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 های گوشتی چهار روش برای بهبود شرایط پیش از کشتار در جوجه

 

 هْذی تْگز

 ای، کزج، ایزاى پژٍّطکذُ کطاٍرسی ّستِ

 

ًگیزد، طیَر تا حذاکثز هزاحل هَرد تَجِ قزار دیگز اگز هزحلِ پیص اس کطتار در صٌعت جَجِ گَضتی ّواًٌذ 

 کیفیت هٌاسة ٍارد عولیات فزآٍری ًطذُ ٍ در ًْایت صٌعت طیَر تا هطکل هَاجِ خَاّذ ضذ.

ٍ ّای هزدُ در سهاى رسیذى  تَاًذ تعذاد پزًذُ در کاهیَى هیتار سدى آًْا ّا ٍ  پزًذُ چگًَگی گزفتيتزرسی 

ذ استزس کارگزاى را کاّص دّذ ٍ ضایذ هٌجز تِ تَاً ًگْذاری آًْا در کطتارگاُ را کاّص دّذ، ٍ ّوچٌیي هی

 ّا تِ کطتارگاُ ضَد. کاّص تعذاد کارگزاى هَرد ًیاس تزای گزفتي ٍ اًتقال پزًذُ

 

 ها سرعت بخشیذن به توزیع قفس -1

ّا در داخل جایگاُ پزٍرش ًِ تٌْا سزعت گزفتي پزًذُ  استفادُ اس ٍیٌچ )دستگاُ کطٌذُ خطی( تزای تَسیع قفس

 کٌذ. دّذ تلکِ تالش فیشیکی تزای گزفتي آًْا را ًیش کن هی افشایص هیرا 

ّای چْارتایی یا  تایذ در گزٍُ ضًَذهیّا اس کاهیَى تخلیِ ضذًذ ٍ تِ داخل سالي پزٍرش تزدُ  ٌّگاهی کِ قفس

قطار تَسیع  یّا تَاى تِ ّن تست ٍ تا یک ٍیٌچ در داخل سالي ضثیِ تِ ٍاگي تایی تقسین ضًَذ. آًْا را هیّطت

 ًوَد. 

 

 گرفتن صحیح -2

ضًَذ تایذ تا استفادُ اس  ّا در آى جوع هیای کِ پزًذُهحَطِاگز گزفتي پزًذُ در طَل رٍس اًجام ضَد، 

ضَد تلکِ عولیات  هی ّاّای ظزیف سیوی تاریک ضَد. ایي کاّص ًَر ًِ تٌْا هٌجز تِ آرام ضذى پزًذُ تَری

قفس تایذ سالن تاضذ تا  .دّذکاّص هیکٌذ ٍ در ًتیجِ احتوال آسیة دیذى پزًذُ را  تز هیگزفتي را ًیش راحت

پزًذُ آسیة ًثیٌذ. تزای سزعت تخطیذى تِ کار دٍ پزًذُ تایذ در یک سهاى گزفتِ ضذُ ٍ در قفس گذاضتِ ضًَذ. 

ذ، گزفتِ ضًَذ. ایي کار اجاسُ تال ّا هحکن تِ سوت پاییي قزار دارًپزًذُ تایذ اس تذى )ًِ اس پا( در حالتی کِ تال

  .ضَد پزًذُ هیآسیة دیذگی  دّذ، سیزا تال سدى هٌجز تِ سدى تِ پزًذُ را ًوی
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ّا پز ضذًذ ٍ تِ تیزٍى اس سالي پزٍرش تزدُ ضذًذ، تایذ هَاظة تَد کِ در سهاى تارگیزی تسیار تِ  ٍقتی کِ قفس

 اس استزس حزارتی آساداًِ تیي آًْا حزکت کٌذ. ّن ًشدیک ًثاضٌذ تا َّا تتَاًذ تِ هٌظَر جلَگیزی

دار( سکَی تارگیزی کاهیَى تزدُ ضًَذ ٍ یا تَسط تسوِ  ّا پز ضذًذ تایذ تِ رهپ )سطح ضیة کِ قفسٌّگاهی 

 ًقالِ ایي هسیز را طی کٌٌذ. 

 

 بارگیری کامیون -3

عولیات تارگیزی  استفادُ کزد. هعوَالًدادى آًْا در کاهیَى ّا ٍ قزار  تَاى تزای تلٌذ کزدى قفس اس ٍیٌچ ًیش هی

ّا را تَاًذ قفس اها اگز کارگز اس یک ٍیٌچ استفادُ ًوایذ، تِ تٌْایی هیضَد.  تَسط یک یا دٍ کارگز اًجام هی

 ّا در کاهیَى ضَد.  در کاهیَى تارگیزی ًوایذ ٍ کارگز دیگز هطغَل فعالیت دیگزی ّواًٌذ تَسیع قفس

 

 امیونها در ک مرتب کردن قفس -4

سِ تا چْار کارگز تزای هزتة کزدى ٍ چیذى  کاهیَى قزار گزفت، هعوَالً درٍىّا تز  ٌّگاهی کِ قفس

ضًَذ،  ّای پز ضذُ کاهالً تَسط دست جاتجا هی ار آًجا کِ قفس گیزًذ.  هَرد استفادُ قزار هی ّای پز ضذُ قفس

  .ضَد ایي کار استفادُ هیتزای یک قالب  تز ضذُ اس تزای آساىضًَذ ٍ  کطیذُ هی هعوَالً

تِ کٌٌذُ است، اصطحکاک قفس تا سًِ تٌْا ایي رٍش تزای کارگزاى خایي عول دارای چٌذیي ایزاد است. 

ّا آسیة رساًذُ ٍ  تَاًذ تِ قفس ٌّگام کطیذُ ضذى ٍ تی احتیاطی در استفادُ اس قالب، هی رکاهیَى دکف 
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تلکِ  ،ّشیٌِ تعویزات استافشایص ایي ًِ تٌْا تِ هعٌای  ذ.افت تز اتفاق هی ّوچٌیي هستْلک ضذى کاهیَى سزیع

 ّا خطزًاک تاضذ.  تَاى تزای کارگزاى ٍ پزًذُ آسیة تِ کاهیَى هی

تَاًذ طزاحی ضَد  ّای خاصی هی ّا، گاری تزای حل ایي هطکل ٍ تِ جای استفادُ اس قالب تزای کطیذى قفس

تَاًذ تَسط کارگزاى جا تِ جا  تِ راحتی هی ّاگاری پز ضذُ را در خَد جای دّذ. ایيقفس  ُدیا  ّطتتا 

ّا در کاهیَى ًیش  قفس سزیعدّذ تلکِ تِ چیذهاى  ّا ٍ کاهیَى را کاّص هی ایي کار ًِ تٌْا آسیة تِ قفس ضًَذ.

  کٌذ. کوک هی

 تزای خٌک کزدى کارگزاى ٍدر کٌار کاهیَى ّای هتحزک  تَاى اس في تزای تْثَد تیطتز در ایي هزحلِ هی

   ّا استفادُ کزد. پزًذُ

ّای خاظ طزاحی ضذُ تِ هزحلِ گزفتي ٍ تارگیزی تزای یک کاهیَى تا ظزفیت  گاری افشٍدى دٍ عذد ٍیٌچ ٍ

 دقیقِ اًجام ضَد. 02تَاًذ هٌجز تِ ایي ضَد کِ کل عولیات در  عذد هی 0022
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