96 58/9 58/7 62/4 94/5 93/1 169/6 46

10/36 58/8 58/8 62/5 94/2 92/7 176/1 47

10/77 58/7 59 62/6 93/8 92/3 182/5 48

11/17 58/6 59/1 62/7 93/5 91/9 189 49

11/57 58/5 59/2 62/8 93/2 91/5 195/4 50

11/97 58/4 59/3 62/9 92/9 91/1 201/7 51

12/37 58/3 59/5 63 92/6 90/7 208/1 52

12/77 58/2 59/6 63/1 92/2 90/2 214/4 53

13/17 58 59/7 63/2 91/8 89/7 220/7 54

جدول شماره 17 - اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن ال اس ال اليت
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13/56 57/8 59/8 63/3 91/3 89/2 226/9 55

13/96 57/6 59/9 63/4 90/9 88/7 233/1 56

14/35 57/5 60 63/5 90/5 88/2 239/3 57

14/74 57/2 60 63/5 90/1 87/7 245/4 58

15/12 57 60/1 63/6 89/7 87/2 251/5 59

15/51 56/7 60/2 63/6 89/2 86/6 257/6 60

15/89 56/4 60/3 63/6 88/7 86/1 263/6 61

16/27 56/2 60/4 63/7 88/2 85/5 269/6 62

16/65 55/9 60/4 63/7 87/8 85 275/5 63

17/03 55/7 60/5 63/8 87/3 84/4 281/5 64

17/4 55/4 60/6 63/8 86/8 83/9 287/3 65

17/78 55/2 60/6 63/9 86/3 83/3 293/2 66

18/15 54/9 60/7 63/9 85/8 82/8 298/9 67

18/52 54/6 60/8 64 85/3 82/2 304/7 68

18/88 54/3 60/8 64 84/8 81/6 310/4 69

19/24 54 60/9 64/1 84/2 80/9 316/1 70

19/6 53/6 60/9 64/1 83/6 80/3 321/7 71

19/96 53/3 61 64/1 83/1 79/7 327/3 72

جدول شماره 17 - اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن ال اس ال اليت

 ميانگين وزنى  تخم مرغ
  توليدى گله

وزن تخم مرغ

 گرم

ميزان توليد

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع توليد

 سن
 به

هفته
H.Hكيلوگرم H.D گرم
 ميانگين
تجمعى

در هفته تجمعى در هفته H.D H.H تجمعى
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جدول شماره 17 - اهداف عملكرد توليدى مرغ لهمن ال اس ال اليت

20/32 53 61 64/2 82/5 79/1 332/8 73

20/67 52/7 61/1 64/3 81/9 78/4 338/3 74

21/02 52/3 61/2 64/4 81/4 77/8 343/7 75

21/37 52 61/2 64/4 85/8 77/2 349/1 76

21/71 51/6 61/3 64/4 80/1 76/5 354/5 77

22/06 51/3 61/3 64/5 79/5 75/7 359/8 78

22/39 50/8 61/3 64/5 78/8 75 365 79

22/73 50/5 61/4 64/6 78/1 74/3 370/2 80

23/06 50 61/4 64/6 77/4 73/6 375/4 81

23/39 49/6 61/5 64/6 76/7 72/8 380/5 82

23/72 49/2 61/5 64/6 76/1 72/1 385/5 83

24/04 48/7 61/6 64/6 75/3 71/3 390/5 84

24/36 48/2 61/6 64/6 74/5 70/5 395/5 85

24/67 47/7 61/6 64/7 73/8 69/7 400/3 86

24/99 47/2 61/7 64/7 73 68/9 405/2 87

25/29 46/7 61/7 64/7 72/2 68/1 409/9 88

25/6 46/2 61/7 64/7 71/4 67/2 414/6 89

25/9 45/6 61/8 64/7 70/5 66/3 419/3 90

 ميانگين وزنى  تخم مرغ
  توليدى گله

وزن تخم مرغ

 گرم

ميزان توليد

%

 تعداد تخم مرغ به
ازاء مرغ شروع توليد

 سن
 به

هفته
H.Hكيلوگرم H.D گرم
 ميانگين
تجمعى

در هفته تجمعى در هفته H.D H.H تجمعى
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جدول شماره 18 - درجه بندى وزن تخم مرغ لهمن ال اس ال

