حلول ذكية
لتربية األحياء
املائية

حلول قائمة على أنظمة تدوير
نظام تربية األحياء املائية إلنتاج
أغذية بحرية مستدامة وذكية

ما هي حلول تربية األحياء املائية
إنها يف طبيعتنا

أشار تقرير لألمم املتحدة أن عدد سكان العالم سيتجاوز 9
مليارات شخص بحلول عام  .2050تكتسب األغذية البحرية
ً
فعال
شهرة عاملية إلى جانب أهميتها الصحية ،وتعتبر مصد ًرا
للبروتينات ،ومن املتوقع أن تصبح من أهم مصادر غذائنا .ومع
ذلك ،مع زيادة الطلب على املأكوالت البحرية واألسماك ،يتضاءل
العرض الطبيعي تدريج ًيا  -مما يعرض البيئات املائية ومصادر
الغذاء البشرية للخطر.
ملواجهة هذا التحدي ،تعمل  AquaMaofعلى تطوير حلول لتمكني
اإلنتاج املكثف لألغذية البحرية بطرق صديقة للطبيعة ومجدية
اقتصاديا .إننا نعتبر أنفسنا العبا مميزاً يف مجال تربية األحياء
املائية :فريقنا من خبراء التكنولوجيا وتربية األحياء املائية مكون

من مزارعي األسماك الذين ولدوا وترعرعوا يف هذا املجال،
ويتمتعون بخبرة معمقة يف مجال تربية األحياء املائية .ومع ما
نتمتع به من خلفية واسعة يف صناعة األغذية البحرية واخلبرة
الواسعة يف جميع تخصصات هذه الزراعة ،قمنا بالبحث والتطوير
وتصميم وإنتاج حلول تشغيلية لالستزراع املائي يف أكثر من 50
موق ًعا حول العالم.

 :AquaMaofالطبيعة اجلديدة للزراعة املائية
نُفكر خارج احلوض

نعمل يف  Aquamaofمع الطبيعة ،فنطبق معرفتنا ورؤيتنا لبناء
منظومة إنتاج أسماك وأغذية بحرية بطريقة ذكية ومستدامة
وفعالة وقائمة على إعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية .تقنيتنا
املطورة ذات ًيا توفر الوقت والنفقات؛ وحتمي احمليطات ،وتضمن
طازجا وصح ًيا ونظي ًفا وسري ًعا ألنواع مختلفة من األسماك
إنتاجا
ً
ً

واألغذية البحرية .تربية األسماك الذكية هي تطور طبيعي
ملنظومة غذائية مسؤولة ومستدامة .الطبيعة حتفة فنية  -نحن
فقط نستغل ما منحته لنا.

نظام بيئي ذكي قائم على إعادة تدوير نظام تربية
األحياء املائية :تعزيز الطبيعة واألعمال
تقنية رائدة يف بناء بيئة صحية
تشمل مزايا نظامنا الكامل إلعادة تدوير تربية األحياء املائية ما يلي:
الذكاء والدقة .من خالل االستفادة من التقنيات املتطورة وتكييفها مع احتياجات الصناعة ،نضمن أن تكون متديدات
تربية األحياء املائية يف املستقبل أكثر استدامة ،وتعمل على حتسني الكفاءة واإلنتاجية ،وتخفض التكاليف مع حتسني
جودة األسماك.
صحي وطبيعي .نستخدم أنظمة االحتواء األرضية املغلقة للحفاظ على بيئة آمنة والسماح بالتحكم الكامل يف
املنشأة .هذا يقلل من مخاطر األمراض والتلوث ،وينتج أسما ًكا صحية دون استخدام املواد الكيميائية.
القرب من األسواق .ال تقييد على منشآتنا التشغيلية باملوقع واملناخ ،فهي قابلة للتكيف وميكن بنائها بالقرب من
األسواق ،مما يقلل بشكل كبير من تكاليف النقل والربط السريع بني املاء والطبق.
الوعي البيئي .نحافظ على نظافة البيئة من خالل تصفية املياه على النحو األمثل حتى نتمكن من استخدامها مرا ًرا
أيضا تقنيات تتيح لنا تقليل استهالك الطاقة بشكل كبير ،مما يوفر بدي ً
وتكرا ًرا .لقد طورنا ً
ال أكثر استدامة.
تخطيط احلصاد .تسمح املراقبة والتحكم الكامل للمعلومات بتحسني الكفاءة واإلنتاجية .وينتج عن ذلك أسماك
عالية اجلودة وحصاد على مدار العام ميكن التخطيط له مسب ًقا.

