دام،طیور و آبزیان
خبر
رئيس کميسيون بهداشت زنبورعسل آپيمونديا :

 ۷۵درصد درآمد زنبورداران آمريکايي
از طريق خدمات گردهافشاني است

اگرچه هنوز در ايران ،استقرار کندوها در يک مزرعه ،درآمدي براي زنبوردار
ندارد؛ اما هستند زنبورداران کشورهايي که سهچهارم درآمد خود را از اين
طريق کسب ميکنند .به گزارش «سبزینه» به نقل از خبرنگار ايانا ،شرکت
در نمايشگاهها و کنگرههاي تخصصي براي هر گروهي از فعاالن اقتصادي
مفید است؛ زيرا انتقال بخش قابل توجهي از دانش فني و تجربه جهاني در
اين عرصه صورت ميگيرد .کنگره بينالمللي آپيمونديا که هفته گذشته در
استانبول ترکيه برگزار شد ،براي ايرانيان استفادههاي فراواني داشت که يکي
از آنها شرکت در سخنرانيها و ارائه مقاالت دانشمندان کشورهاي ديگر بود.
در همين راستا به صورت کام ً
ال تخصصي ،جفري پتيس ،رئيس کميسيون
بهداشت زنبور عسل آپيمونديا که پيش از اين يکي از مديران ارشد وزارت
کشاورزي آمريکا ( )USDAنيز بوده ،در جمع شرکت کنندگان کنگره حاضر
شد .در اين جلسه که به صورت دوطرفه و پرسش و پاسخ بين سخنران و
حاضران به اجرا درآمد ،رئيس کميسيون بهداشت زنبورعسل آپيمونديا نکات
درخور توجهي براي پرورش زنبور و توليد محصوالت مختلف عنوان کرد که
در ادامه ،چکيدهاي از سخنان وي مطرح ميشود.
براي رونق صادرات عسل و فرآوردههاي آن بايد نسبت به وجود باقيمانده
آنتيبيوتيک و سموم شيميايي در محصوالت حاصل از زنبور ،حساس بود.
زيرا حتي مقدار کمي از اين ماده ،مانع از صادرات به کشورهاي ديگر به ويژه
اتحاديه اروپا ميشود .بنابراين اگر شما کندوهاي خود را در مکاني نگه داريد
که زمينهاي اطراف آن در گرو کشاورزي باشد ،حتي در صورت استفاده
نکردن از داروهايي مانند آنتيبيوتيک ،احتمال برگشت محصولتان بسيار زياد
است .اين در حالي است که پرورش زنبور در مناطق بکر و طبيعي ،به همراه
حذف آنتيبيوتيک ،توانايي شما براي صادرات را دوچندان ميکند .اهميت
اين موضوع به قدري است که برخي توليدکنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي،
براي خريد موم خالص و بدون آلودگي ،به جنگلهاي آفريقا رفته و ترجيح
ميدهند محصول توليدشده از مناطق بکر و پاکيزه باشد .بنابراين شما هم
ميتوانيد با توليد چنين محصوالت سالمي ،نياز اين کارخانهها را تأمين کنيد؛
صنايعي که ارزش افزوده بسيار بااليي در دنيا دارد.
اگرچه سالها قبل تنها  ۲۵درصد درآمد زنبورداران آمريکايي از طريق
خدمات گردهافشاني بود ،اما بهتازگی اين موضوع برعکس شده و اکنون ۷۵
درصد درآمد آنها از اين طريق به دست ميآيد .در همين راستا معموال
زنبورداران اين کشور به جايي ميروند که کشاورزي وجود دارد .بنابراين
اتفاقي اينچنيني ،با تأکيد بر استفاده از منابع بکر براي توليد عسل ،در
تناقض است .زيرا تقريبا تمام کشاورزان از آفتکشها در مزرعه خود بهره
ميبرند .به همين دليل جواب سادهاي نميتوان براي آن پيدا کرد و تصميم
نهايي با زنبوردار خواهد بود که کدام راه را انتخاب کند .زنبوردار معموال
زميني براي خودش ندارد و نميتواند به کشاورز دستور دهد که از آفتکش
استفاده نکند ،اما اگر مزرعهداران ،از اهميت گردهافشاني مطلع باشند ،قطعا
با شما همکاري ميکنند .بهطور کلي در حال حاضر هزينه گردهافشاني در
باغهاي بادام کاليفرنيا (که  ۸۰درصد بادام دنيا را تأمين ميکند) بين  ۵۰تا
 ۷۵دالر به ازاي هر کندو است ،اما اين هزينه در برخي مناطق با توجه به
شرايط ،ممکن است به  ۲۰۰دالر هم برسد .يا به عنوان مثال توليدکنندگان
سيب ،به ازاي هر کندو  ۴۰دالر و ملونها بين  ۲۰تا  ۴۰دالر ميپردازند .به
عبارتي در مجموع زنبوردار در طول هر سال بهطور متوسط پنج قرارداد براي
ارائه خدمات گردهافشاني با کشاورزان مختلف منعقد ميکند .اين در حالي
است که هنوز در ايران چنين قراردادهايي براي اجاره کلونيها وجود ندارد
و بايد با آگاهي بخشي به کشاورزان ،اين موضوع را ساماندهي کرد .حتي
از گردهافشاني زنبورهاي عسل در کشورهايي مانند کره و ژاپن در داخل
گلخانهها استفاده ميشود.
