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 بوونزغذیه مرغ تخمگذار تجارتی راهنمای مدیریت ت

Bovans Layer Nutrition Management Guide 

 شرکت سیمرغ –ترجمه: دکترنیکپور 

 مـقـدمـه:

معیارهای تولیدیی مدر  چشمگیردرسال های متمادی منجر به پیشرفت طی تحقیقات ژنتیکی در

 کیفیت تخم مر  گردییه است . عملکرد تولیی و –ازجمله توانمنیی های زیستی  ،تخمگذار

این مشخصات بسیار مناسب ژنتیکدی فقدم مدو عی مدی تواندی کدامق  محقده پدود کده پرندیه تحدت 

 تجهیداات مناسدب و مییریت صحیح وا ع پیه باپی که پامل غدذای باکیفیدت مولدو  ، سدالن بدا

 ا یامات خاص مییریتی می باپی .

    از کنهتولیی کننیه برای کسب بهترین نتایج مم منظورازارائه این راهنمای مییریتی ، کمک به

 آتپود کده مرغدات تخمگدذار بتوانندی دراین امردرپرایوی میسر می  می باپی . سرمایه گذاری

و  هاین نشریه ، ماحصل تحقیقات گستردباپنی . اطقعات گردآوری پیه در رپی کرده یخوب به

  ت .اس یت ها وبا سالها تجربه حاصل پیهبعیازمکه  بوده بیست آمیه ازماارع مرغیارینتایج 

مده هدای میت ها به این نتیجه رسییه ایم کده بسدیاری ازتولیدی کنندیگات تخدم مدر  دربرناما بعیاز

 مددییریتی خددود ، ازلحدداخ پددکل خدداص سددالنهای مرغددیاری ، وغددع آ  و هددوا ، غددذا ، پددرایم 

یتی هدای مدییرایدن تکنیدک از هرکیام سایرعوامل به پیشرفت های خوبی نایل پیه انی . وبازار 

ا ذارهای مددآنددات بددوده وبسددیاری از ایددن تکنیددک هددا بددرای تخمگدد نتیجدده تجربدده نیددا بدده  تنهددایی 

 نیاکاربرد خواهی داپت .

چ بنابراین برای بکاربستن تجربیات پخصی خدود درکندار دسدتورالعمل هدای ایدن راهنمدا بده هدی

وردی کننیگات ما که بدا خوپدحالی درهرمد کردت با توزیعوجه تردیی نکنیی. والبته ، درمشورت 

        که بتواننی به پما کمک خواهنی کرد نیا تردیی به خود راه نیهیی .

 

Institut de Selection Animale B.V. 

Villa de Korver 

Spoorstraat 69 

P.O.Box 114 

5830 AC Boxmeer/The Netherlands 

T +31 485 319111 

F +31 485 319112 

genetics.com-Info.isa@hendrix 

www.isapoultry.com 
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 فهرست مطالب

 
 دوره پرورش

 *         تغذیه در مدت پرورش

 *         مختصات غذایی دردوره پرورش

 

 دوره تـولیـد

  در دوره تولیدبرنامه غذایی 

 مقدارانرژی الزم در دوره تولید 

 اسیدآمینه های مورد نیاز برای مرغ های تخمگذار تجارتی 

 کلسیم غذایی و درشتی ذرات آن 

 مقدار مواد معدنی و روغن مورد نیاز 

 

 معرفی غذاها برای مرغ های تخمگذار تجارتی

 

 ترکیب پیشنهادی مکمل ها برای تخمگذار های تجارتی
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 دوره پرورش

 تغذیه درطول مدت پرورش

 میزان انرژی

 دادر بده پولت های جوات هم  مثل جوجه های گوپدتی ، درهفتده هدای اولیده زندیگی 

 انرژی موجدود درغدذا نیسدتنی .حسدب مقدیارتنظیم دریافت انرژی مورد نیدازخود بر

تده هف 10تدا  8رپی مجرای گوارپی آنها کامل پود . طدی  طول می کشی تا هفته ها

 تی واولیه ، هرگونه افاایشی درمیاات انرژی ، با افاایش رپی همراه خواهی پی . 

 ادرندی تدا باپدی ، پولدت هدای جدوات  )حبه خرد پیه( غذای مصرفی به پکل کرامب

 زیر تأثیر میاات اندرژی وپدکل خداهرجیول  دریافت غذایی خود را افاایش دهنی .

 می دهی : هفته نشات 5غذا را بر وزت بیت پولت های 

 شکل ظاهری غذا

 میزان انرژی جیره

 آردی

 هفتگی 5وزن بدن در 

 کرامب

 هفتگی 5وزن بدن در 

 گرم 412 گرم 375 کیلوکالری 3100

 گرم 405 گرم 345 کیلوکالری 2790

Newcombe(1985) 

 

هفتگی میداات اندرژی دریدافتی خدود را درمحدیم هدای گدرم و 10پولت ها بعی ازسن

 ار اندرژی موجدود درغدذا تنظدیم میکنندی . درایدن پدرایم غالبدا  معتیل ، برحسب مقدی

غددرورت دارد . منظددور اصددلی ، کامددل  درجیددره  چیددای ارات پددن ود مقددیارناوجدد

پیت وتوانمنیی پولت برای خوردت غذا می باپی بده نحدوی کده دراولدین هفتده هدای 

 باال ببرد .  %40تخمگذاری بتوانی میاات مصرف خود را درحیود 

ه پولت بااستفاد هفتگی ، خیلی مهم است که دستگاه گوارپی 17تا  10ه درطی دور

ی و ، رپد جیره های دوره تخمگذاری بایا برابرمقیارانرژی پائین تر ازجیره های با

  توسعه یافته باپی .
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 احتیاجات پروتئینی

،  بندابراینو  هتشاد مینه های مورد نیازبستگی زیادی به غریب تبدییل غدذاییاسیی آ

یلی به همین دلیل ، و تی نیازهای پولت جوات را برحسب مته به سن می باپی: وابس

ی گرم اسییآمینه به ازاء هرگرم رپدی بدیت بیدات مدی کنندی بدا نیداز جوجده هدای گوپدت

 کامق  مشابه می گردد .

نشات  هفتگی 4جیول زیر ، تأثیر مقیاراسییهای آمینه را بر وزت بیت پولت ها در

 می دهی :

 %90 %100 جیره

   توصیه شدهمقادیربرحسب % 

 18 20 %()                                         پروتئین 

 90/0 01/1 (لیاین  ابل هضم                               )%

 69/0 76/0 متیونین + سیستین  ابل هضم               )%(

 302 335 هفتگی                )گرم( 4وزن بدن در 

Bougon(1997) 

کداهش وزت بدیت  بده صدورت چنی هفته اولیه ، می تواندیهرگونه تأخیر رپی درطی 

ز یدک ا. بنابراین ، اسدتفاده  درعملکرد تولیی منعکس گرددبا  هفتگی و متعا  17در 

جیدره  مینه ها بده پدروتئین تدام درآت پدبیه بدهآ که نسبت اسیی  Starter جیره پیشیات

 ی .هفته اولیه بی نهایت حائا اهمیت می باپ 5یا  4برای جوجه های گوپتی باپی، 

 هرگونه کمبود اسیی های آمینه منجر به کاهش میاات رپی و افاایش غدریب تبدییل

 غذایی می گردد:

 مقداراسید آمینه درجیره ها

 )برحسب %مقادیرتوصیه شده( 

100 % 90 % 

 302 335 روزگی                    )گرم( 28وزن بدن در 

 1630 1685 روزگی                   )گرم( 118وزن بدن در
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 6904 6951 مصرف غذا                                    )گرم(

 24/4 12/4 غریب تبییل غذایی

Bougon(1997) 

یلده منداطه معتناطه گرم ، مقیاراسییهای آمینه ومواد معینی بایی کمدی باالترازدرم

 تأمین به نگاهیاری بیت ونتیجتا  غریب تبییل غذایی کامق  باپی تا احتیاجات مربوط 

 گردد 

 شکل ظاهری غذا 

رپددی وتکامددل دسددتگاه ومرحلدده  آت مصددرف غددذا بسددتگی زیددادی بدده پددکل خدداهری

گوارپدددی جوجددده دارد . تهیددده غدددذا بددده پدددکل کرامدددب باعددد  مدددی پدددود کددده جوجددده 

بیشدتری روصدرف غدذا خدوردت کدرده بده رپدی بهت آسانترآنرا بخورد وو ت کمتدری

غریب تبییل یافتن  بهبودمصرف می پود ، صرف  انرژی که با غذا هاینهبرسی .

 میگردد .   غذایی

 تفاوت کرامبل آردی شکل ظاهری جیره غذایی

 گرم 32+  1016 984 )گرم(    روزگی  70وزت بیت در 

 گرم 61+  1405 1344 )گرم(    روزگی  99وزت بیت در 

 گرم 75+  1664 1589 )گرم(    روزگی 123وزت بیت در

ISA/CNEVA,1996                                                                                                            

شکلی از غذای آردی است که ابتدابا دستگاه مخصوص به صورت حبه ای  Crumble یا Crumbکرامب 

 مواز پلت کوچکترشود.گردد تا ذرات آن ازپودر درشت تر می ) پلت ( درآمده وسپس خرد

 

رندیه در دانخدوری بده دات تنهدا و تدی حاصدل مدی پدود کده پ، مصرف کرامب فاییه 

دسترسی داپته باپی . یک کرامب با کیفیت غدعی  منجدر کیفیت مناسب  با کرامب

نتظدره  مارات ریدادر دانخدوری ، ونتیجتدا  اثدرات منفدی غیر به خدرد پدیت وپیدیایش

 خواهی پی . 

