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 گزَي تحقیقاتی دکتز حسیىی

 تُلیذ َ فزَش مزغ َ جُجً بُمی تخمگذار پزتُلیذ

 قاتل پزّرش در تواهی ًقاط ایزاى در تواهی آب ّ ُْا

 هزغ ّ جْجَ تْهی تا راًذهاى تخوگذاری تاال تزای تْلیذات تیطتز ّ سْد تیطتز

  هاَُ تْهی اس سَ ًژاد تخوگذار ، گْضتی ، هیکس4فزّش جْجَ سَ هاَُ تْهی ّ جْجَ 

 تا راًذهاى تخوگذاری تاال (هخلْط تا ًژادُای خارجی پز تْلیذ   )فزّش هزغ تخوگذاراصالح ضذٍ

 ُشار قطعَ در ها100ٍفزّش هزغ تْهی ، ًیوچَ تْهی ّ هذلی ، جْجَ یک رّسٍ هذلی تاسقف  
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 وحُي حمل َ وقل مزغ بُمی َ جُجً بُمی بعذ اس خزیذ

ارسال هزغ تْهی ّ جْجَ سَ هاَُ تْهی تَ تواهی ًقاط ایزاى ّصادرات هزغ تْهی  تَ کطْر ُای ُوسایَ  تا ُشیٌَ دول 

 ًین تذاء

 ارسال جْجَ تْهی یکزّسٍ تا هزغ تخوگذار تْهی تَ تواهی ًقاط ایزاى تا هاضیي ُای دول هخصْظ تَ سي گلَ

هاضیي ُای دول هزغ تْهی قثل اس تارگیزی هزغ ُا ّ ًیوچَ ُا ،  ضذعفًْی ضذٍ ّ ّارد اتاق گاس ضذ عفًْی : تْضیخ 

 هی ضًْذ

 ّ کاهال ایشّلَ ضذٍ ّ تعذ آهادٍ دول هزغ تْهی یا ًیوچَ تْهی هی ضًْذ

  

 فزَش جُجً یک رَسي مزغ بُمی

 ( جْجَ یک رّسٍ رسوی )فزّش تِتزیي ًژاد جْجَ یکزّسٍ هزغ تْهی 

  ُشار قطعَ در ها100ٍتْلیذ ّ فزّش جْجَ یک رّسٍ هذلی تا سقف 
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 میشان تُلیذ َ فزَش مزغ محلی َ جُجً محلی

 ُشار تخن هزغ خْراکی ّ تخن ًطفَ دار هزغ تْهی ًطفَ دار در رّس54000تْلیذ ّ فزّش   

 ُشار قطعَ در ُفت100َفزّش هزغ تْهی تخوگذار یا ًیوچَ سَ هاَُ تْهی تخوگذار تا سقف  

 ( تْلیذ در رّس ُای ضٌثَ یکطٌثَ ّسَ ضٌثَ ّ چِارضٌثَ)

 وژادٌای مزغ بُمی تُلیذی

 ًژاد هختلف3تْلیذ ّ فزّش جْجَ یکزّسٍ تْهی درجَ یک در 
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 هزغ تْهی گلپایگاى 

 هزغ تْهی گْضتی 

  ٍیا هزغ تْهی تخوگذار هیکس (هخلْط تا ًژادُای خارجی  )هزغ تْهی اصالح ًژاد ضذ 

 فزّش هزغ تْهی تخوگذار یا ًیوچَ هزغ تْهی تخوگذار پز تْلیذ تا رًگ تخن  خْش رًگ ّ تاسار پسٌذ

 فزّش هزغ تخوگذار تْهی گلپایگاى

فزّش هزغ تْهی غزتالگزی ضذٍ تزای پزّرش هزغ گْضتی کَ راًذهاى رضذ تسیار تاالیی دارد ّ تزای پزّرش هزغ 

 گْضتی تِیٌَ ضذٍ است

 اهکاى خزیذ هستقین اس ّادذ ُای هزغذاری ها تذّى ّاسطَ

 خزیذ تضمیىی تخم مزغ

خزیذ تضویٌی تخن اس کساًی کَ اس هزغ تْهی یا جْجَ سَ هاَُ تْهی را اس ها خزیذ کزدٍ اًذ  اس ضزّع تخوگذاری گلَ تا 

 پایاى تخوگذاری

  

 تضمیه سالمت مزغ َ جُجً بُمی اس وظز ٌز وُع بیماری َ َاکسیىاسیُن

 کَ تطْر کاهل ّاکسیٌاسیْى اًجام ضذٍ تاضذ (در آسهایطگاٍ )تضویي آسهایص سالهت اس ًظز ّاکسي تشریغی  

 هیتْاًیذ قثل خزیذ درکلٌیک ُای داهپشضکی اسگلَ ُای ها آسهایص سالهت ّ تست ّاکسي تگیزیذ

جْجَ سَ هاَُ در هْعذ هقزر ّاکسي ُای تا کیفیت ّ سیز ًظز داهپشضکاى هجزب ّ گزٍّ ّاکسیٌاتْر کارآسهْدٍ ّاکسي 

 دریافت کزدٍ اًذ

 خزیذ جْجَ هزغ سَ هاَُ ّ هزغ تْهی تا قیوت هٌاسة ّ کیفیت دذاکثزی را تجزتَ کٌیذ

 فزّش هزغ تْهی ّ جْجَ سَ هاَُ تْهی  در تواهی رّس ُای سال تا تضویي خزیذ هذصْالت

 وحُي پزَرش مزغ بُمی َ جُجً بُمی

 تغذیَ تا تِتزیي داى ّ تا کیفیت تزیي جیزٍ غذایی

 کلیَ سالي ُای پزّرش هزغ تْهی ّ جْجَ سَ هاَُ تْهی  تذت ًظارت تِتزیي داهپشضکاى

   ُشار تایی45 ُشارتا 25 سالي ُای پزّرش هزغ ّ جْجَ تْهی در استاى ُای هختلف ایزاى تا ظزفیت ُای 18دارای 
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  شماري تماص جٍت خزیذ َ مشاَري

✅09111155600 

✅09111154485 

 بزادران حسیىی

http://infarm.ir/ 
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