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 و تخمگذار یگوشت نی| بلدرچ دیاموز یب یرا آسان و تخصص نیپرورش بلدرچ

هستید، ولی برای شروع کار کمی سردرگم هستید. از  بلدرچین پرورش شاید شما نیز از آن دسته افرادی هستید که مدت هاست به فکر
ش بازار فروش این کار مطمئن نیستید، از افراد زیادی مشاوره و کمک گرفتید ولی هر کدام به نحوی شما را از این کار منصرف کرده اند. دان

 پرورش شروع نحوه در این مقاله شما به صورت جامع با .و غذا و محیط زندگی این پرنده ندارید بلدرچین کافی در مورد نگهداری
 کشی جوجه نحوه ،ها بیماری از پیشگیری و نگهداری نحوه ، فروش بازار ، پرنده این غذای ، شروع برای الزم مکان حداقل ، بلدرچین
 .و خیلی موارد دیگر آشنا خواهید شد بلدرچین

. 

 
 

جدی قصد پرورش بلدرچین را دارید، باید بدانید که این کار روز به روز در حال رقابتی شدن است و همین االن که شما در حال  اگر به طور
خواندن این مقاله هستید، افرادی هستند که کار نگهداری بلدرچین را شروع کرده اند و در حال کسب درآمد هستند. پرورش بلدرچین اگر 

انجام شود، یک کار بسیار پر درآمد است، حتی ما شاهد افرادی هستیم که قبال کارمند دولت بوده اند و با تکثیر به صورت اصولی و جدی 
 !بلدرچین به درآمد بسیار باالیی رسیده اند و از شغل خود استعفا داده اند

کسانی که فقط به کار تولید و فروش تخم افرادی که به کار نگهداری بلدرچین مشغول هستند معموال به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 
این پرنده می پردازند، و در مقابل افرادی نیز هستند که به کار گوشتی کردن بلدرچین  ( کشی جوجه دستگاه نطفه دار ) برای استفاده در

 .مشغولند
شما باید قبل از شروع تصمیم تان را بگیرید، می خواهید فقط تخم بلدرچین عرضه کنید؟ یا می خواهید از بلدرچین جوجه کشی کنید و 

در نژاد های مختلفی وجود دارند و شما باید با توجه هدف خود نژاد های تخم گذار یا جوجه ها را پروار و گوشتی کنید؟ زیرا بلدرچین ها 
 .نژاد های گوشتی این پرنده را پرورش دهید

 

 آشنایی اولیه با بلدرچین

بلدرچین پرنده ای با جثه ای کوچک است که قادر به پروازهای کوتاه و سریع است و مانند دیگر پرندگان از دانه و حشره و سایر موجودات 
ریز تغذیه می کند، البته جالب است بدانید که گونه های ژاپنی و معمولی بلدرچین قادر به پرواز در مسافت های طوالنی هستند. و برای 

 .نها نیاز به قفس یا فضایی سر بسته می باشدنگهداری آ
بلدرچین ها نسبت به سایر پرندگان از مقاومت باالیی در برابر بیماری ها، سرما و گرما برخوردارند و در عرض شش هفته به یک پرنده 

عدد می  ۲۶۰اری آنها در سال به بالغ تبدیل می شوند و میزان تخم گذاری این پرنده بیشتر از سایر پرندگان است بطوریکه میزان تخم گذ
بار تخم گذاری می کنند. سرعت رشد باال و درصد تولید مثل باالی این پرنده، افراد زیادی را ترغیب به پرورش  ۵-۴رسد. یعنی هفته ای 
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 .بسیار باالست بلدرچین پرورش سود این پرنده کرده است. زیرا در پرورش بلدرچین دوره بازگشت سرمایه سریع و نرخ
 :  بلدرچین ها در نژاد های مختلفی وجود دارند که عبارتند از

