A technical publication from Aviagen Turkeys Ltd

آماده سازی برای جوجه ریسی بوقلمون

آهادُ ساصی سالي ّوشاُ تا لَاصم ٍ تجْیضات ضشٍسی هَسد ًیاص ٍضشٍع یه دٍسُ هَفك دسپشٍسش ٍ تَلیذ تَللوَى
گَضتی.

اصًل
*پشٍسش هَفك تِ تْتشیي ضىل هوىيً ،یاصهٌذ یه ضشٍع خَب هی تاضذ.
*سهض هَفمیت دس داضتي یه سٍش سیستواتیه ٍ تا تشًاهِ ٍ هذیشیت واسآهذ ٍ آگاُ هی تاضذ.
*آهادُ ساصی سالي ٍ سیستن ّای هحیغی ،تاهیي لَاصم ٍ تجْیضات هَسد ًیاص ،هثیي یه ضشٍع خَب ٍ لثل اص
سسیذى جَجِ ّا تِ هضسػِ هی تاضذ.
* اسائِ هغالة فٌی هطاٍسُ ای ،دستیاتی تِ تْتشیي ًتیجِ ػولىشد اص جٌثِ ّای آهادُ وشدى لَاصم ٍ تجْیضات
هی تاضذ.
اصًل ايلیه
* ّ .وَاسُ آهادُ ساصی غحیح دس دستیاتی تِ اّذاف هَثش است تٌا تشایي جَجِ ّا لثل اص اتوام واس آهادُ ساصی تِ
سالي هٌتمل ًطًَذ
*تشًاهِ سیضی خَب هثیي یافتي تْتشیي صهاى دس جاتجائی جَجِ ّا هی تاضذ.
*سػایت لاًَى ته سٌی دس یه سالي (هضسػِ) تایذ سػایت ضَد.
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مدیزیت سیستم چىد سىی ،ویبسمىد بزوبمه هبی بهسبسی خًة ،بهداشت ي

!

ياکسیىبسیًن دقیق ي مسئًالوه در خصًص آگبهی اس مشکالت وبشی اس بیمبری هب،
به علت چزخه عًامل بیمبری سامی ببشد.

* سػایت ٍ آگاّی واهل اص هطىالت احتوالی هاتیي پشٍسش هَفك گلِ ّا (تیي آخشیي پشًذُ اسسالی تِ وطتاسگاُ
ٍجَجِ سیضی تؼذی) هاًغ اص جاتجائی ػاهل تیواسیضا اص گلِ ای تِ گلِ تؼذ هی گشدد.

ريش هب
 -1تمیش کزدن
*اعویٌاى وافی اص تویض تَدى سالي ٍ سٍش ّای تْذاضتی اػوال ضذُ دسسالي.
*سٍش واس تایستی ضاهل ول سالي ،توام لَاصم ٍ تجْیضات (داًخَسی ،آتخَسی ٍ غیشُ) ٍ ّش آى چِ وِ ول تاسیسات
سا احاعِ وشدُ ،تحت پَضص لشاس دّذ.
*تؼذ اص پاوساصی ،توام هٌاعك وِ لثال تویض ضذُ اًذ تایستی هَسد تاصتیٌی لشاس گیشد.
*ضایستِ است ًوًَِ گیشی هیىشٍتی غَست پزیش فتِ تا اص ػولیات تْذاضتی اعویٌاى حاغل ًوَد .ایي هَضَع هوىي
است جضء ضشایظ عشح تیوِ اجثاسی ٍ یا هَسد خَاستِ هطتشیاى تاضذ.
*اعویٌاى حاغل ضَد تا توام تلِ ّای حطشات ٍ جاًَساى هَری تویض ٍ دٍتاسُ عؼوِ گزاسی ٍ هجذدا دس هحل
هٌاسة لشاس گشفتِ اًذ.
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 -2تعمیزات
*اعوی ٌاى حاغل ضَد تاولیِ واسّای تؼویشاتیً ،گْذاسی لَاصم ٍ تجْیضات لثل اص جَجِ سیضی غَست پزیشد.
*هَاسد ریل احتیاج تِ تاصسسی ٍ ًگْذاسی داسًذ:
 ساختواى ٍ تاسیسات سیستن ّای تَْیِ سیستن ّای آتخَسی ٍ داًخَسی َّاوص ّا ٍ سایش تجْیضات الىتشیىی (ضاهل تشهَستات ّا) سیستن ّای حشاستی -اخغاس دٌّذُ ّا ،سیستن ّای اهٌیتی تاصداسًذُ ٍ هَتَس تشق ّای اضغشاسی

