Дастур оид ба парвариш, нигоҳубин ва
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Мурғпарварӣ яке аз бахшҳои зудрас, сермаҳсул ва сердаромади
кишоварзӣ буда, хоҷагии халқро бо маҳсулоти серғизою парҳезӣ – тухм ва
гӯшт, инчунин пату пар ва поруи арзишнок таъмин мекунад.
Барои истеҳсоли маҳсулоти мурғпарварӣ нисбат ба маҳсулоти дигари
чорводорӣ 2-4 маротиба камтар вақт, хӯрок, меҳнат ва маблағ сарфа шуда,
соҳа самараи баланди иқтисодӣ медиҳад. Бинобар ин дар урфият мегӯянд,
ки “Аз ҳафт хазинаи ҷаҳон, яктои он мурғ мебошад”.
Нигоҳубин ва парвариши якчанд сар мурғи зоти тухмӣ дар шароити
хона, як оиларо метавонад тамоми сол бо тухмҳои тоза таъмин намояд.
Расм. Таъминоти ҳамешагии оила бо тухми мурғ

Тухм ва гӯшти мурғ маҳсулоти парҳезӣ буда, қобилияти ҳазмшавии
баланд ва ғизонокии хубро соҳиб аст.
Истеъмоли як тухм метавонад талаботи шабонарӯзии инсонро ба
витаминҳо, маводҳои минералидор ва аз ҷиҳати биологӣ фаъол то 30%
таъмин намояд.
Бо истифода аз тухм дар пухту пазҳои кулинарӣ маҳсулотҳои
гуногуни хуштамъ ва бомазза ба монанди кулчақанд, торт, печени,
инчунин таъом ва хӯришҳои болаззат тайёр мекунанд.
Расмҳо, ғизоҳо аз тухми мурғ

Ҳоло дар ҷаҳон ҳарсол афзуншавии истеҳсоли маҳсулоти
паррандапарварӣ нисбати маҳсулоти дигар намуди чорво 1-2 маротиба
зиёд мешавад.
Бинобар ин дар ояндаи наздик тараққиёти мурғпарварӣ дар ҷумҳурӣ
асосан дар хоҷагиҳои деҳқонию шахсӣ дар назар дошта мешавад.
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Маҳсулоти мурғони зотҳои кроссҳои (беҳтараш дурагашуда)
“Родонит”, “Ломан”, “Хайланд” ва дигар кроссҳо дар шароити
Тоҷикистон 200-250 дона тухмро дар як сол ташкил менамояд, ки нисбат ба
мурғони маҳаллӣ (таҳҷоӣ) 2-3 маротиба беҳтар буда, вазни тухмашон ҳам
зиёд аст.
Мурғони зоти тухмӣ (хайсекс уайт, хайсекс браун, легорни сафед,
сафеди русӣ, орёлӣ, ломан браун ва ғайра) сертухм ва тобоваранд.
Расм, мурғони зоти тухмӣ, хасекс уайт, хайсекс браун, легорн

Легорн
То имрӯз зоти хайсекс уайт, ки аз ҷониби селексионерони Голланӣ
бароварда шудааст, яке аз зотҳои сертухмтарин ҳисобида мешавад.
Новобаста аз андоза ва вазни хурди бадан (то 2 кг), мурғҳо дар як ҳафта
якчанд маротиба тухмҳои калон мекунанд. Вазни ҳар як тухм то 63 - 65 г
мерасад.

Расмҳо, баркашидани мурғҳои зоти “Хайсекс уайт”(вазни миёна 1,8 кг)

Расмҳо, баркаш кардани тухмҳо аз зоти мурғи “Хайсекс уайт”(65 г.)
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Ҳосилнокии солонаи мурғони зоти “Хайсекс уайт” аз 300 то 320 дона
тухм аст. Ҳосилнокии баландтарини тухмкунӣ дар синни 2-3 солагӣ ба
даст оварда мешавад, бинобар ин ҳар сол иваз кардани мурғон зарур нест
ва барои дар шароити хона нигоҳубин кардани ин зоти мурғон бисёр
қуллай аст.
Истеҳсоли тухм ва гӯшти мурғ
Тухм ва гӯшти парранда маҳсулоти хӯрокаи парҳезӣ мебошанд.
Ташкил намудани паррандапарварӣ дар ягон қитъаи замин осон буда,
оиларо дар тамоми фасли сол аз маҳсулоти қиматбаҳо ба монанди тухм ва
гӯшти парранда таъмин хоҳад кард. Як қисми назарраси фаъолияти
нигоҳубини паррандапарвариро метавонад кӯдакон иҷро кунанд.
Расмҳо, парвариши мурғ дар шароити хона

Парвариши мурғ
Аз рӯи маҳсулотнокӣ мурғҳо ба се гурӯҳ тақсим мешаванд. Мурғони
тухмдиҳанда, ки дорои истеҳсоли баланди тухмдиҳӣ доранд ва тез ба
балоғат расида ба тухумгузорӣ шурӯъ мекунанд. Даронҳо инстинкти
куркшавӣ ва хобидан барои чуҷабарорӣ суст инкишофёфтааст. Вазни
зиндаи ин зоти мурғҳо ба 1,6-2 кг, хурӯсҳо бошад то 2,5 кгмерасад.
Бо мурғҳои зоти тухмӣ (серпушт) дар кишвари мо ба таври васеъ
зоти легорн (Leghorn) маъмул гаштааст. Мурғони ин зот асосан ранги
сафед мебошанд.
Мурғҳои зоти гӯштӣ ва тухмӣ (истифодаи мумӣ); аз ин мурғҳо
шумораи зиёди тухм ва гӯштмегиранд. Бисёр зотҳои умумӣ мавҷуданд ба
монанди: род-айланд, австралорп, ню-гемпшир, юрловские ва бисьёр
зотҳои дигар.
Мургҳои зоти гӯшӣ (бройлер), барои гирифтани гӯшти зиёд ва
баландсифат парвариш карда мешавад.
Парвариши чӯҷаҳои дар инкубатор баровардашуда. Чӯҷаҳои хубро бо
намуди зоҳирӣ шинохта муайян кардан мумкин аст: онҳо сарҳаракат буда,
дар поҳо рост меистанд, шикам мувофиқ, ранги пойҳо ва нӯлашон ранги
зард доранд. Вазни миёнаи чуҷаҳои якрӯза ба 36-38 гр. баробар аст.
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Расм, инкубатор бо иқтидори 100 тухм дар шароити хона ва чӯҷаҳо

