
 

 

 تغذیه شترمرغ

شتر مرغ ها، پرندگاني علفخوار هستند و رژيم غذايي آنها شبيه نشخوار كنندگان است. يونجه و ذرت درصد بااليي از تركيب غذايي 

شتر مرغ را شامل مي شود. به دليل دارا بودن روده هاي دراز و طويل قدرت هضم باال در خصوص مواد فيبري را دارند. جوجه ها 

شامل كنستانتره و علوفه خشك به  %23از هچ احتياج به تغذيه نداشته و سپس از غذاي با پروتئين  معموالً تا يكي دو روز بعد

صورت كرامبل تغذيه مي شوند. استفاده از يونجه سبز در طول دوره رشد از اهميت خاصي برخوردار است. جهت هضم بهتر غذا 

پروتئين و تا  %23پرورش ميزان يك كيلو خوراك در شبانه روز  بهتر است سنگريزه در اختيار پرنده قرار گيرد. تا سه ماهه اول

كافي مي باشد. شتر مرغها از شش ماهگي تا رسيدن به سن  %20كيلوگرم خوراك با پروتئين  8/1شش ماهگي به طور متوسط 

نسانتره مي خورند كيلوگرم دان به صورت پلت شامل علوفه خشك آسياب شده و ك 5/2سالگي( به طور متوسط روزانه  5/2بلوغ )

 قسمت كنستانتره + يك قسمت علوفه خشك آسياب شده( 8)

 از یك روزگي تا سه ماهگي:

روز ابتداي زندگي اش تغذيه كند.اطمينان از اينكه جوجه  10تا  7جوجه شترمرغ مي تواند از باقيمانده كيسه زرده براي مدت 

ت ممكن است نياز به افزايش شدت نور يا تغيير درجه حرارت سالن شترمرغ ها آب مصرف مي كنند، اهميت دارد. در غير اينصور

  باشد.

 مي استفاده سالن كف روي پرورش روش از اگر و باشد شده خرد شكل به ابتدا در ها جوجه مصرفي خوراك كه شود مي توصيه

  ن دانخوريها را وارد سالن كرد.توا مي آن از پس و شده ريخته مرغ تخم هاي كارتن يا روزنامه روي خوراك اول هفته طي شود،

 9 ينب خوراك انرژي مقدار كردن محدود. شود كنترل ها شترمرغ اوليه رشد بايد اسكلتي اختالالت و پا اشكاالت از جلوگيري براي

  .است كافي رشد كنترل براي معموالً كيلوگرم در متابوليسمي انرژي ژول مگا 10 و

لياف بيشتري نسبت به ساير پرندگان اهلي دارند ) به دليل تخمير در روده بزرگ ( ولي تنها ا هضم توانايي ها شترمرغ وجوديكه با

پس از رسيدن به سن معيني توانايي انجام اين كار را بدست مي آورند. لذا بهتر است طي چند هفته اول زندگي جوجه ها جيره 

جوجه ها براي هضم چربي در اوايل زندگي كاماًل پايين است. از اينرو  الياف خام به آنها داده نشود. ضمناً توانايي %5هايي با بيش از 

 چربي به آنها داده شود. %5نبايد بيش از 

 ماهگي تا یكسالگي: 3از 

احتياجات تغذيه اي پرندگان با افزايش سن آنها تغيير مي كند. لذا انرژي و الياف خام افزايش و مقدار پروتئين خوراك كاهش مي 

 5/10درصد افزايش داد. ضريب انرژي زايي خوراك بايد به حدود  10-11لياف جيره را در چهار تا پنج ماهگي به حدود يابد. بايد ا

 كاهش درصد 18-20 حدود به تدريج به بايد نيز خام پروتئين مقدار. يابد افزايش كيلوگرم بر متابوليسمي انرژي ژول مگا 10–

 به بايد دادن خوراك همچنين. شود حفظ 8/1 – 2: 1قابل دسترس بايد به نسبت  فسفر و كلسيم هاي غلظت بين تعادل. يابد

 .شود انجام آزاد صورت

 دوره پرواري:



 

 

چنانچه شترمرغ ها فقط براي گوشت و چرم پرورش يابند، مي توان نرها را جداگانه پرورش داد زيرا آنها سريعتر رشد كرده، نياز به 

و به عنوان تبديل كننده هاي خوراك براي يك دوره طوالني تر نسبت به ماده ها از كارايي جيره هاي با پروتئين باالتر داشته 

بيشتري برخوردارند. ضريب تبديل ماده ها زودتر خراب شده و لذا مجبورند در وزن پايين تري نسبت به ماده ها روانه بازار شوند. 