 -3حزارت
*جَجِ یىشٍصُ تَللوَى لادس تِ تغاتك واهل تذى تا ضشایظ حشاستی هحیظ اعشاف سادس ّفتِ ّای اٍل صًذگی ًذاضتِ ٍ
تِ سیستن ّای حشاستی سالي ٍاتستِ تَدُ تا حشاست تذى سا حفظ ًوایذ.
*ایي هْن است تا سیستن ّای حشاستی دس غَست ًیاص تِ غَست واهل فؼال تاضٌذ ٍ تَسظ هتخػع هشتَعِ
سشٍیس ّای الصم اًجام گیشد.
*سیستن ّای حشاستی تِ عَس واهل ٍ دٍ سٍص لثل اص جَجِ سیضی سٍضي ضًَذ.
*اص وافی تَدى سَخت هَسد ًیاص دس سیستن ّای حشاستی اعویٌاى حاغل ضَد.
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 -4ريشىبئی
*سالي تایستی داسای ًَس وافی جْت دستیاتی جَجِ تَللوَى ّا تِ داى ٍ آب تاضذ .دسضوي الگَی چیذهاى
داًخَسی ٍ آتخَسی ًیض سػایت گشدد.
*هٌاتغ ًَسی تایستی لادستِ تاهیي ًَستاضذت  100لَوس دس داخل حلمِ پشٍسش سا تاضذ.
*هَلؼیت هٌثغ ًَسی داخل حلمِ پشٍسش تاصتیٌی ٍ اص یىٌَاختی ًَس ٍتِ عَس هساٍی اعویٌاى حاغل ضَد.
*ضذت ًَس تایستی تشای چطن پشًذُ دس توام ًماط ٍ دس صیش هٌاتغ ًَسی ٍ یا هاتیي آى لاتل تطخیع ٍ تِ عَس هساٍی
تمسین ضذُ تاضذ.
*الهپ ّای سَختِ ٍ یا حثاب ضىستِ ٍ گشد ٍ غثاس ًاضی اص گلِ لثلی تویض ٍ یا تؼَیض ضذُ تا تیطتشیي تاصدُ ًَسی
سا داضتِ تاضذ.
*اص واسوشد غحیح ساػت ّا ٍ دیوشّای سٍضٌایی اعویٌاى حاغل ضَد.

 -5تغذیه
*اص تویضتَدى سیلَّای رخیشُ داى ٍ ّوچٌیي سیستن ّای داًخَسی اص گلِ لثلی اعویٌاى حاغل ضَد.پس اص آى اص
پشتَدى سیلَ ّای رخیشُ داى اعویٌاى حاغل ضَد.
*دٍ سٍص لثل اص جَجِ سیضی خَسان هَسد ًیاص گلِ جذیذ تْیِ ٍ اًتمال یاتذ.
*خَسان پشی استاستش جَجِ ّای تَللوَى تایستی ػاسی اص گشد ٍ خان تاضذ.
*داًخَسی ّا لثل اص اًتمال جَجِ ّا تِ عَس واهل اصخَسان پش ضذُ ٍ دس هَلؼیت هٌاسة ًسثت تِ هٌثغ حشاستی لشاس
گشفتِ تا اص آتص سَصی جلَگیشی ضَد.
*تِ ّواى دلیل داًخَسی ٍ یا سیٌی داى ًیض خیلی ًضدیه تِ هٌثغ حشاستی ًثاضذ.
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 -6آة
*اص تویض ٍ ضذػفًَی ضذى هٌاتغ رخیشُ ٍ ّوچٌیي لَلِ ّای اًتمال آب اعویٌاى حاغل ضَد.
*اگش سًٍذ ضذ ػفًَی هغاتك تا اغَل تْذاضتی غَست پزیشد ضشٍسی است تا لثل اص ًَضیذى آب تَسظ جَجِ ّا،
هَاد ضذػفًَی تِ عَس واهل اص سیستن اًتمال آب خاسج ٍآتىطی ضَد.
*سیستن آتخَسی تاصتیٌی ٍ ضیشّای آتخَسی تویض ٍ اص چىِ وشدى آى ّا اعویٌاى حاغل ضَد.
*آتخَسی ّاخیلی ًضدیه تِ هٌاتغ حشاستی لشاسًگیشد تا هاًغ اص سضذ ٍ ًوَ ػَاهل تیواسی صا ٍ تاوتشی ّا دس آب ضَین.