یره به پدکل کرامدب مصدرف پدود هفتگی ازج 5 -4تا صفر ازسنتوصیه می پود 

وبعدددی ازآت ، جیدددره آردی پدددکلی کددده سدددایا ارات آت مناسدددب باپدددی مدددورد اسدددتفاده 

  رارگیرد .
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مدی ( کده ارات آت ک granular ی)می توات جیره حبه ای پدکل بعیا   ،به این ترتیب 

 . مصرف نمود درصورت نیاز مب باپی را کرامثل درپت تر یا حتی 

هفتگددی مصددرف 12توصددیه مدا ایددن اسددت کده جیددره آردی پددکل ازسدنبااینوصد  ، 

 آغدداز بلددو  جنسددیمربددوط بدده اسددترر ترییرجیددره  در پددود تددا از خوددر کددم غددذایی

    پیشگیری بعمل آیی . 

 .ارات آت دارد نیه به غذا بستگی فراوانی به انیازه میلی متری اپتهای پر

 هفتگی ، ما سایا ارات را به صورت زیر توصیه می کنیم :4بعیاز

 % 15میلی متر: حیاکثرتا  5/0ارات زیــر 

 % 10میلی متر: حیاکثرتا  2/3ارات باالی 

ایدن  میلی متر باپی . چنانچه رعایدت 2/3تا  5/0% ارات بایی بین  80تا  75الا ل 

سب منابه پکل کرامب با کیفیت  جیره اینیست ، ترجیح دارد استانیارد امکات پذیر

 مصرف گردد .

 رشــد و تکامل دستگاه گوارشی

مصدرف غدذا در پدروع تخمگدذاری بسدتگی بده ایدن  تکمیل رپی مناسب وباال رفدتن

یافتده مخصوصدا  بدا یدک  دسدتگاه گوارپدی کدامق  رپدی دارای که نیمچده مدر   دارد

  سنگیات  وی باپی .

هفتگدی 10در دوره پدرور  ، مناسدب بدوده وازاستفاده ازغذایی که سدایا ارات آت 

حدداوی مقددیاری سددنگریاه و/ یددا حبدده هددای سددنال آهددک باپددی کددامق  مددی توانددی رپددی 

 خوبی را برای سنگیات تأمین نمایی . 

 3هفتده مقدیار جوجده درهرهفتگی ، به ازای هر 10تا  3ما توصیه می کنیم که بین 

هفتگی  10دد . این مقیاربعی از میلی متر ( منظور گر 3-2گرم سنگریاه ) باسایا 

ین همچندد میلددی متددر ( افدداایش پییاکنددی . 5تددا  3گددرم ) باسددایا  5 تددا 4مددی توانددی بدده 

ت به % ازکلسیم آ 50ای استفاده پود که ازجیره  ، هفتگی به بعی 10امکات دارد از

 میلی متر تأمین پیه باپی .  4-2کربنات ، با سایا  سنال صورت
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 پرورشمشخصات غذا در دوره 

در  (WPSA ،1992) وآت احتیاجددات برمبنددای و جددیول اروپددایی اسددیی هددای آمیندده

 ترکیددب مددواد خددام اولیدده بددوده و برحسددب اسددیی هددای آمیندده  ابددل جددذ  ، بددا اسددتفاده

ازصددرائب  ابلیددت هضددمی منددیرد در و جددیول هددای ترکیددب و ارز  غددذایی مددواد 

                         .        ( (INRA edition 2002 اولیه مصرفی در حیوانات درحال رپیو بیات می گردد

 

 ورشاحتیاجات غذایی در دوره پر

 

 24تا  18بین 

 درجه سانتیگراد

 پیش ازتولیی پولت دهنیه رپی پروع کننیه جیره

 روزتا 112 هفته16تا10 هفته10تا 4 هفته 4تا  0 واحی

 روز 112تا70  روز 70تا 28 روز 28تا 1   تولیی 2%

 2750 2750 2875 -2850 2975 - 2950 درکیلو  انرژی متابولیسم

 8/16 16 19 5/20 % پروتئین خام

 40/0 33/0 45/0 52/0 % متیونین

 67/0 60/0 76/0 86/0 % متیونین + سیستین

 80/0 74/0 98/0 16/1 % لیاین

 56/0 50/0 66/0 78/0 % ترئونین

 181/0 168/0 194/0 217/0 % تریپتوفات

 10/2-2* 0/1-9/0* 10/1-90/0 10/1-05/1 % کلسیم

 42/0 36/0 42/0 48/0 % فسفر ابل جذ 

 14/0 14/0 15/0 15/0 % کلر)حیا ل(

 15/0 15/0 16/0 16/0 % سییم )حیا ل(

% از کلسددیم بدده  50کدده  جلددوگیری از کدداهش مصددرف غددذایی ، الزم اسددت* بددرای 

 . دپو میلی متری تأمین 4 تا 2صورت حبه های 

 



 8 

 

 دنباله احتیاجات غذایی در دوره پرورش

  24باالتر از

 درجه سانتیگراد

 پیش ازتولیی پولت رپی دهنیه پروع کننیه جیره

 روزتا 112 هفته16تا10 هفته10تا 4 هفته 4تا  0 واحی

 روز 112تا70 روز 70تا 28 روز 28تا 1   تولیی 2%

 2750 2750 2875 -2850 2975 - 2950 درکیلو انرژی متابولیسم 

 5/17 8/16 20 5/20 % پروتئین خام

 42/0 35/0 47/0 52/0 % متیونین

 7/0 63/0 80/0 86/0 % متیونین + سیستین

 84/0 78/0 03/1 16/1 % لیاین

 59/0 53/0 69/0 78/0 % ترئونین

 190/0 175/0 207/0 217/0 % تریپتوفات

 2/2-1/2* 05/1-95/0* 10/1-95/0 10/1-05/1 % کلسیم

 44/0 38/0 44/0 48/0 % فسفر ابل جذ 

 15/0 15/0 16/0 16/0 % کلر)حیا ل(

 16/0 16/0 17/0 17/0 % سییم )حیا ل(

  از  50کدده  جلددوگیری از کدداهش مصددرف غددذایی ، الزم اسددتبددرای %

 شود . میلی متری تأمین 4 تا 2کلسیم به صورت حبه های 
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 دوره تولید

 دوره تولید برنامه غذایی در طول

 قواعد اساسی برنامه غذادهی ما

تلد  هرگونه خودایی در مراحدل مخها بایی ساده و آسات باپی تا از غذا دادت به مر 

ه کدالیل اغافی نیاوجود دارد ساخت دات و حمل و تحویل آت جلوگیری بعمل آیی . 

هری خا گات نسبت به پکلیمستقیما  به پرنیه مربوط می پود . به عنوات مثال ، پرن

ه ما دات و وارد پیت مواد اولیه جییی درآت بسیار حسار هستنی ، بهمین دلیل توصی

 محیود باپی . ی جیره غذاییاد دفعات ترییراینست که تع

 تآلییی گلده و همچندین یکندواختی سییهای آمینه به خرفیت تواحتیاجات مربوط به ا

 بدرای   دیرت تولیدیی ینه های ما درایدن مدورد براسدار میدانگبستگی دارد .  توصی

 50 درسدن(  Egg massانباپدته تخدم مدر  )  روز مدی باپدی .تخم مر   در  گرم 60

 50یدک دوره  درتعیاد زیادی از مر  ها  ادرندی  گرم است . 58هفتگی ، درحیود 

سدت کده بده همدین دلیدل ا تولیی کننی . انباپتهتخم مر   گرم 60هفته ، بیشتراز 65تا 

فیت بیوت اینکه بر خر ، هفتگی 50بعی از سن  ی جیرهآمینه ها اسییکاستن ازمقیار

 تولیی اثربگذارد مشکل می باپی . 

  موجددب کددم پددیت وزت تخددم مددر ،  آمیندده هددا ی جیددره درمرحلدده اول کمبددود اسددیی

 ردد .  بعی می گهفنه  5-4 تقریبا   تااستمرارآت  ودرمرحله دوم

 ولید تازپیش دوره غذای 

 ییا مرحله یکم تخمگذار

 م .توضیح : 

درقسمت مرکزی قشرر خرارجی بع ری از اسرتخوان هرای بردن پرنردگان ازجملره اسرتخوان هرای ران   جنراغ    

(  Medullary bone) دنرده هرا و درشرت نری    یره مراده نررم و اسرفنجی شرکل موسروم بره مغرز اسرتخوان

ل مری گرردد وبره دلیرل تشرکیجنسری مررغ ولیرد هورمرون اسرتروژن درزمران بلروغ وجود دارد کره درپاسرب بره ت

 عمرلغ لسیم در زمان تشکیل پوسته آهکی تخم مررک ذخیره کلسیم در آنها   به عنوان منبع کمکی برای تأمین

   دکتر عباسعلی قیصری و همکاران ( –) برداشت ازکتاب فرهنگ جامع علوم طیور می کند .  
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طویل بیت  پیش ازاولین تخمک گذاری ، بخش مرکای استخوات دراستخوات هایتا 

اسددت . کددل مقددیار کلسددیم موجددود در ایددن بخددش رپددی و توسددعه پیددیا کددرده ، مددر  

یدک جیدره پدیش از تخمگدذاری بدا مقدیار  گرم می باپدی . 2تا  5/1مرکای درحیود 

 16والی کلسیم الزم است تا این اخیره را تکمیل نمایی . این جیره بایی در حدتر زیاد

صددات ایددن جیددره پددبیه بدده جیددره تخمگددذاری اسددتفاده  رارگیددرد . مشخ هفتگدی مددورد

پدی % می با 2/2تا  2ر کلسیم آت مرحله اول تخمگذاری است با این تفاوت که مقیا

                  .یکننیتولیی استفاده م %2تخمگذاری را تا  بل از نبایی فرامو  کرد که اولین جیره

 گدرم 8/1درحدیود م مدی آیندی کده بده تخدچنانجه ایدن ترییردیرترصدورت گیدرد ، اولدین مدر  هدا 

ایدن دلیدل  گرم کلسیم برای تولیی پوسدته نیداز دارندی . بده 2کلسیم دریافت می کننی درحالی که به 

وت تخمگذاری متو   ویا کم خواهی پی و تخم مر  های تولیدی پدیه بدیعیازچنی روز، است که ب

گردیدددیه و  پوسدددته خواهندددی بدددود . ایدددن مدددر  هدددا بددداودی مبدددتق بددده عارغددده خسدددتگی در فدددس

 دراواخردوره تخمگذاری خود به پوکی استخوات دچار خواهنی پی .