 
 بلدرچین معمولی 

  ژاپنیبلدرچین 

 بلدرچین بریتانیایی 

 بلدرچین سفید انگلیسی 

 بلدرچین سفید آمریکایی 

 بلدرچین سینه سفید هندی 

 بلدرچین پوشالی 

 بلدرچین نیوزلندی 

 بلدرچین بارانی 

 بلدرچین هارلکوئین 

 بلدرچین قهوه ای 

 بلدرچین آبی 

 بلدرچین آبی آسمانی 
 

 .و سایر نژاد های بلدرچین که خارج از حوصله مطلب می باشد
 

 
 

می باشد. این دو نژاد بیشتر جهت تخم  بلدرچین ژاپنی نژاد و بلدرچین معمولی نژاد بیشترین نوع بلدرچینی که در ایران پرورش می یابند
پرورش می یابند، اگر قصد گوشتی کردن بلدرچین ها را دارید بهترین نژاد ها، بلدرچین سینه سفید هندی و بلدرچین سفید  گذاری

 .آمریکایی می باشد. ولی برای شروع بهتر است از پرورش بلدرچین معمولی کارتان را آغاز کنید
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 بازار مصرف گوشت و تخم بلدرچین

ترجیح می  مرغ خوشبختانه مردم ایران بیشتر از گذشته با خواص گوشت و تخم بلدرچین آشنا شده اند. و گوشت این پرنده را به گوشت
دهند. زیرا تخم و گوشت بلدرچین دارای درصد باالیی آهن، پتاسیم، روی، منیزیم و انواع ویتامین ها می باشد. گوشتش لذیذ تر از گوشت 
سایر پرندگان است. برای بیماری های قلبی و آسم و از بردن سنگ کلیه و مثانه بسیار مفید است. بسیاری از رستوران های لوکس خریدار 

 .شت بلدرچین هستند، مردم زیادی برای گرامیداشت مهمانان خود از گوشت بلدرچین برای پذیرایی از آنها استفاده می کندگو
بنا بر بازار مصرف و نوع فصل سال پرورش نوع بلدرچین متفاوت است، در برخی فصول مصرف گوشت بلدرچین باالست و در برخی موارد 

 .وجه به نیاز بازار مبادرت به پرورش نوع تخم گذار یا گوشتی این پرنده بنماییدمصرف تخم بلدرچین. شما باید با ت
 توصیه اکید می شود قبل از شروع به تاسیس مزرعه، کامال بازار این پرنده را بشناسید و برای خودتان مشتریان بالقوه جذب کنید. تحقیقات
 .میدانی خودتان را کامل کنید و رقیبان خود را بشناسید

اینجا به بعد توضیحات پرورش بلدرچین تخم گذار و بلدرچین گوشتی جدا از هم خواهد بود، شما نیز با توجه به هدف خود هر قسمت از 
 .از مقاله را که مایل هستید، مطالعه فرمایید
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گوشتی بلدرچین پرورش راهنمای  

 

 

 

ها می باشد تا گرفتن تخم از آنها، البته هستند کسانی که  در این مدل از کسب و کار هدف پرورش دهنگان بیشتر پروار کردن بلدرچین
هم بلدرچین ها را پروری می کنند و هم از آنها تخم می گیرد. در این صورت قضیه کمی پیچیده خواهد بود، چون برای این منظور باید از 

 .انند نژاد ژاپنی و نژاد معمولیقفس های مکانیزه استفاده کنید. و باید الزاما نژاد های تخم گذار را پروری کنید. م
ولی اگر فقط قصد گوشتی کردن آنها را دارید و قصد کسب درآمد آنچنانی از تخم آنها را ندارید، نژاد سینه سفید هندی و نژاد سفید 

 .آمریکایی مناسب می باشد. در این روش نیازی به خریداری قفس هم نیست

  فضا و شرایط مورد نیاز برای شروع
 

  :ع به پرورار کردن بلدرچین ها شما دو روش در پیش داریدبرای شرو

 

