
 !سود فراوان ولی با در منزل، کسب و کاری با سرمایه کم پرورش زالو

می تواند یکی  در منزل برای کسانی که به دنبال شروع کسب و کاری با هزینه اولیه کم می باشند، پرورش زالو

از گزینه های مناسب و اقتصادی باشد. البته باید توجه داشته باشید که این حرفه، زود بازده نبوده و همواره نیاز 

به صبر و پشتکار دارد تا به سود دهی خوب برسد. به همین دلیل می توان گفت استارت پرورش و تولید زالو از 

 نیاز به یک جای ثابت برای شروع کسب و کار پرورش زالو ازجمله مشاغل کم ریسک محسوب می شود. عدم 

مزایای آن می باشد. شما در ابتدای راه می توانید حتی در خانه نیز اقدام به پرورش زالو نمایید. برای این  دیگر

منظور نیازی به سرمایه زیاد ندارید، تنها کافیست دانش این حرفه را فرا بگیرید و ملزومات اولیه مانند دما، غذا، 

آگاهی مردم از خواص بی خوشبختانه امروزه با توجه به  .آب و ظرف مناسب برای پرورش زالو ها را مهیا نمایید

 نظیر زالو، کسب و کار پرورش و فروش زالو با استقبال خوبی مواجه شده است.

 ش زالو در منزل آشنایی با مراحل پرور 

رید. در اولین مرحله برای تولید و پرورش زالو در منزل، احتیاج به تامین فضای مناسب برای پرورش زالو ها دا

متری کسب و کار خود را آغاز نمایید. الزم به ذکر است که برای  10برای شروع می توانید حتی از محیطی 

 پرورش صفر تا صد زالو ها در منزل، حدود یک سال زمان الزم است.

 سرمایه مورد نیاز برای پرورش زالو در منزل

است. این مبلغ در بازار کنونی برای شروع کسب و میلیون تومان الزم  15برای شروع این کسب و کار حداقل 

 کار خانگی مناسب و با توجیه اقتصادی می باشد.

 میزان سودآوری پرورش زالو در منزل

پرورش زالو در منزل به دو صورت پرورش زالو مولد یا پرورش الرو زالو امکان پذیر است. در روش اول با پرورش 

ماه برای شما خواهد داشت. و شیوه خرید و پرورش  14دی در طول مدت درص 150الی  100زالو مولد سودی 

 درصدی به دنبال خواهد داشت. 60الی  50ماهه، سود  7الرو زالو در بازه زمانی 

 نکات خرید الرو زالو

یکی از مهم ترین نکات پرورش زالو در منزل، خرید الرو زالو با تاییدیه مراجع پزشکی می باشد. دقت داشته 

چرا که الرو زالو در واقع جکم شید که در هنگام خرید الرو زالو از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل نمایید. با

 سرمایه اصلی شما را دارد.

سال قبل از شروع  2سال نزد خود نگهداری نمایید. یعنی  2توجه نمایید که الرو زالو را برای مدت حدود 

پرورش زالوها زمان الزم است تا زالوها به بلوغ جنسی برسند. شاید به همین دلیل است که گفته می شود کسب 



است تا الرو زالو ها به بلوغ جنسی و  سال زمان الزم 3تا  2و کار پرورش زالو زودبازده نمی باشد، چرا که 

 پرورش برسند. 

 

 نکات انتخاب ظرف مناسب برای پرورش زالو در منزل

در منزل، در اولویت قرار دارد. ش زالو در گام بعدی تهیه کردن ظروف مناسب مانند وان یا آکواریوم برای پرور

خانه خرید نمایید، چرا که در این صورت به البته بهتر است از ظروف شفاف برای تولید و پرورش زالو ها در 

راحتی متوجه کوچکترین تغییر وضعیت زالوها خواهید شد. و هم چنین تمامی مراحل زندگی آن ها را زیر نظر 

خواهید داشت. در هنگام خرید ظروف و مخزن نگهداری زالوها حتما به اندازه و تعداد زالوها توجه نمایید و بر 

عدد الرو زالو،  1000ید ظروف مناسب نمایید. توصیه می شود به طور معمول برای هر اساس آن اقدام به خر

 لیتر انتخاب و خریداری نمایید. 5ظرفی حدود 

از دیگر نکات حائز اهمیت هنگام انتخاب ظرف مناسب می توان به درب دار بودن ظروف اشاره کرد. چرا که در 