ن بدده عقیددیه مددا ، اسددتفاده ازجیددره یکددم تخمگددذاری بدده جددای جیددره پددیش ازتخمگددذاری ، بددروز ایدد

ی میل 4تا  2درحیود ارات سنال اهک  انیازه خورات را کاهش می دهی . بااینوص  ، چنانچه

ی بددرای ازجیددره یکدم تخمگددذاری اسددتفاده نمددود . دلیددل اصددل هفتگددی16متدر باپددی ، مددی تددوات در

تخمگددذاری ، ایددن اسددت کدده مبددادا ارات سددنال آهددک مصددرفی بدده خوراسددتفاده ازجیددره پددیش از

 صورت پودر باپی . 

 تولید فراموش نکنید . %2مصرف جیره یکم تخمگذاری را تا قبل از 

 

 جیره یکم تخمگذاری

ه کدده هددای مددورد نیدداز بددرای رپددی و تولیددی را درزمددانی اولددین جیددره تخمگددذاری بایددی اسددیی آمیندد

خمگدذاری کمتدر تمصدرف غدذایی درآغازدریافت غذایی روزانه مر   کمتراست تدأمین نمایدی . 

 28 بلو   نرسییه انی . رپی بدیت مدر  هدا درسدن دوره مر  ها هنوز به وزت می باپی زیرا که

ن بدرای زم اسدت برمقدیارمورد نیدازپروتئیکافی تکمیل نمی پدود . از ایندرو، ال ههفتگی به انیاز

 تولیی تخم مر  ، مقیار پروتئین مورد نیاز برای رپی بیت نیا افاوده پود .

م کده اید ازنقوه نظرعملی به این نتیجده رسدییه هفته ، ما 28در رابوه با مصرف غذایی بعی از 

  . افاایش دهیم % 6حیود در ،هفتگی  28تا  18درطی دوره را میاات تراکم اسییهای آمینه 
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 61 – 60سایا تخم مر  هدا بده میانگین ویا  یی عادی نشیهاین جیره تاهنگامی که مصرف غذا

 ده  رار گیرد . مورد استفا بایی ه ،ییرسهفته ن 28 -26ویا سن گله به  هییرسگرم ن

 گردیدیه و سدایاتخم مدر  هدا غذا تشدویهبا پروع تخمگذاری ، بهتراست گله بده خدوردت بیشدتر

دیدیه ل عرغه به بازارپود . برای این کار، استفاده ازچربی باعد  بهترپدیت کیفیدت غدذا گر اب

مدی دهدی . افداودت روغدن هدای سرپدارازچربی هدای اپدباع افداایش  را جیدره روزانه مصرف

 نشیه چنی خرفیتی به غذا موجب بیشترپیت وزت و سایا تخم مر  ها خواهی پی .

 

 جیره دوم تخمگذاری

ت تخمگددذاری مصددرف پددود . هفتدده ، یددا تددا پایددا 50تددا سددن  هفتگددی 28 -26ازبایددی ا غددذایددن 

هفتگددی بدده مقیارسددنال آهددک جیددره افدداوده پددود تددا  50درصددورت امکددات ، بهتراسددت در سددن 

واد مدکاهش پییاکنی . مر  ها بوور روزانه به اسیی های آمینه و  2درصی تخم مر  های درجه 

غدذا  جیره بایی دررابوه با مصرف روزانده واد مرذیه مقیاردرصی مجمعینی نیازدارنی ، درنتی

 تعیین گردد . مصرف غذایی عمیتا  بستگی به میاات نیداز بده اندرژی و درجده حدرارت محیودی

   دارد .

 جیره سوم تخمگذاری

 فدددردی یذیرباتوجددده بددده ترییرپددد دوره تخمگدددذاری ، درتدددیاوم :احتیررراه بررره اسرررید هرررای آمینررره

، نیازبده اسدییهای آمینده درسدرتا سدردورات تخمگدذاری ا هدو وزت تخم مدر   مصرف غذاییدر

ه پدیش بیندی پدی ازلحاخ ا تصادی ممکنست که به اندیازه جائدی ازسدودرو به کاهش نمی رود . 

 بهتدرین پدود ، حفد  ح مناسدبیسدورهدا د میداات دریافدت آمینواسدییساالنه کاسدته پدود ولدی اگر

  هی آمی .توات تولییی و غریب تبییل غذایی بیست خواایج ازنت

باعدد  پددائین آمددیت  وع باپددی ،چدده ندداینکه ازصددرفنظراز اسددییهای آمیندده ،هرگوندده کمبددودی از

یددک سددوم آت بددا کددم پددیت میدداات تخمگددذاری و کدداهش گلدده میگددردد کدده دوسددوم آت بددا  عملکددرد

 رغذ ا، دبا کم پیت مقیاراسییهای آمینه  ،نابراینب د .منعکس می گردتخم مر  ها  میانگین وزت

یداات تقلیدل مبدا  ییا می کنی که درعدین حدا لم مر  ها تا پایات دوره تخمگذاری کاهش پوزت تخ

      .  همراه می باپیمر  نیا صی تولیی تخمدر

تخمگدذاری ( بهبدود   %90هفته باالی 35تا  30تیاوم تولیی تخم مر  بوور ابل مقحظه ای )  

% آنها  66هفته نشات می دهی که  60تا  40پییا می کنی . توجه به عملکرد فردی مر  ها طی 
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عدید تخدم مدر  را طدی  177% از بهترین مر  هدا  40تولییی باالترازحی میانگین داپته انی . 

 گرم در روز بوده است .  2/63روز تولیی کرده وتولیی انباپته آنها  182

 هفته ای 66تا  40 وعه پولت طی یک دوره  694 یرت تولییی                     

 تولیی انباپته / روزانه درصی تولیی راحل نگاهیاریم

 گرم 0/65 %2/98 مرحله  نـاولـیـ

 گرم 4/61 % 3/96 دومیــن  مرحله

 گرم 1/59 % 1/94 سومیـن  مرحله

 گرم 0/56 % 1/90 چهارمین مرحله

 گرم 8/47 % 6/76 پنجمـیـن مرحله

 گرم 8/57 % 0/91 میانگین

 % 4/60 %3/66 % پولت های باالی میانگین

Hendrix Genetics 2002 

، روپی کاستن ازمقیاردرصی روغن ومیاات انرژی درجیره  : وزن تخم مرغ

 .  برای تثبیت وزت تخم مر  می باپی

 ادطول دوره تخمگذاری زیدربا افاایش سن  مر وزت پوسته تخم  کیفیت پوسته :

ی هفتگی به بع 50ن کلسیم جیره ازسمقیارتوصیه می پود ازاینرو  ترمی پود ،

  افاایش یابی .

 وزت پوسته تخم مر  تعیاد تخم مر  موردبررسی سن مر  هنگام آزمایش

 گرم 25/6 عید 923 هفته 30

 گرم 39/6 عید 909 هفته 42

 گرم 32/6 عید 807 هفته 50

 گرم 51/6 عید 732 هفته 60
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 تولید سطح انرژی جیره در دوره

 یتولید نمیزان انرژی برتواتأثیر 

 میااتتأثیر درزمینهسال اخیر15طی ما نتایج حاصل ازتجربیات وآزمایشاتی که در

  انجددام پددیه (ایانددرژی جیددره برتولیددی مرغهددای تخمگذار)سددویه هددای سددفیی یددا  هددوه 

    آت را در زیرمقحظه می نمائیی . که نتایج اصلی را بررسی نموده ایم  است

کیلوکددالری دارنددی،  3000تدا2400ایی کدده جیددره هدازکیلوکدالری 100کاسددتن بدرای 

مصددرف اسدتفاده کددرده باپدیم ، بررسددی نشدات مییهددی کده تدأثیرر یه پدیت غددذا اگراز

میدداات چربددی  ازکم کددردتولددی اگددر ، کدداهش مددی یابددی %2/1انددرژی بوورمتوسددم 

 %4/1بوورمتوسددم مددی بینددیم کدده مصددرف انددرژی  ،درجیددره اسددتفاده کددرده باپددیم 

یه   هدای تولیدی پدنرژی غذا تأثیر کمی روی تعیاد تخم مدرمیاات ا . کاهش می یابی

ی اندرژمیداات کاهش  . بامی باپنی  %1، اختقف ها کمتراز دارد و، درکلیه موارد

به ش این مقیار کاهتخمین زده پیه که  ی .پییا می کنکاهش نیاغذا ، وزت تخم مر  

 مددی باپددی .گددرم  3/0یددا  %5/0انددرژی ، درحددیود  کیلوکددالری اخددتقف 100ازای 

میدداات مصددرف انددرژی برحسددب کیلوکددالری بددرای هرگددرم تخددم مددر  تولیددی پددیه ، 

ای % بر 8/0میاات افاایش درحیود می کنی .  همیشه با ر یه کردت غذا بهبود پییا

 . این میاات افاایش ، نتیجه کمترپدیت وزت بدیت ، بهترپدیت کیلوکالری  است100

دربسددیاری از تجربیددات ، بدده ی . پوپددش پددر وبهبددود  ابلیددت هضددمی غددذا مددی باپدد

بهتدر پدیت مداه و پدکل که افاودت چربی به غذا ، تأثیرخاصدی روی نظرمی رسی 

 فیایکی غذا داپته است .

