دراسة جدوى مشروع
إنتاج فطريات عيش الغراب  -المشروم
أوالً  :مقدمة
في هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها العالم أجمع بصفةة عامفة والفدول الناميفة بصفةة خاصفة
لمواجهة مشكلة الغذاء حيث تزداد فيها حجم الةجوة الغذائية بسبب الزيادة السفكانية فقفد أصفب
الغذاء عنصر ضغط سياسي أمام طموح وآمال معظم الدول الناميفة حيفث أصفبحت الفدول الغنيفة
واألكثر تقدما هي المنتجة والمصدرة للغذاء بينما الدول النامية الةقيفرة والتفي ففي أشفد الحاجفة
إليه هي المستوردة له .
ولما كان الغذاء يحتل هذه المكانة العظيمة فقد كان من الطبيعي تنوع سبل البحث والتعامل معفه
إلنتاجه زراعيا وحيوانيا وصناعيا والعمل علي حةظه وانتشاره  .لذا عكف الباحثون في مجاالت
الزراعة والغذاء علي إيجاد مصادر جديفدة وييفر تقليديفة إلنتفاج الغفذاء وتفوفيره خاصفة إنتفاج
البروتين  .فةي أوربا ظهرت الحاجة إليجاد مصادر يذائية جديدة خفلل الحفرب العالميفة الثانيفة
فكان إنتاج البروتين الميكروبي وخاصة البروتين الةطري (بروتين المشفروم أو فطريفات عفيش
الغراب ) .
عيش الغراب هو فطر يستخدم في الغذاء منذ قدماء المصريين وقد أطلق عليه أسماء كثيرة ففي
مواطن تجميعه أو إنتاجه (يذاء الملوك – يذاء النبلء ) وهو يزرع في المنفاطق المعتدلفة مفن
العالم وأصب اآلن يزرع في جميع الدول المتقدمفة ومعظفم الفدول الناميفة وخاصفة دول الشفر
وتعتبر الواليات المتحدة من أكبر الدول المنتجفة لفه (350ألفف طفن سسفنة )ثفم فرنسفا وهولنفدا
وانجلترا وايطاليا ثم الصين واليابان وكوريا .
ويعتبر عيش الغراب من المحاصيل البستانية الهامة التي يفزداد الطلفب العفالمي عليهفا وأصفب
اإلنتاج العالمي منه يزيد علي  4مليون طفن سفنويا وحجفم التعامفل التجفاري فيفه أكثفر مفن 15
مليففار دوالر حيففث أنففه مففن األيذيففة عاليففة القيمففة الغذائيففة الرتةففاع محتففواه مففن البففروتين
والةيتامينات واألملح المعدنية خاصة أملح الةسفةور و البوتاسفيوم والكالسفيوم و الماينسفيوم
والصوديوم والحديد هذا باإلضافة إلي محتواه من األحماض األمينية .
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وهناك العديد من أنواع فطريات عيش الغراب في العالم والتفي تنفتب بصفورة بريفة ولكفن هنفاك
حوالي  15نوع لهم صةة االنتشار الكبير في جميع دول العالم وفي مصفر يسفتخدم ثلثفة أنفواع
من فطريات عيش الغراب في الزراعة وهو البوتون مشروم ويزرع ففي حفوالي خمسفة مفزارع
كبيرة تتركز في الشرقية والغربية والنفوع الثفاني هفو المشفروم المحفاري وهفو يتميفز بسفهولة
إنتاجه ويحتاج إلي رأس مال كبير كما أنه ال يحتاج إلفي درجفات حفرارة منخةضفة فهفو مناسفب
للمناخ الدافئ والنوع الثالث يعرف باسم النوع الصيني وهو تجود زراعته في الجو الحار .
ثانيا  :مدى الحاجة إلي إقامة المشروع
يعتبر مشفروع إنتفاج فطريفات عفيش الغفراب مفن المشفروعات االسفتثمارية الناجحفة وخاصفة
مشروعات التكثيف الزراعي إذ يبلغ إنتاج المتر المربع من  20-15كجم مما يجعلفه مفن أعلفي
معدالت اإلنتاج ويضمن دخل مناسبا سواء للشباب أو المستثمرين مع إيجاد فرص عمل جيدة أو
الحد من مشكلة البطالة هذا باإلضافة إلي مساهمته في الحد من الةجوة الغذائية خاصة المتعلقفة
بالبروتين الحيواني وإقامة مثل هذا المشروع يساهم أيضا في الحد من مشكلة التلوث خاصة في
الريف المصري وذلك عن طريق استخدام المخلةات الزراعية بالمشروع وبأسفلوب صفحي ممفا
يزد من المردود االقتصادي للستثمار في هذا المجال باإلضافة إلي الحد من األضرار التي تنفتب
من انتشار اآلفات والقوارض نتيجة للتخلص من المخلةات بطر سيئة .
ثالثا  :الخامات
▪

