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تمام جوجھ ھای یک روزه مرغ اجداد کشور از خارج وارد می شود
مدیر مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ آرین بابل کنار گفت: در حال حاضر تقریبا کلیھ جوجھ ھای یک روزه اجداد کشور از خارج وارد

می شود.
حمید شجاعی مدیر مجتمع الین بابل کنار در گفت وگو با خبرگزاری فارس افزود: مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ آرین بابل کنار بھ

عنوان تنھا مرکز پرورش و اصالح نژاد مرغ الین در کشور بوده کھ در حال حاضر زیر نظر شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جھاد
کشاورزی در حال فعالیت است.

وی افزود: فرایند تولید جوجھ یکروزه از پرورش گلھ ھای الین آغاز و با پرورش گلھ ھای اجداد و مادر ادامھ می یابد و در این مسیر یک
طرفھ، گلھ ھای الین بھ عنوان تنھا منبع ژنتیکی تجدید شونده و در راس ھرم تولید و تامین جوجھ در صنعت طیور قرار گرفتھ و از طریق
گلھ ھای اجداد و مادر تولیدی ضمن تاثیر مستقیم بر کم و کیف جوجھ ھای یکروزه مورد مصرف در واحدھای مرغداری، بھ عنوان نقطھ

شروع برای تمامی فعالیتھا در این صنعت محسوب می شود.
وی اضافھ کرد: تکنولوژی پرورش الین و تامین مواد ژنی مورد نیاز صنعت طیور تا دو دھھ قبل در انحصار چند کمپانی فعال در شش

کشور اروپایی و امریکایی قرار داشت، بھ گونھ ای کھ مواد ژنی مورد نیاز تمامی کشورھای فعال در زمینھ پرورش طیور صنعتی از طریق
ھمین کشورھا تامین می شد.

مدیر مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ آرین بابل کنار گفت: در کشور ما پس از انقالب شکوھمند اسالمی تفکر رسیدن بھ خودکفایی در
عرصھ ھای گوناگون بھ ویژه در بخش کشاورزی بھ عنوان منبع اصلی تامین کننده مواد غذایی بھ شدت مورد توجھ قرار گرفت و در این

راستا تکمیل زنجیره تولید در صنعت طیور از طریق انتقال تکنولوژی پرورش الین بھ داخل کشور و قطع وابستگی بھ شرکت ھای خارجی
بھ عنوان یکی از ضروریات برای تامین امنیت غذایی در اولویت برنامھ ریزی ھای این زیربخش قرار گرفت.

شجاعی تصریح کرد: طرح اجرایی ایجاد مرکز پرورش الین در حدود سال 1361 توسط وزارت کشاورزی وقت تدوین و عملیات عمرانی
آن در سال 1362 در یک ھزار و 137 ھکتار از اراضی جنگلی منطقھ بابل کنار واقع در استان مازندران آغاز و با اتمام عملیات ساختمانی

با ورود گلھ اجداد بطور آزمایشی شروع بھ کار کرد.
وی افزود: با توجھ بھ تحقیقات و بررسیھای انجام شده، نژاد ھایبر و متعلق بھ شرکت یوری برید ھلند برای تامین گلھ الین مناسب تشخیص
داده شد و طی قراردادی اولین گلھ الین در سال 71 بھ کشور وارد و اولین تولیدات اجداد آن، سال بعد با نام تجاری آرین وارد بازار کشور

شد.
مدیر مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ آرین بابل کنار خاطرنشان کرد: متاسفانھ از سال 1378 بھ بعد با واردات بی رویھ گلھ ھای اجداد و

طرح انحالل شرکت پشتیبانی امور دام، مقدمات کاھش حضور و سھم تولیدات الین آرین در بازار جوجھ گوشتی فراھم و سھم 80 درصدی
آن (در سالھای منتھی بھ سال 78) در سال 84 نزدیک بھ صفر کاھش یافت.

شجاعی افزود: خوشبختانھ از سال 1385 با ھدف حفظ گلھ ھای الین بھ عنوان بخشی از ذخائر استراتژیک دامی کشور و فراھم نمودن
امکان بازگشت تولیدات آن بھ بازار، برنامھ ریزی برای احیاء مجدد نژاد آرین علیرغم از دست رفتن بسیاری از امکانات نظیر ایستگاھھای

اقماری و خروج بخش عمده ای از نیروھای متخصص بھ بھانھ انحالل آغاز و مقدمات ورود مجدد ارین بھ بازار فراھم شد.
مدیر مجتمع الین بابل کنار گفت: در پرورش و اصالح نژاد الین کلیھ صفات تولیدی، اقتصادی از طریق انتخاب نمونھ ھای برتر ژنتیکی در

گلھ ھای مختلف الین و تکثیر آنھا بھبود یافتھ و از طریق گلھ ھای اجداد و مادر در قالب جوجھ ھای ھیبرید گوشتی متبلور می شود.
وی افزود: کل پروسھ تولید جوجھ گوشتی از یک گلھ الین چیزی در حدود 4 - 3.5 سال بھ طول می انجامد کھ این مدت کلیھ مراحل بھ

گزینی تکثیر، تالقی را در برمی گیرد. بنابراین ھر گونھ عملیات اصالحی در الین ھا پس از حداقل 3.5 سال در جوجھ ھای گوشتی بروز
می کند.

شجاعی ادامھ داد: در طول سالھای اولیھ پس از راه اندازی این مجموعھ بھ خوبی نشان داد کھ می تواند بخش اعظم نیاز کشور در شرایط
عادی و نیز 100 در صد نیاز در شرایط غیر عادی را تولید نماید. در حال حاضر نیز مجموعھ الین بابل کنار با توان تولید ساالنھ 240

ھزار قطعھ خط d اجداد می تواند کل نیاز کشور بھ جوجھ اجداد را تامین نماید.
مدیر مجتمع پرورش و اصالح نژاد مرغ آرین بابل کنار گفت: در خصوص سن کشتار در کشور اعالم کرد: در کشور ما با توجھ بھ بازار

پسندی و ذائقھ مصرف کننده معموال در ھفتھ ھفتم (49 روزگی) انجام می گیرد و در کشورھای دیگر در سنھای پائین تر (35 روزگی) نیز
کشتار می شود.

شجاعی در خصوص وزن مرغ در زمان کشتار و ھمچنین ضریب تبدیل آن گفت: کمپانیھای رقیب ادعاھای متفاوتی را اعالم می دارند کھ
البتھ در شرایط مدیریتی مختلف نتایج متفاوتی حاصل می شود.

مدیر مجتمع الین در خصوص مصرف ھورمون در صنعت طیور کشور افزود : تا کنون در خصوص مصرف ھورمون در کشور چیزی
نشنیده ام با توجھ بھ ھزینھ باالی مصرف ھورمون و سرعت رشد باالی مرغھای گوشتی بدلیل اصالح نژاد آنھا مصرف ھورمون اقتصادی

بھ نظر نمی رسد.
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