، مقحظده ترییدرشود ، کاهش مصرف مخصوصا  همامات با این ر یه می و تی غذا

 هفته طول می کشی تا مر  های تخمگذار مصرف خود را به تیریج چنیمی گردد . 

 افاایش بیهنی .

 ر میزان فیبرجیره برتوان تولیدییتأث

ایی را کده میخورندی مقیارغدذمجبدورمی پدونی تدا حجدم وجیره پیت ر یه با  مر  ها

تردیدیی وجدود ندیارد  .افاایش دهنی را  بیشترکرده و، بنابراین ، زمات مصرف غذا
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ت مدر  غذا باع  بهتر پدیت رپدی پرهدا و کاسدته پدیت از ندو  زد که ر یه ساختن

اسدتفاده ازجیدره  به یکییگر می پدود . ایدن امدر دربرخدی ازآزمدایش هدایی کده بدا ها

 مرغها گردییه است . در، موجب کاهش مرگ ومیر های ر یه پیه صورت گرفته

ه و تی غذا به صورت پلت)حبد مقایسه بین پکل آردی و پلت پیه غذا نشات داده که

. مدی پدودزمات های مصرف کوتداه تره ( باپی ساخته پیه( یا کرامب ) حبه ریاپی

به همین دلیدل اسدت کده غدذاهای پلدت پدیه باعد  اخدتقل در پدر درآوری و افداایش 

  نو  زدت دربین مرغها می گردد .

 ام پیه مؤیی بر راری رابوه بین میت زمدات مصدرف وبدروزحتی اکثرتحقیقات انج

ازاختصاصی یک نی وجود ررسی های اخیربهپرخواری درمرغها بوده ، برخی ازب

وجود  تأکیی نموده انی . درحقیقت ، به نظرمی رسی که نیازبهبرای فیبرغیر ابل حل 

ا هدحتی و تی مدر   ، فیبرغیر ابل حل درجیره اهمیت ویژه ای دارد زیرا نبودت آت

 تجمدع آت هدا درسدنگیاتباع  خورده پیت پرها و بوورانفرادی داخل  فس باپنی ، 

معلوم پدیه کده فیبرهدای غیر ابدل حدل روی کیفیدت می گردد . ازبعضی بررسی ها 

و روی مددرگ ومیددر مرغهددا تددأثیر مددی گذارنددی . انددیازه خدداص فیبرهددا ،  پوپددش پددر

 عمیتا  لیگنین ، به نظرحائا اهمیت می باپی .

صرف مکنجاله تخم آفتابگردات به مقیار کافی ازما مشاهیه نموده ایم کشورهایی که 

زآت ابستر ، تلفات کمتری دارندی تدا کشدورهایی کده  می کننی ، با سیستم های  فس یا

ایی کده داخل کردت کنجاله تخم آفتابگردات به غذای مر  هبعی از استفاده نمی کننی .

 ، اثرات مثبت مشاهیه گردییه است .در چرای آزاد نگاهیاری می پونی 

 

 ( Granulometry)تأثیر دانه بندی

بیشدتری بده  غبدت دارد . مرغهدا ر نده بندیی جیدرهبسدتگی پدیییی بده دا مصرف غدذا

اف وارات غذایی بده اطدربرداپت کرده  دانه ها نشات مییهنی چوت به راحتی آنهارا

 نو  آنها نمی چسبی . مر  همیشه میل دارد ازخوردت ارات ریاترصرفنظرکنی .
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( : یدددک جیدددره  ISA  ،1999مدددا آزمدددایش زیدددر را درایدددن زمینددده انجدددام داده ایدددم )

سدن امق ریای که دوبار ازالک نمره ریدا گذراندیه پدیه بدود ، ازارات ک تجارتی با

 توزیع گردیی . هفتگی بین مر  ها 19

 هفته 51تا  23تأثیردانه بندی غذا روی عملکرد مرغ های تخمگذار         

 اختقف در % ارات ریا استانیارد ) میلی متر( سایا ارات

  % 31 % 9 5/0کوچکتراز

  % 0 %10 2/3بارگتراز

  % 69 % 81 2/3تا  5/0

  % 21 % 65 6/1بارگتراز 

 - 4/3 7/90 9/93 درصی تخمگذاری

 - 9/0 7/62 3/63 گرم وزت تخم مر 

 - 3/4 85/56 41/59 گرم/ روزتخم مر  انباپته

 - 4/3 2/114 1/118 گرم/ روزمصرف غذا

 + 9/0 008/2 989/1 غریب مصرف غذا

  1883 1930 هفتگی 33گرم وزت در 

 

گدرم کمترمدی پدود . ایدن  4و تی غذا خیلی آردی پیه باپی ، مصرف آت درحدیود  

 موجب کاهش تخم مر  انباپته می گردد . امر

 تنظددیم مددی پددود بددرای مددر  هدداای کدده روزاندده  جیددرهبرمبنددای توزیددع غددذای آردی 

کده درصدی تخمگدذاری بیشدتراز اسدت صورت می گیرد . دراین تجربه ، تأییدی پدیه 

گداهی او دات در تجربیدات دیگدر ، ر  هدا تحدت تأثیر رارگرفتده اسدت . وزت تخم مد

 وغعیت برعکس می پود .
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 نتــیجــه

،   ارهای سفیی یا تخمگدذارهای  هدوه ایاعم ازتخمگذ برای یک نژاد ،ی انرژتنظیم 

کارخاصی نیست ولی بستگی بده رو  مورداسدتفاده بدرای ر یده کدردت غدذا دارد . 

 عامل محیود کننیه برای تنظیم (ص غذا ) گرم درلیترمخصوبنظرمیرسی که وزت 

چددوت  هددم تأثیراساسددی دارد میدداات فیبرغیر ابددل حددل عددین حددال،در خددوردت باپددی .

نیاز  کاستن ازبا ده،  ابلیت هضمی نشاسته را بهترمیکنی وسنگیات را افاایش داسایا

  نمایی .محیود می نیا گررایدنو  زدت مر  ها به یک به پرخواری ، 

بهبدود بخشدییه وبده  ذا  غدماگی وپدذیرپدورعکس ، افاودت چربی ها تقریبا  بده خب

  . افاایش می دهی ابل مقحظه بسیار، دریافت انرژی را به نسبت های  این ترتیب

ستگی زیادترپیت وزت تخم مر  فقم یکی از نتایج این کار می باپی . این تأثیرات ب

 به مقیار و نوع چربی های افاوده دارنی .

با وزت مخصدوص کدم ، حداوی سدلولازیاد)فیبرغیر ازلحاخ عملی ، تأثیر مواد خام 

وی ر ابل حل ( رامی توات با استفاده ازچربی باالنس نمود . پکل خاهری غذا نیا 

باعد  کداهش مصدرف  باپدی  مصرف انرژی اثر دارد . غذا یی که زیاد آردی پدیه

    انرژی می گردد .

 پکل فیایکدی غدذا ، مقیارسدلولال گردد : ردادت کنتعامل درغذا  3پس الزم است 

سدداختن خرفیددت ژنتیکددی معیددار بددرای آپکار 3ن ایددن و میدداات چربددی . تعددادل بددی

 همیشه بایی مورد توجه  رارگیرد .، باهاینه کمتر

 موارد کاربردی وتوصیه های اساسی

 بداالتحریک غذایی ، سایا تخدم مدر  هدا را سدریعا   درآغاز تخمگذاری بهتراست با

ا تد 5/1برد تا  ابل عرغه به بازار پدونی . بدرای اینکدار، غدذای سرپدارازچربی ) 

 % ( وحاوی حیا لی از فیبرغیر ابل حل توصیه گردییه است . 5/2

ولا جیره اغافه پود لانرژی کاسته وبه سیازپروع تخمگذاری ، چنانچه کمی ازبع

پروپددو   بهترپددیه وتددأثیر حاصددل از انددرژی ) برحسددب کیلوکددالری / کیلددوگرم ( 

سایرپیوه هدا  امرغها حف  می گردد . این رو  مخصوصا  برای تولیی تخم مر   ب
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یه اورگانیک ( نیا بویژه هنگامی که تأمین زمدین ذ)مثل چرای آزاد درمرتع و یا تر

 برای بستر مرغها محیود است سودمنی می باپی .

ه کدا )فیبرغیر ابدل حدل ( ازنقوه نظرعملی ، تأثیر مواد خدام اولیده سرپداراز سدلول

 نمود .ی توات بااستفاده از چربی جبرات وزت مخصوص کمی دارنی را م

خیلدی ریدا پدیه دانه بندیی غدذا نیدا برمصدرف اندرژی مدؤثر مدی باپدی . اراتدی کده 

 باپنی موجب کاهش مصرف غذا می پونی .