در ظروف و  م چنین می توانید از پارچه های کتان برای بستناین صورت از خروج زالوها جلوگیری می شود. ه

 ت از خروج زالو ها استفاده نمایید.عانمحکم کردن آن برای مم

 

 ظروف شفاف و درب دار – پرورش زالو در منزل

 تهیه جلبک و خزه برای پرورش زالو در منزل



دارید. بسیاری از گل فروشی های تهیه جلبک و خزه ، نیاز به الو در منزلحال در این مرحله برای پرورش ز

سطح شهر را می توانید برای خرید جلبک و خزه انتخاب نمایید. حتی برای کسانی که ساکن مناطق شرجی و 

 مرطوب هستند، امکان جمع آوری خزه و جلبک از طبیعت و پای درختان میسر می باشد.

 ادامه مراحل آماده سازی پرورش زالو در منزل

درون ظرف های خریداری شده، با استفاده از الیه ای خزه اقدام به درست کردن سطح شیب دار نمایید. توجه 

داشته باشید که نیمی از این سطح شیبدار در آب قرار گیرد و نیمی دیگر باید بیرون از آب باشد. سپس زالو ها 

برای تعیین جنسیت آن ها مشکلی نخواهید  را به صورت جفتی در این ظرف قرار دهید. زالو ها دوجنسه بوده و

 داشت.

 ویژگی های آب مورد استفاده در پرورش زالو

دقت نمایید که آب مورد استفاده در ظروف باید حتما بدون کلر باشد. برای این منظور می توانید اقدام به تهیه 

های ضد کلر می باشند. البته شیوه د. آکواریوم فروشی ها از مراکز عرضه کننده محلول محلول های ضدکلر نمایی

راحت تر و ارزان تر نیز وجود دارد. اگر آب را برای مدت یک شبانه روز ثابت در ظرفی بگذارید، کلر از آن خارج 

  می شود و می توانید از آن برای پرورش زالو در منزل استفاده نمایید.

 

 دمای مناسب برای پرورش زالو ها در منزل

رش زالو ها از پراهمیت ترین و تاثیرگذارترین نکات می باشد. پیشنهاد می شود برای پرورش یم دما در پروتنظ

 درجه سانتی گراد تنظیم نمایید. 25الی  20زالو در منزل، دما را بین 

 شرایط تغذیه زالوها

پستاندار به ویژه روز یکبار تکرار شود. بهترین تغذیه برای زالوها، خون  20توصیه می شود تغذیه زالو ها هر 

 خون کله پاچه گاو می باشد.

 شرایط تولید مثل زالوها

آن ها را کنار هم قرار دهید. زالو ها در سطح آب و خزه باید برای تولید مثل زالوها بهتر است حدود یک ماه 

تولید کند و به طور پیله  5تا  1در مجموع می توان گفت هر زالوی بالغ می تواند د. اقدام به بافتن پیله می نماین

 عدد زالو برای هر پیله نیز می رسد. 30عدد زالو از هر پیله تهیه می شود. البته این رقم تا  15معمول حدود 



هفته برای خارج شدن زالو ها از پیله ها باید منتظر باشید. البته برای استفاده از زالو ها  5الی  2در انتها حدود 

سال برای رشد کامل  2ورد نیاز است. به طور تقریبی می توان گفت حدود در مصارف پزشکی زمان بیشتری م

 زالو ها زمان الزم است. 

 

 جمع بندی

در این مقاله تالش کردیم شما را بیشتر با مراحل پرورش زالو در منزل آشنا نماییم. همان طور که گفته شد 

لیه می توانید این کسب و کار در کمترین هزینه اوشروع کسب و کار پرورش زالو نیاز به پشتکاری فراوان دارد. با 

منطل خود شروع نمایید و با صبر و تالش قطعا به موفقیت و سود نیز خواهید رسید. زالو خواص بسیاری دارد و 

مراکز حجامت از بهترین گزینه ها از آن در مصارف مختلفی مانند پزشکی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. 

برای شروع کسب و کار پرورش زالو در منزل، دانش و لو های پرورش یافته خانگی شما می باشند. برای فروش زا

اطالعات خود را در این زمینه تقویت نموده و به نکات گفته شده توجه داشته باشید و هم چنین از تجربیات 

 موفق در این حوزه استفاده نمایید.افراد 


