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 :مختصر ای مقدمه و قرقاول پرورش
 هنوز که باشد می ایران در نوپا های شغل از یکی نژادها دیگر و آمریکایی قرقاول پرورش
 پرسود های شغل رده در پرورش، کم هزینه و باال درآمد به توجه با و . است نشده اشباع

 کامال دیگر پرندگان پرورش با قرقاول پرورش است. گرفته قرار ما کشور حاضر حال
 شروع را قرقاول پرورش شغل کافی اطالعات با فرد که است نیاز و باشد می متفاوت

 .کند
 که نشوید شغل این وارد کافی اطالعات بدون هرگز کنم می توصیه دوستان شما به پس

 به ، باشد می کم خیلی پرورش های هزینه شغل این در کنید. نمی کسب چیزی ضرر جز
 را خودش غذای که هست ای ندهپر قرقاول زیرا . گرفت نادیده را آن شود می که طوری

 دان مرغ 1/6 تقریبا و ندارد پرخوری به عادت بلدرچین و مرغ مثل و کند می مدیریت
 مراجعه سعیدمارکت وبسایت به توانید می تکمیلی اطالعات برای شما .کند می مصرف
 www.saiedmarket.ir نمایید

 کنیم؟ شروع را پروش کار چگونه
 میلیون دو تقریبا 97 سال های قیمت طبق کنید شروع را پرورش کار عدد صد با شما اگر

 تخم فروش از شما خالص سود و دارند واکسن هزینه تومن هزار 300 و دان هزینه میلیون
 چندماهه و روزه یک جوجه شما اگر و باشد می تومن میلیون30 تقریبا سال در قرقاول

 .باشد می قرقاول عدد صد برای تومن میلیون 15 تقریبا شما خالص سود بفروشید هم
 سال در کنید، یهته قرقاول عدد صد اگر شما گفت میشه انگشتی سر تفریق و جمع یک با

 این ضمن در نیست؟ انگیز هوس واقعا .خالص  سود میلیون 45 و دارند هزینه2300
 هست الزم فقط چون . مناسبه العاده فوق دارند هم ای دیگه شغل که کسانی برای شغل
 .تمام و کنید پر رو غذاشون و آب ظروف و بزنید سر بهشون بار یک ای هفته شما
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 این رمز و راز و مراحل تمام ، صد تا صفر از قرقاول پرورش روی بر ککلی با توانید می شما
 که فردی یک مثل و بگیرید ادی را کاستی( کوچکترین بدون پرورش تجربه سال 8) پرنده

 .کنید شروع را خود میلیونی درآمدهای میکنه کار زیبا پرنده این پرورش زمینه در ساله 8

  

 کشی جوجه کامل آموزش: نمایید مطالعه بیشتر زمینه این در

 قرقاول پرورش در پرسود های گونه
 نژاد های قرقاول با را خود کار که هست این همه به ما توصیه ، کار استارت ابتدای در

 مقاوم العاده فوق ها قرقاول از نژاد این چون کنند. شروع پاکستانی و هلندی ، آمریکایی
 .نکنید چندانی ضرر بدهید تلفات اگر تا وندر می بشمار ارزان های قرقاول جز و هستند.

 هلندی سفید قرقاول پرورش

 آمریکایی قرقاول
 قرقاول . باشد می پاکستانی و آمریکایی قرقاول پرورش شبیه هلندی قرقاول پرورش
 الی 60 سال طول در ماده هلندی های قرقاول رسد. می بلوغ سن به ماهگی 8 در هلندی
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 از نژاد این باشد. می وزر 24 هلندی قرقاول کشی جوجه دوره طول و گذارند. می تخم 90
 تجربه کم اگر و باشد. می برخوردار باالیی استقامت از و دارد هم گوشتی مصارف قرقاول

 .باشد می پرورش برای نژاد بهترین باشید می

  :آمریکایی قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 نکته هست. مشابه پاکستانی و هلندی های قرقاول با هم آمریکایی قرقاول پرورش
 جفت باهم که است این دارد، وجود پاکستانی و هلندی ، آمریکایی نژاد سه بین که جالبی
 یا هلندی ماده با باشید داشته آمریکایی نر یک مثال شما اگر یعنی کنند. می هم گیری

 ماده و آمریکایی نر یک از تکنیک این با توانید می و کند، می گیری جفت پاکستانی
 .ریدبگی هلندی هم و آمریکایی جوجه هم هلندی
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 در ماده آمریکایی های قرقاول و رسد. می بلوغ به ماهگی 8 سن در آمریکایی قرقاول
 می روز 24 آمریکایی قرقاول کشی جوجه دوره طول و کنند. می تولید تخم 120 تا 80 سال

 کم اگر و باشد، می مقاوم العاده فوق و دارد گوشتی مصارف هم آمریکایی نژاد باشد.
 .باشد می پرورشی گزینه بهترین هستید تجربه

  :فرانسوی سیلور قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 گذارد. می تخم 35 تا 20 بین سال در و رسد. می بلوغ سن به سالگی دو در سیلور قرقاول

