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جانب من عملية فرد الشباك حلصد الروبيان املستزرع                                      (ريليش كومار)

«األبحاث» يضع الكويت على أبواب اإلنتاج التجاري للروبيان املستزرع

دارين العلي

في خطوة متتاز باألهمية 
في منظومــة األمن الغذائي 
بدأ معهــد الكويت لألبحاث 
العلمية أمس بأولى عمليات 
التجــاري  احلصــاد شــبه 
للروبيــان املســتزرع فــي 
األحــواض اخلارجيــة فــي 
املناطــق الصحراويــة مــن 
محطة كبد التابعة للمعهد.

املشروع الذي بدأ املعهد 
بتجاربه منذ ٧ أعوام أسفر 
أمس عن جناح كبير في مجال 
الســمكي شبه  االســتزراع 
التجــاري إذ ميكــن لصغار 
املستثمرين واملزارع املائية 
في الوفرة والعبدلي العمل 
علــى تنفيذه لبــدء اإلنتاج 

التجاري.
تطوير االستزراع

وقالت رئيســة املشروع 
- باحث علمي مشــارك في 
مركز أبحاث البيئة والعلوم 
احلياتية د.شيرين السبيعي، 
إن املعهد يقوم وللمرة األولى 
بحصاد كميات من الروبيان 
املســتزرع فــي األحــواض 
اخلارجية، في خطوة تفتح 
آفاقــا كبيــرة أمــام صغــار 
املستثمرين وأصحاب مزارع 
الوفرة والعبدلــي وغيرها 

العمل على تطويرها منذ ٧ 
أعوام، حيث مت تطوير هذه 
التقنية ملالءمة املياه اجلوفية 
في األحواض املغلقة والتي 
تعتبر من أصعب الزراعات 

في العالم.
كميات احلصاد

وقالت إن معهد األبحاث 
متكن من البــدء في حصاد 
الروبيان املســتزرع بشكل 
شــبه جتــاري فــي املزرعة 
أن  اخلارجيــة، موضحــة 
الكميات التي سيتم حصادها 
ســتحول إلى جزأين، األول 
وجمــع  للدراســة  منهــا 
البيانات والتحاليل املخبرية 

جتربــة  أن  وذكــرت 
االستزراع للكمية التي بدئ 
بحصادها بدأت في شهر مايو 
املاضي، مبينة أنه مت إنتاج 
٢ كيلوغرام في املتر املكعب.
أن املشــروع  وأوضحت 
يحتوي على إنتاج األسماك 
فــي األحــواض اخلارجيــة 
والداخلية ملعرفة مدى تأثير 
األحــوال اجلوية واملؤثرات 
الطبيعيــة وموجــات احلر 

ومقارنتها.
تكلفة اإلنتاج

أمــا عــن تكلفــة اإلنتاج 
فبينت أنها تتراوح بني دينار 
ودينار ونصف ويتوقف ذلك 

وتعميمها على املزارع الراغبة 
في تنفيذ املشاريع، واجلزء 
اآلخر لتوزيعه داخل املعهد 
ومع جهات حكومية إلجراء 
اختبــارات التــذوق ملعرفة 
آراء املستهلكني واستطالع 
مالحظاتهم السيما أنه نوع 

جديد.
دورة االستزراع

وأضافت أن دورة استزراع 
الروبيان حتتاج إلى ٤ أشهر 
ولكن في جتربة املعهد داخل 
منطقة كبد كانت مدة ٣ أشهر 
كافيــة لإلنتــاج للوصــول 
إلى احلجــم املطلوب والذي 

يتراوح بني ١٥ و١٦ غراما.

على نــوع العلف واليرقات 
املستوردة وهو رقم متغير 
فــي حــال توافــر مصنــع 
لألعالف محليا ومفارخ في 
البــالد، مبينــة أن اليرقات 
املســتخدمة في املشروع مت 
استيرادها من تايلند نظرا 
ألنها ذات جودة عالية ومتلك 

مفارخ معتمدة.
مراحل النمو

وعن مراحل منو الروبيان، 
ذكرت أنها تبدأ بأقلمتها ملدة 
أســبوعني ونقلها بعد ذلك 
إلى احلاضنات ملدة ٤ أسابيع 
ومن ثم تتحول إلى مرحلة 
اليوافــع ومن ثــم تنقل إلى 
التســمني لتصل إلى الوزن 
املناسب والذي يخضع لطلب 
الســوق ورغبة املستهلكني 
وكذلك للجدوى االقتصادية 
وفقا لنظرة املستثمر، مشيرة 
إلى أنهــا بلغت فــي مزارع 
األبحاث بــني ١٥ و ١٦ غراما 
وبطول يبلغ ١٥ سم تقريبا.
حجــم  أن  وأوضحــت 
البحيرة التي مت االستزراع 
فيها يبلغ ألــف متر مكعب 
ويصــل إنتاجهــا إلى ٢ طن 
مبعدل ٢ كيلوغرام لكل متر 
مكعب، مشيرة إلى أن نسبة 
البقاء تبلغ ٦٥٪ من الكمية 

املستزرعة.