ستفاده از روش اول–  ستگاه : تخم بلدرچین خریداری کرده و با ا شی جوجه های د شی کنید و جوجه ها را از آنها  بلدرچین ک جوجه ک

 .پررررررروار کررررررنرررررریررررررد و برررررره بررررررازار عرررررررضررررررررره کررررررنرررررریررررررد

 .: جوجه بلدرچین چند روزه خریداری کرده و در یک فضای سربسته اقدام به پرورش آن ها نمایید روش دوم –
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صورت تجربی با خلق و خو ، طبیعت ، بیماری ه شنهاد می کنیم، چون ابتدا باید به  شروع کار روش دوم را پی ا و تغذیه این پرنده برای 

شته اید، می توانید با خرید  سر گذا شت  صورتی که این مرحله را پ شروع کنید. در  سطح انبوه  سپس کار خودتون را در  شوید،  شنا  آ

و یا حرفه ای تخم ها را تبدیل به جوجه کرده و آنها را پرورش دهید، زیرا در این روش میزان سوددهی  خانگی کشی جوجه دستگاه یک

دکار را پیشنهاد می کنیم چون این دستگاه ها قادر به جوجه کشی شما بسیار باال خواهد رفت. برای شروع دستگاه های جوجه کشی خو

 .خرررودکرررار از ترررخرررم انرررواع پررررنررردگررران بررردون نررریررراز بررره دخرررالرررت شرررررمرررا مررری بررراشرررررد

روز می باشد، در طی این مدت شما می توانید فضای مورد نظر برای پرورش بلدرچین ها را آماده  ۱۷دوره جوجه کشی بلدرچین معموال 

توانید از یک اتاق یا انباری استفاده کنید، این مکان باید بیرون از خانه باشد. چون پرندگان معموال بوی نامطبوعی  کنید ، برای شروع می

تولید می کند، مکان مورد نظر حتما باید دارای سیستم تهویه و سیستم گرمایشی و سرمایشی باشد، زیرا بلدرچین ها به گرما و رطوبت 

شروع ستند. برای  ساس ه سیار ح ستفاده کنید ، یک هیتر ارزان قیمت و کولر ارزان می  ب ستم تهویه می توانید ا سی کار از یک فن برای 

 .تواند سیستم های اولیه سرمایشی و گرمایشی شما باشد

 شرایط نگهداری بلدرچین از بدو تولد تا بلوغ کامل
 

 

 

جوجه ها بسیار حساس و مستعد بیماری هستند، در این دوره باید آنها را تحت شرایط خاصی و داخل یک اتاق پرورش دهید. فضای 

سه هفته اول دمای محیط جوجه ها باید  ۱مورد نیاز در این مرحله  شد. تا  شد، برای  ۳۶ – ۳۵متر مربع به ازای هر پرنده می با درجه با
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روز اول باید به آنها آب شررکر بدهید و کم کم فرف دان خوری و آب  ۳-۲مصررنوعی می توانید اسررتفاده کنید. در این کار از المپ مادر 

سانی باید  سانی را به  ۲۴خوری را جلوی آنها بگذارید. تا دو هفته اول نور ر سوم به بعد می توانید نور ر شد از هفته  ساعت  ۱۲ساعته با

شدن بلدرچین  شی نیز باید افزایش یابد و معموال دو متر مربع به ازای هر پرنده در نظر گرفته کاهش دهید. پس از بالغ  ضای پرور ها ف

هفته آماده فروش می  ۷-۶می شررود. فرف دانخوری و آبخوری باید به اندازه کافی درمحیط قرار داده شررود. معموال بلدرچین ها پس از 

 .شوند

است که بهترین غذا ها را برای او تهیه نمایید و این غذا باید شامل انواع مواد معدنی  برای اینکه یک بلدرچین خوب پرورش دهید، نیاز