براي کنترل بيماريهاي زنبور ،استفاده از اسيدهاي اگزاليک و فرميک توصيه
ميشود .البته بايد توجه داشت که اين دو ماده ممکن است براي زنبوردار
مضر باشد .اگرچه اسيد فرميک ،بوي تندي دارد ،اما اسيد اگزاليک چنين
مشخصهاي نداشته و زنبوردار متوجه آن نميشود .فرميک اسيد در دماي
باالي  ۳۵درجه سانتيگراد به نوزادان و ملکه آسيب ميزند .بنابراين استفاده
از آن در روزهاي بسيار گرم تابستاني مفيد نخواهد بود .در ارتباط با اگزاليک
هم بايد دقت کرد که در زمان به کارگيري آن کندوها از نوزاد خالي باشند؛ به
عبارتي به نظر ميرسد اواخر پاييز ،زمان مناسبي باشد.
پروبيوتيک ،يکي از مواد بسيار مفيد در صنعت زنبورداري به شمار ميرود
و پتانسيل زيادي براي استفاده دارد .در صورت به کار بردن باکتريهاي
پروبيوتيک در تغذيه زنبور ،سيستم ايمني اين حشره را بهبود بخشيده و
ميتوان با بيشتر عوامل بيماريزا مقابله کرد.
تجربه  ۳۰ساله اروپاييها براي مبارزه با کنه واروا نشان ميدهد که آنها
از آمريکاييها موفقترند .من توصيه ميکنم که زنبوردار با ايجاد تحمل در
زنبورها در مقابل اين کنه بايستد .بهتر است شما نيز در اين مسير کمي صبر
به خرج دهيد و بگذاريد کلنيهايي که ضعيف هستند ،از بين بروند .اگرچه در
سالهاي نخست ممکن است متحمل ضرر شويد؛ اما در سالهاي آتي خواهيد
ديد که با اصالح نژاد زنبورها و انتخاب حشرههاي مقاوم ،مشکلي با کنهها
نخواهيد داشت .اين روش از درمان دارويي بسيار بهتر است .زيرا کنهها نسبت
به هر دارويي بعد از دو تا پنج سال ،مقاوم شده و بايد در استفاده از آنها تنوع
را چاشني کار قرار داد .اما همانطور که گفته شد ،راهکار درازمدت براي اين
منظور ،انتخاب و نگهداري زنبورهاي مقاوم طي چند نسل است .هرچند هيچ
کلوني نميتوان پيدا کرد که در عين حال ،تمام صفات برتر را در خود جاي
داده باشد .بنابراين باالنس بخشيدن به اين صفات ،به مديريت زنبوردار وابسته
است .تا  ۱۰سال گذشته اعتقاد بيشتر کارشناسان بر اين بود که اگر در ۳۰۰
زنبور انتخابي کمتر از  ۱۰کنه باشد ،مشکل خاصي وجود ندارد .به نظر من هم
اگر کمتر از پنج درصد زنبورهاي بالغ آلوده باشند ،جاي نگراني نيست؛ اما اگر
اين تعداد به  ۱۰درصد يا بيشتر برسد ،آلودگي تهديد کننده است .من براي
امتحان اين موضوع ،روش سادهاي را به کار ميبرم .به اين صورت که بين
 ۲۰۰تا  ۳۰۰زنبور را به صورت تصادفي انتخاب کرده و به همراه شکر ،داخل
ظرفي مخصوص گذاشته و بعد از مدتي تعداد کنههاي موجود در ظرف را
شمارش ميکنم ،اين عمل دو بار در سال تکرار ميشود .اگرچه هر منطقهاي
يتوان نسخهاي يکسان براي آن پيچيد،
براي خودش شرايط خاصي دارد و نم 
اما معموال در اواخر تابستان و اوايل پاييز ،کنهها زياد شده و بايد کندوها از اين
نظر کنترل شوند .گفته ميشود که ميانگين توليد عسل در ايران بيش از
 ۱۱کيلوگرم به ازاي هر کندو است .اين مقدار کمي نيست و ارزش آن نيز در
خرده فروشيها حدود  ۱۵دالر براي هر کيلوگرم تخمين زده ميشود .حال
شايد در کنار آن عسلهاي ارزان قيمت از کشورهاي ديگر مانند چين وارد
کشور شود .حتي اگر واردات ممنوع هم باشد ،قاچاق و ورود غيرقانوني در تمام
سرزمينها اتفاق خواهد افتاد .در چنين شرايطي ،مصرفکننده بايد به قدري
آگاهي داشته باشد که عسل گرانتر محلي را به محصول ارزان وارداتي ترجيح
دهد .به عنوان مثال ،اکنون قيمت عسل سوئيسي و ژاپني در هر کيلوگرم،
تقريبا دو برابر نرخ عسل چيني است ،اما مردم اين دو کشور ،عسل محلي را
انتخاب ميکنند .زيرا بهطور کامل قانع شدهاند که ارزش عسل محلي باالتر
از نوع وارداتي است .حال نميدانم ذهنيت ايرانيها نسبت به عسل داخلي
توليد شده در ايران چگونه است ،اما به هر حال با آموزش اين مسأله به مردم،
منفعت زنبوردار تضمين ميشود .اين هوش بازاريابي ميخواهد و زنجيرهاي
که زنبوردار را بهطور مستقيم به بازار متصل کند.
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افزايش سرانه مصرف تخممرغ در برنامه ششم توسعه هدفگذاري شده است

