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  תיאור הפרויקט
  

  "  על חוף הים הכספי."Flow Throughבמערכת פתוחה תכנון חוות דגים 

   חיידקן.לגידול אינטנסיבי של דגי  ""RASמכון רבייה במערכת סגורה תכנון 
  טון קוויאר  בשנה. 10טון בשר דגים ו  200החווה בהיקף של כ 

  גידול אינטנסיבי של דגים בצפיפות חווה להחווה כוללת מכון רבייה ליצור דגיגים כל השנה ו
  בריכות פיטום במשך כל חודשי השנה.  60 -גבוהה ב 

  והוקמו: בין היתר תוכננו 

  יים ופילטרים ביולוגיים פילטרים מכאנמערכות מתקדמות לטיפול ולמחזור מים עם
 חדשניים.

  למים.החדרת חמצן אטמוספרי מערכות 
 .מערכות לסילוק וטיפול בחומר אורגאני 
 מערכות חימום. 
 ושליטה על טמפרטורת מים אופטימלית כל השנה. בקרה מערכות 

  תוכננו בשלמותן על ידי המחלקה לחקלאות מים  כל המערכות לרבות חשמל ובקרה 
  פלגי מים.של 

  המתקן תוכנן כמתקן לגידול דגים שונים (מתקן אוניברסלי) ובו ניתן לשלב גידול דגים 
  .רבים ממינים

  הפרויקט הינו פרויקט מורכב מבחינה בירוקראטית הדורש הרבה אישורי בנייה מחמירים, 
, רגולציה פלגי מים בשותפות עם חברת אלמאג בע"מ דאגה לקבל את כל אישורי הבנייה

  המקומיים. איכות סביבה בהתאם לסטנדרטיים המחמירים ו
  פתרונות נוספים שנתנו ע"י חברתנו: 

  מקור המים העיקרי לחווה הינו מהים הכספי, פלגי מים תכננה מתקן מורכב להובלת
מים ממרחק של כקילומטר מהחוף ושאיבת מי ים, בטכנולוגיה מתקדמת. תוך ביצוע 

  עבודות ימיות מורכבות.
  ,מיון והעברות בתוך החווה.הספקת ציוד מתקדם לשליית דגים  

  הפרויקט כלל טיפול ביולוגי במי הפלט באמצעותwetlands  .  
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  השירותים שניתנו
  

תכנון וביצוע מערכות מתקדמות למיחזור  

  וטיפול במים.

מערכות חימום ושליטה על תכנון וביצוע   

  טמפרטורת המים.

   וביצוע סילוק וטיפול אורגניתכנון  

מערכות להחדרת חמצן תכנון וביצוע  

  למים.אטמוספרי 

  

  

  פרטי הפרויקט
        

  18ינואר   : תאריך התחלה  אזרביג'אן   :מדינה

  19יוני   : תאריך סיום  נפצ'לה   :מיקום

  

  תחומים עיקריים בפרויקט
  

 תכנון והקמה של חוות דגים. 

  .רבייהתכנון מכון  

 .דגיםההדרכה בהפעלת החווה וגידול  

  דגי חיידקן.התאמה ביוטכנולוגית לגידול  

  

  פרטי הלקוח
  

  רמי אלון   :איש קשר  Lu Mun  : שם הלקוח
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  תמונות מהשטח
  

   תחילת העבודה  
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  תמונות מהשטח
  

   הנחת היריעות  

  

       

  
 