سیم  سفر، روی و کل شود چون هر گونه کمبود در مواد معدنی مانند ف شد. بویژه در مورد جوجه ها باید این مورد رعایت  و ویتامین ها با

شد ساس بوده و باعث عقب ماندگی، کمبود وزن، عدم ر سیار ح شود. در چند روز اول می توانید با  ب سی در آنها می شکالت تنف پرها و م

مخلوط کردن مولتی ویتامین ها در آب آشررامیدنی انها این کمبود را برطرف کنید. در مورد پرنده بالغ نیز باید این مورد رعایت شررود. هر 

 .گررررررم غرررررذا مصررررررررف مررررری کرررررنرررررد ۳۵-۲۵پررررررنرررررده برررررالرررررغ در روز 

شما می توانید با کمک معموال برای بلدرچین ها  شود، که  شتی یا تخم گذار بودن آن تهیه می  سته به نوع گو صی ب صو دان های مخ

 .گرفتن از یک متخصص فرموالسین آن را به دست آورید یا دان ها را از مراکز معتبر تهیه نمایید

 

    جدول جیره غذایی یک بلدرچین در جدول زیر آورده شده است
  

 روزگی اقالم مصرفی در جیره ۱-۲۰تخمگذار دوره پرورش تا کشتار 
 

۲۰-۱ دوره پرورش تا کشتار تخمگذار  اقالم مصرفی در جیره روزگی 

 ذرت ۳۹۶ ۴۵۰ ۴۶۷

 سویا ۴۵۵ ۳۹۵ ۳۵۲

 گلوتن ذرت ۷۳ ۶۰ ۳۶

 نمک ۲ ۳ ۳

 سبوس گندم ۱۷ ۲۰ ۲۰

۳ ۵٫۲  ۵٫۲  مکمل معدنی 

۳ ۵٫۲  ۵٫۲  مکمل ویتامینه 

۵٫۰  ۳٫۰  ۴٫۰  لیزین 

۵٫۱  ۲٫۲  میتونین ۲ 

 A ویتامین ۱ ۱ ۱

۵٫۱  ویتامین ب کمپلکس ۳ ۳ 

۵٫۰  ۵٫۱  ۴٫۱  C ویتامین 
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۵٫۱  K ویتامین ۱ ۱ 

 D3 ویتامین ۱ ۱ ۲

۵٫۱  E ویتامین ۱ ۱ 

 دی کلسیم فسفات ۱۴ ۱۶ ۱۹

 صدف کربنات سدیم ۱۲ ۲۰ ۷۰

 روغن مایع ۱۵ ۲۰ ۲۵

۲٫۰  ۲٫۰  ۲٫۰  ضد کوکسیدوز 

 

 بیماری ها و خطرات تهدید کننده بلدرچین گوشتی
 

ار است. ولی این بدین معنی نیست که خوشبختانه بلدرچین ها در مقایسه با سایر پرندگان از مقاومت باالیی در برابر بیماری ها برخورد
ستم  سی ضوالت،  سازی مداوم ف ضد عفونی منظم محیط و پرندگان، پاک شتی،  این پرنده را به حال خود را رها کنید. رعایت موارد بهدا
کنررد می  یری  گ لو ج یمرراری هررا  ب بروز بسررریرراری از  تنررد کرره از  مو ری هسررر عوامررل بسررریررار  منرراسررررب از  هویرره   .ت

صیه می  سن ها کمک بگیرید، روش با این حال تو شک با تجربه جهت تامین واک سینه کنید، از یک دامپز کنیم حتما بلدرچین ها را واک
های واکسیناسیون آنها نیز به سه روش انجام میشود: مخلوط کردن واکسن در آب، اسپری و تزریق عضالنی. که روش اول مناسب می 
 .برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