ف برنامه ششم
 52تخممرغ تا اهدا 

سبزینه

محمد بازرگان

در حالي افزايش سرانه مصرف تخممرغ
به  ۲۵۰عدد در برنامه ششم توسعه
هدفگذاري شده که اين سرانه در استان
همدان  ۱۹۰عدد است و بايد فرهنگسازي
براي مصرف اين ماده پروتئيني دربرنامه
قرار گيرد .تخممرغ به عنوان ارزانترين
غذاي پروتئيني جايگاه ويژهاي در سبد
غذايي خانوار دارد و قيمت مناسب ،ارزش
غذايي باال ،طعم مطبوع ،داشتن خواص
درماني ،طبخ آسان و سريع و در دسترس
بودن آن در زمان و مکان از مزايايي است که
باعث ميشود تخممرغ نسبت به بسياري از
مواد غذايي برتري يابد .بر اساس بررسيها،
ايران دهمين کشور توليدکننده تخممرغ
در دنيا محسوب ميشود و افزايش سرانه
مصرف تخممرغ از  ۱۹۸به  ۲۵۰عدد در
برنامه ششم توسعه هدفگذاري شده که
انتظار ميرود با فرهنگسازي مناسب به
اين رقم برسيم .در همين خصوص معاون
بهبودتوليداتداميجهادکشاورزياستان
همداننيزدربارهوضعيتتوليدتخممرغدر
همدان بابياناينكه ۱۷مهرماهروزجهاني
تخممرغ نامگذاري شده است ،گفت :يک
واحد مرغ مادر تخمگذار در استان همدان
وجود دارد .محمد نظرپور تعداد واحدهاي
مرغ تخمگذار تجاري در کشور را ۱۰۲واحد
دانست و با بيان اينكه تعداد واحدهاي
پرورش مرغ تخمگذار در استان همدان
 ۴۴واحد با ظرفيت يکميليون و  ۵۸۰هزار
قطعه است ،گفت :بيشترين ظرفيت مرغ
تخمگذار در استان همدان مربوط به يک
واحد مرغداري با ۱۵۰هزار قطعه است.
وي با اشاره به اينكه شهرستان مالير
با  ۱۴واحد و ظرفيت  ۳۸۱هزار قطعه
بيشترين واحد مرغداري مرغ تخمگذار
استان همدان را دارا است ،گفت ۹۰۰ :نفر
به صورت مستقيم در حوزه مرغداريهاي
مرغ گوشتي استان همدان اشتغال دارند.
نظرپور با اشاره به اينكه هشت کارخانه
توليد مايع پاستوريزه تخممرغ در کشور
فعاليت دارند که يک مورد از آنها در استان

