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مراحل تکثیر و پرورش زالو
مراحل تکثیر و پرورش زالو چگونه است و ما بعنوان یک فرد پرورش دهنده زالو مهمترین اقداماتی را که باید انجام دهیم
چیست؟
برای اینکه در زمینه مراحل تکثیر و پرورش زالوی طبی بیشتر بدانید پیشنهاد می کنیم با ما تا انتهای این مطلب همراه شوید.

زمانبندی فصول زندگی زالوها از تولد تا فروش
بسیاری از افرادی که در زمینه پرورش و یا تکثیر زالو وارد فعالیت می شوند و یا آنهایی که در این زمینه قصد آموزش را دارند
با مشکل مشابهی مواجه هستند و آن مشکل این است که مراحل تکثیر و پرورش زالو دقیقا به چه صورت می باشد.
این ابهام باعث می گردد تا سردرگمی بوجود آمده و نتوان تصور مناسبی از صفر تا صد پرورش زالو را متصور شد.

اقدامات اولیه
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یک فرد پرورش دهنده بایستی قبل از انجام هر کاری موارد مهمی را قبل از اقدام بکار انجام دهد مانند بررسی مکانی که
قصد فعالیت دارد  ،معین کردن میزان سرمایه ،تهیه لیست وسایل ،تهیه نقشه محل پرورش و چیدمان وسایل  ،سفارش
خرید تجهیزات و زالوها و…
قرنطینه اول
الزم است تا بعد از خرید زالوها حتما آنها را قرنطینه نمایید تا مطمئن شوید تلفات و بیماری در بین آنها وجود نداشته و
همچنین زالوها به محیط زندگی جدید خود آشنا شوند زمان مورد نیاز برای این امر بین  3الی  4هفته می باشد.

تغذیه
بعد از قرنطینه بایستی زالوها را تغذیه نمود تا برای جفتگیری و پیله گذاری آماده بوده و انرژی الزم را داشته باشند تغذیه از
مهمترین مراحل تکثیر و پرورش زالو بشمار می رود که هر چقدر کیفیت انجام آن بهتر باشد تاثیر مستقیمی در میزان زاد و
ولد زالوها خواهد داشت.
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قرنطینه دوم
بعد از تغذیه بدلیل اینکه احتمال انتشار بیماری و آلودگی در بین زالوها زیاد می گردد (دلیل اصلی این امر قی کردن خون در
بین زالوها می باشد) فلذا بایستی مدت زمانی بین  3تا  4هفته درون پتهای  ۵الی  ۰۱لیتری زالوها را نگهداری کرد تا چنانچه
خون باال آوردند و موجب انتشار آلودگی شدند فقط تعداد محدودی آلوده شوند و احتمال مرگ و میر و انتشار بیماری کمتر
گردد.

پیشنهاد ایران زالو :طریقه پرورش زالو

جفتگیری
بعد از قرنطینه زالوها را درون وانهای از قبل آماده شده می بریم تا زالوها جفتگیری کنند.
در بین مراحل تکثیر و پرورش زالوها میتوان گفت که:
میزان و کیفیت جفتگیری ،نتیجه کار را معین می کند در این زمان زالوها بعد از جفتگیری آماده میگردند تا پیله های خود
را که حاوی الروهای زالو می باشد درون محل های از پیش معین شده ( که به آنها جزیره می گویند) قرار دهند.

کوکون گذاری (پیله گذاری)
مدت زمانی بین  ۰۱روز تا چندین هفته نیاز است تا زالوهایی که جفتگیری کرده اند پیله گذاری انجام دهند به قطع میتوان
گفت:
شیرین ترین قسمت تکثیر زالوها در مراحل تکثیر و پرورش زالو جمع آوری کوکون می باشد.
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تولد بچه زالوها ( الروها)
بعد از پیله گذاری (کوکون گذاری)  3تا  4هفته نیاز است تا بچه زالوها متولد شده و از کوکون ها بیرون آیند.درون هر پیله
احتمال وجود  ۱تا بیش از  3۱عدد بچه زالو وجود دارد و این تعداد به شرایط مختلفی بستگی دارد.
بعنوان مثال:
آرامش زالوی مولد  ،تغذیه مناسب و اصولی  ،کیفیت جفتگیری و… در میزان و تعداد بچه های متولد شده تاثیر گذار می
باشد.

نگهداری الروها
بچه زالوهای متولد شده را بایستی درون ظرفهای پر از آب قرار داد تعداد  ۰۱۱الی  3۱۱قطعه الرو را میتوان درون یک ظرف
 ۵لیتری نگهداری نمود شرایط نگهدای الروها تقریبا مانند قرنطینه می باشد.
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تغذیه الروها
در این زمینه چند روش وجود دارد مورد اول اینکه بعد از یک ماه از تولد میتوان با تغذیه غیر مستقیم الروها با گیاهانی مانند
کاهو خوراکی و گیاهانی از این قبیل  ،بچه زالوها را تغذیه نمود و سپس بچه زالوها را در امر تغذیه با خون آشنا کرد.
مورد بعد اینکه بعد از  3الی  4ماه بعد از تولد میتوان الروها را با خون مناسب ( اسب  ،گاو ) تغذیه نمود.

پیشنهاد ایران زالو :راههای جلوگیری از فرار زالوها

توجه:
الروهایی که بتازگی متولد شده اند فاقد آرواره و دندان می باشند و نمیتوانند در ماههای اول تغذیه مستقیم با خون داشته
باشند.

تبدیل الرو به سوزنی
زالویی که تغذیه شد بعد از چند ماه به سایزی میرسد که به آن زالوی سوزنی می گویند و بعد از آن نیز باید مانند دوره قبل
بچه زالوها را تغذیه نمود.
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تبدیل سوزنی به کبریتی
زالوهای سوزنی با یک دوره تغذیه مناسب به سایز بزرگتر تبدیل می شوند که در بازار به این سایز زالوی کبریتی می گویند.
نکته مورد توجه اینکه:
میتوان در هر مرحله ای بعد از کوکون گذاری نسبت به فروش اقدام نمود و با قیمت روز محصول خود را به فروش رساند اما
به صرفه این است که زالوها را حداقل به سایز آرایشی یا طبی رسانده و سپس آنها را با قیمت مناسبتری به فروش رساند.
زالوهای کبریتی نیز به تغذیه نیاز دارند.

تبدیل کبریتی به طبی
بعد از گذر از سایز و اندازه کبریتی و با یک دوره تغذیه مناسب زالوهای شما به اندازه طبی رسیده اند و میتوانید جهت فروش
اقدام نمایید.

فروش و یا تبدیل زالوها به مولد
کلیه مراحل تکثیر و پرورش زالو تا اینجا به پایان می رسد و این فرد پرورش دهنده است که تصمیم می گیرد که آیا زالوهای
خود را بفروش رساند یا برای تبدیل آنها به مولد اقدامات الزم را انجام دهد.

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد می کنیم که حتما فایل تصویری و آموزشی ” نحوه تکثیر و پرورش زالوی طبی بصورت قدم به قدم (صفر تا صد)

” را در فروشگاه ایران زالو مشاهده کنید.
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