نموذج مشروع إنتاج العلف الحيوانى من مخلفات الشعير

مقدمـــــة
تصللك يميللة المخلفللات مللن التفلللة ال ريللة شعشللور حاللة الشللعير النات للة للنويا مللن تصللني
المشللرواات الزاةيللة إلللى حللوالى  010111للن للنويا اقيمللة نقديللة تصللك إلللى مليللون ني ل
نويا ااإلضافة إلى األضرار المؤثرة على الايئلة ملن لراد علد ا لتخداماا وتريالا للتخملر
لذا أصاحت الصناعات القائمة على ت فيف هذه المخلفات ضرورية.

أهداف المشروع:
يادف المشروع إلى :
• إميان د ةد ياير من الف وة الزذائية الخاصة االثروة الحيوانية فى مصر.
• خفض أ عار العلف نتي ة ا تخدا خامات غير تقليدية فى إنتا .
• القضاد على التلوث فى الايئة الناتج من عد ا تزالك هذه المخلفات.
• تللوفير الم للاحات المةروعللة اللالعالئء الخضللراد لو للود الاللديك عنللد إدخللاك مخلفللات تفلللة
الشعير الم ففة.

المنت ــات:
ينتج المشروع علف الماشية من مخلفات الشعير.
خ وات اإلنتاج والمعدات الم لواة:
تتلخص مراحك التصني فيما يلى:
 .0يت ت مي المخلفات من التفلة المراد ت فيفاا ووضعاا اداخك الم فف الاوائى.
 .2ت فيف المخلفات شالتفلة ال رية اوا ة الم فف الاوائى.
 .3ت مي المخلفات التى ت ت فيفاا فى عاوات ةنة  22ي .
ويلة لذلك م موعة من المعدات وهى:
م فف هوائى  -عراة ر يدوية  -صناديء خشب  -ميةان.
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الخـــامات:
التفلة ال رية شعشور حاة الشعير النات ة يمخلفات من مصان إنتاج العصائر والمشرواات
من الشعير.

الم احة والموع :
يلة لاذا المشروع م احة  021متلرا مراعلا ويفضلك أن تيلون الالقرب ملن مصلان العصلائر
والمشرواات المصنعة من الشعير ويلة للمشروع اعة يارايلة ومصلدر للميلاه ومصلدر يلد
للتاوية الصناعية وال ايعية.

العمـــــالة:
يتمية المشروع اإي اد فرص عملك للشلااب ااإلضلافة إللى العماللة الحرفيلة ويحتلاج المشلروع
إلى حوالى  7أفراد.

الت ويء والمايعات:
المشروع ي تادف شريحة ت لويقية عريضلة واالتلالى ي لب أن ييلون عللى در لة عاليلة ملن
ال ودة والنظافة.
ومن عنوات الت ويء:
 مةارع تراية الماشية واألمن الزذائى.
 الريف المصرى حيث تراى الماشية.
 االشتراك فى المعارض المتخصصة.
 ميان المشروع.

االشترا ات الصحية والايئية:


اختيار مناسب لموقع المشروع.



استخدام القفازات والكمامات الواقية.




االهتمام بالنظافة العامة للمكان والمعدات.
توفير نظام تهوية وسحب آلى .

وتظار درا ة ال دوى اال ترشادية للمشروع عدرت على داد القرض خلالك ال لنة ش الثانيلة ملن
اداية اال تفادة االقرض

2