همدان بوده و يک واحد جديد نيز در حال
ساخت است ،گفت :يک اتحاديه و چهار
تعاوني در استان همدان زيرپوشش جهاد
کشاورزي هستند .وي بابيان اينكه ايران با
توليد  ۹۴۰هزار تن تخممرغ رتبه  ۱۹توليد
تخممرغ جهان و رتبه پنجم آسيا را دارد،
گفت ۱۰۰ :هزار تن تخممرغ مازاد مصرف
در کشور وجود دارد و  ۸۸درصد تخممرغ
کشور در  ۱۱استان از جمله تهران ،البرز،
آذربايجان شرقي ،قزوين ،خراسان رضوي،
قم ،اصفهان ،مرکزي ،فارس و همدان
توليد ميشود.
توليد  ۲۴هزار تن تخممرغ
خوراکي در استان همدان
نظرپور با اشاره به اينكه توان توليد
تخممرغ استان همدان در واحدهاي
موجود ۲۴هزار تن است ،ادامه داد :ظرفيت
اسمي واحدهاي مرغ تخمگذار در استان
همدان  ۳۱هزار تن است .وی بابيان اينكه
ساالنه به  ۲۰هزار تن تخممرغ در استان
همدان نياز است ،افزود :در نيمه نخست
سال جاري  ۹هزار و  ۲۰۰تن تخممرغ
در استان همدان توليدشده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ۳۸درصد

باز هم خمير مرغ ،باز هم نگراني

يسازماناستاندارددربارهاستفاده
نگران 
از خميرمرغ در سوسيس و کالباس

استفاده از خميرمرغ در توليد سوسيس و کالباس مشکلي ندارد؛ اما بايد
سه شرط عدم استفاده از خميرمرغ دپو شده ،عدم استفاده از ضايعات
مرغ و توليد خميرمرغ حتياالمکان در واحد توليدي فرآوردههاي
گوشتي يا جابهجايي با حمل و نقل کام ً
ال بهداشتي رعايت شود .به
گزارش«سبزینه» به نقل از ایسنا ،وحيد مرندي مقدم در ارتباط با
آخرين وضعيت استفاده از خميرمرغ در توليد سوسيس و کالباس،
اظهار کرد :بارها اعالم کرديم که استفاده از خميرمرغ فينفسه در توليد
سوسيس يا کالباس ايرادي ندارد؛ اما بايد در اين زمينه مطمئن باشيم
که ماده استفاده شده خميرمرغ است و از مواد ديگري استفاده نميشود.
وي ادامه داد :مشکل زماني ايجاد ميشود که به جاي خميرمرغ از
ضايعات مرغ در توليد سوسيس و کالباس استفاده شود .مسأله ديگر
اين است که خميرمرغ در واحد ديگري تهيه و با توجه به باال بودن
درصد آاليندگي خميرمرغ ،فاصله مبدأ تا مقصد در شرايط حمل و نقل،
عاملي براي آلودگي آن شود .معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان
ملي استاندارد ايران با اشاره به علل مخالفت سازمان ملي استاندارد
در استفاده از خميرمرغ در توليد سوسيس و کالباس خاطرنشان کرد:
ما به دو دليل مورد اشاره با استفاده از خميرمرغ در توليد سوسيس و
کالباس مخالف هستيم .وی افزود :بر همين اساس اعالم کرديم سازمان
با واحدهايي که مرغ را از مراکز مجاز خريداري کرده و آن را به خميرمرغ
تبديل ميکنند ،به شرطیکه خميرمرغ تهيه شده در همان روز مورد
استفاده قرار بگیرد و دپويي صورت نگيرد ،مخالفتی ندارد.