Ҳарорати муайянро дар ҳуҷраи ҷойгиршавии чӯҷаҳо нигоҳ доштан хеле
муҳим аст: дар синни 1–5 рӯз - 30-29 °; дар синни 6-10 рӯз - 28-26 °, 11-20 рӯз
-25-23 °, 21-30 рӯз -22-21 °, 31-40 рӯз - 21-18 °.
Ҳангоми парвариши чуҷаҳо аз зарфҳои пластикӣ (бақлашка), ки бо
оби гарм пур карда шудаанд истифода бурдан қулай аст. Дар як тарафи
қуттии сандуқмонандбақлашкаҳоро бо оби гарм гузошта болои онҳоро бо
матоъ ё коҳ ё арамайдаи чӯб мепӯшонанд. Аз байн қуттиро бо парда ҷудо
мекунанд. Барои аз як тараф ба тарафи дигар гузаштани чуҷаҳо дар қисми
поёнии парда сурохӣ мемонанд. Дар қисмати ҷойгиршудаи зарфҳои
пластикии оби гарм дошта ҷуҷаҳо гарм шуда истироҳат мекунанд. Ҳарорат
дар ин қисмат бояд 27- 300С бошад. Дар қисмати дигари қуттӣ, ки бидуни
зарфҳои пластикӣ аст, ҷуҷаҳо сайру гашт карда, ғизо мехӯранд. Қуттӣ ба
монанди сандуқ, бояд ҳатман сарпӯш дошта бошад. Оби гарми зарфҳои
пластикиро бо мурури хунук шудан дар давоми шабонарӯз якчанд
маротиба (4 маротиба дар ҳар 6 соат пас) иваз мекунанд.Андозаи қуттӣ: аз
сатҳи боло - 45x45 см, аз сатҳи поён -65 X 65 см, баландӣ - 45 см. Аз берун
қуттиро бо матоъи ғафс мепӯшонанд, ки ҳарорат дар дохили қуттӣ тез
хунук нашавад. Зарфияти (ҳаҷми) ғунҷоиши оби зарфҳо 7-8 литр басанда
аст. Қуттӣ барои парвариш ва нигоҳубини чӯҷаҳо дар панҷ рӯзи аввал
зарур аст. Ҳарорати ҳуҷрае, ки дар он қуттӣ гузошта мешавад, бояд аз 150
паст набошад.
Пас аз 40 рӯзагӣ, чӯҷаҳо ба гармидиҳии иловагӣниёз надоранд,
ҳарорати хонаро дар ин вақт дар дараҷаи 16-18 ° нигоҳ медоранд.
Дар ҳарорати муътадил, чӯҷаҳо хушҳол ва серҳаракат мебошандва
пару болашон ҳамвору дурахшанда мебошад. Онҳо бо иштиҳо хӯрок
мехӯранд ва зуд вазн мегиранд.Дар ҳарорати аз меъер баланд, низ
нафаскашии чуҷаҳо душвор шуда, бисёр об менӯшанд ва кам хӯрок
мехӯранд. Чунин чуҷаҳо суст афзоиш меёбанд, дарунравӣ метавонад ба
амал оядва нафаскашӣ мушкил шуда дар натиҷа ба марг оварда мерасонад.
Дар ҳарорати хеле паст, чӯҷаҳо дилгир шуда, дар як ҷо болои ҳам
ҷамъ мешаванд ва камҳаракат шуда, пару болашон аз хунукӣ рост мехезад.
Чунин рушди ҷавон суст ва оҳиста рушд мекунад.
Дар ҳуҷрае, ки чӯҷаҳо нигоҳ дошта мешаванд, ҳамешаҳаворо тоза
мекунанд, аммо бояд эҳтиёт кунед, то онҳо варзиши ҳавои хунукро ҳис
накунанд.
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Дар рӯзи 3-4-уми ҳаёти ҷуҷаҳо, дар ҳавои гарму офтобӣ,дар ҳарорати
берунии ҳаво на камтар аз 15 °онҳоро ба мӯҳлати на чандон дароз
баровардан мумкин аст. Чӣ қадаре ки онҳо дар ҳавои кушод бошанд,
беҳтаррушд мекунанд.Дар алафзори тару нам чӯҷаҳоро сар надиҳед.
Парвариши чӯҷаҳои зери мокиёни курк.Беҳтарин вақтбарои
хобондани тухумҳо дар зери мокиёни курк - охири моҳи март, апрел, нимаи
аввалимоҳи май мебошад. Мурғи модарии чуҷабарорро аз ҷумлаи мурғони
ором, солим ва бо доштани инстинкти хуби чӯҷабарорӣ интихоб карда
мешавад.
Расм, мокиён бо чӯҷаҳояш

Агар чунин мурғи курк дар мавсими чуҷабарорӣ ёфт нашавад, барои
тайёр кардани мурғба лона якчанд тухмро гузошта, мурғро онҷо
мегузоранд ва болои онро бо сабад мепӯшонанд, то ҳадде, ки мурғ баланд
шуда ба по пурра рост наистад. Як маротиба дар як рӯз, мурғро барои
хӯрок ва обхӯрдан аз лона – аз зери сабад озод мекунанд. Пас аз 3-4 рӯз,
мокиёнкурк шуда, дар лона болои тухмҳо мехобад.
Лонаро барои мурғи чуҷабарор дар сабад ё қуттие ҷой мекунанд, ки
ҳаҷмаш барои гузоштани такандоз, тухмҳо ва мурғи чуҷабарор мувофиқӣ
тавре қарорр медиҳанд, ки ин ҳаҷмро қарор медиҳед, то ки дар он ҷо ҷой
ва бо роҳат бошад. Дар лонаи хурд ва танг мурғметавонадтухмҳоро зер
карда шикаста нест кунад. Лонаро дар ҷои торик ҷойгир мекунанд,ки дар
он ҳавои хеле пок бо ҳарорати на камтар аз 12 ° гармӣ бошад. Лонаробояд
дар ҷои аз ҳад зиёд баландҷойгир накунанд ва агар лозим шавад, онро
метавонба ҷои дигар кучонид.
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Расм. лона бо мокиёни курк

Дар зери мурғ шумо метавонедтухмҳои паррандагони гуногун -тухми
ғоз, мурғобӣ ва мурғи марҷонро (индюк) гузоред. Лекин дар як мурғ
якбора тухмҳои паррандагони гуногунро намегузоранд, чунки мӯҳлати
баромадани чӯҷаҳо барои ҳар намуди парранда фарқ мекунад.Дар зери як
мурғи курки ҳаҷмаш муқаррарӣ, дар ҳавои гармшумо метавонед шумораи
зерини тухмҳоро гузоред: тухмимурғ-13-17, ғоз-4-7, мурғобӣ ва мурғи
марҷон- 9-11; дар хавои хунук бошад, тухми мурғ- 11-13,ғоз- 4-5, тухми
мурғ ва мурғи марҷон-7-9 дона тухм.
Беҳтар аст, ки тухмҳоро дар вақти шом (бегоҳ) ба зери мурғ гузоред,
валебоварӣ ҳосил кунед, ки ҳамаи тухмҳо дар болои такандоз мебошанд ва
дар зери бағали мурғ пинҳонанд. Тухмҳоеро, ки дар зери мурғ
нағунҷидаанд, аз лона хориҷ карда мешаванд.
Мокиёни курки дар тухмҳо хобида (модармурғ) ба нигоҳубини доимӣ
ниёз дорад: ба мурғ дон ва оби тоза медиҳанд ва ҳамарӯза шароити дар рег
ё хоки хушк хокбозӣ карданро, барои муҳофизат аз паразитҳои берунӣ,
муҳайё мекунанд.
Ҳангоми баромада рафтани мурғ
аз лона, бояд лонаро тафтиш
карда,тухмҳои
шикаста
ва
харошидашударо хориҷ кунед, агар
лозим бошад, такандозро иваз намоед.
Дар рӯзи 5-6-ум пас аз гузоштани
тухумҳо, онҳоро дар зери нурҳои
равшан менигаранд. Барои ин кор
картонро, ки қисми даруниаш бо ранг
сиёҳкарда
шудааст,
бо
намуди
силиндр печонида қубурча ё най
месозанд. Дарозии найчаи 13-16 см, паҳноиаш аз як тараф 5 см, аз тарафи
дигар - 3,5 см. Тарафи танги найро ба чашм гузоред, тухмҳоро ба тарафи
васеъ ҷафс гузошта давр занонда нигоҳ кунед.
Дар тухми чӯҷадор (бордор), доғи торик, ки бо ҳама паҳлӯҳобо
риштаҳои сурх – ояндарагҳои хунгузаркафшер шудаан дида мешаванд.
Ҳангоми гардиш додани тухмҷанин низ ҳаракат мекунад.
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Бо истифода аз овоскоп, низ тухмҳои бордорро муайян мекунанд
Расм, дар овоскоб якбора 10 тухмро монда мебинанд