 

 اسید آمینه برای تخمگذارهای تجارتیمربوط به توصیه های 

 تیه ونتایج تغذیه ایپیشرفت دانش ژن

آمینه  مثل سایرگونه ها ، پیشرفت علم ژنتیک ، تأثیر  ابل مقحظه ای برمقیار اسیی

سدال اخیدر ، تولیدی تخدم مدر  در یدک دوره ثابدت  30های جیره گذاپته است . طی 

کاسدته پدیه  %10لیکه ازمصرف غدذا درحدیود اافاایش یافته ، درح %40بیش از 

اسدت  ترییدری بدوده کده  پیشدرفت ژنتیکدی بیسدت آمدیهیدن ازا می کهنتیجه مه است .

رطی دت ، زیرا  یرت تولیی پیه اس نیاز روزانه ایجاد اسییآمینه های مورددرمقیار

رین دوره های طوالنی ترازاین نیا، همچنات درحی باال حف  می گردد . امروزه بهت

یدک  خدودهفتده ، روزانده ازهرمدر   52واحی های مرغیاری ، ازگله هدای بدیش از

 گرمی تولیی می نماینی . 60عید تخم مر  

ر ره بسیابنابراین ، وابستگی تأثیر ترییر ژنتیکی در تعیین مقیار اسیی آمینه های جی

  ابل مقحظه می باپی که عملکرد آنرا به صورت زیر میتوات مشاهیه نمود :

 هفته 50تا  30ضریب تبدیل غذایی دریه دوره 

 تخم مر  گرم غذا / گرم                         87/2  :                  1971

 تخم مر   گرم غذا / گرم                         36/2:                    1981

 گرم غذا / گرم تخم مر             (- %17)95/1                   : 2005

رم در روز بیات بوورکقسیک ، احتیاجات روزانه به مواد مرذی ، برحسب مبلی گ

می پود . بااینکه این گونه بیات کردت برای فرمدول نویسدی ممکنسدت آسدات باپدی ، 
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پی  ابددل اسددتفاده نمددی باپددی .  آت ـددـولددی ازنظددرعلم ژنتیددک و اخددتقف هددای ژنوتی

ژنوتیپ هایی که مربوط بده تولیدی تخدم مدر  هدای درپدت هسدتنی بده اسدییآمینه هدای 

 ی که تخم مر  های کوچک تولیی می کننی .یبیشتری نیازدارنی تا ژنوتیپ ها

 م. :توضیح 

صورت تلفیقی خاص ازصرفات مختلر  (   منظور ساختارژنتیکی یه پرنده است   به  Genotypeژنوتیپ ) 

همکراران (  دکترقیصرری و -ازفرهنگ جرامع علروم طیرورهای والدین به فرزندان به ارث میرسد .)ازسلول که 

. 

زاء الی گرم اسییآمینه به احتیاجات مواد مرذی برحسب میبیات  اکثر پژوهشگرات با

مده  هرگرم تخم مر  تولیی پیه موافه هستنی . این رو  مدا را  دادر مدی سدازد تدا کل

کدار بکه حاکی ازیافته هدای تجربدی هسدتنی  احتیاد و را برای تعیاد زیادی ازمنابعو

شدات میدیهیم ، ن انجدامپدیوه ای کده مدا مودابه بدا ایدن رو  ، جالب تر اینکه  ببریم .

 برای تعیین احتیاجات می باپی .داده که بهترین راه 

 

  بهترین روش برای تأمین احتیاجات پروتئین و اسید آمینه ها

 برای بیات میاات است پیوه ای ، ( Idealمولو  ) پروتئین هایدرنظرگرفتن 

 .ود ت می پبیامورد نیاز برحسب مقیاردرصی لیاینکه ،  احتیاد به اسییآمینه ها

.  محیودی مبذول می گرددتوجه  ،مر  های تخمگذار برای دربکاربردت این پیوه

 یه هابر راری تعادل بین اسییآمینبهترین راه برای رفع احتیاجات مورد نیاز ، 

ا همینه میباپی . دراین مورد عقییه براین است که زیادی پروتئین یا اسییآمختل  

 ی گذارد . درعملکرد مر  ها تأثیرمنفی م

احتیاجات مربوط به ،  دروا ع ، فرمول نویس بایی به هرنحوی که می پود

یاولوسین ا –تریپتوفات  –تره اونین  –لیاین  –تین سسی –اسییآمینه های : متیونین 

رف مص ولیه ایکهو والین را تأمین نمایی . این کارفقم درمورد جیره ها و مواد ا

 . می باپی عمومی دارنی  ابل ارز 

آت گونه احتیاجاتی که تعری  کردت آنها مستلام رجوع ومقایسه با جیول های 

 ( NRC)1994 است ، ازجیول ترکیبات مواد اولیه ات.آر.سی.بوده مرجع 
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برداپت پیه است . این نتایج بااستفاده از غرایب هضمی منیرد درجیاول  

RPAN 1993 . بیات  به صورت اسییآمینه های  ابل هضم بیات پیه است

اسییآمینه ها به صورت  ابل هضم ، موجب کاهش یافتن ترییرات درنتایج حاصله 

  می گردد .

ی یا قابل ه م و پروتئین ها ای بیان اسیدآمینه ها به صورت کلتوصیه ها بر

 گرم تخم مرغ انباشته در روز 5/59فرضاً مطلوب برای تولید 

 انه روز جاتاات برحسب میلی گرم درگرم          احتیآمینواسیدهای       پروتئین ایده آل     احتیاج

 NRC 1994ازجدول                NRC 1994(            ازجدول  NRC 1994کننده       ) محدود 

 ابل ه م                 کلق            قابل ه م                کل                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  900                  810                    25/15               50/13              100       لیزین                

 455                  430                      6/7                   2/7                   54                    متیونین

  770                  690                    0/13                 45/11                85      متیونین + سیستین

 208                  180                       5/3                    00/3               22تریپتوفان                  

  775                   690                    0/13                  5/11                 83ایزولوسین                

  840                   760                    2/14                  6/12                 93والین                       

  655                   565                    0/11                    4/9                 70تره اونین                  

      --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تنظیم فرمول غذایی

 :  اسییآمینه های  ابل هضم

احتیاجددات پرنددیه و تنظددیم فرمددول جیددره بایددی برحسددب اسددییآمینه هددای  ابددل هضددم 

 هددایمددا بددا  فرمولدده کددردت اسددیی امیندده هددا ، بهتر ادربدده تددأمین نیازصددورت گیددرد . 

ام مدواد خدوکاسدته بدرای ایمندی  گردییه می توانیم ازبودجده هدای غدروریپرنیگات 

ب پات تعیین نمدائیم . تنظدیم فرمدول برحسدوا عی برطبه ارز  بیولژیکی  را اولیه

مقیار کل اسییآمینه ها ، منظورکردت همات ارز  بیدولژیکی اسدت کده بدیوت توجده 

درنظرگرفتدده مددی پددود . اینکددار بوددور همدده مددواد اولیدده  بددرایبدده  ابلیددت هضددمی ، 

 مین کامدل رفدع نیازهدای پرندیگاتجهت تضدمنجر به باالبردت حاپیه امنیتی  طبیعی

 خواهی پی . 
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 احتیاجات پروتئین :

ی ندوع اسدیی آمینده هدا 7 هریدک از و تی جیره ها با هیف تأمین نیازهای مربوط به

حددیا لی از پددروتئین داخددل نمددودت  مددی رسددی کددهنبنظر غددروری تنظددیم مددی پددونی ،

 مینه هددای محددیودرفددع نیازهدای مربددوط بدده اسدییآ بوددورکلی درآنهدا الزم مددی باپدی .

. ازطرف دیگر ، چنانچده کلیده اسدییآمینه هدای غدروری  بنظر می رسی کافی کننیه

در هنگددام فرمددول نویسددی مددورد توجدده  ددرار گیرنددی ، منظورنمددودت حددی ا لدددی از 

 پروتئین درجیره الزم میگردد تا خورهرگونه کمبودی کاهش پییا کنی . 

     عوامل محدود کننده :

ات تخمگدددذار ، طدددی دهددده هدددای اخیردرزمینددده ترذیددده مرغددددر تجربیدددات انجدددام پدددیه

و تدی  ه را  ادربه تأ ییی این ادعدا نمدوده کد مخصوصا  استفاده از لیاین ساختگی ، ما

ایاولوسددین و والددین فددراورده هددای گوپددتی ازجیددره حددذف پددونی ، اسددییآمینه هددای 

بدده  بدده خصددوص اگددر جیددره برپایدده گنددیم تنظددیم پددیه باپددی ، درغددذای تخمگددذارها

 صورت عوامل محیود کننیه اهمیت پییا می کننی .

مدل و تی جیره با ارت ، کنجاله سویا و پودرگوپت تنظیم می گدردد ، تریپتوفدات عا

،  آتبه نظرنمی رسی که تره اوندین و در ردید  بعدیی  محیود کننیه بشمار می آیی .