بانکي
ايران به دليل تحريم
نتوانست غذاي دام وارد کند

شرکت دولتي واردکننده غذاي دام ايران در جريان يک مناقصه بينالمللي
براي خريد حدود  ۲۰۰هزار تن سويا که هفته گذشته فرصت شرکت در آن به
اتمام رسيد ،نتوانست هيچگونه خريدي انجام دهد .به گزارش «سبزینه» به
نقل از رويترز ،تجار اروپايي گفتند :پيشنهادات اين مناقصه روز دوم اکتبر ارائه
شده بود و ايران قصد داشت سوياي مورد نياز خود را از کشورهاي آرژانتين
و برزيل تأمين کند .اين شرکت دولتي ايراني به دليل دشواريهاي تأمين
تقاضاي ايران از جانب شرکتهاي خارجي به دليل عدم تمايل بانکهاي
بينالمللي جهت تأمين مالي معامالت مرتبط با ايران ،در ماه سپتامبر نيز در
يک مناقصه مشابه نتوانسته بود  200هزار تن جو و  200هزار تن ذرت مورد
نياز خود را خريداري کند .يک تاجر بازار غالت در اين باره گفت :اين مناقصه
خريد سويا مشکالتي داشت و درک ميکنم که چرا هيچ تجارتخانه مهم
ي به ايران براي فروش سويا پيشنهادی ارائه نکرده است .برخي تجار
بينالملل 
منطقهاي پيشنهاداتي را ارائه کردند؛ اما به نظر ميرسد که اسناد ارائه شده
توسط آنها کامل نبود .وي افزود :با وجود کاهش تحريمها ،بانکها همچنان
حاضر به پذيرش ريسک کار کردن با ايران نيستند .شرکت دولتي واردکننده
غذاي دام ايران در سالهاي اخير کمتر اقدام به خريد غالت ميکرد .بعد
از توافق برجام و لغو تحريمها ،اين شرکت مجددا ً در بازار بينالمللي غالت
فعال شده بود و اين بهعنوان يکي از نشانههاي بازگشت خريدهاي ايران به
الگوهاي رايج بينالمللي تفسير ميشد .ايران قصد داشت در اين مناقصه
اين ميزان سويا را در قالب سه محموله در بازههاي زماني  15تا  31اکتبر،
 30نوامبر تا  15دسامبر و اول تا  15فوريه تحويل بگيرد .ايران قصد داشت
اين خريدها را به يورو انجام دهد.

افزايش داشته است .نظرپور تخممرغ
توليدي در استان همدان را باکيفيتتر
و درشتتر دانست و عنوان کرد :سرانه
توليد تخممرغ در استان ۹کيلوگرم و سرانه
مصرف  ۱۹۰عدد براي هر نفر در سال
است .معاون بهبود توليدات دامي جهاد
کشاورزي استان همدان با اشاره به اينكه
بخشي از تخممرغ مصرفي در استان در
صنايع غذايي جذب ميشود ،افزود:
براي نگهداري تخممرغ به مدت طوالني
اقداماتيدرزمينهايجادسردخانهدراستان
همدان انجامشده است .وي کاهش ضريب
تبديل دان به تخممرغ ،کاهش تلفات و
افزايش توليد تخممرغ در يک دوره
تخمگذاري را از برنامههاي در دست
اقدام دانست و افزود :ترويج بهينهسازي
مصرف انرژي در واحدهاي مرغداري يکي
ديگر از برنامههاست .نظرپور بابيان اينكه
براي تأمين سرمايه در گردش موردنياز
تالش زيادي شده و از محل رونق توليد
و صندوق توسعه ملي ارقامي در اختيار
مرغداران قرارگرفته است ،ادامه داد:
يکي از مشکالت باال بودن نرخ تسهيالت
بانکي است.