Расм, тухмҳои бордор дар рӯзҳои гуногуни давраи инкубатсия

Тухмҳои бордор нашуда (бе хурӯс), ҷанин надоранд ва таҳти рӯшноӣ
сафедаи шаффоф ва зардии тозаи тухмро мебинед. Чунинтухмҳоро аз лона
мегиранд ва барои хӯрок истифода бебаранд. Тухмҳ бопораву ҳалқаҳои
сурхро низ азлона мегиранд ва пас аз пухтан онҳоро ба чуҷаҳо ва мурғон
мехӯронанд.
Ба ивази тухмҳои аз лона гирифташуда, тухмҳои нав намегузоранд,
зеро давраҳои баромадани ҷуҷаҳо аз тухмҳо мухталифҳастанд.
Ҳангоми парвариши чӯҷаҳои бо истифода аз мурғи курк, ба хона
гармидиҳии иловагӣ лозим намешавад. Мурғи модархудаш чӯҷаҳоро гарм
мекунад, инчунин ба онҳо ҷустуҷӯи хӯрокро таълим медиҳад.
Ғамхорӣ барои чӯҷаҳо ҳангоми зери парвариши модар ба воя расидан
танҳо ғизои дуруст доданро аз мо тақозо мекунад. Аммо дар зери назорат
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ва тарбияи модан низ на ҳамаи чуҷаҳо баробар афзоиш меёбанд: чуҷаҳои
заиф васуст инкишофёфтаро ҷудо карда, алоҳида ғизо медиҳанд.
Модармурғ чуҷаҳояшро дар давоми 30-40 рӯз ба сайру гашт бароварда
парвариш ванигоҳубин мекунад. Баъд аз он чуҷаҳо мустаќил мешаванд.
Баровардан ва парвариши чӯҷаҳо бе истифода аз мокиёни курк.
Яке из усулҳо, баровардани чӯҷаҳоро дар зери лампаи барқӣ
мебошад, аммо муваффақияти чӯҷабарорӣ вобастагӣ дорад аз чӣ гуна
қатъӣ риоя намудани меъёрҳои инкубатсионии дар поён тавсияшуда.
Дар як табақи сирдор бо диаметри 46 см, аррамайдаҳои хушки чӯбро
дар шакли лона созед, дар болои он курпаи кӯҳна ё одеялро гузошта, дар
он тухмҳоро гузоред (то 50 дона тухм). Дар болои тухмҳо
гузоредҳароратсанҷро
барои чен кардани ҳарорат гузоред. Дар
лоналампаро бо диаметри 42 см болои тухмҳо гузоред ва онро ба барқ
бошиддати 75 Вт. насб кунед.
Расм, Баровардани чӯҷаҳо бо истифода аз лампа
Лампа баланд ва паст карда мешавад,
чунки сими дароз дорад. Тухмҳоро бояд дар
як рӯз 4-8 маротиба аз кунҷҳо то марказ тоб
дода мегардонанд. Якумяк ҳафтаи аввали
инкубатсия дар болои тухмҳо ҳароратро дар
дараҷаи 40 °, дар дуюм ҳафта - 39 °, дар сеюм
- 38 °, бо кафидани тухмҳо ва баромадани
ҷуҷаҳо -36 °. Ҳар саҳар ва бегоҳ, тухмҳо бояд
сард карда шавандто ҳарорати дар сатҳи
онҳо баробар ба 32 °. Дар ҳароратибарзиёд
аз ин меъёрҳо тухмҳоро бо истифода аз
пулверизатор оби хунук мепошанд. Лонаро
бо тухмҳо дар рубарӯи тиреза, мегузоранд ва тирезаро ҳама вақт кушода
мегузоранд,то ки намӣ дар лона бо намии ҳавои беруна баробарбошад.
Дар сурати аз кор баромадани нерӯи барқ тухмҳоробо як матои ғафс
пӯшонида, ба рӯи он се дона грелкаи тиббиро бо оби гарм, ки ҳарораташ
40 - 42 °С аст мегузоран. Барои он ки гармкунакҳо хунук нашаванд, онҳоро
бо ягон матоъ мепӯшонанд. Хулоса дар рӯзи 21-уми инкубатсия чуҷаҳо аз
тухмҳо мебароянд. Чуҷаҳоро барои хӯшк шуданашон дар қуттии гарм
мегузоранд.
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Расм, баромадани чӯҷаҳо аз тухмҳо баъд аз 21 рӯз

Хӯронидани чуҷаҳо.Чӯҷаҳоро бори аввал паз аз тухм баромадан ё
харидорӣ кардан, дарҳол хӯрок диҳед. Агар дар инкубатор баромадани
чуҷаҳо кашол ёбад, ба онҳо баъд аз 8-10 соат ғизо медиҳанд, гарчанде баъд
аз баромадан онҳо суст мехӯранд ва кам нул мезананд.
Барои он ки ҷавонаҳо хуб ва боқувват рушд кунад, мо бояд қоидаҳои
асосии зеринро риоя кунем:
• ба онҳо фақат хӯроки тоза ва сифати баланд дошта диҳед;
• дар ҳар навбати хӯрокдиҳӣ хӯрокро ба серӣ диҳед;
• реҷаи рӯзмарраро қатъиян риоя кунед, яъне чӯҷаҳоро қатъиян
дар соатҳои муайяншуда ғизо бидиҳед: 10 рӯзи аввал - ҳар
дусоат (6-8 бор дар як рўз), аз 11-ум то 45-ум рӯз –дар ҳар се
соат, ва чуҷаҳои аз ин калонро- пас аз ҳар чорсоат.
Бори аввал ба чӯҷаҳо тухми сахт пухташударо хуб майда карда
мехӯронанд (як тухм барои 25-30 сар чуҷа).
Расм, тухми пухта ва майда какардашуда барои чӯҷаҳо
Хӯроки омехта барои чӯҷаҳо дар
рӯзҳои аввали аз тухм баромадан:
• Ҷуворимакка – 50% аз ҳаҷми
умумӣ;
• Ҷав – 8%;
• гандум – 16%;
• кефири равғаннокиаш кам – 1-2%;
• кунҷора – 14%.
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Расм, донхӯракҳои худсоз барои чӯҷаҳо

Зарфҳои обхӯӣ бояд ҳамеша бо оби тоза пур бошанд.
Расмҳо, обхӯракҳои оддӣ барои чӯҷаҳо

Аз рӯзи аввалба чуҷаҳо бояд арзан ё дигар ғалладонагиҳои куфта
майда карда ва аз сабусакҳо тоза карда шударо хӯронанд. Тухми
пухташударо бо ғалладонагиҳо омехта накунед. Ба чуҷаҳои сини то 1,5
моҳа додани ҷавдор додан маслиҳат дода намешавад. Дар ҷадвали 12
хароҷоти (истеъмоли) тақрибии хўроки чӯҷаҳо нишон дода шудааст.
Ҷадвали 12
Хароҷоти тақрибии хўроки барои чӯҷаҳои зоти тухмӣ
(грамм ба як сар дар як рӯз)
Хӯрок
Синну сол (рӯз)
1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-150
Ғалладонаи
2
3
4
7
12
16
20
15-50
майдакардашуда
Хӯроки
мураккаб
(Комбикорм)

3

5

10

18

11

24

28

35

35-50

Хӯрокиҳо аз
маҳсулоти
ҳайвонот
Шири беравған
Хӯришҳои
маъданӣ
(минералӣ)
Алафи сабз
Тухми пухтагӣ
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1
1-2

0,5

1,5

2

4

5

6

7-10

10
0,4

15
0,7

20
0,9

10
2

10
2

2,2

2,5-4,5

3

5

7

10

12

13

15

Варианти дигар:
Меъёри хўрокаи шабонарўзї барои чўљањои тухмї, %
Хўрока

Љуворимаккаи кўфташуда
Гандуми кўфташуда
Кунљораи лубиёгї
Сабўси гандумї
Зардоби дўѓ ё творог
Нахуд, мош
Тухми пухташуда
Алафи сабз
Сабзї
Бўр
Орди устухон
Хун

1–5

6 – 10

67
8
10
–
10
–
5
–
–
–
–
–

59,7
8
10
–
10
5
5
1
1
0,3
–
–

11 –
20
56,5
12
10
–
10
7
–
2
2
0,3
0,2
–

Син, рўз
21 –
31 –
30
60
46
42,5
15
20
15
15
–
–
8
5
7
5
–
–
3
4
3
4
0,5
1,0
0,5
0,5
2
3