 -7بستز
*ّویطِ اص تستش تا ویفیت تاال ،تویض ،خطه ٍ ػاسی اص گشد ٍ خان استفادُ ضَد.
*تشاضِ ّای چَب تایستی توام سغح تستشساپَضاًذُ ٍ تا تَجِ تِ فػل جَجِ سیضی ًٍَع وف سالي 6،تا  10ساًتی
هتش ضخاهت داضتِ تاضذ .تیطتشیي استفاع تستش دس فػل صهستاى دس ًظش گشفتِ ضَد.
*هَاد لاتل استفادُ جْت تستش تایستی اص تشاضِ چَب ،تویض ،خطه ٍ ػاسی اص وپه ّا ٍ لاسچ ّا ،تخػَظ ػاهل
تیواسی تٌفسی (آسپشطیلَس) وِ تَجَد آٍسًذُ هطىالت تْذاضت ٍ سالهتی تشای جَجِ ّاٍ حتی واسگشاى هی ضَد
تاضذ.
*تستش تایستی غاف ٍ یىٌَاخت تاضذ ٍ تستش ًاغاف ٍ ًاّوگَى هَجة تغییشات دها دس وف هی ضَد.افضایص
ًاهالیوات ٍ تغییشات حشاستی هَجة استشس ٍ تلفات دس جَجِ ّا هی گشدد.
 -8طزاحی سبله
*ًحَُ استفادُ اص سالي هتٌاسة تا اتؼاد سالي ،تؼذاد جَجِ سیضی ٍ ظشفیت گلِ هی تاضذ.
*تغَس ولی هحیظ تایستی فضای وافی ،لاتل دستشس ،ساحت ٍایوي تشای جَجِ ّا فشاّن ًوایذ.
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 -9حلقه پزيرش
*حلمِ پشٍسش تایستی دٍ سٍص لثل اص جَجِ سیضی دس هحل ّای اص پیص تؼییي ضذُ هستمش ضَد.
*هحَعِ حلمِ پشٍسضی داسای  3تا  4/5هتش لغش تَدُ ٍ دیَاس آى اص تَسی هحىن سیوی ،پالستیىی ٍ یا همَا ٍ تا
استفاع ًْایتا  50ساًتی هتش تاضذ .سین ٍ تَسی لاتلیت ٍ تاصدُ تطتشی داسد تغَسی وِ هَجة تثادل حشاستی تاالتشی
دس هحیظ تش خالف همَا دس عَل فػل سشها ایجاد هی ًوایذ.
*ضایستِ است هادسّای هػٌَ ػی ٍ ّیتشّا دٍ سٍص لثل اص جَجِ سیضی سٍضي ضذُ تا صهاى وافی تشای گشم وشدى
تستش ،وف ٍ دیَاسّا داضتِ ٍ سالي پشٍسش تشاحتی گشم تواًذ.
*هادس هػٌَػی جْت اهٌیت تیطتش تایستی تا صًجیش تِ سمف ٍ دس هشوض حلمِ پشٍسش هحىن ضذُ تاضذ .استفاع هادس
هػٌَػی اص وف صهیي تستگی تِ ظشفیت ٍ تاصدُ حشاستی آى ٍ ّوچٌیي هیضاى دسجِ حشاست هَسد ًیاص لاتل دستشس
داسد.
*حلمِ پشٍسش تایستی هَلؼیت هٌاسة تشای داًخَسی ّا ٍ آتخَسی ّا فشاّن ساصد:
 حذالل تِ اصاء ّش  50تا  65لغؼِ جَجِ یه داًخَسی دس ًظش گشفتِ ضَد. پیطٌْاد هی ضَد تشویثی اص اًَاع داًخَسی وِ دس عَل سضذ ٍ پشٍسش جَجِ ّای تَللوَى ٍ ّوچٌیي اص داًخَسیسیٌی ضشٍستا استفادُ ضَد.
 آتخَسی صًگَلِ ای وَچه لاتل استفادُ است ،تمشیثا تاصاء ّش  100لغؼِ جَجِ یه آتخَسی دس ًظش گشفتِ ضَد. آتخَسی ّای پطتیثاى (هیٌی) اغلة لاتل استفادُ هی تاضذ. آتخَسی ّای ًیپل ػوَها دس پشٍسش تَللوَى استفادُ هی ضَد .تٌاتشایي پیطٌْاد هی ضَد تِ دستَس الؼول ٍظشفیت تَغیِ ضذُ اص سَی ساصًذُ آتخَسی ًیپل تَللوَى پیشٍی ضَد.
*ّیچگاُ آتخَسی ٍ داًخَسی سا صیش ٍ یا ًضدیه هادس هػٌَػی لشاس ًذّیذ.
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* آتخَسی ّا تایستی  24ساػت لثل ٍ دس غَست اهىاى ًضدیه تستش تؼثیِ گشدًذ .آتخَسی ّا صًگَلِ ای ٍ آتخَسی
ّای پطتیثاى تایستی تِ اًذاصُ  6هیلی هتش تا لثِ آتخَسی اص آب پش ضًَذ.
*پیطٌْاد هی ضَد ّش دٍ ساػت یىثاس آتخَسی ّا جْت جلَگیشی اص چىِ ٍ ًطتی وٌتشل ضَد.
*تالفاغِ پس اص ٍسٍد جَجِ ّا آب تاصُ دس اختیاسآًْا لشاسگیشد.

 -11ضدعفًوی وهبیی
*تؼذ اص سشٍیس ًْایی ٍ استمشاس لَاصم ٍ تجْیضات دس سالي ٍ حلمِ ّای پشٍسش تایستی گاص دّی جْت ضذ ػفًَی
تشای هثاسصُ تا آلَدگی ّای لاسچی ٍ وپىی غَست پزیشد.
*دسب سالي تایستی تستِ ًگْذاضتِ ضذُ ٍ فمظ واسگشاى تا چىوِ ٍ لثاس ضذ ػفًَی ضذُ اجاصُ ٍسٍد تِ سالي سا
خَاٌّذ داضت.

با آرزوی موفقیت
کار گروه علمی شرکت بوقلمون شاهسون
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