www.aquamaof.com

تربية األحياء املائية :4.0
حل شامل إلنتاج األغذية البحرية قائم على
إعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية

مراقبة األمن احليوي
مت تصميم املنشأة وف ًقا
لبروتوكوالت األمن احليوي
الصارمة
• احلجر الصحي
• التعقيم
• تتبع حركة املوظفني
• إجراءات السالمة يف الدخول
واخلروج من مكان العمل
• إجراءات التشغيل املعيارية

خزانات صناعية إلنتاج األسماك
• خزانات قوية لالستخدام مدى
احلياة
• شكل فريد مع باب جانبي
متكامل وجامع نفايات داخل
اخلزان

املراقبة والتحكم
• مراقبة  7/24جلميع مكونات
النظام الهامة ومعايير املياه
• تفعيل تلقائي جلميع أنظمة
الطوارئ االحتياطية

تصميم قابل للتطوير
سهولة تكييف التصميم الستيعاب
مختلف األنواع وقدرات اإلنتاج
السنوية من  1٬000إلى 20٬000
طن

احلد األدنى من الصيانة
يؤدي االختيار والتخصيص الذكي
ملكونات النظام إلى بناء منشأة
قوية ومتينة

تصفية بأعلى مستوى
تنقية املياه بنسبة  100٪يف كل
دورة لتحقيق معايير املياه املثلى

احلد األدنى لتصريف السائل
يتحقق ذلك من خالل تطبيق
تقنيات ذات براءة اختراع إلعادة
استخدام املياه.

حل توفير الطاقة
استهالك يصل إلى ثاث الطاقة
املطلوبة بواسطة تصميم أنظمة
أخرى إلعادة تدوير نظام تربية
األحياء املائية

نظام إذابة األكسجني اخلاص
• أكسجني أكثر مع طاقة أقل
• توليد األكسجني يف املوقع
• استعادة حرارة النفايات
• ضبط مستوى األكسجني يف كل
خزان

قناة األسماك  -نقل األسماك عبر نسبة حتويل تغذية منخفضة
املاء
يتم حتقيق ذلك من خالل أوضاع
التغذية ُ
طريقة اقتصادية وبسيطة وآمنة
امل َّسنة ونظام إدارة
لنقل األسماك عبر سلسلة اإلنتاج التغذية املتقدم وظروف املياه
(التخزين والتصنيف والتسويق)
املثلى

منشأة تدوير زراعة مائية جاهزة لالستخدام
نهتم بشركائنا على طول الطريق
بصفتكم شركاء  ،AquaMaofسوف حتصلون على التوجيه الكامل واملساعدة من اخلبراء من اليوم األول ويف كل خطوة على الطريق،
مبا يف ذلك:
•
•
•
•
•

خطة عمل ودراسة جدوى عند الطلب.
تعاون وثيق يف جميع مراحل التصميم والتخطيط والبناء.
استشارة كاملة بشأن مخزون املنشأة والتغذية.
تدريب املوظفني وتعريفهم بخصوصيات مكان العمل والعمليات.
خدمة مستمرة تضمن جناح الزبائن.

نتحلى باملرونة يف مسؤوليات البناء ،مع مستويات مختلفة من املشاركة:
• يف حالة املشاريع اجلاهزة ،ندير العملية بشكل كامل ،ونشتري جميع املكونات ونعمل مع شركة البناء.
• يف حالة احلد األدنى من املشاركة ،سنقدم التصميم الكامل ،مبا يف ذلك املعدات املسجلة ببراءة اختراع .سيشرف الزبائن على
مواصلة العمل.

مشاريعنا حول العالم
بولندا

روسيا

اليابان

سلوفاكيا
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