61 –
90
36
22
12
5
3
5
–
5
5
2,0
1,0
4

91 –
120
33
25
10
10
–
5
–
5
5
2,0
1,0
4

121150
29
25
10
10
–
5
–
6
6
3,0
1,0
5

Аз рӯзи аввал то рӯзи сеюм, ба чӯҷаҳои тухми пухташударо майда
карда медиҳанд, дар шир арзанро то сахт шудан пухта, алафҳои ҷавонро
бурида реза карда (газна, юнучқа-беда). Аз рӯзи сеюм ба онҳо ордро бо
шир, ё ҷурғот ё оби шўрбои гӯштӣ ҳеҷ набошад бо оби оддӣ омехта карда
хамир накарда дар ҳолати резонак мехӯронанд. Ба ин омехта картошкаи
пухташуда, ва алафи сабзи резакардашуда, низ илова мекунанд.
Ба чӯҷаҳои сини шаш рӯза дар охӯри алоҳида хӯрокиҳои минералӣ:
бур, майдаи устухон рехта мемонанд. Дар дигар охӯр реги дарёии тоза ё
кум меузоранд.
Хӯроки нисбатан болаззатбарои чӯҷаҳо сабзӣ ва картошка мебошад.
Барои чуҷаи 20- рӯза дар як рӯз то 5 г картошка ба як сар медиҳанд,ба сини
30 рӯза– 10г; ба се моҳа - 100 г дар як рӯз додан мумкин аст.Аз хӯронидани
ин хӯрокҳо шумо метавонед аз се як ҳиссаи хўрокиҳои ғалладонагиро
сарфа намоед. Тавассути додани картошка ба чӯҷаҳо онҳо хуб инкишоф
меёбанд ва дар сини панҷмоҳагӣ ба тухм кардан шурӯъ мекунанд. Таҷриба
ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар байни чуҷаҳое, ки картошка
истеъмол мекунанд бемории нулзанӣ (расклёв) во намехӯрад. Картошкаро
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ба чӯҷаҳо дар об ҷӯшонида пухта медиҳанд. Обро пас аз пухтани
картошка ҳамчун хӯрока истифода намебаранд. Чӯҷаҳои сини калонтарро
ба хӯрдани картошкаи хом, ки тоза шуста шудааст одат мекунонанд.
Ратсион барои чӯҷаҳои сини аз ду ҳафта то як моҳа:
• ҷуворимакка – 48%;
• равғани тозакардашудаи офтобпараст – 1%;
• гандум– 13%;
• шири хӯшк – 4%;
• алафҳои тару тоза – 3%;
• хамиртуруш (кормовые дрожжи) – 5%;
• орди моҳӣ – 6%.
Дар рӯзҳои аввал (бо шаш маротиба дар рӯз додани хӯрок),
мутахассисон маслиҳат медиҳанд, ки хӯрокҳои гуногунро бо навбат иваз
карда додан лозим аст. Масалан дар навбати якум ва панҷумтухми пухтаи
резакардашуда, ҷурғот (чака) ва кабудӣ. Дар навбати дуюм, чорум ва
шашум хӯроки омехтаи каме бо об нам кардагӣ бо иловаи кардани кабудӣ
ва ҷурғот додан мумкин. Оби пок дардар обхӯрак бояд доимо пур бошад.
Дар рӯзи панҷум, тухмро аз ратсион хориҷ карда мекунанд ва творог,
гӯшти пухта ё маҳсулоти ҳайвонотӣ илова мекунанд. Додани шӯларо аз
сини 12-рӯзагӣ катъ карда, хӯрокҳои омехтаи (комбикорма) нам карда
шуда медиҳанд.Аз сини 51-рӯза ба чуҷаҳо аз додани ғалладонагиҳои
поракардашуда ба додани донагиҳои бутун сар мекунанд. Омезтаи
хӯрокҳои мураккабро (комбикормро) бо сабуси гандумӣ иваз кардн
мумкин аст.
Интихоби мурғҳои ҷавон (мурғчӯҷаҳо).
Мурғони ҷавонро аз чӯҷаҳои синни 4-5 моҳа интихоб карда мегиранд.
(аз август то сентябр). Барои 10-12сар мокиён, як хурӯсро мегузоред, агар
дар оянда тавассути мурғони курк чӯҷа гирифтани бошед. Агармурғҳоро
танҳо барои истеҳсоли тухм истифода баред, бо мурғҳо доштани хурус
зарур нест, ин ба маҳсулотнокии (тухмкунӣ) мурғҳо таъсир надорад,
баръакс тухмҳои бе хурус ба даст омада, барои хоҷагидор беҳтаранд,
чунки онҳо ба мӯҳлати дарозтар ва тоза нигоҳдорӣ мешаванд.
Дар тирамоҳ, мурғчуҷаҳои ҷавони дар баҳорба дунё омада ба
тухумгузорӣ сар мекунанд. Баландтарин фаъолияти тухмгузориро мурғҳо
дар соли аввали ҳаёташон дороянд. Дар солҳои дуюм ва сеюм, тухмгузории
мурғҳо то 15-20% коҳиш меёбаддар муқоиса бо соли аввал ва дар солҳои
баъдтарҳосилнокӣ зудтар коҳиш меёбад. Аз ин рӯ мурғони аз синни сесола
болоро доштан шояд фоиданокнабошад.
Интихоби мурғҳо. Дар тирамоҳ шумо сифатҳои мурғро муайян карда
метавонед. Мурғҳои хуб ба мӯҳлати дарозтар қобилияти тухмгузорӣ
доранд, онҳо дер ба тулак (партофтани парҳои кӯҳна ва иваз шудани онҳо
бо парҳои нав) кардан оғоз, мекунанд ва зуд онро ба итмом мерасонанд.
Мурғони бад, аллакай дар моҳҳои июн, июлё дераш дар август тухм
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гузоштанро қатъ мекунанд, онҳо тулакро барвақт оғоз мекунанд ва ин
амали ивази парҳо ба муддати дароз кашола меёбад, танаффуси тухм
накардан 3-4 моҳ давом мекунад. (Дар иқлими Тоҷикистон агар сол гарм
ояд ивази парҳо дар мурғҳои хуби сертухм, мумкин то ноябр-декабр кашол
ёбад).
Агар баҳисобгирии тухмгузории мурғҳоро сабт накарда бошед,
мурғони хубро бо аломатҳои беруниашон шинохта интихоб кардан
мумкин аст.
Дар расм ду мурғро мебинед, ки яке аллакай парҳои худро пурра иваз
кардааст, дуюм акнун шурўъ ба иваз кардани парҳо кардааст.
Расмҳо, мурғи парҳояшро пурра ивазкарда ва дуюмин акнун шуруъ карда

Дар мурғони тухмгузори хуб, дар охири август - аввали сентябрпару
болашон каме тира, беҷило ва ифлос шуда, ранги пойҳо ва нӯлашон
парида камранг мешавад. Мургони камҳосил ва бад дар ин вақт, аллакай
парҳояшонро пурра иваз кардаанд,
ки парҳо тоза буда, ҷилодор
мешбошанд, ранги пойҳо ва нул дар онҳо ба қадри назаррас баланд аст.
Тоҷ ва гушворакҳои мурғҳои тухмкун ранги гулобӣ ё сурх дошта, варам ва
дар вақти бо даст қапидан гарм мебошанд. Дар мурғҳое, ки тухм
намекунанд, тоҷ ва гӯшворҳо чиндор буда, сафедча, хушк ва дар вақти бо
даст ламс кардан хунуканд.
Сари мурғи хуби сертухм васеъ ва чуқур (амиқ) аст, аммо дағал нест,
чашмҳо
барҷаста
ва
равшан,
тахтапушти
дароз
ва
васеъ
доранд.Тахтапушти танг ва кӯтоҳ ба он далолат мекунад, ки он мокиёни
хуб нест.
Сифатҳои сертухм будани мурғҳоро аз рӯи ҳаҷми шикамашон,
муайян кардан мумкин аст. Дар ин ковокӣ (мавзеъ) тухмдонҳо, узвҳои
тухмгузар ва узвҳои ҳозима ҷойгир шудаанд. Дар мурғони хуб дар
масофаи байни устухонҳои қовуқ (кос) ва қисмати қафои устухонҳои
қафаси сина 4 - 5 ангуштро ҷойгир кардан мумкин аст, дар мурғҳои бад
фақат - 2-3 ангушт меғунҷад.
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Расм, масофа байни устухони кос
ва қисмати қафои қафаси сина
Устухонҳои
коси
паррандаҳои зоти хуб ва сертухм,
чандир буда, ҳангоми тухм кардан
васеъ мешаванд, чарбу равған
надоранд, шиками мулоиму қаиш
доранд, пойҳо боқувват, рост ва
паҳн ҷойгиранд.
Инчунин раванди тулак низ дар мурғҳо, сифати мурғро тавсиф
мекунад. Ҳангоми интихоби мурғон барои дар оянда истифода бурдани
онҳо, дар моҳҳои сентябр - октябр бояд ба раванди тулак (ивазшавии
парҳои кӯҳна бо парҳои нав) диққат дод. Мурғҳое, ки то ин вақт парҳои
кӯҳнаи худро пурра иваз накардаанд, яъне ба раванди тӯлак онҳо дер оғоз
кардаанд, мокиёни тухмкуни беҳтар ҳисобида мешаванд, аммо баръакс,
мурғҳое, ки аллакай то ин дам раванди тулакро пурра аз сар гузаронидаанд
ва бо парҳои наву ҷилодор пӯшида шудаанд, онҳо мурғони хуб ва
сермаҳсул нестанд.
Хӯронидан ва нигоҳ доштани мурғҳои калонсолон. Дар шароити хона,
шумо метавонед ҳама шароитро фароҳам оваред, ки мурғҳо тамоми
зимистон тухм кунанд. Барои ин зарур аст, ки ҳуҷраи нигоҳдории
паррандаҳоро гарм нигоҳ дошт: дар хунуктарин фасли сармо, ҳарорат дар
он ҷо набояд аз 0 ° поён фарояд. Назорат кардан зарур аст, ки об дар зарфи
обхӯрӣ ях накунад. Тағирёбии якбораи ҳарорат дар мурғхона, барои
паррандагон хеле хатарнок аст. Агар ягон имконият барои гарм гарм
кардани мурғхона набошад, бигзор ҳарорат он ҷо ҳама вақт дар сатҳи
дараҷаи 0 ° бошад.
Агар мурғҳо дар ҳарорат манфӣ-10 ° дар мурғхона нигоҳдорӣ
шаванд, онҳо тухмгузориро қатъ мекунанд, дар ҳарорати манфӣ -12 ° тоҷи
марғҳоро сармо зада, ях мекунад.
Ба фарши мурғхона бояд такандози хушк гузошта шавад ба
монанди: аррамайда, коҳи майда, ва баргҳои хушк, вале мағор накарда
тоза бошанд.
Такандоз бояд зимистону тобистон ғафс ва хӯшк бошад. Тавре, ки
дар расм мебинед замин дар беруни мурғхона барфпӯш аст, аммо ҷои
мурғон бо такандози хушк ва мулоим таъмин буда, барои мурғон роҳат
аст.
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Расмҳо, такандози хӯшк ва роҳат барои мурғҳо дар зимистон

