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ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا | آﻣﻮزش ﻧﻬﺪاری و ﭘﺮورش
ﻓﻨﭻ
ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا  :ﻓﻨﭻ ﻫﺎی زﺑﺮا ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘ
ﻣ ﺗﻮان از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار آن ﻫﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮐﺮد و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی آن را ﭘﺮورش داد .ﻓﻨﭻ ﻫﺎی زﺑﺮا
واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﻮﺑ آن ﻫﺎ را ﻏﺬا ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارای ﭘﺮﻫﺎی رﻧ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری از آن ﻫﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼ و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﺗ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮورش اﯾﻦ
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا آﻣﻮزش ﻧﻬﺪاری و ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ

آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از

ﭘﺲ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ ﻫﺎ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ  ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺿﺮوری و ﭘﻮل
اﺿﺎﻓ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه

اﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،
آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪن ﻗﻔﺲ ﺑﺮای ﻓﻨﭻ

ﺧﺮﯾﺪن ﻗﻔﺲ ﺑﺮای ﻓﻨﭻ
ﯾ ﻗﻔﺲ را ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓ را ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﻓﻨﭻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و اﺻﻮﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻗﻔﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺪاری ﭘﺮﻧﺪه راﺣﺖ ﺗﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ

ﻃﻮل و ﻋﺮض  45در  30ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮورش اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا

در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮوف آب و ﻏﺬا و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﯿﻠﻪ ﻗﻔﺲ ﻓﻨﭻ

ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯾ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪه در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺑﺬارﯾﺪ .ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾ اﻧﺸﺖ دﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﯾﺎد از ﻫﻢ دور ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای ورزش دادن ﺑﻪ ﺑﺎل ﻫﺎی ﺧﻮد در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ
از ﻣﯿﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ دﯾﺮ ﺑﭙﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﻓﻪ ای را ﺑﺮ ﮐﻒ ﻗﻔﺲ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

ﻇﺮف ﻏﺬاﯾ ﻓﻨﭻ

ﻇﺮوف ﻏﺬا و آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻇﺮوف آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘـ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در داﺧـﻞ آن ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﺑﯿﺮﻧـﺪ زﯾـﺮا ﻓﻨـﭻ ﻫـﺎ در داﺧـﻞ ﻇـﺮوف آب ﺣﻤـﺎم ﻣـ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻇـﺮوف
ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ دان ﺧﻮری ﺳﻪ ﺳﻮراﺧﻪ و آب ﺧﻮری اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻔﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮار دادن ﻗﻔﺲ در ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﻔﺲ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮورش آن ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی
ﻓﻨﭻ زﺑﺮا ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻔﺲ در ﺟﺎﯾ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد ﮐﻪ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻔﺲ را در
ﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺎرﯾ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻗﺮار دادن ﻗﻔﺲ در ﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ

آﺷﯿﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﻻﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ دار را ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻫﺮ ﺟﻔﺖ
ﻓﻨﺞ ﺑﻪ ﯾ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻦ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوﺷ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺮار دادن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺸ در داﺧﻞ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی ﻓﻨﭻ

ﻗﺮار دادن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺸ در داﺧﻞ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی ﻓﻨﭻ
ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺸ را در داﺧﻞ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﻓﻨﭻ ﻫﺎ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﯿﺎر

ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣ آﯾﺪ و آن ﻫﺎ را در داﺧﻞ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .ﻓﻨﭻ از ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺧﺮﯾﺪاری ﯾ ﺟﻔﺖ ﻓﻨﭻ زﺑﺮا

ﺧﺮﯾﺪاری ﯾ ﺟﻔﺖ ﻓﻨﭻ زﺑﺮا
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﺟﻔﺖ ﻓﻨﭻ زﺑﺮا را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ .در روﻧﺪ ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا ﺑﺮای ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ از ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ

ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ دارای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧ ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻣﺎده ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ.
– ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  6-9ﻣﺎه ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﻨﭻ ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮان از ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوﺷ ﻫﺎ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻨﭻ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻔﺘ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎر  ،ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﺳﺮوﺻﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ

ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از اﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ در ﻧﻬﺪاری و ﻏﺬا دادن ﺑﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻨﭻ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﮐﻠﺴﯿﻢ دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺧﺮد ﺷﺪه و اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺘﻠﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد .داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮوﺷ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ارزن ﻏﺪای اﺻﻠ ﻓﻨﭻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.

ﻧﻮردﻫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻨﭻ
ﻧﻮردﻫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .آن ﻫﺎ را داﺧﻞ ﮔﺎراژ ﯾﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ 14 .ﺗﺎ  16ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﻮررﺳﺎﻧ در روز ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻓﻨﭻ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ.

ﺟﻔﺖ ﺷﺪن و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻓﻨﭻ ﻫﺎ

ﺟﻔﺖ ﺷﺪن و ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻓﻨﭻ ﻫﺎ
ﺣﺪود  2ﺗﺎ  20روز ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﻓﻨﭻ ﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﭻ ﻧﺮ ﭘﺮواز ﮐﺮده و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮ ﻓﻨﭻ ﻣﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده زﯾﺮ

ﻧﻮک ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮان ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﺮای ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺧﺮد ﺷﺪه  ،ﭘﻨﺒﻪ  ،ﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﻮزﻧ درﺧﺖ
ﮐﺎج  ،و ﭼﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﺦ ﻣﻌﻤﻮﻟ را در ﮐﻒ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻨﭻ ﻧﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻﻧﻪ ﮐﺮده و
ﻓﻨﭻ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ آن را ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻﻧﻪ  1ﺗﺎ  2روز ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ.
در ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻬﻢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻨﭻ ﻣﺎده را
ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﯿﺪ 7 .ﺗﺎ  40روز ﭘﺲ از ﻻﻧﻪ ﺳﺎزی  ،ﻓﻨﭻ ﻣﺎده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﺳﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻨﭻ ﻣﺎده ﻣ ﮔﺬارد در ﻫﺮ دوره  10ﻋﺪد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻨﭻ ﻣﺎده ﻣ ﮔﺬارد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ آب و ارزن اﺳﺖ .ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده
ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻓﻨﭻ

ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻓﻨﭻ
ﻣﺪت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار ﻓﻨﭻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺮه  14روز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ از روز  12ام  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﭽﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻧﻄﻔﻪ دار آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد و ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮک زدن ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ 11 .روز اول ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  37.5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ  37درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﺘﺮ  55ﺗﺎ  61درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﭽﺮ ﻣﻘﺪاری اﻓﺰﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ
ﯾ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻬﺪاری ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ زﺑﺮا ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﭻ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ آن ﻫﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻨﯿﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺿﺮورت ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وارد ﺷﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ  ،ارزن ﻏﺬای اﺻﻠ ﺟﻮﺟﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻓﻨﭻ ﻫﺎ را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه واﻟﺪﯾﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری از آن ﻫﺎ را ﻣ ﺑﻠﻌﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪه را از ﮔﻠﻮ ﺑﯿﺮون آورده و
در دﻫﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری  ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﯾ ﻏﺬای
اﯾﺪه آل ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از  20ﺗﺎ  28روز از ﻻﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺪن ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﭘﺮ دارد
اﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎی زﯾﻨﺘ و رﻧ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻻﻧﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ رﻓﺘﻪ ﻓﺘﻪ ﻏﺬا ﺧﻮدن و ﭘﺮواز ﮐﺮدن را ﯾﺎد ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از  3ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﺑﺎﻟﻎ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