شناسنامهدار کردن محصول
توليدي باهدف امنيت غذايي
وي شناسنامهدار کردن محصول
توليدي با هدف امنيت غذايي را از ديگر
برنامههاي جهاد کشاورزي عنوان کرد و
افزود :هماکنون در استان همدان اغلب
واحدهاي توليدي تخممرغ توليدي خود
را هويتدار کرده و تاريخ و آدرس را بر
روي آن ثبت ميکنند .نظرپور با اشاره
به اينكه استان همدان در غرب کشور
نخستين استان توليدکننده تخممرغ
است ،به پيگيري ايجاد زنجيره توليد
تخممرغ در همدان اشاره و عنوان کرد:
در زنجيره توليد واحدهاي مرغداري بايد
تخممرغ توليدي خود را توليد هويتدار
کرده و با بستهبندي در بازار عرضه
کنند .معاون بهبود توليدات دامي جهاد
کشاورزي استان همدان با اشاره به اينكه
درگذشته صادرات تخممرغ به خارج از
کشور انجام ميشد اما چند ماهي است
متوقف شده ،افزود :در حال حاضر صادرات
تخممرغ دوباره انجام ميشود .مديرعامل
اتحاديه مرغ تخمگذار استان همدان
نيز با بيان اينكه اتحاديه مرغ تخمگذار
استان همدان از سال  ۸۳فعاليت خود را
آغاز کرده است ،به برنامههاي در دست
اقدام تشکلهاي مرغ تخمگذار اشاره
کرد و گفت :يکي از برنامهها ايجاد سامانه
«سمامت» بوده است.
تنظيم مديريت جوجهريزي
و بهداشت مرغداريها در برنامه است
محمد شهبازي با بيان اينكه تنظيم
مديريتجوجهريزيوبهداشتمرغداريها
نيزدربرنامهاست،گفت:تسهيالتکمبهره
با کمک جهاد کشاورزي و صندوق حمايت
از بخش کشاورزي در اختيار مرغداران قرار
ميگيرد .وي با اشاره به اقدامات انجامشده
در زمينه تشکيل پرونده براي تسهيالت
مکانيزاسيون واحدهاي مرغ تخمگذار،
گفت :مکانيزاسيون باعث شده  ۳۰درصد
کاهش پرت انرژي در واحدهای مرغ
تخمگذار استان همدان داشته باشیم.
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سرزمین
معاون بهبود توليدات دامي سازمان
جهاد کشاورزي اردبيل  خبر داد

تو 
ليد
 11هزار تن تخممرغ
از  27فارم تخمگذار

شعار امسال روز جهاني تخممرغ «تغذيه
مناسب ،شادابي و سالمتي» انتخاب شده
است .در هرم غذايي انسان ،تخممرغ در رأس
هرم قرار گرفته است که اين به معناي ارزش
غذايي و مهمي است که اين ماده غذايي
در شادابي و سالمتي افراد جامعه دارد .به
گزارش«سبزینه» به نقل از روابط عمومي
سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل،
بهلول تکلوي که به مناسبت  17مهرماه (نهم
اکتبر) روز جهاني تخممرغ سخن ميگفت،
با اعالم اين خبر افزود :تخممرغ يک ماده
غذايي ارزانقيمت است که بسياري از
پروتئينها ،ويتأمينها و امالح معدني
و ...را داراست و اين باور که عدهاي مطرح
ميکنند مصرف تخممرغ باعث بيماريهاي
قلبي و عروقي ميشود ،اشتباه است؛ زيرا
اين ماده غذايي به دليل داشتن اسيدهاي
چرب غيراشباع براي سالمتي قلب و عروق
نيز مفيد است .سالمتي پوست و مو و چشم
و قلب با مصرف تخممرغ به دليل داشتن
امالح و ويتأمينهاي اساسي تضمين و طبق
توصيههاي متخصصان علم تغذيه مصرف
يک عدد تخممرغ باعث تضمين سالمتي
فرد ميشود .پژوهشهاي متخصصان
نشان داده است که در بسياري از موارد
مصرف اين ماده غذايي جلوي بسياري از
بيماريهاي وخيم و سرطاني را نيز ميگيرد.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد
کشاورزي استان در ادامه سخنان خود اظهار
داشت :ميزان مصرف تخممرغ در جهان 24
و در کشور  11کيلوگرم است که ضرورت
دارد فرهنگ استفاده از تخممرغ در کشور
بيش از پيش جايگاه واقعي خود را به دست
آورد .اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود
با اشاره به ميزان توليدات تخممرغ در داخل
استان افزود :تعداد واحدهاي تخمگذار
در استان  27واحد به ظرفيت  680هزار
قطعه است که ساالنه  11هزار تن تخممرغ
توليد ميکنند.