سیی این دو ا. ها باپنی جیره های مصرفی این روز آرژینــین عامل محیود کننیه در

  اینها مورد بررسی  رارگیرنی .آمینه بایی بیشتر از

و تدددی نیازهدددای مربدددوط بددده ایاولوسدددین ، والدددین و تریپتوفدددات تدددأمین پدددیه باپدددی ، 

بددا فددراهم احتیاجددات بددرای سددایر اسددیی آمیندده هددای غددروری وغیرغددروری همیشدده 

 ردد . چنانچدهتأمین مدی گدخم مر  یلی گرم پروتئین به ازای هر گرم تم 300بودت 

 اجبدار احتیاجات مربوط به ایاولوسین و والدین درفرمدول غدذایی لحداخ پدیه باپدی ،

 ئین لاومی نیارد .تبرای حیا ل میاات پرو

جیددره بسددتگی دارد بدده : ، مقیاراسدیی امیندده بنددابراینظددیم فرمددول   تنمصدرف غددذا و

یه احتیاجددات کدده خددود تعیددین کنندد، تددوات بددالقوه مددر  بددرای تولیددی تخددم مددر  انباپددته 
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تأثیرمقادیرمعلوم اسییآمینه موجود ، وبوده  برای مصرف روزانه غذار  روزانه م

 مشخص می سازد . ، نسبت به مقیار توصیه پیه درپیک تولیی ، در جیره را 

 

 اسید آمینه های توصیه شده برای تخمگذارهای تجارتی

ین و والددین بدده ایاولوسددرا مددی تددوات بددا تددأمین  فرمددول غددذایی مددر  هددای تخمگددذار

 ود .تنظیم نم درجیره ، پروتئینمورد انتظاربرای مقیار، عنوات ماده مرذی جانشین 

تئین حدیا ل پدروما درهمین جا پیشنهاد هدایی را بدرای چنانچه اینکار مقیور نباپی ، 

  .ه مییهیم وگرنه آرد گوپت واستخوات را تجویا می نمائیم درجیره روزانه ارائ

یود حدا ردت مقیار اسیی آمینده هدا تدما تخمین میانیم که باالب عملی ، ازنقوه نظر

، هفته 28وه با مصرف غذایی بعی از، درراب هفتگی 28تا  18% طی دوره  6

 گدددرم تخدددم مدددر  انباپدددته در روزمدددی تدددوات از 5/59بدددرای تولیدددی الزم باپدددی . 

 مقادیرکلی یا  ابل هضم اسییآمینه ها درجیره استفاده نمود .

 
ا رف روزانه غذمصمیانگین 

 هفته ) گرم ( 28بعداز
105 110 115 120 125 

 هفته28تخمگذاری تا سن  %2از 
 (7/16-2/16) (2/17 – 7/16) (6/17 – 2/17) (2/18 –7/17) (7/18-2/18) پروتئین بدون آرد گوشت واستخوان

 (9/17-4/17) (4/18-9/17) (8/18-2/18) (4/19-9/18) (0/20-5/19) پروتئین با آرد گوشت واستخوان

      %اسییآمینه های کل

 77/0 80/0 83/0 87/0 91/0 لیاین

 39/0 41/0 42/0 44/0 46/0 متیونین

 65/0 68/0 71/0 74/0 77/0 متیونین+ سیستین

 176/0 184/0 192/0 200/0 21/0 تریپتوفات

 56/0 58/0 60/0 63/0 66/0 تره اونین

 67/0 70/0 73/0 77/0 80/0 ایاولوسین 

 73/0 76/0 79/0 82/0 86/0 والین

      % اسییآمینه های  ابل هضم

 68/0 71/0 74/0 78/0 81/0 لیاین

 37/0 38/0 40/0 42/0 44/0 متیونین

 59/0 61/0 64/0 66/0 70/0 ونین+ سیستینیمت

 153/0 159/0 166/0 173/0 182/0 تریپتوفات

 47/0 49/0 52/0 54/0 57/0 تره اونین 

 61/0 64/0 67/0 70/0 73/0 اولوسینای

 66/0 68/0 71/0 75/0 78/0 والین
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مصرف روزانه غذا میانگین 

 )گرم(

 

105 110 115 120 125 

 هفته تا پایان تخمگذاری 28از 
 (9/15 -4/15) (4/16 -9/15) (9/16 -4/16) (4/17 -9/16) (9/17 -4/17) پروتئین بدون آرد گوشت واستخوان

 (1/17 -6/16) (6/17 -1/17) (1/18 -6/17) (6/18 -1/18) ( 2/19 -7/18) آرئ گوشت واستخوان پروتئین با

      % اسیدهای آمینه کلی

 72/0 75/0 79/0 82/0 86/0 لیزین

 37/0 38/0 40/0 42/0 44/0 متیونین

 61/0 64/0 63/0 70/0 /73 متیونین + سیستین

 166/0 173/0 181/0 189/0 198/0 تریپتوفان

 52/0 55/0 57/0 60/0 62/0 تره اونین

 64/0 66/0 69/0 72/0 76/0 ایزولوسین

 68/0 71/0 74/0 78/0 81/0 والین

      %اسیدآمینه های قابل ه م

 64/0 67/0 70/0 73/0 77/0 لیزین

 35/0 36/0 38/0 40/0 41/0 متیونین

 55/0 58/0 60/0 63/0 66/0 متیونین + سیستین

 142/0 148/0 155/0 162/0 170/0 نتریپتوفا

 45/0 47/0 49/0 51/0 53/0 تره اونین

 58/0 60/0 63/0 66/0 69/0 ایزولوسین

 62/0 65/0 67/0 70/0 74/0 والین
رکیب تجه به باتو ذکرگردیده که ( WPSA,1992احتیاجات بر مبنای جدول اسید آمینه های اروپایی )این 

 مندره در با استفاده از ضرائب ه می   آمینه ها  و برحسب اسیدغذایی مواد خام 

 مصرفی درپرورش حیوانات "" جداول ترکیب و ارزش غذایی مواد اولیه 

 .( ارائه شده است 2002) انستیتوی ملی تحقیقا ت کشاورزی   انتشارات 

 کلسیم غذا و سایز ذرات آن

ولیی یک عید تخم به سال با پیشرفت های انجام پیه ، میت زمات الزم برای تسال 

ساعت رسییه وما  ادرپیه ایم  24مر  ، کمترپیه بووری که امروزه این زمات به 

تا تعیاد بسیارزیادی تخم مر  را که درساعات اولیه صبح تولیی پیه انی استحصال 

کامل پیت  ساعت و ت میگیرد که 12نماییم . آهکی پیت پوسته تخم مر  درحیود 

مگذاری می باپی . کیفیت پوسته تخم مر  تا حی بسیار  ازتخ ساعت  بل5/2تا  2آت 

لوله گوارپی طی ساعات پبانه  ت کلسیم دروپکلی که کربنازیادی به مقیارکلسیم 
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این موغوع نقش تعیین کننیه ای درپکل گیری و  فراهم گردییه ، بستگی دارد .

   کیفیت پوسته بازی می کنی . 

رنامه نوری برای تخمگذارهای ساعت ب 16طی بع ی تفاوت های موجود در

 سفید و قهوه ای :

  هوه ای مرغهای سفیی          مرغهای          (روپن کردتبعیازبوورمیانگین ) ساعت های 

 ساعت 5/12ساعت              5/15 بوورگسترده                     کلسیم زرسو  گذاریاآغ

 ساعت ( -+ / )    ساعت(     2 -)+ /                                                                     

 ساعت 5/0     ساعت            5/3پایات رسو  گذاری کلسیم                                  

 ساعت(2 -+ / )     ساعت (    2 -)+ /                                                                    

کی پیت پوسته عمیتا  درطی میت پب صورت می گیرد . درصی بسیارزیادی آه 

 ننی،کمتو   می، این کاررا ازمر  های  هوه ای درآغازروپنایی یا درست بعیازآت

 ی . ان ، پوسته سازی را تمام کرده نروپن پیت سال بل از مر  های سفیی تا ولی

 جذب کلسیم

تحت  لوله گوارپی را کهوجود درپکل گیری پوسته ، کلسیم ممر  درطی میت 

ی . ترپح فراوات اسیی هییروکلریک حل گردییه ، مورد استفاده  رارمی دهتأثیر

 ارمقی و تیاپیت کلسیم به دروت روده می پود. انقباغات منظم سنگیات باع  ره

ی رسنف میکلسیم کافی نباپی ، اخائرکلسیمی استخوات برای رسو  گذاری به مصر

ر  مشاهیه پیه که ممی گردد . بسیاری موا ع وحذف ها ترپح  توسم کلیهوفسفر 

ا بایی هتخوات ها می پونی ، تخم مر  به استفاده ازاخائرکلسیمی اسهایی که مجبور

و و تی سهم  است :گفته Sauveur  (1988  ) .پوسته غعی  ترتولیی می نماینی 

  .می پود وسته تخم مر  ها غخیم ترکلسیم ازاخیره استخوات کم باپی ، پو

زهیات  بهتخم مر  بعی از وارد پیت ، ساعت اول  5رسو  گذاری کلسیم درطی 

به کنیی صورت می گیرد ولی پس از آت و برای تقریبا   ،غیه ای(پوسته ساز)انیام 

 . می کنی زیادی پییا  نظمو ساعت ، میاات رسو  گذاری روی پوسته سرعت 10

پکل  ای که دوره وساخته نمی پود دوره ای که پوسته در میاات جذ  کلسیم

    ابی .پییا می نم% تفاوت  70تا  30، بین  صورت می گیرد گیری پوسته
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 ترپیتدرانتهای پب صرف به مین دلیل ، تمام مقیارکلسیم افاوده به جیره ، به ه

 کیفیت پوسته می گردد .

 

 اهمیت ذرات درشت سنگ آهه

 انباشتگی آنذرات درشت کلسیم و

 ییه دمیلی متر( درلوله گوارپی حف  گر 2سنال آهک )بیش ازدرپت  انیازه های

د آزا ودرطی تشکیل پوسته به آهستگی حل می پونی و بوورکامق  منظم ، کلسیم را

  می سازنی . 

