
 

 

 آب و دانه بلدرچین چگونه باشد؟

 میزان دان مصرفی بلدرچین در روز چقدر است ؟ 

 یک واحد تولیدی چند نوبت به بلدرچین دان بدهد ؟ 

 روش های دان ریزی؟! 

  

 بررسی آب و دان و اهمیت آن در پرورش بلدرچین

 :خوراک

اکثر چیزهایی که مرغ  .ها همه چیز خوار هستند و از تنوع رژیم غذایی که می خورند لذت خواهند برد بلدرچین

 .از گلو پایین برود می خورد را می خورند. تا جایی که آنقدر کوچک باشد که

  خوراک آماده ماکیان-1

دسترس است .شبیه به غذای  بلدرچین دربرای بزرگ کردن  (Store bought feed)خوراک آماده ماکیان

زمانی که یک خوراک انتخاب می کنید باید حداقل  .آماده سگ است و همه اش از غالت یا سبزیجات نیست

ذارند. گ مناسب داشته باشید، زنده خواهند ماند و با درصد پروتئین کمتر تخم می پروتئین برای تولید تخم 24%

آن ها می دهید بیشتر باشد تخم  اهید داشت. هرچه در صد پروتئین که بهاما تخم های کوچکتر و کمتری خو

 .داشت های بزرگتر و پرنده های گوشتی تری خواهید

 تغذیه کمکی / مواد غذایی مکمل-2

این خوراک بسیار خوب به نظر می رسد. این ها برش های غذایی را به پروتئین در نسبت های بسیار موثر 

 .تبدیل می کنند

(B  کرم های خوراکی  

 .است  باشد ، به لحاظ هزینه بسیار ارزان قیمت %40می تواند راه کار کمکی در بازه پروتئین 

(C جوانه ها  

 .ه ، قبل از این که تبدیل به گیاه شوندروز 4-2غالت تازه جوانه زده ، 

(Dبذر یا دانه  



 

 

شود. هر چیزی یا بذر کوچک می تواند امتحان شود ، به ویژه اگر  هر بذر کوچکی می تواند غذای بلدرچین

 .بتوان با هزینه ی بسیار کم به وجود آید فراوان باشد و

(E حشرات دیگر 

 .ده پتانسیل تبدیل شدن به گوشت لذیذ بلدرچین را دارندخرمگس ، الرو ، سوسک، مورچه ، و همه نوع خزن

 : روش صحیح و اصولی دان ریزی و تغذیه بلدرچین

نیاز است  دانی که برای هر قطعه بلدرچین در طول روز برای تداوم زندگی وتخمگذاری مورد مقدار : نکته اول

گرم  60که هر بلدرچین توانایی مصرف تا  گرم می باشد ولی نباید این نکته را هم فراموش کرد 32تا  28بین 

بیش از مقدار مورد نیاز به دانخوری اضافه شود فقط باعث افزایش هزینه  دان را در هر روز دارد. و اگر دان

تخمگذاری کاهش  حتی ممکن است به دلیل تجمع بیش از حد چربی پس از چندین هفته راندمان هاست، و

 . چشمگیری داشته باشد

ریزی کنیم  گرم را در فواصل زمانی معینی دان 32تا  28بررسی های میدانی چنانچه همین  طبق : نکته دوم

 . بسیار افزایش خواهد داشت میزان تخمگذاری نسبت به ارائه یکباره همان مقدار دان در یک نوبت

د، بدین صورت در یک روز می باش وعده غذایی 4در نتیجه روشی که برای دان دهی به بلدرچین توصیه میگردد 

و یا بلدرچین های موجود در بستر به ازای هر بلدرچین  که براساس تعداد بلدرچین های موجود در هر قفس

می گردد  هر وعده غذایی در اختیار پرنده گذاشته شود . زمانی که برای دان دهی توصیه گرم دان در 8تا  7بین 

و در انتهای روز بین  16تا  15، سپس بین  12تا  11، سپس بین ساعت  8تا  7ابتدای صبح بین ساعت 

این ساعات با توجه به ساعات خاموشی و روشنایی سالن  می باشد . البته شایان ذکر است که 20تا  19ساعت 

 . شود ساعت تا دو ساعت پس از روشنایی انجام 1بهتر است که اولین وعده حداکثر بین  شما متغیر می باشد و

 :آب 

عملکرد خودشان را دارند . اگر زمان  فی برای فراهم کردن آب پرندگان وجود دارد . هر کدامگزینه های مختل

گزینه مطلوبی است.  اتومات آبخوری را هر روزه ندارید، یک سیستم کافی برای تمیز کردن و پر کردن کاسه ها

تازه تامین می کند. پرنده با نوک زدن به سوپاپ  این سیستم همه چیز را خشک نگه داشته و برای حیوانات آب

 .میکند مقدار آب مورد نیاز را جذب

 ”شوند پر“ نیست قرار  همچنین این کاسه ها



 

 

و  کاسه پرنده یک عدد 10وشید. به ازای هر ن خواهد هم را ظرف در  در عوض پرنده آخرین قطره ی موجود

 .کفایت میکند نیپل

اگر از آبخوری کاسه ای در بستر استفاده می کنید ، ته ظرف را با سنگریزه یا مرمر پر کنید تا جوجه ها غرق 

 .نشوند

 علت اولین این زیرا ، آب بسیار مهم است . اگر پرنده ها تخم نگذارند، مطمئن شوید سیستم آب رسانی کار کند

 .کمتر بشمار می آید بازدهی

 : یک چارت از خوراک متعادل برای بلدرچین ها در زیر نشان داده شده است

 

 

 