ضعیفی که دار ستم دفاعی  سی شتر موافبت کنید، محیط آنها را جوجه ها به دلیل  شتر خطر ابتال به بیماری را دارند. از جوجه ها بی ند بی
 .همواره تمیز نگه دارید و هر گونه اشیای الوده را از دسترس آنها خارج کنید

 
 
 

  :  بیشترین بیماری هایی که یک بلدرچین ممکن است مبتال شود، عبارتند از
 

 انفوالنزا 
 نیوکاسل 
 مارک 
 کف پا تاول 
 سالمونا 
 برونشیت 

 
 .در مطلب انواع بیماری های بلدرچین در مورد بیماری ها به صورت مفصل صحبت کرده ایم

 
 ینتیجه گیر 

 
سیار کم  شتی و با هزینه اولیه ب ستاندارد و بهدا صورت کامال ا شما باید ابتدا مکان مورد نظر را به  شروع نگهداری بلدرچین گوشتی  برای 

سپس سپس با رعایت موارد گفته  آماده کنید.  ست.( ،  شما متغیر ا سرمایه  سته به  اقدام به خریدن چند جوجه کنید )تعداد جوجه ها ب
شتی کسب نموده اید  شروع کنید.حال که اطالعات اولیه در مورد پرورش بلدرچین گو شده جوجه ها را پروار کرده و کسب و کار خود را 

 .کسب و کار خود را شروع کنید گوشتی بلدرچین پرورش مطالعه می توانید با
 

http://bit.ly/2LMGDWY
https://eig-shop.com/
https://www.eig-shop.com/blog/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
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 یپرورش بلدرچین گوشت

 

 

 

 

گذار تخم بلدرچین پرورش راهنمای  

 بیشتر ها بلدرچین کردن گوشتی هزینه دارند عقیده چون دهند. می پرورش گذاری، تخم جهت صرفا را ها بلدرچین دهنگان پرورش بیشتر

 را آنها میتوان صورت این در میشود. کم آنها در گذاری تخم قدرت و شوند می تر مسن مرور به ها بلدرچین تخم، برداشت با همزمان و است

 .است زودتر گذار تخم بلدرچین پرورشیسودده دوره تر مهم همه از و کرد. بازار روانه گوشتی ینبلدرچ عنوان به

 

رراهنمای پرورش بلدرچین تخم گذا  

http://bit.ly/2LMGDWY
https://eig-shop.com/
https://www.eig-shop.com/blog/%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/
https://www.eig-shop.com/blog/%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85/
https://www.eig-shop.com/blog/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C/
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  :   در مورد پروش بلدرچین تخم گذار به موارد زیر خواهیم پرداخت
 

 فضا و شرایط نگهداری 
 اهمیت تغذیه 
  ها و خطرات احتمالیبیماری 
 بسته بندی محصوالت 
 مجوز های الزم 

 

بلدرچین تخم گذار فضا و شرایط نگهداری  
 

 برای شروع به تخم گیری از بلدرچین ها، بهتر است چند بلدرچین ماده بالغ و سالم را از افراد مطمئن و آگاه تهیه کنید و با خریداری یک
 .قفس مکانیزه شروع به تخم گیری از آنها بکنید

 :  دقفس های مکانیزه دارای ویژگی هایی هستند که باید شامل موارد زیر باش
  زنگ داشته باشدجنس استیل و ضد 
 مقاوم و محکم باشد 
 دارای مکانی برای ریختن دان باشد 
 دارای مکانی برای جمع شدن تخم باشد 
 )مناسب بلدرچین باشد) نه زیاد کوچک و نه زیاد بزرگ 
 پالستیکی نباشد چون بیماری قارچی تولید می کند 

 
باشررررد، ناسررررب  یه قوی و م ید دارای سررریسرررتم تهو با هداری  ند فضررررای نگ ید می کن نامطبوعی تول گان بوی  ند  .چون پر