ادر نگهداري مي شوند تفاوت دارند. معموالً شتر مرغهاي گوشتي جيره غذايي شتر مرغهاي پرواري با شتر مرغهايي كه جهت گله م

كيلوگرم وزن دارند و كيفيت گوشت در سن يكسالگي  125تا  100در سن يكسالگي قابل عرضه به بازار مي باشند و حدود 

كه جهت گله مادر كيلوگرم گوشت استحصال مي شود.غذاي شتر مرغهايي  50مطلوب تر از هر زمان مي باشد. از هر الشه حدود 

كيلوگرم خوراك شامل كنسانتره و يونجه خشك و همچنين از طريق چراي  4نگهداري مي شوند به طور متوسط روزانه با خوردن 

يونجه سبز تأمين مي شود. شتر مرغ عالقه فراواني به چريدن در مزارع يونجه دارد به همين جهت در پرورش شتر مرغ كاشت 

 قرار داد.يونجه را بايستي مدنظر 

مي  8ماهگي حدود  6و در  5/2ماهگي  3و در  8/1ضريب تبديل مواد غذايي در سنين مختلف تفاوت دارد در سنين اوليه رشد 

باشد. با توجه به اينكه تغذيه شتر مرغ در كيفيت پوسته، پر و گوشت پرنده تأثير مستقيم دارد چنانچه در تغذيه اين پرنده دقت 

 كيفيت پوست و گوشت اثر منفي گذاشته و سودآوري آن مورد ترديد واقع خواهد شد. كافي مبذول نگردد، بر

 از یكسالگي تا توليد مثل:

نگهداري شترمرغ ها در شرايط ايده آل بسيار مهم است. چاقي يكي از مشكالت عمده اي است كه در محدوده سن يكسالگي و 

ا تغذيه كمتر از حد الزم، بلوغ جنسي را به تأخير انداخته و منجر به شروع توليد مثل بوجود مي آيد. همچنين گرسنگي كشيدن ي

ترين روش مي باشد. عملكرد ضعيف در طول توليد مثل مي شود. تركيبي از روشهاي محدوديت هاي كمي و كيفي خوراك مناسب

ني باشد قابل قبول است. الياف جيره جيره اي متعادل با ويتامينها و مواد معدني الزم كه ضمنا پروتئين و انرژي آن در سطح پايي

كيلوگرم جيره داد. در هواي سرد دادن تغذيه با يك منبع غني  5/1افزايش يابد. به شترمرغ ها بايد روزانه  %15مي تواند تا 

 پرانرژي ) مانند دانه سوياي پرچرب ( توصيه مي شود.

 فصل توليد مثل:

اده شود كه بايد داراي انرژي و پروتئين سطح باال يي بوده و از لحاظ الياف در ماهگي بايد به شترمرغ ها جيره مولد د 18از سن 

سطح پاييني قرار داشته باشد. گرچه مقداري از الياف جيره مي تواند توسط شترمرغ به انرژي تبديل شود ولي آنها طي فصل توليد 

  مثل نيازمند

 لگي(:سا 5/2 تا) پرورش دوران در مرغ شتر غذايي جيره نمونه يك

 %47ذرت دانه اي 

 %8/41يونجه خشك 

 %2پودر استخوان 

 %7پودر ماهي 

 %2منوكلسيم فسفات 

 %2/0نمك 

  آب



 

 

 آب، تأمين احتماال كه باشيد داشته نظر در ها النه طراحي در بايد را موضوع اين. دارند نياز آب به روز شبانه طول در پرندگان

ب و هواي سرد، ممكن است نياز به نصب آبگرمكن هايي باشد تا دماي آب را براي آ در. كرد خواهد تحميل شما به را اي هزينه

 درجه سانتيگراد ثابت نگه دارد و صرفا يخ نزدن آب كافي نيست. 20همه پرنده ها در 

ه ب شترمرغ ها عالقه به نوشيدن آب در حين غذا خوردن دارند كه اين عمل موجب كثيف شدن سريع آب مي شود و بنابراين بايد

طور منظم آب تميز در اختيارشان قرار گيرد. پرنده ها نياز مداوم به آب دارند و همين بر مصرف غذاي خشك تأثير مي گذارد. آب 

 بسيار سرد يا گرم مصرف آب را تحت تأثير قرار داده و اغلب موجب كاهش مصرف غذا مي شود