Нигоњдории мурѓњо дар рўи замини хунук, фарши сементї ва замини
барфпўш барои мурѓњо нороњат буда, тухмдињии мурѓонро кам карда,
оќибат онњоро бемор мекунад.
Расмњо, нигоњдории мурѓњо дар майдончаи барфпўш

Яке аз роҳҳои зиёд кардани тухмгузории мурғон дар фасли зимистон
- ин истифодаи равшании иловагӣ, яъне дароз кардани соатҳои рӯшноии
шабонарӯзӣ мебошад. Рушноии иловагиро барои мурғҳо пас аз ба итмом
расидани тулак (ивази парҳои кӯҳна бо нав), одатан аз 15 ноябр то 1 январ
(бо кӯтоҳ шудани рӯзҳо ва дароз шудани шабҳо) истифода мебаранд.
Фурӯзонаки (лампочкаи ) шиддаташ то 60 Ватт-ро рушан мекунанд соати
6-и саҳар, то пурра равшан шудани ҳаво ва аз соати 7-бегоҳ, бо фаро
расидани шом (торикӣ). Аз рӯи
имконият бояд лампаи рӯшноии
иловагиро дар мурғхона бояд бо тадриҷ рӯшан ва хомӯш кард. Барои ин
амалро иҷро кардан аз реостат истифода мекунанд, ё ин ки ба мурғҳона ду
лампочка гузошта, онҳоро бо фосила рӯшан ва хомӯш мекунанд, бо
мақсаде, ки мурғҳо ба чубҳои ҷои хоб парида ҷо ба ҷой шаванд. Агар
реостат набошад ё ки фақат як лампочкаи рушноидиҳандаи иловагӣ дар
мурғхона насб гардида бошад, барои он, ки мурғҳо одат кунанд ва ба
чубҳои ҷои хоб парида ҷои хӯдро гиранд, шумо бояд лампаро бо фосилаи
кутоҳ якчанд маротиба рӯшан ва хомӯш кунед (то ин, ки мурғон одат
кунанд).
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Дар фасли баҳор, чун қоида тухмкунии мурғҳо ба шиддат оғоз
меёбад. Тухмро фавран аз лонаҳо гирифтан лозим, то ки дар мурғҳо
инстинкти куркшавӣ ва нишаст дар болои тухумҳоро бедор накунем.
Хусусан ба тухмҳои мурғҳои хуб ва сермаҳсул, ки барои чуҷабароӣ захира
мекунед, диққати ҷиддӣ додан лозим аст.
Нигоҳ доштани чӯҷаҳо ва мурғчуҷаҳои ҷавон бо мурғони калонсол
номатлуб аст. Мурғони калонсол мурғчуҷаҳои ҷавонро мезананд ва ҷои
хӯрокхӯрӣ пеш мекунанд, ки дар натиҷа онҳо бо серӣ хӯрок намехӯранд ва
ин амал ба маҳсулнокии онҳо таъсири манфӣ мерасонад.
Хӯронидани мурғҳои зоти тухмӣ дар мавсими тухумгузорӣ
Мурғҳои тухумкун, одатан ба ҳисоби миёна дар се рӯз ду дона тухм
мегузоранд. Аммо барои ин мурғҳоро бояд бо хўроки босифат ва пурғизо
тақрибан ба миқдори зерин таъмин намуд: ғалладона - 50-70 г дар як
рӯз(дар зимистон ба онҳо нисбат ба тобистон ғалла бештар медиҳанд),
ғалладонаҳои куфташуда ё хӯроки омехта (комбикорм) - 35-50 г, хӯрокиҳои
протеини баланд дошта (орди нахуд, кунҷора) - 12-15 г, хӯрокиҳои
маҳсулоти чорво- 8-12 г (дар давраи тухмгузории пуршиддат ин хӯрокҳоро
бештар медиҳанд, нисбат ба давраи танаффуз дар тухумгузорӣ), хасбеда ва
юнучқаи майда резакардашуда бо баргҳояшон - 6-7 г (дар баҳор,тирамоҳ
ва зимистон додан лозим), зироатҳои бехмевагӣ (сабзии сурх, картошка) дар фасли тобистон чи қадаре ки хӯрад, дар дигар давраҳои сол 70-80 г, дар
як рӯз ба як сар мурғ; гӯшмоҳӣ (ракушка), бӯр, орди устухон- 7-8 г, намак
дар таркиби хӯрокҳои омехта - 0,5-1 г.
Карамро барои мурғҳо овехта додан беҳтар аст. Барои ин аз мех ва
таноб истифода бурдан қуллай аст.
Расм, карами овезон то хӯрдан ва баъд аз хӯрдан

Варианти дигар:
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Меъёри таркибии хӯронидани чӯҷаҳо (г/ба 1 сар дар шабонарӯз)
Синни чӯҷаҳо (рӯз)
Номгӯи хӯрок
Орди ярмаи
ғалладонагиҳо
Дони ғалладонагиҳо
Кунҷораҳои гуногун
Твороги беравған
Картошкаи
пухташуда
Сабуси гандум
Орди моҳи ва гӯшту
устухон
Гӯшмоҳӣ, бӯр,
оҳаксанг
Тухми пухташуда
Орди устухон, алаф
Алафи тар ё сабзӣ
Намаки ошӣ
Шири беравған
(обрат)

