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 محاسبه میزان مناسب غذادهی در یک استخر 

 

 خبص  عوامل،  جسره يك  از غذاي،  كبرآي،  و هه رين رشيد  حداكثر  ه   دسي سبه،  منظور  پرورشي،  ه   سيستي    دريك

اي   العبده  فوق اهمست  از غذاده،  غذاده،  دفعبت و نحوه  تغذي   مسزان  در شيده  گرف   كبر  ه   روش هبي  همچون

 مشيبهدات و  پرورش  حبل  در  وزن زي وده )هسومس(  ه   توج  هب هبيد (  جسره  حج )  مصيرف، غذاي  مقدار  .هرخوردارند 

 غذاي  ه   توج   هدون  آهزيبن  دهندگبن  پرورش   معمول   طور  ه  .شيود  محبسيه   مصيرف،  روزان  غذاي  مقدار  ه   مرهوط

  در  اسيييرا  هي   اغلي  امر  اين. كننيد   م، ده،  غيذا هي   اقيدا  هسومس  گرف ن نظر  در وهيب  مسگو  هيب  ميبه،  در مصيييرف،

  منجر هبال غذاي،  تهديل  وضيري  نبمنبسي   تولسد   ن سج   ودر  آب  كسفست  رف ن  دسيت  و از  غذا  شيدن ضيبي   غذاده، 

هراي هم  مبهسبن مسزان تغذي  هر اسييبد درج  حرارت آب و اندازه مبه، تعسسن م، شييود و هب كبه    .شييود  م،

درج  حرارت آب و اقزاي  اندازه مبه، كبه  م، يبهد. هد  از ارائ  جداول تغذي  اي اين نستيت ك  هوور كبمل 

 پسروي شوند  هلک  آنهب هسش ر جنه  راهنمبي، دارند. 

رآورد خوراک مصيرف، موبه  هب دسي ورالعمل غذاده، شيركت فرادان  هراي مبه، ك ور معمول،  در اينجب مثبل، از ه

آورده شيده اسيت. هراي مشيکر كردن وزن مبهسبن موجود م، توان از مکبن هبي مک لس اسي کر عند عدد مبه، 

مسبنگسن وزن،    را هب سيبعوک یيسد كرد )نس  تب يك دریيد گل ( و پس از وزن كردن تعداد آنهب را شيمبرش نمود و

 نمون  را محبسه  نمود. س س هر اسبد درج  حرارت آب  م، توان درید غذاده، روزان  را تعسسن نمود.

 تعداد ماهی ×متوسط وزن ماهی =وزن توده زنده )بیومس(

 درصد غذادهی ×بیومس ماهی  =میزان کل غذای ماهی

 حبل ه  مثبل زير توج  كنسد: 

درج  سييبن سگراد پرورش   25-27گر  و هب دمبي    75  مبه، هب مسبنگسن وزن  قوع  10.000در يك اسيي کر تعداد  

 داده م، شوند. هراي محبسه  مقدار خوراک مصرف، روزان  ه  روش زير عمل م، شود:

 اه دا وزن كل مبهسبن اس کر ه  گر  محبسه  م، گردد:

 750.000=75×10.000 
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  وزن  عمودي  سي ون  در  و( سيبن سگراد  درج   25-27)  نظر  مورد  دمبي  افق، سي ون  در  جدول   ه   مراجع  سي س هب

  م، ان کبب غذاده،  دریيد   عنوان  ه   را  عمودي  و  افق،  سي ون  تالق،  محل  و ان کبب  را(  گر   75)  نظر  مورد  مبه،

 :شود م، درید  5 مثبل اين در ك  كنس 

 

 

✓ 
750000×5

100
=   مسزان  غذا  ده،  ه   گر  37500

نوهت   4در   GFC1كسلوگر  خوراک   5/37در ن سج  مبهسبن موجود در اين اس کر م، هبيت ، حداقل روزان   

 دريبفت نمبيند.
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