رئيسة املشروع  د.شيرين السبيعي أشارت إلى أنها خطوة إيجابية تفتح اآلفاق أمام صغار املستثمرين ومزارع الوفرة والعبدلي للبدء بالتنفيذ التجاري

فريق العمل خالل التحضير لبدء عملية احلصاد كميات اإلنتاج تبشر باخلير«األنباء» تتابع رصد االختالف بني األحواض الداخلية واخلارجية في استزراع الروبيان

للبــدء بعملية االســتزراع 
الروبيان وفق تلك التقنية.

ولفتت إلى أن املشــروع 
الــذي يعتبــر ضمــن خطة 
التنمية وبدعم من املجلس 
األعلى للتخطيط ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي يهدف 
إلى تطوير استزراع األسماك 
في املناطق الصحراوية سواء 
فــي األحــواض الداخلية أو 
اخلارجية وحتسني عمليات 

االستزراع املائي.
وأوضحــت أن املعهد بدأ 
بعمليات ودراسات االستزراع 
السمكي منذ السبعينيات إال 
أن تقنية االستزراع للروبيان 
فــي األحــواض املغلقــة مت 

وضع الثلج على الروبيان متهيدا لنقله وتوزيعهجتميع الروبيان متهيدا إلجراء الفحوصات عليهالروبيان املستزرع يدعم جهود توفير األمن الغذائيد.شيرين السبيعي تعرض عينة من إنتاج الروبيان

السبيعي لــ «األنباء»: استيراد املواد من اخلارج يرفع من تكلفتها.. وخطة إلنشاء مصانع األعالف واملفارخ محليًا

أول حصاد في األحواض اخلارجية يبشر باخلير: ٢ طن إنتاج األلف متر مكعب.. والتكلفة بني دينار ودينار ونصف لكل كيلوغرام

جنحنا بتطوير االستزراع في األحواض املغلقة ومالءمة املياه اجلوفية وهي من أصعب عمليات االستزراع في العالم

الكميات املنتجة سيتم حتليلها مخبريًا وتوزيع جزء منها الختبارات التذوق في املعهد وبعض اجلهات احلكومية

مجمع سمكي في بر قضي

مراحل عملية احلصاد

مميزات نظام التكتل 
(Biofloc) احليوي

كشفت د.شيرين السبيعي عن وجود خطط إلنشاء 
مصانع لألعالف ومفارخ في الكويت ضمن خطة األمن 
الغذائي في الدولة ومنها مشــروع مجمع سمكي في 
بــر قضي، وهو حاليا فــي مرحلة التصميم ومتوقع 

إنشاؤه خالل سنتني.
وشــددت على أن األمــن الغذائــي يتطلب وجود 
جميع عناصر املشــروع وبالتالــي فإن إيجاد مفارخ 
ومصانع محلية لألعالف بغاية األهمية لتحقيق اجلدوى 
االقتصادية والهدف من املشــروع خصوصا ان ٤٠٪ 

من التكلفة تذهب لألعالف.

يبدأ احلصاد بوضع الشباك في البحيرة وانتظار 
مــدة كافية ومن ثم نقــل الكميات العالقة وجتميعها 
في حــوض التجميــع ذات املياه البــاردة للتأكد من 
احلفــاظ على جودتهــا قبل تعبئتها فــي الصناديق 
املخصصة املثلجة متهيدا لنقلها إلى مرحلة البحث أو 
االستهالك، حيث ستخضع الكميات للبحوث املخبرية 
والختبارات التذوق قبــل اعتماد التجربة وتعميمها 

على املزارع الراغبة.

١ ـ زراعة الــــــروبيان بكـــثافـــــات عـاليـــة تـــصل 
الى ٣٠٠ روبيانة في املتر املربع.

٢ـ  ضبط جودة املياه في النظام املغلق بواسطة األحياء 
الدقيقة ودون احلاجة الى تبديل مياه األحواض.

٣ـ  رفع مناعة الروبيان واحلد من إصابته باألمراض.

متطلبات املرحلة املقبلةمرحلتان لإلنتاج
تشــمل عملية اإلنتاج مرحلتني كما 

يلي:
٭ املرحلة األولى (احلاضنات): متتد 
هذه املرحلة الى أربعة أسابيع، تتخللها 
تربية يرقات الروبيان إلى أن تصل في 
منوها إلى حجم اليوافع (٠٫٥ غرام).
٭ املرحلة الثانية (التســمني): متتد 
هذه املرحلة إلى ثالثة أشهر، تتخللها 
تربية يوافع الروبيان الى ان تصل في 
منوها الى احلجم التسويقي (١٥ غراما).

تعتبر األعــالف ويرقات الروبيان من أهــم عناصر االنتاج في 
هذا املشــروع خاصة من حيث التكلفة، لذا أوصى املعهد من خالل 
مبادرة إنشاء املجمع السمكي في منطقة «بر قضي» بضرورة إنشاء 
مفرخ إلنتاج يرقات الروبيان، بهف تغطية احلاجة احمللية للسوق 
الكويتي. كما يلــزم البدء بصناعة االعالف محليا لزيادة الربحية 
ودعــم املــوارد اخلاصة بهذا املشــروع احليوي، كذلــك فإنه يجب 
الشروع ـ على نحو عاجل ـ في سن القوانني والقرارات التنظيمية 
والتشريعية اخلاصة بقطاع االستزراع املائي في الكويت وحتديد 
احلزم املناســبة لصغار وكبار املســتثمرين، بغيــة النهوض بهذا 

القطاع الناشئ.

ملشاهدة الڤيديو


