
 

 

 ذاری بلدرچینعوامل موثر در افزایش تخم گ

 

در این مقاله که توسط وب سایت اکسترا تهیه شده در مورد عوامل موثر بر افزایش تخم گذاری بلدرچین بحث و گفتگو 

 خوایه م

در یک یا چند روز متوالی به شکل قابل مالحظه ای  بلدرچین گاها مشاهده می شود که تخم های تولید شده توسط گله مولد

 .کاهش پیدا می کند

ری که نزدیک به اندازه پیک و حداکثری خود باشد به عوامل مختلف قبل و افزایش تولید تخم ها در گله مولد بلدرچین به طو

 .حین تولید بستگی دارد

 عوامل موثر بر تخم گذاری بلدرچین قبل از تولید

روزگی برای پرورش جوجه های بلدرچین دوران طالیی محسوب می شود و هرگونه نارسایی و  50دوران پس از هچ تا 

 .م گذاری بلدرچین ها تاثیر می گذاردکاستی در این مرحله بر تخ

اگر در دوران هچر رطوبت کم باشد یا پس از هچ آب کافی به جوجه ها نرسد باعث کم آبی یا دی هیدراته شدن بدن جوجه 

 .ها شده و اندام های تخم گذاری آن ها را در آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد
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ایفا می کند. اگر جیره غذایی به کار گرفته شده در تغذیه  گذاری بلدرچینتخم  تغذیه مناسب نقش مهمی در رشد اندام های

تخم  جوجه ها در این مرحله مواد معدنی و ویتامین های کافی را نداشته باشد می تواند منجر به رشد نامناسب اندام های

 .ها شود گذاری بلدرچین

 چه عواملی می توانند تخم گذاری بلدرچین را افزایش دهند؟

 یت جیره غذاییکیف 

دانه های مورد استفاده برای تغذیه بلدرچین است. دانه های مورد استفاده برای تغذیه بلدرچین  جیره غذایی اولین نکته کیفیت

تخم گذار باید متناسب با آن ها باشد. باید توجه داشته باشید که ترکیب دانه های مورد استفاده برای بلدرچین های تخم گذار ، 

لدرچین ها و بلدرچین های مولد متفاوت است که در مقاالت مربوطه موجود در این سایت بلدرچین های گوشتی ، جوجه ب

 .می توانید اطالعات مربوط به آن ها را کسب کنید

دان هایی که برای استفاده بلدرچین های تخم گذار استفاده می کنید باید تازه باشند و هیچ گونه آثاری از کهنگی ، فساد و 

قارچ زدگی بر روی آن ها وجود نداشته باشد. بهترین دان های دنیا نیز در صورت کهنگی و فساد می توانند منجر به بروز 

 .برخی مشکالت در بدن پرنده شوند

درجه سانتی گراد داشته باشد و نباید به هیچ عنوان حشرات و حیوانات  15تا  8نگهداری دان های بلدرچین باید دمای  محل

 .موذی به آن ها دسترسی داشته باشد

بار در روز به فاصله دو تا سه ساعت در اختیار بلدرچین ها قرار دهید. مواد غذایی مورد نیاز برای  4تا  3دان ها را باید 

 .گرم است. تغذیه بیش از اندازه از این مقدار می تواند منجر به چاقی پرنده ها شود 30درچین ها روزانه بل
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 آب 

درجه سانتی گراد داشته باشد. آب را باید به صورت  25تا  20آبی که در اختیار بلدرچین ها قرار می دهید باید دمایی بین 

ها به آب می تواند منجر به کاهش تولید تخم ها ساعته بلدرچین  10پیوسته برای بلدرچین ها تامین کنید زیرا عدم دسترسی 

 .شده و یا حتی باعث وارد شدن تلفات به گله شود

 تهویه هوای سالن 

تخم گذاری بهتر بلدرچین ها مستلزم تسویه هوا و اکسیژن رسانی مناسب است. عدم تهویه و اکسیژن رسانی می تواند به 

 .ها شود تخم گذاری بلدرچین پرورش منجر به کاهش میزاندلیل جمع شدن آمونیاک ناشی از کود در سالن های 

 نوردهی 

تا  60نوردهی بلدرچین های تخم گذار باید قبل از شروع تخم گذاری آغاز شود. در آغاز رشد بهتر است نوردهی به میزان 

به حداکثر خود برسد لوکس افزایش پیدا کند. برای این که تخم گذاری در گله مولد  100لوکس باشد و در هفته سوم به  70

 .ساعت به آن ها نوررسانی بشود 18تا  16باید روزانه بین 

تا  16ساعته در تسریع بلوغ جنسی بلدرچین ها موثر است درحالی که نوررسانی  24تحقیقات نشان می دهند که نوررسانی 

 .ساعته بلوغ جنسی بلدرچین ها را به تاخیر می اندازد 18

 قفس بلدرچین مناسب 

ر که قفس بلدرچین مناسب می تواند باعث افزایش بهره وری تولید تخم ها شود ، قفس نامناسب می تواند تولید تخم ها هر چقد

را کاهش دهد. مثال شیب نامناسب کفه قفس بلدرچین می تواند باعث شکستگی پوسته تخم ها شود. طراحی شبکه ها و فاصله 

 .رندطبقات نقش مهمی در هوارسانی به بلدرچین ها دا

 

 تخم گذاری بلدرچین فیلمی از

https://www.aparat.com/v/CBJrT


 

 

 آپارات لینک نمایش فیلم در 

https://www.aparat.com/v/CBJrT 

  

 :جوجه کشی مطالعه نمایید  پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد

 بیماری های مرغ بومی بخش اول 
 ذارتنظیم خوراک مصرفی مرغ های بومی تخمگ 
  بخش سوم –معرفی انواع بیماری های مرغ بومی 
 مدیریت مزرعه شترمرغ 
 (وبای طیور ) پاستولوز  
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