رویشگر

یکی از موارد مورد حبث در صنعت تولید علوفه در

راهکار مدیریت آب ،زمان و انرژی

دنیا  ,تولید علوفه هیدروپونیک میباشد .در این سیستم

با توجه به امهیت صرفه جویی در مصرف آب در خبش
دامپروری و کشاورزی در ایران ،برآن شدیم سیستم های
نوین تولید علوفه در جهان را معرفی کنیم.

دامداران با خرید دستگاه تولید کننده علوفه
هیدروپونیک در فضایی ناچیز اقدام به تولید مقادیر قابل
توجهی علوفه می پردازند.تولید علوفه هیدروپونیک شامل
رشد ومنودانه های غالت با رطوبت و مواد غذایی فراهم
شده ,خارج از سامانه های رشد شناخته شده مانند خاک و یا
کوکوپیت و… است .دانه به رطوبت و مواد غذایی
دریافتی واکنش نشان داده و شروع به جوانه زدن می
کند,که نتیجه ی آن در دوره ی  ۵تا  ۸روزه تولید
علوفه هایی به ارتفاع  ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیمرت و ریشه های در هم
آمیخته است که نتیجه آن برداشت علوفه های سبز و دانه
های باز شده غالت و ریشه های رشد پیدا کرده میباشد.
با توجه به این که در روش تولید این علوفه وابستگی به
خاک وجود ندارد جبای استفاده از علوفه هیدروپونیک میتوان
از واژه علوفه آبکاشت استفاده کرد و مهچنین علوفه
هیدروپونیک به علت عدم وابستگی به بافت خاکی  ,از
بسیاری از آفت ها وموانع رشد نیز به دور است.

اهدافی که تولید علوفه
هیدروپونیک دنبال میکند
 .۱افزایش ظرفیت تولیدات دامی.
 .2ایجاد اشتغال و بوجود آوردن در
آمد صحیح برای جامعه.
 .3حفظ مراتع کشور با
جلوگیری و کم منودن فشار
چرای دام.
 .4جلوگیری از کشتار دامها
قبل از وزن مطلوب و استفاده
هبینه از منابع موجود.
 .5تأمین خبشی از نیاز جامعه
به پروتئین حیوانی در راستای
حتقق نسبی استقالل غذایی
دامی.

جدول میزان علوفه مورد نیاز روزانه بر اساس دام

ظرفیت علوفه

تعداد گاو
تعداد بز و گوسفند
تعداد اسب
ز
میان بذر در روز
تعداد سینز
تعداد ز
سین در روز
سایز دستگاه

250

500

1000

2000

3000

3500

4000

5000

17
83
13
32
280
40
2.4*3.5*2.8

33
167
25
64
560
80
2.4*6.5*2.8

67
333
50
128
1120
160
2.4*12.5*2.8

133
667
100
256
2240
320
2.4*8*12

200
1000
150
384
3360
480
2.4*12*12

233
1167
175
448
3920
560
2.4*14.5*12

267
1333
200
512
4480
640
2.4*16.6*12

333
1667
250
576
5040
720
2.4*21*12

این خوراک عالوه بر تولید مقرون بصرفه و ارزان ،به دلیل تازه ،متیز
و ارگانیک بودن؛ سرشار از پروتئین ،انرژی و ویتامین بوده که باعث
برطرف کردن برخی مشکالت دام ها (نظیر کولیک در اسب ها) و
افزایش تولید بنا بر اطالعات مقاالت علمی در این زمینه (برای مثال ۳٫۵
کیلوگرم افزایش شیر در روز در گاو در طول دوره شیردهی) (افزایش
میزان شیر در بز سانان تا  ۴کیلوگرم در روز) میشود ،مهچنین در
گوسفند باعث افزایش وزن از  ۳۳۰تا  ۴۵۰گرم در روز شده است.

مشاوره
جهت مشاوره رایگان و بازدید حضوری از دستگاه های
تولید شده با ما تماس بگیرید

شرکت دانش بنیان رویشگر فعالیت خود را بصورت رمسی از سال ۱۳۹۱

بازدهی میزان بذر به علوفه:
بازدهی بذر به علوفه در این سیستم بصورت نسبت  ۱به
 ۷است .یعنی به ازای هر کیلوگرم بذر جو متوسط ۷
کیلوگرم علوفه هیدروپونیک جو (علوفه تازه –
قصیل – خصیل) بدست می آید که بصورت کامل
به خوراک دام رسیده و هیچگونه ضایعاتی چه از نظر
بذر و چه از نظر علوفه خنواهد داشت.

آغاز منوده است.این شرکت با سابقه دیرینه فعالیت پویا مفتخر است
که با مهکاری پیشروترین کشاورزان کشور و دانشگاهیان استان

ارتباط با ما

اصفهان کارشناسان جمرب حوزه کشاورزی،آرمان خود را تنها براساس

رویشگر

خدمت صادقانه به خبش کشاورزی میهن عزیزمان استوار سازد و
تاکنون توانسته در کارنامه موفق خود اعتماد کشاورزان،
کارشناسان و فروشندگان عزیز را جلب مناید و با اجنام پروژههای موفق

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ساختمان فن آفرینی  ،2واحد 345

حتقیقاتی در خبش تولید سامانه های کشت هیدروپونیک گامی بلند

031- 3393 2149-50

در مبارزه با خشکسالی و کاهش اثرات خمرب آن بر کشاورزان عزیز

info@Royeshgar.com
www.ROYESHGAR.com

این مرز و بوم بردارد.

