اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ/
اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه
ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ۸
اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ

ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار راﻫﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻮﻟﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺣﺬف ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اداﻣﻪ
ﻣﺮغ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﯽﭘﻮر
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ
ﺗﺨﻤﮕﺬار راﻫﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﻏﺪارﻫﺎ در ﺣﺎل
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ راه اﻧﺪازی دوﺑﺎره اﯾﻦ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮﻟﺖ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﭘﻮﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ۱۱
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﻟﺖ از  ۳۴ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۴۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ،از ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺗﺎ ﺳﻦ  ۹۰اﻟﯽ

 ۱۱۰روزه ﮔﯽ ﭘﻮﻟﺖ ) ﻧﯿﻤﭽﻪ ﺗﺨﻤﮕﺬار( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮغﻫﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دوره رﺷﺪ و دوره ﺗﺨﻤﮕﺬاری اﺳﺖ ،ﺟﻮﺟﻪ
ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه
ﭘﻮﻟﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﺮورش ﭘﻮﻟﺖ دارای ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮوش اﺳﺖ.
ﻧﺒﯽ ﭘﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻮﻟﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ راهاﻧﺪازی دوﺑﺎره واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻣﺮغﻫﺎی ﺧﻮد را
راﻫﯽ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﯾﮏ ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵ﻣﺎه
زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ ﺻﺮف اﯾﻦ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﻏﺪار ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺒﯽﭘﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ۱۰۰ﻫﺰار راﺳﯽ ﻣﺮغ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺻﺮف اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﻼم ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ۱۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪار ،ﻓﻘﻂ در ۵۰
درﺻﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﻣﯿﻬﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﻪ رﻏﻢ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از ﺳﺎل ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﺪاران ﺑﻪ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