 وانباشتگی آن در سنگدانکلسیم انحالل قابلیت  تأثیردرشتی ذرات بر

 ساعت بعداز قطع غذا 5 

میانگین قطر 

 ذرات سنگ آهه

 انحالل% ( قابلیت ) 

 انباشتگی در سنگدان ) گرم ( در بدن مرغ درلوازم شیشه ای

A B A B A B 

3/3 – 7/4 8/29 3/36 8/84 5/82 4/15 4/3 

0/2 – 8/2 8/45 8/54 0/79 0/84 8/11 3/4 

0/1 – 0/2 3/49 7/57 8/77 4/74 5/5 7/4 

5/0 – 0/8 1/63 6/67 5/76 4/69 0/7 6/1 

A با قابلیت انحالل کم       = نمونهB    نمونه باقابلیت انحالل زیاد =        Zhang  ( 1997کاران ) وهم 

 گرم کلسیم 75/3رابطه بین سایز ذرات و انباشتگی کلسیم برای مصرف  

 

 سایزذرات

 ذرات

 کلسیم انباشته شده مانده در سنگدان خاره شده ازراه

 % گرم ساعت 24بعداز فوع مد

 52 94/1 0 % 44 میلی متر 8/0 تا 5/0

 64 40/2 % 10 % 16 میلی متر   5  تا 2

Rao & Roland (1989) 
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 سایز درشت کلسیم وکیفیت پوسته

ل جذ  کلسدیم درپایدات دوره پدبانه بدا اسدتفاده از یدک منبدع سدختی کده  ابلیدت انحدق

قل آت یدت انحدسنال آهکی که  ابلاستفاده از  با کمی داپته باپی بهبود پییا می کنی .

 در آغداز پدکل گیدری پوسدته کداهش یافتده ودرذ  پایین باپدی ، مقیارکلسدیم  ابدل جد

 انتهای پب بهتر می پود . 

 که هرچه کمترباپی کیفیدت پوسدته محسو  می پودمهمترین معیار ابلیت انحقل ، 

و ابلیدت Shell Index) )ه پوست ریببین غCoon (1990 )و Chenبهترخواهی پی . 

 سدنال آهدک بدا  ابلیدت، یک غریب بسیارباالی رگرسیوت پییا نمدوده اندی .  انحقل

ه چنانچدانحقل باال  ادرنیست که کیفیدت پوسدته را بده نحدو احسدن بهبدودی ببخشدی . 

 استفاده از صیف ) گوپماهی (،  یسایا سنال آهک و  ابلیت انحقل آت صحیح باپ

 واهی داپت مایتی نخ

 میانگین سایزغربال

 میلی متر

 ریب پوستهض

mg/cm2 

 وزن پوسته

 گرم

 وزن مخصوص

 پوسته

 ضخامت پوسته

 میکرومتر

36/3 6/75 27/5 0837/1 302 

38/2 3/74 21/5 0839/1 290 

68/1 0/74 23/5 0828/1 296 

02/1 7/73 16/5 0825/1 294 

50/0 0/73 05/5 0821/1 286 

15/0 9/70 97/4 0802/1 280 

Chen & Coon (1990 ) 

 

 کلسیم ت شکل قابل حلاهمی

آت مر  هایی کده درآغدازبر راری روپدنایی ، هندوزآهکی کدردت پوسدته را تکمیدل 

نکددرده انددی ، بایددی بدده کلسددیم پودرپددیه کدده بووربسیارسددریع حددل وجددذ  مددی پددود ، 

بدین دریافدت کلسددیم و لحظده ای کده کلسدیم وارد پوسدته مددی . دسترسدی داپدته باپدنی 

(  2003وهمکدددارانش ) Koreleski شدددی.د یقددده طدددول نمدددی ک 30د بیشدددترازپدددو
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نی که ارات سخت سنال آهک را بایدی بدرای مدر  هدای های خود  دریافت بررسیدر

 ارات درپت بیست آمیه است .  %60 هوه ای مصرف نمود . بهترین نتیجه با 

 همیلی متری بر معیارهای پوست 4تا  2تأثیر مقداردرصد سنگ آهه با ذرات   

% ذرات درشت 

 مصرفی

 ومت پوسته درمقا

 Nبرابرشکستگی  

 وزن پوسته

 (گرم)

 ضریب پوسته

mg/cm2 

 ضخامت پوسته

 (میکرومتر)

 365 3/78 70/5 6/33 صفر

20 4/35 80/5 9/78 365 

40 0/38 75/5 7/79 368 

60 2/38 88/5 8/80 374 

80 9/36 70/5 1/79 364 

100 1/36 89/5 4/81 370 

 Koreleski(2003) 

 توصیــه هــا

ی ، ازبر راری روپنایی تکمیل کرده ان پوسته را بعیاین مر  ها مرغ های سفید : 

  .% بصورت پودر باپی  50میلی متری و 4تا 2% ازکلسیم بایی درسایا 50نتیجتا  

ا ر% از مر  ها هنگام بر راری روپنایی ، پوسته  40تقریبا  مرغ های قهوه ای: 

%  35لدی متدری و می 4تدا  2یم بایدی درسدایازکلس% ا 65 تکمیل نموده انی ، نتیجتا  

 بصورت پودر باپی 

  توصیه هایی برای مقدارمواد معدنی و روغن

فدراهم پدیه یاپدی ، سدخت ازندوع سنال آهدک میلی متری  4تا  2: و تی ارات (1) 

 میتوات از این مقادیراستفاده کرد .

 ه می کنیم .(: و تی پودرکلسیم فراهم پیه باپی ما مصرف این مقادیرراتوصی2)

 اسددت کدده  اسددییهای چددر  اپددباع نشددیه چنددی خرفیتددی(: روغددن گیدداهی سرپاراز3)

تدا  2مصدرف آت بده مقدیار  وزت تخم مر  را موابه با درخواست بازاربهترکرده ،

بدرای اجتندا  از درپدت ترپدیت سدایاتخم مدر  درانتهدای  % توصیه می گردد . 3

 رروغن مصرفی کاسته پود .دوره تخمگذاری ، توصیه ما این است که ازمقیا
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 28 تا 17از احتیاجات روزانه

 هفته

 50 تا28از

 هفته

 هفتگی50از

 به بعد

 mg 400 380 340( 1فسفرقابل جذب )

 mg 440 420 380( 2فسفرقابل جذب )

 gr 9/3 – 1/4 1/4- 3/4 3/4-6/4کلسیم کل    

 gr 0/2 1/2 2/2میلیمتری  4تا 2سنگ آهه    مرغ های سفید :

 gr  6/2 7/2 9/2میلیمتری  4تا2غهای قهوه ای: سنگ آهه مر

 mg 180 180 180حد اقل ســد یم 

 mg 170- 260 170-200 170- 260کــلــر  

 5/1 -5/0 2 -1 3 -2 (  %3روغن )

 د یا لیگنین جهت پیشگیری ازپرخواری وبهبود قابلیت ه می غذا توصیه می گرد موادخشبیحداقلی از       فــیبــر 
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 یــلــی اصـن دجــدول احتــیاجــات مــواد معــ                        

میانگین مصرف روزانه غذا بعد 

 هفتگی ) برحسب گرم ( 28از 

105 110 115 120 125 

 هفته 28% تخمگذاری تا سن  2از 

 34/0 35/0 37/0 39/0 41/0 % (1فسفر ابل جذ  )

 37/0 39/0 41/0 43/0 45/0 % (2فسفر ابل جذ  )

 5/3-3/3 6/3-4/3 8/3-6/3 4/0-8/3 1/4 -9/3 % کلسیم کل

 15/0 16/0 16/0 17/0 18/0 % ســییم )حیا ل(

 22/0-15/0 23/0-15/0 24/0-16/0 25/0 -16/0 26/0 -17/0 % کــلر 

 هفته 50تاهفته  28از 

 31/0 32/0 33/0 34/0 36/0 % (1فسفر ابل جذ  )

 34/0 35/0 37/0 38/0 40/0 % (2ر ابل جذ  )فسف

 5/3-3/3 6/3-4/3 8/3-6/3 9/3-7/3 1/4 -9/3 % کلسیم کل

 14/0 15/0 16/0 16/0 17/0 % )حیا ل(ســییم 

 21/0-14/0 22/0-/14 23/0-15/0 24/0-16/0 25/0-16/0 % کــلر  

 هفته تا پایات دوره تخمگذاری 50از 

 27/0 28/0 29/0 30/0 32/0 % ( 1فسفر ابل جذ  )

 30/0 32/0 33/0 34/0 36/0 % (2فسفر ابل جذ  )

 7/3-5/3 8/3-6/3 0/4-8/3 1/4-9/3 4/3 -4/1 % کلسیم کل

 14/0 15/0 16/0 16/0 17/0 % ســییم )حیا ل (

 21/0-14/0 22/0-14/0 23/0-15/0 24/0-16/0 25/0-16/0 % کــلر  
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 تجارتی عرضه خوراک برای تخمگذارهای

 اهمیت سایز ذرات غذایی

با آسیا  کردت مواد اولیه بصورت نسبتا  آردی پکل، سختی های مخلدوط سدازی ، 

 صحیح نبودت سایا ارات و تفکیک مواد درجیره برطرف می گردد .