 . باشد می روز 26 سیلور قرقاول کشی جوجه دوره طول و
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  :پاکستانی سبز قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 و هلندی قرقاول شبیه گفتم که همانطور پاکستانی قرقاول یا سبز قرقاول پرورش

 بین سال در و رسد. می بلوغ به ماهگی 8 در پاکستانی قرقاول که باشد. می آمریکایی
 باشد. می روز 24 اولقرق از نژاد این کشی جوجه دوره طول و گذارد. می تخم 120 الی 80

 گزینه و باشد می مقاوم العاده فوق و دارد گوشتی مصارف سبز یا پاکستانی قرقاول
 . باشد می پرورش کار ابتدای برای خوبی

www.takbook.com



  :بلژیکی الییط قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 در اگر میگم بهتون خاطر همین به ، طلبد می تری خاص شرایط بلژیکی قرقاول پرورش
 و نخورید. رو بلژیکی قرقاول زیبایی گول ندارید کافی تجربه و هستید پرورش کار ابتدای

 پرورش آموزش بعدا …انشاا تا برید. پیش سعیدمارکت قرقاول پرورش آموزش طبق
 .کنم آماده براتون هم رو قرقاول قیمت گران نژادهای
 گذارد. می تخم 40 الی 20 بین سال در و رسد. می بلوغ سن به سالگی دو در بلژیکی قرقاول

 .باشد می روز 22 هلندی قرقاول کشی جوجه دوره طول و

  :لیمویی قرقاول پرورش
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 آمریکایی قرقاول
 سال در و رسد. می بلوغ به سالگی دو سن در که باشد می اینگونه لیمویی قرقاول پرورش

 .رسد می روز 22 به لیمویی قرقاول کشی جوجه دوره طول و گذارد. می تخم 40 الی 20 بین

  :آمهرست لیدی قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 می تخم عدد 35 الی 15 بین سال در رسد. می بلوغ سن به سالگی دو در لیدی قرقاول
 .باشد می روز 22 لیدی قرقاول تخم از کشی جوجه دوره طول و گذارد.

 روزه یک های جوجه از نگهداری آموزش: نمایید طالعهم بیشتر زمینه این در
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  :ریوز قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 را ریورز پرورش اگر پس . باشد می تر مشکل کمی بقیه به نسبت ریورز قرقاول پرورش
 پرورش …انشاا بعد آورید. بدست پرورش زمینه در کافی تجربه تا کنید صبر دارید دوست

 .نمایید آغاز را ریورز
 گذارد. می تخم عدد 50 تا 30 بین سال در و رسد می بلوغ به سالگی یک در ریورز قرقاول

 .باشد می روز 25 ریورز قرقاول کشی جوجه دوره طول و
  

  :سوئینهو قرقاول پرورش
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 آمریکایی قرقاول
 سال در رسد. می بلوغ به سالگی دو در که باشد می صورت این به سوئینهو قرقاول پرورش

 می روز 25 سوئینهو قرقاول کشی جوجه دوره طول و گذارد. می تخم عدد 15 الی 10 بین
 .باشد
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  :طالیی امریکایی قرقاول پرورش
  

 آمریکایی قرقاول
 همان یا پاکستانی و آمریکایی،هلندی قرقاول به شبیه طالیی آمریکایی قرقاول پرورش

 بین سال در و رسد می بلوغ به ماهگی 8 در طالیی آمریکایی قرقاول که باشد. می سبز
 می روز 24 طالیی آمریکایی قرقاول کشی جوجه دوره طول و گذارد. می تخم عدد 90 الی 60

 .باشد

  :خزری قرقاول پرورش
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 خزری قرقاول
 باشد می ایران بومی خزری قرقاول چون باشد. می غیرمجاز ایران در خزری قرقاول پرورش

 شمال شهرهای در خزری قرقاول اصلی زیستگاه باشد. می شده محافظت پرندگان جز و
 .باشد می ایران

 می تخم عدد 60 تا 40 بین سال در و رسد. می بلوغ سن به ماهگی 8 در خزری قرقاول
 .باشد می روز 24 خزری قرقاول از کشی جوجه دوره طول و . گذارد

 

 

 آن شناخت و پرورشی آمریکایی قرقاول
 باشد. می آمریکا قاره بومی پیداست آن نام از که همانطور پرورشی آمریکایی قرقاول

 بومی دارد.که خزری قرقاول همان یا ایرانی قرقاول به زیادی شباهت پرنده این
 .باشد می ایران کشورمان
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 قرقاول آمریکایی پرورشی

  

 از را پرنده این شما اگر و دارد. باالیی استقامت که باشد می نژادهای از یکی پرنده این
 کند. می عادت شما منطقه هوای و آب به دهید پرورش خود زندگی محل در کوچکی

 .باشید همراه سعیدمارکت با بیشتر اطالعات برای

  

 پرورشی آمریکایی قرقاول پرورش مزایای
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 انعنو زیر در که دارد خاصی مزایای ها قرقاول باقی به نسبت پرورشی آمریکایی قرقاول

