
 

 

 انواع خوراک ها برای ماهی قزل آال :

ر د” خوراکهای قزل آال بر اساس روش تولید به دو دسته تر و خشک تقسیم می شوند. در خوراک تر که معموال

محل مزرعه تولید می شود با توجه به اینکه خوراک روزانه تولید شده ونیاز به نگهداری در انبار ندارد از خشک 

 درصد می باشد.. ۲۰الی با” کن استفاده نکرده و به همین دلیل درصد رطوبت خوراک عموما

 ”در گذشته نه چندان دور بسیاری از مزارع جهت تأمین پروتئین خوراک از ضایعات کشتارگاهی نیم پز و یا گاها

 ۲ضریب تبدیلی باالی ”خام استفاده می نمودند که به دلیل گسترش آلودگی ممنوع اعالم شد.خوراک تر معموال

 دارد.

 خوراک خشک:

 ۱۲تا  ۸خوراکهایی که در کارخانجات مخصوص تولید خوراک تولید می شوند دارای حداکثر رطوبتی در حدود 

متغیر  ۲تا  ۸/۰درصد می باشند. ضریب تبدیل این خوراکهای بسته به کیفیت مواد اولیه و روش تولید مابین 

 است.

 روشهای تولید خوراک خشک:

 روش پلت پرس: -۱

ی که مورد استفاده قرار می گیرند دستگاههای تولید خوراک دام و طیور می باشد که در این روش دستگاههای

ممکن است در بعضی مواقع جهت بهبود کیفیت خوراک ، تغییراتی در آن ایجاد می کنند از جمله تقویت 

نجا آ در ، کاندیشنر کاندیشنر دستگاهی است که بعد از مخلوط شدن مواد اولیه وهدایت شدن به داخل آن 

تحت فشار و بخار حاوی مقداری رطوبت به اصطالح عمل آوری شده و سپس وارد دستگاه پلت گردیده و در 

 آنجا تحت فشار از سوراخهای دای خارج می شود..

 روش اکستروژن: -۲

فرآیند اکستروژن در حقیقت فرآیند پردازش مواد با دمای باال در زمان کوتاه است و این بوسیله عمل ترکیبی 

 طوبت ، حرارت ، انرژی مکانیکی و فشار صورت می گیرد.ر

مگا پاسکال(،  ۶اکسترودر همچنین یک عملکرد فنی است که بوسیله آن خوراک تحت افزایش پیوسته فشار)تا 

فرآوری ، اکسترود و پخته می شوند و سپس به دلیل افت ناگهانی فشار منبسط می گردند و حالت متخلخل پیدا 

کنیک می توان خوراک انواع آبزیان با چگالیهای مختلف تولید نمود این چنین خوراکی ظرفیت می کند با این ت

شناوری فرو روندگی آهسته و یا فرو رونده سریع خواهد بود. خوراک اکسترودر عالوه بر مزایای معمول خوراک 



 

 

میکرون و پیش ۲۰۰طر حداکثر پلت دارای مزه مطلوب تر، عدم تفکیک اجزاء )به دلیل استفاده از مواد اولیه با ق

مخلوط کن ها و کاندیشنرهای مخصوص ( نگهداری و حمل و نقل ساده ، تغذیه راحت و کاهش ضایعات هنگام 

 تغذیه ، می باشد.

 تغذیه روزانه :

ماهی قزل آال یک ماهی شکارچی بوده و جهت غذاگیری از قوه بینایی خود بهره می برد بنابراین خوراک دهی 

زمان روشن بودن هواانجام شود. میزان خوراک مورد نیاز روزانه ماهی قزل آال تحت تاثیر دمای آب بایستی در 

 بوده و نسبت به وزن متوسط ماهیان موجود در استخر انجام می شود.

هر تولید کننده خوراک نسبت به سطح انرژی و سایر پارامترهای دیگر خوراک تولیدی خود اقدام به محاسبه و 

 ول مخصوص می نماید که پرورش دهنده بتواند بهترین بازده را کسب نماید.ارائه جدا

 جدول مقدار مصرف خوراک اکسترود شده :

درجه سانتیگراد  ۱۶گرمی وجود دارد که دمای آب  ۵۰قطعه بچه ماهی  ۶۵۰۰ تعداد حوضچه یک در: مثال 

 است برای محاسبه مقدار خوراک روزانه به شرح ذیل عمل می نماییم.

 بتدا وزن کل ماهی موجود در استخر را به کیلو محاسبه می کنیم:ا

 ۶۵۰۰* ۵۰گرم =  ۳۲۵۰۰۰گرم :  ۱۰۰۰=۳۲۵کیلوگرم                 

 از و شود وصل متوسط وزن به طرف یک از که سطری یابیم می را خود ماهی متوسط وزن جدول روی از سپس 

درصد  ۱/۲گرمی و  ۳۵درصد مخصوص ماهی  ۵/۲می باشد چون  ۱/۲-۵/۲ عدد این کنیم می پیدا را دما به باال

 درصد در نظرگرفت سپس: ۳/۲گرمی  ۵۰گرمی می باشد می توان جهت ماهی  ۷۰مختص ماهی 

 کیلوگرم ۳۲۵*  ۳/۲= % ۵/۷ کیلوگرم                       

 .دنوبت تغذیه نمو ۵میلیمتر در  ۳کیلو خوراک سایز  ۵/۷ماهی موجود را بایستی با 

سایز 

(میلیمتر)   خوراک         ۲      ۵/۲         ۳        ۴         ۵         ۶      ۱۰-۸  



 

 

تعداددفعات خوراک 

۶        دهی در روز        ۶         ۵        ۴         ۳         ۲          ۲  

 گرم ماهی: ۵۰۰مقدارمصرف خوراک به کیلوگرم ازای هر 

 سایزخوراک

 )میلیمتر(

 

 طول ماهی )سانت(

 

 

 (گرم)     وزن ماهی 

۲ 
۱۱-۵ 

 

 

۲۰-۵ 
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۱۷-۱۳ 
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۲۱-۱۷ 

 

۲۰۰-۷۰ 

 

۵ ۲۱-۳۵ ۲۰۰-۵۰۰ 



 

 

 

 

  

 سایز پلت به میلیمتر به ازای وزن ماهی به گرم:

 سایز پلت

 )میلیمتر(

 وزن ماهی

 )گرم(

۲ ۲۰-۵ 

۵/۲ ۵۰-۱۵ 

۳ ۷۰-۳۵ 

۴ ۲۰۰-۷۰ 

۵ ۵۰۰-۲۰۰ 

 


