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مقدمه:
برخــی از تولیــد کننــدگان جوانــه هــای خوراکــی از ظرفیــت حداقــل تولیــد خــود اســتفاده مــی کننــد  ،ایــن در حالــی اســت
کــه آنهــا مــی تواننــد بــا ظرفیــت حــد اکثــر خــود بــه ســود قابــل توجهــی برســند.
در ایــن مقالــه قصــد داریــم  2راه کار کامــا عملــی کــه مشــتریان رویشــگر از آنهــا کســب درآمــد کــرده انــد را برایتــان
توضیــح دهیــم:
 -1از ظرفیت خالی غافل نشوید :

اصــوال برخــی از تولیــد کننــدگان جوانــه هــا از ظرفیــت کامــل دســتگاه خــود اســتفاده نمــی کننــد یکــی از دالیــل ایــن نکتــه
بخاطــر محدودیــت در عرضــه بــه بــازار اســت.
بــه طــور مثــال شــخصی کــه دســتگاه تولیــد جوانــه بــا ظرفیــت روزانــه  200کیلوگــرم را دارد  ،از ظرفیــت  50کیلوگــرم آن
اســتفاده مــی کنــد ،ایــن در حالــی اســت کــه فــرد بــه دنبــال توســعه بــازار و مســلما توســعه ظرفیــت خــود اســت .
حــال بــا در نظــر گرفتــن ایــن پتانســیل افزایــش ســود آوری ،اصــا توجهــی بــه میــزان هزینــه هــای ثابــت مثــل مصــرف
انــرژی  ،مصــرف آب  ،اجــاره  ،نیــروی انســانی و ...هزینــه هــای پنهــان نکــرده و بــا آن ظرفیــت کــم در حــال تولیــد اســت.
پیشــنهاد مــی شــود در هنــگام تولیــد از تمامــی ظرفیــت تولیــد اســتفاده کــرده و تنهــا راهــکار فــروش جوانــه هــای تــازه خــود
را افزایــش دهیــد .تمامــی تولیــد کننــدگان بــرای فــروش محصــوالت خــود از انــواع ســطوح فــروش اســتفاده مــی نماینــد.
مثــا بهتــر اســت در صــورت عــدم توانایــی در فــروش تمامــی ظرفیــت بــه صــورت بســته بنــدی ،مــازاد را بــه صــورت بــدون
بســته بنــدی بــه فــروش برســاند .بــه طــور مثــال بــا یــک کارخانــه تولیــد ســاالد وارد مذاکــرده شــده و بــا پیشــنهاد شــما بــه
تولیــد ســاالد جوانــه بپــردازد در ایــن حالــت جوانــه هــای تولیــدی شــما مــی توانــد منبــع تامیــن بــرای آن فعالیــت باشــد.
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 -2ارزش افزوده ی بیشتری ایجاد کنید:

بــا توجــه بــه نکتــه اول کــه مدیریــت هزینــه و زمــان بــود بــه شــما توصیــه مــی کنــد از ظرفیــت خالــی خــود نهایــت
اســتفاده را ببریــد ،خــود شــما هــم نیــز مــی توانیــد بــا راهــکار هــای متفــاوت ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر کنیــد.
اولیــن و عمومــی تریــن راهــکار کــه بــه شــما پیشــنهاد مــی شــود ،قــرار دادن یــک دســتگاه خشــک کــن در کنــار خــط
تولیــد خودتــان اســت  ،بــا ایــن دســتگاه شــما مــی توانیــد از ظرفــت خالــی خــود اســتفاده کــرده و محصولتــان را خشــک
کنیــد .
از مزایــای آرد جوانــه ( جوانــه خشــک ) نســبت بــه جوانــه تــازه نگهــداری راحــت تــر و مانــدگاری بیشــتر آرد جــواه مــی
باشــد.
شــما بــا نگهــداری آرد جوانــه در یــک فضــای انبــار مناســب (خشــک و خنــک) مــی توانیــد در زمــان مناســب و بــا قیمــت
مناســب آن را بــرای فــروش بگذاریــد.
بــه طــور مثــال فــرض کنیــد کــه ظرفیــت تولیــد شــما  500بســته جوانــه در روز باشــد و بــرای پخــش بــه بــازار مــی بریــد.
در عیــن نابــاوری  200بســته از آن بــه فــروش نمــی رســد و شــما مجبــور بــه برگشــت محصــول بــه تولیــد شــوید .بــه دلیــل
طــول عمــر کوتــاه جوانــه هــا و از دســت دادن طــراوت اولیــه تمامــی  200بســته بــه نوعــی بــه عنــوان ضایعــات محســوب
مــی شــود .حــال بــا داشــتن یــک دســتگاه خشــک کــن کــم مصــرف رویشــگر نــه تنهــا از ضــرر خــود جلوگیــری کــرده ایــد
بلکــه بــرای خــود ارزش افــزوده ایجــاد کــرده ایــد.
راهــکار دیگــر تولیــد محصوالتــی اســت کــه بــر پایــه اصلــی جوانــه هاســت ،ماننــد :ســمنو  ،کــه یکــی از اصلــی تریــن مــواد
تشــکیل دهنــده آن جوانــه گنــدم اســت و یــا انــواع کیــک هــا و خوراکــی هــای دیگــر  ...کــه بعضــی از ایــن محصــوالت در
ســایت رویشــگر قســمت اتــاق کشــت جوانــه هــای خوراکــی موجــود مــی باشــد.
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