1-10

11-20

21-30

31-60

61-91

91-120

2-4

4-7

7-15

15-20

-

-

0,1
1,01,3
-

3-5
0,2-0,3
-

5-7
0,5
-

7-10
1,0
-

30-40
2,0
-

40-45
3,0-3,5
-

4,0

10,0

15-20

20-25

25-30

1,02,0
0,30,5
0,2

2,0

3,0

4,0

4,0-6,0

5,0-6,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-3,0

3,0-5,0

5,0

0,2-0,4

0,5

0,8-1,5

1,5-1,7

2,0

2,0
0,10,2
1,03,0
5,010,0

0,2-0,3

0,3-0,4

0,5-0,9

1,5-1,8

2,0

5,0-7,0

10,0

10,0-20,0

20,0-25,0

25,0-30,0

0,01-0,03
15,0

0,05-0,08
20,0

0,08-0,1
23,0

0,1-0,2
20,0-30,0

0,2-0,3
20,0-30,0

Як қисми меъёри ғалладонагиҳои таъминоти ҳаррӯзаи мурғонро дар
шакли сабзонида (неш зада, ) додан хуб аст. Ғалладонаро дар давоми сол
сабзонида (ба монанди суманак) додан мумкин аст. Ин амал арзиши аслии
хӯроки мурғонро аз 10 то 30 % арзон мекунад.
Расмҳо, додани гандуми сабзонидашуда ба мурғҳо
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Бо истифодаи хамиртуруш турш кардани хӯрокҳои омехта истеҳсоли
тухмро меафзояд ва мурғонро аз бемории авитаминоз эмин нигоҳ медорад.
Мурғонр бо фосилаи мунтазам ғизо медиҳанд: дар зимистон3-4
маротиба, дар тобистон - 4-5 маротиба, бори аввал хӯрокро ҳарчӣ зудтар
(саҳарӣ) ва хӯронидани охирро то ҳадди имкон дертар (шом).
Хӯрокрои аввалро ба миқдори аз сеяк ҳиссаи меъёри рӯзона
медиҳанд, яъне 15-20г ба як сар мурғ хӯроки омехта (комбикорм), ки каме
намнок мекунанд. Пеш аз фарорасии шаб ба мурғҳо ғалладонагиҳоро ба
шакли бутун медиҳанд. Дар давоми рӯз бо хӯроки омехта ба паррандаҳо ,
кабудӣ, бехмева картошкаи дар об пухташуда бо хӯрокҳои
ордкардашударо медиҳанд. Хӯроки омехта бояд часпак набошад.
Махсусан таъмин кардани мурғҳо бо миқдори муайяни хӯрокҳои
минералӣ (садаф, бур, оҳаки шукуфтаи кӯҳна) муҳимм аст. Хӯрокҳои илваи
минералиро дар охӯри алоҳида мегузоранд, онҳоро инчунин бо хӯрокҳои
омехта мехӯронанд. Ба хӯрокиҳои минералӣ пучоқи тухм низ мансуб аст,
ки ҳамчун манбаи арзишноки калсий мебошад. Пучоқи тухмро хушк ва
майда карда бо хӯроки омехта якҷоя мехӯронанд.
Ба ғайр аз он хўрокҳои маъдании номбаршуда, ба парранда
хокистари ҳезумро баъд аз нигоҳдорӣ ба мӯҳлати 20-30 рӯз ва аз бехтан бо
ғалбер. Бори аввалба хӯроки омехта меъёри ками хокистарро илова
мекунанд, чунки то одат кардан мурғҳо онро кам мехӯранд. Оҳиста-оҳиста
илова кардани миқдори хокистарро дар як рӯз ба як сар мурғ то 12-13 г
зиёд мекунанд.
Ба ҷои хокистари ҳезум, хело беҳтар аст истифода бурдан аз
хокистари устухон. Алови ҳезум, ки баланд аланга гирифт ба он
устухонҳои аз ошхона ҷамъовардашуда ё устухонҳои аз пасмондаи
корхонаҳои ҳасиббарориро ба боли оташ гузошта месӯзонанд. Пас аз
сӯхтани устухонҳо, онро кӯфта орд мекунанд ва аз элак мегузаронанд.
Расмҳо, Устухонҳои ҷамъоваришуда ва сӯзонидани онҳо
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Хокистари устухонро дар ҷои хушк захира карда, ба мурғҳо
мунтазам дар якҷоягӣ бо хӯрокҳои омеҳта илова карда, мехӯронанд.
Хокистари растаниҳои алафиро ба парранда беҳтар аст илова
накунед. Дар хотир бояд дошт, ки хокистар ташнагии сахтро ба вуҷуд
меорад, бинобар ин набояд ҳеҷ гоҳ паррандаҳоро бе об гузошт.
Барои таъмини организми мурғони тухмкун бо калтсий, метавонед аз
гач (алибастраи пасмондаи таъмири сохтмонӣ) истифода баред.
Расмҳо, истифодаи гачи сохтмонӣ барои мурғҳо

Барои таъмин намудани витамину минералҳо ва сарфа намудани
хӯроки мурғон дар шароити хона, метавонед аз пасмондаҳои ошхона, ва
меваи дарахтони дар ҳавлӣ доштаатон ба монанди тут, хурмо, тарбуз,
харбуза, картошка, сабзӣ карам ва дигар растаниҳои полизӣ ва мевагӣ
истифода баред.
Расмҳо, пасмондаҳои ошхона барои мурғҳо, тут ва хурмо

Додани қуми тоза ва майдаи шиша ба мурғҳо, ҳазми хӯрокро беҳтар
намуда, иштиҳои мурғонро баланд мекунад. Аз ин сабаб дар охӯри алоҳида
гузоштани қуми шусташуда ва майдаи шиша дар мурғхона лозим аст.
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Расмҳо, шишапора дар охӯри алоҳида барои мурғҳо
Намаки ошӣ, низ ба хӯроки минералӣ мансуб аст, ки дар таркибаш
унсурҳои (элементҳои) ҳаётан муҳим натрий ва хлор дорад. Намак ба зиёд
шудани иштиҳо кӯмак мекунад, хӯрдани хўрокҳои на он қадар болаззатро
меафзояд. Намакро аввал дар об пурра ҳал намуда, баъд ба хӯроки омехта
илова мекунанд.
Субҳона ба мурғҳо додани маҳлули
заифи (рангаш гулобӣ)
перманганати калий (лекин дар зарфи металлӣ додан мумкин нест) фоида
дорад.
Бояд мурғҳо бо оби тоза ҳамеша таъмин бошанд. Ба ях кардани оби
нӯшокии барои мурғон пешбинишуда роҳ надиҳед.
Расмҳо, оби тоза барои мурғҳо дар мурғхона

Сохтани мурғхона
Самаранокии кор аз мавќеи бино вобастагї дорад. Њудуди
интихобшудаи замин барои сохтмони биноњои паррандапарварї бояд
хушк, њамвор ва ба самти љануб нигарон бошад. Дар чунин њолат замин аз
барф тез тоза шуда, шўои офтоб мурѓхонаро гарм менамояд. Биное, ки
барои нигоњ доштани мурѓон сохта мешавад, бояд хушк, гарм ва равшан
бошад.

Дар аксар ноҳияҳои Тоҷикистон, ҳатто дар фасли зимистон рӯзона
ҳарорати аз 00С паст кам ба назар мерасад. Аммо шабона ҳарорат паст
фаромада, яхбандиҳо мушоҳида мешавад. Бинобар ин дар фасли зимистон
21

мурғхонаи гарм асосан барои шабгузаронии мурғон зарур аст. Агар
майдончаи гашту гузори мурғҳоро тоза, хушк ва бо такандози ғафс таъмин
намоед, мурғҳо дар давоми сол, тамоми рӯзҳоро дар ҳамин даҳлез
(пешдолон) мегузаронанд, ин ҷо хӯрок мехӯранд, тухм мегузоранд, аз
офтоб баҳра мебаранд ва хокбозӣ мекунанд. Мурғон, фақат барои дамгирӣ
ва хобравӣ ба мурғхона даромада ба катакҳо парида истироҳат мекунанд,
шабро низ дар ин ҷо мегузаронанд. Онҳо дар рӯзҳои гарми тобистон низ
дар мурғхона аз гармии зиёд ва офтоби сӯзон паноҳ мебаранд, ба шарте,
ки вентилятсия дар ин ҷо таъмин бошад. Вентилятсия, барои нигоҳ
доштани ҳавои тоза ва бартараф кардани намнокӣ ва бӯи бад дар мурғхона
нақши асосиро мебозад. Вентилятсия, аз ҳисоби дарича ё тиреза ва лулаи
ҳавогузар дар мурғхона таъмин мегардад, ки дар рӯзҳои гарми тобистон
барои мурғҳо бисёр муҳимм ва зарур мебошад.
Расм, тарҳи гардиши ҳаво дар мурғхона

Расм, мурғхона бо даҳлез барои 25-30 сар мурғ бо андозаи 3х3м2
Барои парвариш ва нигоҳ доштани парранда шумо метавонед аз ҳама
гуна бино (ҳуҷра) истифода баред, агар он хушк, равшан ва бе чанг
бошадва дар деворҳо, шифт ва фарш тарқишҳо надошта, бомаш низ дар
ҳолати хуб бошад.
Агар ба масъалаи андоза ва ҳаҷми мурғхона савол бошад, барои ҳар
зоти мурғ он фарқ мекунад. Аммо дар шароити хона ё ҳавлӣ ба ҳисоби
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миёна дар мурғхона тақрибан чунин андозаҳо кифоя аст: ниг.ба расм

Деворҳои мурғхонаро бо чӯбу тахта сохтан беҳтар аст, вале онҳоро аз
ҳарду тараф боядбо лою, қум ва семент андова кард. Агар ҳуҷраеро, ки аз
ин пеш дар он гов ё дигар ҳайвон нигоҳдорӣ шудаас ва фарши хокӣ
доштаро мибаъд барои нигоҳдории мурғҳо истифода баред, бояд хоки
фаршашро пурра гирифта бароред ва онро бо хоки нав, гил ва кум иваз
кунед. Умуман дар як сол як маротиба иваз кардани хоки мурғхона бо
хоки нав бо илова кардани қум, оҳак ва хокистар аз ҷиҳати беҳдошти
гигиенӣ-санитарӣ хуб аст.

