استزراع السلمون
األطلسي يف
منشآت ُتقام على
اليابسة

مستقبل استزراع السلمون
فرصة سانحة ملنشآت إعادة تدوير تربية األحياء املائية ()RAS
نظ ًرا ملا يتمتع به سمك السلمون األطلسي من مذاق رائع ومزايا
صحية ،فقد أصبح سري ًعا أحد أكثر أنواع السلمون شهرة يف العالم.
يرتفع الطلب العاملي باستمرار بنسبة تصل إلى  5٪سنو ًيا ،مما
ميثل فرصة ممتازة الستزراع السلمون األطلسي على اليابسة
باستخدام نظام تدوير تربية األحياء املائية من أجل سد الفجوة
املتسعة بني العرض والطلب.
يوفر إنتاج السلمون األطلسي القائم على اإلنتاج على اليابسة
العديد من املزايا املهمة.
• زراعة السلمون يف بيئة برية مغلقة وخاضعة للرقابة تقلل من
خطر التلوث باألمراض.

• املضادات احليوية أو عالجات املرض غير مشمولة يف هذه
العملية.
• ال تقييد على منشآتنا التشغيلية باملوقع واملناخ ،فهي قابلة
للتكيف وميكن إعدادها بالقرب من األسواق ،مما يقلل بشكل
كبير من تكاليف النقل والربط السريع بني مكان اإلنتاج
واملستهلك النهائي.
• تتيح تقنية إعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية احلصاد
املستمر طوال العام ،وتنمو األسماك إلى احلجم املطلوب
للسوق بشكل أسرع وبطريقة تقلل من حجم تكاليف اإلنتاج
وتكاليف األعالف نسبة لالنتاجية.

مركز  AquaMaofلألبحاث والتطوير إلعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية
ألسماك السلمون األطلسي حتسني اإلنتاج من خالل األبحاث املستمرةق

يف عام  ،2017بدأت  AquaMaofبتشغيل مركز األبحاث والتطوير
التجاري إلعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية ألسماك السلمون
األطلسي مما سمح خلبرائنا باختبار معايير وتقنيات مختلفة
لتحسني أداء األسماك وجودة تربيتها.
إنتاجا عالي الكثافة ومعدالت
كانت النتائج جيدة ج ًدا ،حيث حققت
ً
بقاء عالية ونسبة حتويل منخفضة لألعالف ( )FCRعلى دفعات

من  6-4كجم من سمك السلمون بحجم احلصاد.
يتم استخدام البيانات التي يتم جمعها يف املنشأة بشكل مستمر
لتعزيز وحتسني خبرات إنتاج السلمون لشركاء AquaMaof
احلاليني واملستقبليني يف جميع أنحاء العالم.
تعمل املنشأة ً
أيضا كموقع لتدريب موظفي العمالء من جميع أنحاء
العالم.

مركز  AquaMaofلألبحاث والتطوير ألسماك السلمون األطلسي
مؤشرات األداءKPI’s -
الهدف
إنتاج السلمون األطلسي بوزن  5كجم بحجم السوق على األرض
إنتاج املياه العذبة وامللوحة املنخفضة
ال مبيدات حشرية  /مضادات حيوية
عدم وجود مسببات األمراض
معدل البقاء على قيد احلياة أكثر من 95٪
نسبة حتويل منخفضة لألعالف ( FCR): 1.1 (24شه ًرا)
جودة مياه مثلى
اختبارات لون فيليه السمك
لوحات تذوق
التسويق (بيع السلمون للموزع)
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تكييف السلمون األطلسي
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من  0.25غم إلى حجم السوق يف ً 23
البيانات املوحدة

منصة إنتاج السلمون األطلسي القائم على
إعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية
مبرهنة .فعالة .متينة .قابلة للتطوير.

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

مشروع جاهز للتسليم إلنتاج السلمون
القائم على إعادة تدوير نظام تربية
األحياء املائية
رعاية شراكتنا على طول الطريق
بصفتكم شركاء يف  ،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 املنشأة والعمليات.
خدمة مستمرة تضمن جناح العميل.

نبذة عن شركة AquaMaof

احملدودة لتقنيات تربية
األحياء املائية

تعتبر  AquaMaofاحملدودة لتقنيات تربية األحياء املائية
شركة مملوكة للقطاع اخلاص ،ومتخصصة يف مجال
تكنولوجيا االستزراع املائي الداخلي واملشاريع اجلاهزة.
منذ أكثر من  30عا ًما من اخلبرة ،يقدم فريق AquaMaof
من خبراء التكنولوجيا وتربية األحياء املائية البحث والتطوير،
باإلضافة إلى التصميم الشامل واإلنتاج والعمليات وحلول
الدعم للزراعة املائية يف أكثر من  50موق ًعا حول العالم.
توفر قدرات إنتاج األسماك الداخلية الفريدة للشركة حلوالً
متقدمة ومستدامة وفعالة من حيث التكلفة الحتياجات
تربية األسماك يف الوقت الراهن.
من الفكرة إلى منشآت إنتاج األسماك التشغيلية ،مت إثبات
حلول إعادة تدوير نظام تربية األحياء املائية املتطورة
للشركة يف جميع أنحاء العالم.

AquaMaof Group:

www.aquamaof.com info@aquamaof.com