 ۲۱-۲۰سیستم گرمایشی و سرمایشی نیز مد نظر قرار بگیرد چون بلدرچین ها به دما حساس هستند و دمای محیط آنها همواره باید بین 
 .درجرررررررررررررررررررررررررررررره برررررررررررررررررررررررررررررراشررررررررررررررررررررررررررررررررد

 .تری دارنرردسررریسرررتم نور رسررررانی قوی نیز بررایررد در نظر گرفترره شرررود، چون بلرردرچین هررا در نور زیرراد بهره وری بیشررر
 .محیط آنها باید بدون استرس باشد. یعنی با صدا های مهیب و ترسناک، بهره وری یا میزان تخم گذاری آنها کاهش می یابد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2LMGDWY
https://eig-shop.com/
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 اهمیت تغذیه بلدرچین تخمگذار
  

راهمیت تغذیه بلدرچین تخمگذا  

  
آن کیفیت تغذیه پرنده بر میزان تخم گذاری او تا یر بسزایی دارد، سعی کنید غذای بلدرچین ها را از مراکز معتبر تهیه کنید. تا از کیفیت 

البته این کار نیاز به تخصص دارد، اگر متخصص آشنا دارید  مطمئن باشید. دان های مصرفی بلدرچین را خودتان نیز میتوانید تهیه کنید

 .می توانید فرموالسیون دان بلدرچین را از او تهیه نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2LMGDWY
https://eig-shop.com/
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  :   جدول غذای کامل یک بلدرچین باید شامل موارد زیر باشد

 روزگی اقالم مصرفی در جیره ۱-۲۰تخمگذار دوره پرورش تا کشتار 

رورش تا کشتاردوره پ تخمگذار  ۱-۲۰  اقالم مصرفی در جیره روزگی 

 ذرت ۳۹۶ ۴۵۰ ۴۶۷

 سویا ۴۵۵ ۳۹۵ ۳۵۲

 گلوتن ذرت ۷۳ ۶۰ ۳۶

 نمک ۲ ۳ ۳

 سبوس گندم ۱۷ ۲۰ ۲۰

۳ ۵٫۲  ۵٫۲  مکمل معدنی 

۳ ۵٫۲  ۵٫۲  مکمل ویتامینه 

۵٫۰  ۳٫۰  ۴٫۰  لیزین 

۵٫۱  ۲٫۲  میتونین ۲ 

 A ویتامین ۱ ۱ ۱

۵٫۱  ویتامین ب کمپلکس ۳ ۳ 

۵٫۰  ۵٫۱  ۴٫۱  C ویتامین 

۵٫۱  K ویتامین ۱ ۱ 

 D3 ویتامین ۱ ۱ ۲

۵٫۱  E ویتامین ۱ ۱ 

 دی کلسیم فسفات ۱۴ ۱۶ ۱۹

 صدف )کربنات سدیم( ۱۲ ۲۰ ۷۰

 روغن مایع ۱۵ ۲۰ ۲۵

۲٫۰  ۲٫۰  ۲٫۰  ضد کوکسیدوز 

 

 طرات احتمالیبیماری ها و خ

جهت باال بردن راندمان کار و به دست آوردن حداکثر نتیجه اکیدا توصیه می کنیم که در محیط پرورشی پرندگان موارد بهداشتی رعایت 

شود. هم چنین ضد عفونی منظم محیط و پرندگان، پاکسازی مداوم فضوالت، سیستم تهویه مناسب از عوامل بسیار مو ری هستند که از 

 .یررررراری از بررررریرررررمررررراری هرررررا جرررررلررررروگررررریرررررری مررررری کرررررنررررردبرررررروز بسررررررر

سن ها کمک بگیرید، روش  شک با تجربه جهت تامین واک سینه کنید، از یک دامپز صیه می کنیم حتما بلدرچین ها را واک با این حال تو

http://bit.ly/2LMGDWY
https://eig-shop.com/
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ناسب می های واکسیناسیون آنها نیز به سه روش انجام میشود: مخلوط کردن واکسن در آب، اسپری و تزریق عضالنی. که روش اول م

