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راهنمای کامل پرورش مرغ عشق برای افراد 
غ از انتخاب جفت و جفت گیری مر )مبتدی 

(هفتگی جوجه ها2عشق تا تخم گذاری و 
 و بعضی دیگه نه؟میذارنبعضی مرغ عشق ها تخم چرا
 ؟نمیشنو چرا بعضی میشنچرا بعضی از تخم ها جوجه
 ؟زمنالچه کارهایی بذارهبرای اینکه مرغ عشق ما جفت گیری کنه و تخم
 ؟کافیهآیا داشتن دو مرغ عشق نر و ماده برای جوجه گیری از اون ها
چطور بفهمیم تخم مرغ عشق نطفه دارد یا خیر؟
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 اهاول برای شروع تولید مثل مرغ عشق قدم
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قدم اول برای اینکه مرغ عشق ها با هم جفتت ییتری نتنی اینته نته جفتت متورد 
!بشینظرشون رو انتخاب ننی و به اصطالح باهم جفت 

رو از بیی جفتشونپرنده ها هم دل دارن و ! بله درست فهمیدیی
!پرنده های دیگه انتخاب میکنی



آیا هر جفت مرغ عشق نر و ماده ای در قفس 
باشن باهم جفت گیری میکنن؟

3
www.petpors.comپرس پت

ک مرغ عشق ها در طبیعت جفت خودشون رو انتخاب میکنی و ایر ما تصتادفی یت!! خیر
دازیمبن، خریداری ننیم و اون ها رو توی قفس نیستیجفت مرغ عشق رو نه باهم جفت 
.نکنیممکنه هیچ وقت جفت ییری 

ازرودوتااونمیشه،دیدهعشقمرغ2درشدنجفتعالئمنهنردییمشاهدهوقتی
دیگهنرعشقمرغیکبشییمطمئیتابندازییجداقفسیدروننییجدایروهبقیه
!نمیزنهآتیشوآببهروخودششدهجفتمادهدلآوردندستبهبرای

هتره ب، بشیدیک پرورش دهنده حرفه ای مرغ عشق میخوایدبرای همینه نه ایر شما 
قفاس خییای با ر  یاهمرغ عشق ماده رو بااهم تاوی 10مرغ عشق نر و 10حداقل 
.رو پیدا ننیعالقشونجفت مورد بتونیتا از اون ها 5تا بگذارید



؟ماگر مرغ عشق ما جفت نبودن چی کار کنی
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مطمتتئی بشتتیی اون هتتا نتتر و متتاده 1.
برختتی از فروشتتندیان متترغ ! هستتتی

عشتتق هتتای هتتم جتتنس رو اشتتتباها 
ایتتی بخصتتو  در متتورد . میفروشتتی

.میفتهاتفاق نابالغمرغ عشق های 
نر پایه نوک یا بینی مرغ عشقرنگ 

رغ بالغ سرمه ای یا بنفش تیره و مت
عشق ماده صورتی تیره تا قهتوه ای

.هست
ی باالهاتونمرغ عشق بشیدمطمئی 2.

1مرغ عشق های زیتر . سال دارن 1
سال یا در جفت ییری مهتارت نتدارن 
ال یا به اندازه نافی از نظر جنسی فعت

ت انتظتار جفتازشتونو نباید نیستی
.ییری داشت

:نیدنمیاد ایی موارد رو دنبال نخوششونو از همدیگه نیستیایر مرغ عشق شما جفت 
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در صورتی نه بتاهم دعتوا میکتنی و 3.
قفتتس میتتزنیهمتتدیگر رو نتتوک 

ننییرو از هم جدا هاشون
در صورتی نه تازه اون هتا رو پتیش 4.

ل هم یذاشتید یا خریداری نردید قب
از دخالت نردن یکی دو روز بهشتون

بترای یتک جفتت مترغ . وقت بدید
رار عشق نه برای اولیی بار ننار هم ق

نتته حالتتت هتتای معمولیتتهیتترفتی 
.یپرخاشگرانه و دفاعی داشته باش

ولتی مترغ نمیتزدنایر همتدیگر رو 5.
عشق ماده به نر اجازه جفتت ییتری 
.نمیداد، باید چند ماه صبر ننید

در صورتی نه مرغ عشق هتا جفتت 6.
نشتتدند، خریتتد جفتتت جدیتتد رو 

.امتحان ننید
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برای دریافت نتاب نامل و
مطالعه

صفحه باقی مانده، 25
:نلیک ننید
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