ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ – اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
آﺷﻨــﺎﯾ ﺑــﺎ روش ﻫــﺎی ﺗﺜﯿــﺮ ﻣــﺮغ ﻋﺸــﻖ  .ﺗﺜﯿــﺮ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤــﻮاره در ﻃــﺒﯿﻌﺖ از اﻫﻤﯿــﺖ وﯾــﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﺴﻞ و ﺑﻘﺎی ﻧﮋاد ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺜﻞ دارﻧﺪ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺰوی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺜﯿﺮ
دارﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ،روش ﻫﺎی ﺗﺜﯿﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮ

ﺗﺜﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ

ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎزﯾﻮﺷ و ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮدش را
دارد ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ از  6ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﺸﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎوم ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﺜﯿﺮ در ﻣﺮغ ﻋﺸﻘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .زﯾﺮا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش
و ﻓﺮوش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ درآﻣﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺮا
روزاﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎزی ﺑﺎ

ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

روش ﻫﺎی ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠ دو روش ﺑﺮای ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
روش ﻃﺒﯿﻌ : ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎده ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺑﯿﺪن آن روی
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ
روش ﻣﺼﻨﻮﻋ : ﺧﺮﯾﺪن ﺗﻌﺪادی ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ و ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﻮب

روش ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
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ﯾ از راه ﻫﺎی ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روش زﻣﺎﻧ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ
ﯾ ﺟﻔﺖ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻔﺖ
ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻣﻞ،
ﻣﺤﯿﻂ آرام و دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮط اول در اﻧﺠﺎم ﯾ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  10ﻣﺎه ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﯾ ﺟﻔﺖ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ،ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮدن ،ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدن ،ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺑﻮدن و ﺑﺎ
اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از دو ﻣﻮرد ﻓﻮق ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾ ﻻﻧﻪ ﭼﻮﺑ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ
ﮔﺬاری ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده ﻣ رﺳﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺎﻣﻠ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .از دﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻖ ،آرام و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ،دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻇﺮوف ،ﺻﺪای ﺳ و ﮔﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ،
دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ  22اﻟ 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﺑﺨﺎر ﺳﺎز در ﻣﺤﯿﻂ آﻧﻬﺎ
اﻟﺰاﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺎر اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس در ﺗﺤﺮﯾ ﺟﻨﺴ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧﻮک ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ،رﻗﺺ و ﺑﺎزﯾﻮﺷ او را ﺗﺤﺮﯾ
ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﮐﻤ ﺗﻼش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ

ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ روش ﻃﺒﯿﻌ ، ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻻﻧﻪ رﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ﺗﺨﻢ
ﮔﺬاری ﻣ ﺷﻮد و روزاﻧﻪ ﯾ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ  9اﻟ10 
ﻋﺪد رﺳﯿﺪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﻻﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻃﻮل دوره
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻫﺎ  18روز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻃﻮل دوره ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻧﺮ دوﺑﺎره
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده رو ﺑﻪ رو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎل درﮔﯿﺮی و ﺣﺘ زﺧﻤ ﺷﺪن دو ﻃﺮف وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل دوره ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ،ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻧﺮ را در ﻗﻔﺴ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﺣﻀﻮر ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻧﺮ در ﻗﻔﺲ اﻟﺰاﻣ
ﺑﻮده و ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻣﺎده ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺎرور ﺷﻮد.
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در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﺗﻌﺪادی ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﯾﻦ
روش زﻣﺎﻧ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﺼﺪ ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ

ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ اﻟﺰاﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﺑﺮای ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
دارای ﻣﺠﻮز از اداره داﻣﭙﺰﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﺎ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل
اﯾﻦ  18روز اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ ﺑﺎد ﻧﺮود .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آورﯾﺪ،
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﻢ اﯾﻨﻪ ﺑﺮق ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺎراﻧﺘ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻞ ﯾﺎ ﺳﻮاﻟ در ﮐﻨﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻪ و ﻧﺠﺎﺳﺘ ﺑﺮ روی
آن ﻧﻤﺎﻧﺪ .از ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺨﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﯿﻮل ﻧﺎم دارد و ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎزک ﺑﻮده از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و ﻣﯿﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻮﺗﯿﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج آب از ﺗﺨﻢ و ورود ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮم و ﺧﺸ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺣﺘ ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺰ ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﮔﺎز ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎه را  24ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  24ﺳﺎﻋﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن دﺳﺘﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را درون دﺳﺘﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و  18روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .دﻣﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ  37.2اﻟ 37.8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ ﻻزم ﺑﯿﻦ  58اﻟ 63 درﺻﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻃﻮل دوره ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧ در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪ ،آن را ﺳﺮﯾﻌﺎ
از دﺳﺘﺎه ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺗﺨﻤ ﮐﻪ رﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﻣﻨﻔﺤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﮐﻞ دﺳﺘﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻪ روز آﺧﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را دوره ﻫﭽﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ در اﯾﻦ دوره ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ از ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣ
آورﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را از ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ و درون ﺳﺒﺪ ﻫﭽﺮ در
داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﯾ روزه ﺗﺎ  10روزه و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