 .باشد

 

 

 :   اغلب بیماری هایی که یک بلدرچین بالغ ممکن است مبتال شود، عبارتند از

 انفوالنزا 

 نیوکاسل 

 مارک 

 تاول کف پا 

 سالمونا 

 برونشیت 

 .در مطلب انواع بیماری های بلدرچین در مورد بیماری ها به صورت مفصل صحبت کرده ایم

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2LMGDWY
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 بسته بندی محصوالت بلدرچین تخمگذار

  

 

 ربسته بندی محصوالت بلدرچین تخمگذا

  

بسته محصول فرایند نهایی هر واحد تولیدی و مهم ترین مرحله در هر واحدی می باشد. چون بسته بندی یک محصول تا یر بسزایی در 

 .فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروش آن دارد

یت بسته بندی محصول شما به مشتری می فهماند که شما چقدر برای محصول خودتان و مشتری ارزش قائل هستید، شاید بارها با کیف

 .موارد این چنینی برخورد داشته اید

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2LMGDWY
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 :    در بسته بندی محصول موارد زیر را رعایت کنید

 از قالب مناسب تخم بلدرچین استفاده کنید. 

 و مقاومت باالیی برخوردار باشد قالب مورد نظر از کیفیت. 

 برای تولیدی خود یک نام تجاری تعریف کنید. 

  ،صول، ادرس تولیدی شرایط نگهداری مح سب زیبا طراحی کنید. ) در داخل لیبل نام تجاری خود ،  یک لیبل یا برچ

 (شماره تماس، شماره پروانه کسب، شماره پروانه بهداشت، عالمت استاندارد را درج کنید. 

 لیبل ها را همراه با مهر تاریخ تولید و تاریخ انقضا بر روی قالب ها بچسبانید. 

 

 مجوز های الزم

شرفت کار و افزایش فروش اخذ این مجوز ها  شید، ولی با پی شته با سب ندا شت و پروانه ک شروع کار نیازی به پروانه بهدا شاید برای 

 بلدرچین پرورش پرورش بلدرچین تخمگذار کسررب نموده اید می توانید با مطالعهضررروری خواهند بود.حال که اطالعات اولیه در مورد 

 .کسب و کار خود را شروع کنید تخمگذار

  

  

 رپرورش بلدرچین تخمگذا

  

 نتیجه گیری در مسیر پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین کاری پر سود است. زیرا با توجه به خصوصیاتی که بلدرچین ها دارند، حاشیه سود این کار باال و دوره بازگشت سرمایه 

 .سرررررررررررررررررررریررررررررررررررررع مرررررررررررررررری برررررررررررررررراشرررررررررررررررررررد

شروع کنید و پس از  صدا  سر و  شی این کار را با چند جوجه و یک مکان کوچک و به دور از  صورت آزمای شود ابتدا به  شنهاد می  پی

 .ردن آنها تصمیم نهایی خود را برای مراحل بعدی بگیریدگوشتی ک

اگر شما نیز پرورش دهنده بلدرچین هستید یا در این زمینه تجربه دارید ، بسیار خوشحال میشیم در قسمت دیدگاه ها تجربیات خود را 

 .با دیگران به اشتراک بگذارید

 

http://bit.ly/2LMGDWY
https://eig-shop.com/
https://www.eig-shop.com/blog/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/
https://www.eig-shop.com/blog/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/
https://www.eig-shop.com/blog/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%84%d8%af%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%85%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1/


 

 
http://bit.ly/2LMGDWY                                                                                                         https://eig-shop.com 

 

 های الزم برای پرورش بلدرچیندانسته  15

 

 

 

 

 و تنظیم تهیه 

 EIG-SHOPاینترنتی فروشگاه 

https://eig-shop.com 

http://bit.ly/2LMGDWY
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