ه بد یی که خیلی آردی پیه باپدی ، غالبدا  ازمیداات دریافدت غدذایبااینوص  ، جیره ا

 می توات ازکم پیت مصدرف ازغذای پلت پیه یا کرامب. با استفاده پیت می کاهی 

پلت  غذایی اجتنا  نمود . دروا ع ، سهولت خوردت و تقلیل زمات ترذیه باجیره های

هدی پیه ، منجر به افاایش تعیاد دریافت های غذایی توسم مر  ها و رپدی آنهدا خوا

 دد .هم درجوجه های گوپتی مشاهیه می گراین تأثیرهم درتخمگذارها وپی . 

 پرنده ها دانه خوارهستند و مصرف غذایی درآنها بستگی به شکل وظاهرآن دارد . 

 

 جیره های پلت یا کرامب شده برای تخمگذارها

ترپیت  زیاد بوور تئوری ، عرغه جیره به صورت کرامب یا پلت منجربه

 عملیات غذا رسانی ومصرفیش فرض های انجام پیه درپ میگردد .غذا مصرف 

 موجب خو  پیت کیفیت پلت و کرامب گردییه است . مواداولیه

اکثراو ات ، مشکقت موجود در تهیه یک کرامب با کیفیت خو  و برخی 

  علل زیرمی باپی:  که باع  کم پیت مصرف غذا می پود مربوط بهمشکقت فنی 

  خرد وآردی پیت کرامب در دستگاه توزیع دات 

 غذایی در دانخوریگیرکردت ارات ریا 

 شکقت کیفی پوسته که مربوط به سختی های موجود در بیشترم

 بکاربردت سنال آهک می باپی .

 ا ربودت زمات برای غذمربوط به کمت ترپیت پرخواری که اکثرا   زیاد

 میباپیدادت 

  ساخت خورا افاایش هاینه   
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تکمیل یک دستگاه گوارپی خو  ، الزم است غذای آردی پکل برای رپی و

 به  صی خو  پیت کیفیت پوسته می توات : زبری داپته باپیم .

 رد ، مشروط براینکه سایا آنها استفاده ک از حبه های سنال آهک

 متناسب با مر  باپی .

  پلت مصرف گردددادت دات ومقیاری از سنال آهک ، بعی از . 

  گرم حبه های سنال  4تا 3درهربعیازخهر ، به ازای هرمر  مقیار

 یع گردد .توز میلی متری ( در سالن 4 تا2آهک )

 جیره های آردی شکل با بافت مناسب

 و تی غذا به صورت کرامبهفته اول ،  5-4دردوره پرور  ، به استثنای 

سیستم گوارپی  ییه ،دگررپی بهتر مصرف پود ، سایامناسب ارات موجب

 . تر خواهی کرد  وعضقنی تر  وی را مر 

 ات میی ، به مر  ها امکدردوره تخمگذاری ، و تی جیره بافت خوبی داپته باپ

  .ماینی نمصرف غذایی خود را باال برده ،  تولیی و رپی زیاد تری پییا دهی تا 

را نشات مییهی که  Leeson(1979) و Summers  جیول زیر نتایج آزمایش

 و دانه کامل ارت خرد پیه  %60که حاوی جیره آردی پکل را با جیره ای 

 .بوده است مقایسه کرده انیجو 

 آردی شکل رت خردشده+ دانه کامل جوذ 

 0/102 5/114 مصرف )گرم/ روز(

 1/85 9/86 میاات تخمگذاری  %

 8/56 6/59 وزت تخم مر      گرم

 

کم  غذایی که ازبافت خوبی برخوردار باپی ، درا لیم های گرم می توانی از

 غذایی تابستانه مر  ها بکاهی .
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تا  5/0% ارات آت بین  80تا  75ا ل  به همین دلیل ، ما مصرف غذایی که ال

ر و تاین نوع جیره عمق  آسات  .توصیه می نمائیم میلی متری باپی را  2/3

    کنی .ارزات تر تولیی می پود زیرا مقیار خروجی آت ازآسیا  افاایش پییا می

 % حیاکثر 15میلی متر :            5/0سایاارات کمتراز 

 % حیاکثر  10متر :           میلی  2/3سایاارات باالتراز

  

بعیازسن  ، دوره پرور  در این توصیه ها همچنین برای جیره های مصرفی

ترمی زجذابیت این جیره ها و تی بار . هفتگی نیا بکاربرده می پونی  5یا  4

ه به ردی بیکییگرچسبییه بشونی .این زمانی اتفاق می افتی کگردد که ارات آ

 گیاهی افاوده پیه باپی.  % روغن 5/2تا  5/1جیره 

 

 انتخاب مواد اولیه

سیا  ازآهمچنین خا  زیادی دارنی وای که گرد وازبکاربردت مواد اولیه 

 کرد . بایی خودداریرنی افاودنی هایی که احتیاجی به آسیا  کردت  نیا نمودت

نات کلسیم بایی به % از کرب 70 -60و تی جیره عاری ازپودرگوپت باپی ، 

مصرف پود ولی و تی حاوی پودر میلیمتر 4تا 2ایی به  ورصورت حبه ه

 % بایی افاایش پییاکنی . 80گوپت باپی ، مقیارکلسیم حبه ای پکل به 

 رانول تأمین گردد .گ -فسفربایی به صورت میکرو

 

  روش آسیاب کردن

ته یرساخیک دات آردی که بافت مناسبی داپته باپی ،  بایی با توجه به موارد ز

 پود :

باپی (  m/sec)متردرثانیه  55تا  50بایی بین  چکش هادر سمت آزاد رعت س 

( برای یک آسیا  rpmدور در د یقه ) 1500این سرعت ،  تقریبا  موابه با  .

د پو استفاده هاییازغربال توصیه میکنیم  سانتی متر می باپی .  ما 65با  ور 
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فضای  اپته باپنی زیراسوراخ های گرد دآنها ترجیحا  توری یا سرنی که پبکه 

 ور سوراخ ها بایی  می باپی .ازآنها بیشترنسبتا  باالتری داپته وخروجی کلی 

 به صورت زیرباپی:

 میلی متر،  8های سیمی   حیا ل  برای توری 

 میلی متر 10و حیاکثر  8هایی با سوراخ های گرد   حیا ل  برای توری

ای گی دارد . اسدتفاده از چکدش هدواین البته به نوع مواد اولیه مصرفی نیا بسدت

فرسوده باع  بداال رفدتن مقدیار درصدی ارات ریدا و کداهش خروجدی از آسدیا  

  می گردد .

مددا فقددم آسددیا  کددردت آت مددواد اولیدده را توصددیه مددی کنددیم کدده احتیدداد بدده آسددیا  

مددورد بافددت مددواد آسددیا  پددیه الا ددل دو بددار درهفتدده بایددی  کددردت داپددته باپددنی .

 د . بازبینی  رارگیر

 مخلوط ساختن

بی افاوده پیت بده مدواد خدام اولیده بایدی بخدو بل ازعناصرریامقیاروویتامین ها 

کیلددو گددرم درتددن باغددذا  3پددیش مخلددوط هددا بایددی درحددی ا ددل  مخلددوط پددیه باپددنی .

مخلدوط پدونی . بددی مخلدوط پدیت یددا دسدتکاری کدردت پددیش مخلدوط را میتدوات بددا 

 ، مورد بازبینی  رارداد.انیازه گیری منگنا به عنوات عنصرمعیار

 مسمومیت از برخی مواد معدنی

حددیاکثرمقادیر ابل  بددول عناصددرگوناگوت معددینی را مددی تددوات بدده صددورت زیددر 

 برآورد نمود:

     5000ppm منیایوم 2000ppm  پتاسیم

    5000ppm  کلر  5000ppm سییم

     1000ppm منگنا ppm  500 آهن

  500ppm -330 مس 2000ppm روی

  500ppm -300 یی    10ppm سلنیوم

 مربوط به آلودگی ناپی از سنال های فسفاتی  10ppm   وانادیوم
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 ترکیب پیش مخلوط های پیشنهادی برای تخمگذارهای تجارتی          

 دوره تولیی دوره پرور  برای تخمگذارهای تجارتی
 تولیی %2هفته تا 10 هفتگی 10صفرتا 

 میلی گرم درهرکیلوی جیره (ریزمقدارهای معدنی) 

 Mn ppm 60 60 70        منگنا

 Zn ppm 60 60 60          روی

 Fe             ppm 60 60 60آهن

 I ppm 1 1 1                 یی

 Cu           ppm 8 6 8 مس

 Se ppm 25/0 25/0 25/0        سلنیوم

 Co        ppm 25/0 15/0 15/0 کبالت
 )بین المللی یا میلی گرم در هرکیلوی جیره ین ها )واحدویتام

 A IU 000/13 000/10 000/10ویتامین

 D3 IU 000/3 000/2 500/2ویتامین

 E mg 25 25 20ویتامین

 K3 mg 3 3 3ویتامین

 mg 2 2 2 )تیامین( B1ویتامین

 mg 5 5 5 )ریبوفقوین( B2ویتامین

 mg 5 5 5 )پیرییوکسین( B6ویتامین

 B12 mg 02/0 01/0 015/0ویتامین

 mg 60 40 40 )نیاسین(نیکوتینیک اسیی

 mg 15 12 12 پنتوتنیک اسیی

 mg 75/0 75/0 75/0 فولیک اسیی

 mg 2/0 1/0 05/0 بیوتین

دراقلیم های  C ویتامین

 یا درتابستان گرم
mg   100 

 اولیه از محل موادکل مقدار کولین مورد نیاز)میلی گرم درهرکیلوجیره( 

 mg/kg 1600 1400 1400 کولین

 mg/kg - - 160 کولین
  آنتی اکسیدان اضافه شود
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