Расмҳо, иваз кардани хоки фарши мурғхона бо хоки нави бехташуда
Тирезаҳоро барои мурғхона дар баландии 30 см аз фарш насб
мекунанд.Аз дарҳои оддии яктабақа, ки аз қабати берун барои хунукиро
нагузаронидан коркард шудааст истифода мебаранд. Барои ба даҳлез
баромадани мурғҳо дар қисми поёни дар даричаҳо (сурохҳо) бо ҳаҷми
30х30 см мегузоранд ва дари онҳоро дар рӯзҳои хунук, боронӣ ва шамол
мебанданд. Дар назди мурғхона ҷой барои гашту гузори мурғҳо – ба
монанди пешдолон ё даҳлез месозанд (майдонча). Майдончаро на он
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қадар калон ба андозаи : барои 10 сар мурғ 6-8 м2сохтан кифоя аст. Сатҳи
ҳавлиро росту ҳамвор карда, каме нишеб мекунанд - барои ҷоришавии
обҳои боронӣ.Аммо беҳтараш он аст, болои даҳлези мурғхонаро ки
ҳамзамон тамоми рӯз ҷои гаштугузор ва хӯрокхӯрии мурғонба ҳисоб
меравад, барои аз борон ва тарию намӣ нигоҳ доштан бо шифер пӯшонед,
то ки такандоз дар он доимо хушк ва мулоим бошад.
Барои он, ки такандоз часпак нашуда, резонак ва хӯшк бошад, ба он
хокистар, оҳак, аррамайда ва хоки хушки бехташуда ва қум ҳамроҳ
мекунанд ва бо ҳаскашак ҳамвор мекунанд. Иловаи хокистар ва оҳак дар
такандоз инкишофи микробҳоро пешгирӣ намуда, бӯи бади мурғхонаро
нест мекунад. Дар пешдолон барои хокбозии мурғон қуттиро бо хокистар
ва рег пур карда мегузоранд.
Расм, Истифода аз хокистар ва оҳак барои такандози мурғхона

Расм, фарши мурғхона то рубучин ва баъд аз рубучин

Гирдогирди (майдончаро) тавораро, беҳтар аст агар бо истифода аз
симтурҳои металлӣ ё сеткаҳои металлии сохтмонӣ бо баландиашон 1,5-2,0
метр маҳкам кунед. Тавораро тавре бо симтур иҳота созед, ки мурғҳо
гузаштан натавананд. Дар давоми рӯз, паррандаҳо аксари вақт танҳо дар
саҳни тавора мегарданд ва он ҷо низ хӯрок мехӯранд.
Дар мурғхона ҳатман катаҳо барои истироҳат ва хоби муғҳо аз
лулачубҳо ё чорчубаҳое, ки теғаҳояҳон бо ранда суфта карда шудаанд,
сохта мешаванд.
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Расм, катакҳо дар мурғхона барои истироҳат ва хоб рафтан

Дарозии лулачубҳо 120-125 см (яъне,масофаи байни пояҳои катак 125
см). ғафси чубчаҳо барои катак аз 3-4см то 5-7см барои мурғҳо қуллай аст.
Барои ҳар як мурғи калон 17-25 см дарозии катак ва барои мурғчуҷаҳои
ҷаврн - 12-16 см лозим аст.Чубчаҳои катакро дар паҳлӯи девори қафои
мурғхона аз фарш дар баландии 90-110 см барои мурғҳои зоти тухмкуни
сабуквазн ва 60-80 см барои мурғони вазнашон гаронтар ва миёнавазн
насб мекунанд. Масофаи байни лулачубҳо барои нишасти паррандаҳо аз 35
то 90см.
Ба изолятсияи шифт, ки барои гармиро доштанмуҳимм аст, диққати
махсус бояд дод.Аз дохил, шифтро бо фанер мепӯшонанд ва аз боло бо
гил(лой бо коҳ) андова мекунанд.
Сохтан ва насб кардани охӯр ва лона барои мурғҳо
Дар мурғхона, охӯрҳоро барои ғизои хушк алоҳида ва барои хӯрокҳои
омехтаи намкардашуда алоҳида ва барои хурокиҳои минералӣ алоҳида
мегузоранд. Охӯрҳоро дарпоячаҳои аз сатҳи фарш начандон баланд насб
мекунанд.
Расм, обхӯрак ва донхӯрак барои хӯрокҳои омехтаи нам кардашуда

Андозаи охурчаҳо бояд чунин бошад, ки ҳамаи мурғҳо дар як вақт
битавонанд хӯрок бихӯранд. Беҳтараш охӯрҳо тавре гузошта шаванд, ки
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мурғҳо тавонанд аз ду тарафи охӯр озодона рафта хӯрок бихӯранд. Хуб
мешуд, ки охӯрро аз беруни мурхона насб кунед.
Расмҳо, насби охӯр аз беруни мурғхона

Лонаҳоро барои тухмгузорӣ дар кунҷи ториктари мурғхона, дар
баландии 40 см аз фарш муҷаҳҳаз мекунанд. (дар баландии 100-110 см низ
хуб аст, аммо зинапоя бояд гузошт). Барои ҳар 3-4 мурғ, як лона сохтан
лозим аст.
Расмҳо, лонаҳо барои тухмгузории мурғон

Парвариш ва хӯронидани мурғҳо барои фарбеҳ кардан пеш аз забҳ
Ин амал барои мурғони калонсол ва мурғчуҷаҳои ҷавон дар тирамоҳ
гузаронида мешавад. Агар бо ин мақсад, ҳам мурғ ваҳам хурӯсҳоро ҷудо
карда гирифта бошед, онҳоро аз якдигар ҷудо хӯрок додан лозим аст,
чунки дар якҷоягӣ хӯрусҳо ҳақи хӯроки серғизои мурғонро худашон хӯрда
ба мурғон намегузоранд, ки озодона ва ором хӯрок хӯранд, фаъолияти
вазнафзункунӣ ва фарбеҳшавии мурғҳо паст мешавад. Паррандаҳоеро, ки
барои фарбеҳ кардан интихоб шудаанд, ҳатман аз мурғони тухмкун
алоҳида нигоҳ медоранд.
Барои фарбеҳкунии мурғон метавонед ҳама гуна хӯрокро истифода
баред: ғалладонагиҳоро бо омехтаи орд, кабудӣ, картошкаи обҷӯшшуда,
партовҳои ошхона ва ғайра. Ба мурғчуҷаҳои ҷавон дар як рӯз барои як сар
20-25 г кабудӣ ва картошкаи пухташуда додан мумкин аст, ва дарнимаи
аввали парвариш хӯроки омехтаро бо оби шӯрбои гӯштӣ мехӯронанд.
Дар тӯли тамоми давраи фарбеҳкунӣ ба мурғҳо се маротиба дар як рӯз ғизо
медиҳанд. Хӯрокҳои омехтаи намкардаро бо вояи кам, аммо 2-3 маротиба
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мехӯронанд. Пасмондаи хӯрокро аз охӯр ҷамъ карда мегиранд, вале дар
вақти таъомдиҳии навбатӣ,такроран худи ҳамон рӯз ба мурғон дубора
медиҳанд, чунки то рӯзи дигар онҳо бӯй гирифта, вайрон мешаванд. Пас аз
хӯрдани хӯроки омехта ба охӯр ғалладонагӣ мепошанд. Мӯҳлати
фарбеҳкунии хурусҷуҷаҳо ва мурғони ҷавон баъд аз 20-22 рӯз ба итмом
мерасад.
Забҳи мурғҳо ва коркарди туш. Фарбеҳии мурғонро дар рӯзи 12-16
парвариши фарбеҳкунӣ, аз рӯи пайдо шудани қабати чарб дар сатҳи ронҳо,
қимати қафои устухонҳои кос, миён ва дар атрофи сандуқи сина муайян
мекунанд.
Пеш аз забҳ кардани ба мурғҳо дар муддати 18-24 соат хӯрок
намедиҳанд.Дар тули ин муддат
паррандаро дар ҷои торикнигоҳ
медоранд ва онҳоро бо оби каме намакин ба тариқи озодтаъмин
менамоянд.Агар гӯшт, фавран баъд аз забҳ ҳамчун ғизо истифода
шавад,мӯҳлати хӯрок надоданро ба мурғон пеш аз забҳ то 6-8 соат кам
мекунанд.
Баръакси мурғобиҳо, раванди кандани парҳои мурғҳоро то хунук
нашудани туш (ҷасад), фавран анҷом медиҳанд. Аз бадани сардканда
гирифтани парҳо душвор аст.
Аввал парҳои калонро аз қанотҳо, дум ва баъдан аз сина, пушту миён,
пойҳо ва гардан канда мегиранд ва парҳои калонро аз хӯрд алоҳида
мегузоранд.
Ба шиками туш (ҷасад) каме зер карда (фишор дода), онро аз
боқимондаи ахлот озод мекунанд ва гирди мақадро пок мекунанд.
Дар тобистон гӯшти мурғи забҳ шударо дар ҳарорати хона аз якуним
шабонарӯз зиёд нигоҳ доштан гайри имкон аст. Зимистон, беҳтар аст онро
ях кунонидан.
Ҷамъоварӣ ва нигоҳдории тухмҳо. Мурғ,
комилан тухмро тоза
мегузорад. Танҳобаъзан дар тухми мурғчӯчаҳои нав ба тухмгузорӣ
шурӯъкунанда доғҳои хунро дидан мумкин аст. Тухмҳо, асосан дар лонаи
тухгузорӣ, аз такандоз ифлос мегарданд. Тухмҳои ифлос бадтар нигоҳдорӣ
мешаванд ва барои инкубатсия, яъне барои хобонидан ва чӯҷа баровардан
истифода бурда намешаванд. Аз ин рӯ, ба таври қатъӣ назорат кардан
зарур аст, ки лона ё ҷои тухмгузорӣ ҳамеша поку тоза ва аз такандози тоза
(аррамайда, коҳу алафи хушк) таъмин бошад.
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Расмҳо, лонаи тоза гарави гирифтани тухмҳои тоза