در صد وزن هاى مختلف مورد انتظار با توجه به ميانگين وزن تخم مرغ

 تخم مرغ خيلي
بزرگ

تخم مرغ بزرگ تخم مرغ متوسط تخم مرغ كوچك  وزن تخم مرغ (گرم)
ميانگين گله

بيشتر از 73 گرم 73-63 گرم 63-53 گرم كمتر از 53 گرم

0 0 1/5 98/5 4646

0 0 6/8 93/2 48

0 0 19/6 80/4 50

0 0 28/8 71/2 51

0 0/1 39/1 60/8 52

0 0/4 49/6 50 53

0 0/9 59/5 39/6 54

0 1/9 67/9 30/2 55

0 3/8 74 22/2 56

0 6/7 77/5 15/8 57

0 10/9 78/2 10/9 58

0 16/6 76 7/4 59

0/1 23/6 71/5 4/8 60

0/6 40/3 57/2 1/9 62

0/2/2 56/6 40/5 0/7 64

0/6/5 67/7 25/6 0/2 66

14/7 70/6 14/6 0/1 68

27 65/3 7/6 0 70

43/2 54/1 3/7 0 72
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 تخم مرغ خيلي
بزرگ

تخم مرغ بزرگ تخم مرغ متوسط تخم مرغ كوچك  وزن تخم مرغ (گرم)
ميانگين گله

بيشتر از 73 گرم 73-63 گرم 63-53 گرم كمتر از 53 گرم

0/6 32/3 56/4 10/7 6060

0/7 34/6 55 9/7 65

0/8 36/6 53/7 8/9 70

1 38/3 52/5 8/2 75

1/1 39/3 51/4 7/7 80

1/2 41/1 50/5 7/2 85

1/3 42/3 49/5 6/9 90

جدول شماره 18 - درجه بندى وزن تخم مرغ لهمن ال اس ال

در صد وزن هاى مختلف مورد انتظار با توجه به ميانگين وزن تخم مرغ

* تخم مرغ هاى دو زرده محاسبه نمى شود.
** جمع شده تا هفته (تجمع تا هفته)
*** با توجه به استانداردهاى داده شده
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منحني توليد تخم مرغ لهمن ال اس اليت تخمگذار
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نحوه محاسبه انرژى موجود در دان و مواد خام توسط LTZ با استفاده از فرمول بين المللى 

WPSA بوده و به شرح زير مى باشد.

انرژى متابوليزابل مگاژول/ كيلوگرم:

هرگرم پروتئين خام × 0/01551
هرگـرم چـربى خام × 0/03431
هرگرم نشاسته خام × 0/01669

هرگرم قند× 0/01301 (مانند ساكارز)
يك كيلوگالرى = 4/187 كيلوژول

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

آزمايشگاه دامپزشكى لهمن تير زوخت شامل:

- تشخيص                   - كنترل كيفيت                 - تحقيق و توسعه 

امكان پذير است.

آزمايشگاه دامپزشكى لهمن تيرزوخت 

 Abschnede 64.D.27472 CUXHAVEN-Germany                                 :آدرس

تلفن:                                                               4721707244(0)49+

فاكس:                                                             4721707267(0)49+

vet lab@ltz.de.                                                                                     :پست الكترونيكى

www.ltz.de.                                                                                                              :سايت 

پرورش  مرسوم  مديريت  براساس  مديريتى  راهنماى  اين  در  شده  ارائه  عملكردى  اطالعات 

در قفس تهيه شده است. روشهاى مديريتى متفاوت يا شرايط محيطى، تغذيه اى و مديريت 

نامناسب باعث انحراف قابل توجه از عملكرد ارائه شده، خواهد شد.




