گروه علمی شرکت مرغ نوجان

کاربرگ مخصوص انتشار جیره طیور:

نمونه جیره های کاربردی طیور با درنظر گرفتن سطوح پروتئین و اسیدهای آمینهی
ال-متیونین ،الیزین ،ترئونین ،والین و آرژنین

 جیره جوجه های گوشتی بر اساس دستورالعمل احتیاجات جوجه های گوشتی  Ross 308سال 2019
 قیمتها بر اساس میانگین قیمت نهاده های خوراکی در بازار تهران تیر ماه 1398



1



گروه علمی شرکت مرغ نوجان



جیره آغازین بر اساس احتیاجات راس  308سال 2019

 -1جیره استاندارد آغازین بدون حضور ال-والین و آرژنین با پروتئین  %23قیمت  3313تومان
در این جیره به نیاز پرنده به والین و آرژنین توجه نشده و فقط اسیدهای آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شده .توجه که میزان والین زیر
حد نیاز و مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل دارد.
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 -2جیره استاندارد آغازین با حضور اسیدهای آمینه ال-والین و آرژنین و با پروتئین  %22.5قیمت  3286تومان
توجه که در این جیره والین و آرژنین دقیقا در حد نیاز دستورالعمل پرنده باالنس شده است .قیمت نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتئین بیش از نیازمندی
است 500( .گرم والین و  100گرم آرژنین در هر تن خوراک)
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جیره رشد بر اساس احتیاجات راس  308سال 2019

 -1جیره استاندارد رشد بدون حضور ال-والین و آرژنین با پروتئین  %21.5قیمت  3204تومان
در این جیره به نیاز پرنده به والین و آرژنین توجه نشده و فقط اسیدهای آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شده .توجه که میزان والین و
مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل دارد.
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 -2جیره استاندارد رشد با حضور ال-والین و آرژنین با پروتئین  %20.5قیمت  3128تومان
توجه که در این جیره والین و آرژنین دقیقا در حد نیاز دستورالعمل پرنده باالنس شده است .قیمت نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتیین بیش از نیازمندی
است 420( .گرم والین و  100گرم آرژنین در هر تن خوراک)
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جیره پایانی بر اساس احتیاجات راس  308سال 2019

 -1جیره استاندارد پایانی بدون حضور ال-والین و آرژنین با پروتئین  %19.5قیمت  3145تومان
در این جیره به نیاز پرنده به والین و آرژنین توجه نشده و فقط اسیدهای آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شده .توجه که میزان والین و
مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل دارد.
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 -2جیره استاندارد پایانی با حضور ال-والین و آرژنین با پروتئین  %18.6قیمت  3070تومان
توجه که در این جیره والین و آرژنین دقیقا در حد نیاز دستورالعمل پرنده باالنس شده است .قیمت نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتئین بیش از نیازمندی
است 360( .گرم والین و  110گرم آرژنین در هر تن خوراک)
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جیره استارتر بر اساس احتیاجات راس  308سال 2019
 -1جیره استاندارد بدون حضور ال-والین و با پروتئین  %23قیمت  3250بر اساس میانگین قیمت تیرماه
در این جیره به نیاز پرنده به والین و آرژنین توجه نشده و فقط اسیدهای آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شده .توجه که میزان
والین زیر حد نیاز و مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل دارد.

 -2جیره استاندارد با حضور ال-والین و با پروتئین  %22.5قیمت  3217بر اساس میانگین قیمت تیرماه
توجه که در این جیره والین و آرژنین دقیقا در حد نیاز دستورالعمل پرنده باالنس شده است .قیمت نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتیین بیش از
نیازمندی است 350( .گرم والین در تن خوراک)
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جیره رشد بر اساس احتیاجات راس  308سال 2019
 -1جیره استاندارد بدون حضور ال-والین و با پروتئین  %21.5قیمت  3141بر اساس میانگین قیمت تیرماه
در این جیره به نیاز پرنده به والین و آرژنین توجه نشده و فقط اسیدهای آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شده .توجه که میزان
والین و مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل دارد.

 -2جیره استاندارد با حضور ال-والین و با پروتئین  %20.5قیمت  3049بر اساس میانگین قیمت تیرماه
توجه که در این جیره والین و آرژنین دقیقا در حد نیاز دستورالعمل پرنده باالنس شده است .قیمت نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتیین بیش از
نیازمندی است 240( .گرم والین در تن خوراک)
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دکتر حامد احمدی دانشگاه تربیت مدرس

جیره پایانی بر اساس احتیاجات راس  308سال 2019
 -1جیره استاندارد بدون حضور ال-والین و با پروتئین  %19.5قیمت  3058بر اساس میانگین قیمت تیرماه
در این جیره به نیاز پرنده به والین و آرژنین توجه نشده و فقط اسیدهای آمینه متیونین و الیزین و ترئونین در جیره قرار داده شده .توجه که میزان
والین و مقدار آرژنین باالتر از حد نیاز است که نشان از عدم تعادل دارد.

 -2جیره استاندارد با حضور ال-والین و با پروتئین  %18.6قیمت  2970بر اساس میانگین قیمت تیرماه
توجه که در این جیره والین و آرژنین دقیقا در حد نیاز دستورالعمل پرنده باالنس شده است .قیمت نسبتا ارزانتر شده و جیره فاقد پروتیین بیش از
نیازمندی است 90( .گرم والین در تن خوراک)
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