То ин ки мокиён тухмҳоробо пойҳои худ ифлос накунанд, бояд
мурғхона ва майдончаи гашту гузорро ҳамеҳа тоза ва хушк нигоҳ дошт.
Тухмҳоеро, ки барои нигоҳдории дарозмуддат пешбинӣ шудааст, аз
лона бо дастони тоза,бо ду ангушт аз нуги тез ва нуги кунди тухм дошта
мегиранд. Аз дасти ифлос тухмҳои мугғ зарар мебинанд, яъне сироят
меёбад аз таъсири микробҳои пӯсиш ва бактерияҳо. Агар тухми нав аз мурғ
гузошташударо, фавран бо тамоми даст қапида гиред, луоби болои онро,
ки хушк шуда тухмро ҳимоят мекунад, вайрон мешавад. Тухмеро, ки
пардаи ҳимоятияш вайрон шудааст ё ифлос шудааст дер нигоҳ доштан
намешавад. Бо ҳамин сабаб тухми нав тавлидшударо бо матоъ хушку пок
кардан маслиҳат дода намешавад.
Тухмҳои чиркинро бо об шустан мумкин нест. Агар тухмҳоро дар об
бишӯедба афзоиши микробҳо, ки ба зери пучоқи он медароянд ва афзоиш
мекунанд роҳ кушода, мусоидат мекунед, ки хеле зуд боиси вайрон шудани
тухм мегардад. Тухмҳои ифлосро бо маҳлули заифи оҳаки хлор мешуянд.
Зарраҳои хурдтарини оҳак ба сӯрохчаҳои пучоқи тухм даромада, онро аз
ворид ва рушди микробҳои ба пӯсиш оваранда ҳимоят менамоянд. Барои
тайёр кардани чунин маҳлул, 5 г оҳаки хлорро дар 1 литр об ҳал мекунанд.
Маҳлулро мегузоранд, то ки такшин шавад ва бо матоъи тоза ё шутка
шуста тоза мекунанд. Пас аз ин амал тухмро хушк мекунанд ва дастонро
фавран бо оби тоза мешӯянд. Аммо ин усулро бояд танҳо ҳамчун чораи
охирин истифода баред. Беҳтараш, шумо кӯшиш кунед, ки аз мурғҳо
тухмҳои тоза ба даст оваред.
Дар зимистон, тухмҳоро дар ҳуҷраи салқин ё хунук ,дар ҳарорати на
камтар аз 2 ° хунук ва на зиёдтар12 ° гарм нигоҳ медоранд.
Интихоб ва ниҳдории тухмҳо барои чӯҷабарорӣ
Тухмҳои мурғонро, ки барои чӯҷабарорӣ таъин шудаанд, муддати
дарознигоҳдорӣ тавсия дода намешавад; онҳоро дар давоми на дертар аз 45 рӯз пас аз тавлид дар зери мурғ (ҳадди охир на дертар аз ду
ҳафта)гузоштан лозим аст. Аз тухмҳое, ки ба мӯҳлати дертар нигоҳ дошта
мешавадчӯҷаҳокамтар мебароянд:
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Мӯҳлати
нигоҳдории
тухмҳо
(шабонарӯз)

Фоизи баромадани чӯҷаҳо аз тухмҳои инкубатсионӣ
Чӯҷаи мурғ
Чӯҷаи мурғобӣ Чӯҷаи ғоз

5
10
15
20
25

91,6
82,5
70,3
23,5
15

85,7
80,0
73,5
47,6
6,0

79,8
72,7
53,7
32,5
-

Истифодаи
тухмҳои хеле ифлосбарои чӯҷабарорӣ
тавсия дода
намешавад. Ифлосихои хурдро аз тухм бе шустани тухм бояд хориҷ кард,
ё ки тухумро дар сеткаи металлӣ ё элак гузошта, аз болояш маҳлули 0,5%
формалин бо ҳарорати 27-32 ° мерезанд. Чунин тухмҳоро бо истифода аз
матоъ намешӯянд. Тухмҳои шуста бояд хушк шаванд.
Тухмҳои шаклан номувофиқ, кач, ноҳамвор ва пучоқи тунук доштаро
барои чӯҷа хобонидан истифода намебаранд. Инчунин, тухмҳоеро, ки дар
пӯчоқ тарқишҳои хурд дида мешавад барои чӯҷабарори корношоям
меҳисобан ва истифода намебаранд. Тухмҳоеро, ки барои гирифтани чӯҷа
тавассути инкубатор (ё бо истифода аз мурғони курк) интихоб мешаванд,
дар зарфи тоза дар ҳолати уфуқӣ (горизонталӣ) дар яқ қатор мегузоранд, ё
ки дар ҳолати вертикалӣ, нуги кунди тухмро рӯ ба боло мегузоранд.
Зарфро ботухмҳо дар ҳуҷраи хунук дар ҳарорати 5-10 ° гармӣ нигоҳ
медоранд. Пас аз 2-3 рӯз, тухмҳоро ба 900 тоб дода мегӯзоранд, то ки ҷанин
ба пӯчоқи тухм хушк шуда начаспад.
Расм, дар ҳолати вертикалӣ ва горизонталӣ гузоштани тухмҳо
Дар ҳуҷрае, ки тухми мурғ нигоҳ
дошта мешавад, имкон надиҳад, ки
ҳарорат якбора тағир ёбад, ҳаво низ дар
он ҷобояд поку тоза бошад.
Тухмҳоеро, ки барои хӯрокворӣ
(ғизо) истифода мебаранд ва аз 3-4 ҳафта
зиёдтар нигоҳ медоранд, онҳоро бояд
дар
дохили
хокистари
хушк
ва
бехташуда ғутонида нигоҳдорӣ намоянд.
Барои зиёда аз се моҳ нигоҳ доштани
тухмҳо, онҳоро ба маҳлули оҳак мегузоранд. Дар зарфи сафолин (гилин) ё
чӯбин оҳаки хушкро гирифта, ва ба он об мерезанд (5 г оҳак дар 1 литр
об). Пас аз пурра такшин шудани маҳлул,бодиққат тухмҳоро баро
нигоҳдорӣ дар дохили маҳлул мегузоранд, ва бояд сатҳи қабати маҳлул ба
20-25 см болои тухмҳоро пӯшонад. Пардаи (плёнка) тунуке, ки дар болои
маҳлули тухмҳои ба он гузошташуда пайдо мешавад, бояд то охирин рӯзи
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нигоҳдорӣ беосеб нигоҳ дошта шавад. Агар парда нест шавад, маҳлулро аз
нав тайёр карда маҳлули пешинаро бо нав иваз мекунанд. Болои зарфро бо
сарпӯш епӯшонанд.
Барои то шаш моҳ нигоҳ доштани тухмҳо, ба онҳоравғани вазелин
мемоланд, ё ин ки тухмҳоро ба дохили равғани то дараҷаи 1200 тафсонида
ба муддати 5 сония ғутонида мегиранд.
Тухм бо нуқсонҳои зерин нигоҳ дошта намешавад:
тумаки - тухм бо қабати пучоқи тунуки хокистарранг;чунин тухмҳо барои
хӯроки одам номувофиқанд, онҳоро дар об пухта, танҳо дар хўрок барои
паррандҳо истифода мебаранд;
доғҳо- тухме, ки дар зери пучоқи он микробу занбурӯғҳо инкишоф ёфта
доғҳоро ба вуҷуд овардаанд; вобаста аз дараҷаи зарар дар пухтупаз
кулинарӣ ё барои хўроки парранда истифода мебаранд;
красюки (krasyuki) - тухме, кизардии он қисман ё пурра бо сафедааш
омехта шудааст. Ҳангоми дидани дар нурҳои рӯшноӣ, ин гуна тухмҳо
ранги сурх доранд. Сабаби ин зуҳурот метавонад муносибати беэҳтиётона
бо тухм бошад. Тухмҳоро бо нуқси красюга агар мӯҳлати зиёд нагузашта
бошад, ҳамчун ғизо истифода мебаран;
ҳалқаҳои хунин - дар тухм бо инкишоф ёфтани ҷанин ба амал меоянд.
Чунин тухмҳо хӯрда намешаванд,онҳо метавонанд пухта ба мурғҳо
диҳанд. Тухмҳоро бо пӯчоқи шикаста ва харошида нигоҳдорӣ намекунанд.
Кооперативи “САРОБ”
Мутахассис оид ба рушди чорводорӣ
Мутахассиси байтори
Муњаррир
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