 .است شده
 .باشد می پایین ها قرقاول باقی به نسبت آن قیمت .1
 .باشد می باال خیلی آن تخم تولید .2
 .باشد می برخوردار باالیی استقامت از .3
 .دارد بیشتری مشتری آن پایین قیمت دلیل به .4

  

 گوشتی مصرف برای گزینه بهترین پرورشی آمریکایی قرقاول
 ها قرقاول باقی به نسبت بزرگتر جثه و پایین قیمت دلیل به پرورشی آمریکایی قرقاول
 هایی جوجه درست، مدیریت با توانید می راحتی به شما یعنی دارد. هم گوشتی مصارف

 .نمایید بازار روانه گوشتی قرقاول عنوان به را رسند می ماه 4 سن به که

قرقاول آمریکایی 
 پرورشی
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 ترین گران آن، گوشت بودن لذیذ خاطر به و دارد. زیادی خیلی خواص قرقاول گوشت
 مصارف در قرقاول از توانید می راحتی به شما پس باشد. می ها رستوران اکثر غذای

 .نمایید استفاده هم گوشتی

  

 پرورشی آمریکایی قرقاول تخم تولید میزان
 دوره و گذارد. می تخم 120 تا 80 بین گذاری تخم فصل در پرورشی آمریکایی قرقاول

 نطفه های تخم فروش با توانید می شما باشد. می روز 26 تا 24 بین آن از کشی جوجه
 کسب مولدتون های قرقاول از خوبی سود دارد. تومان 9000 تا 6000 بین قیمتی که دار

 .نمایید

 قرقاول آمریکایی پرورشی
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 شما و بگذارد. دار نطفه تخم عدد 120 شما ماده قرقاول اگر انگشتی سر حساب یک با
 هزار 960 حدود چیزی ماده ولقرقا هر از بفروشید. تومان 8000 ای دانه را ها تخم

 قرقاول عدد 100 با کوچک مجموعه یک شما گیریم می فرض دارید. درآمد تومان
 دار نطفه های تخم فروش از فقط شما خالص درآمد حال دارید. مولد آمریکایی

 .باشد می تومان میلیون000/000/96

  

 پرورشی آمریکایی قرقاول پرورش هوایی و آب شرایط
 سخت خیلی و باشد می مقاوم العاد فوق پرورشی آمریکایی قرقاول گفتم که همانطور

 اگر شود. نمی بیمار هرگز نمایید رعایت را پرنده بهداشت شما اگر و شود. می مریض
 را پرنده این توانید می باشد نوع هر یا و شرجی گرم، برفی، شما منطقه هوای و آب

 منطقه در دارد سن ماه یک زیر که زمانی از را پرنده این که شرطی به اما دهید. پرورش
 عادت شما منطقه هوایی و آب شرایط به زود خیلی پرنده این سپس دهید. پرورش خود
 .کند می
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 قرقاول آمریکایی پرورشی

  

 می متفاوت شما منطقه با آن هوایی و آب شرایط که مناطقی از بالغ قرقاول هرگز
 شود. می تلف قرقاول ماه یک از کمتر ظرف باشید مطمئن چون نکنید. خریداری باشد
 .نمایید خریداری شهرتون اطراف مناطق از دارید بالغ قرقاول خرید به تصمیم اگر پس

  

 

 پرورشی آمریکایی قرقاول کشی جوجه دمای و رطوبت
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 در را آن رطوبت باید کشی جوجه دستگاه با آمریکایی قرقاول تخم از کشی جوجه برای
 روز سه در و نمایید. تنظیم درجه 37.8 روی بر را آن دمای و 58 روی بر ستر، زمان

 37.2 روی بر دما و 65 روی بر رطوبت شوند می داده انتقال هچر به ها تخم که پایانی
 آوری جمع روز 7 از بیشتر را دار نطفه های تخم کنید سعی همچنین شود. تنظیم
 .رسد می درصد 50 زیر به ها جوجه هچ درصد که نشود روز ده از بیشتر نهایتا و نکنید.

 

 قرقاول پرورش مورد در پایانی سخن
 می پرندگان این عاشق من و . باشد می دنیا شغل زیباترین من نظر به قرقاول پرورش
 شغل این از میدم قول بهتون کنید شروع را زیبا پرنده این پرورش اگر عزیزان شما . باشم

 بیکاری برهه این در کنید. کسب میلیونی درآمدهای کنارش در و ، ببرید را لذت نهایت
 بگیرم. را قرقاول به عالقمندان شما تک تک دست دارم دوست وطن هم یک عنوان به من

 .نمایید زآغا را زیبا پرندگان این پرورش راحت خیلی بتونید تا کنم کمک بهتون و
 وبسایت به مراجعه با رو سعیدمارکت قرقاول پرورش پکیج توانید می عزیزان شما

 کسب را زمینه این در کافی اطالعات و کنید. دریافت www.saiedmarket.ir سعیدمارکت
 .کنید

 عزیزان شما برای افزون روز موفقیت آرزوی با
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