قش األرز

▪

تقاوي فطريات عيش الغراب المحارى

▪

مبيدات فطرية ومطهرات

▪

أكياس بولي ايثلين يير منةذة للضوء

▪

أطبا التعبئة من الةوم

▪

ور سوليةان للتغليف

رابعا  :المنتجات
فطر عيش الغراب كمصدر للبروتين
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خامسا  :العناصر الةنية للمشروع
)(1مراحل اإلنتاج
مراحل زراعة فطريات عيش الغراب المحاري
يعتبر هذا النوع من فطريات عيش الغراب التي شهدت قةزة سريعة ففي مسفتوي إنتاجفه عالميفا
حيث أنه كان يمثل نسبة  %8من اإلنتاج العالمي عام  1986وقةز في عام  1994إلي أن أصب
يمثل نسبة  %25من اإلنتفاج العفالمي وتنتشفر زراعفة هفذا النفوع لسفهولة وبسفاطة تكنولوجيفا
إنتاجه مقارنة باألنواع األخرى من فطريات عيش الغراب .
هذا النوع من فطريات عيش الغراب المحارى والمعفروف علميفا باسفم فطريفات البلفوروتس قفد
انتشر سريعا في مصر كأحد المشروعات الصغيرة للشباب وربفات البيفوت وصفغار المسفتثمرين
وتتم زراعته في الغرف المعلقة .
وتتم زراعة فطريات عيش الغراب المحارى داخل ما يسمي بغرفة المشروم وهذه الغرففة يمكفن
ان تصنع من حديد الكريتال أو المواسير مع اسفتخدام أيطيفة بلسفتيكية أو يفرف مصفنعة مفن
خشب الجريد أو من المباني المصنعة من الطوب واألسمنت وذلك حسب اإلمكانيات المتاحفة ففي
البيئة المحيطة وفي هذا المشروع فضلنا استخدام النوع األخير من الغرف .
أوال  :تجهيفففففففففففففز القفففففففففففففش المسفففففففففففففتخدم ففففففففففففففي الزراعفففففففففففففة:
يستخدم قش األرز كمادة أساسية لزراعة فطريات البلوروتس حيث يتم تعبئة القفش ففي أكيفاس
أو سلة من البلستيك المجدول ثم توضفع ففي خفزان مفن الصفاج المجلةفن (سفعة 1م )3ويمكفن
استخدام البراميل سعة (0.2م)3وينقع في المياه لمدة ساعتين ثم يتم التسخين لمدة ساعتين فى
درجة الغليان وبعد ذلك ترفع العبوات وتترك حتى تبرد وتصةي نسبة كبيرة من المفاء الزائفد ثفم
تنشر علي المناشر وذلك لمدة  3-2ساعات حتى تصل نسبة الرطوبة بالقش إلي 60% .
ثانيففففففففففففففففففففا  :التعبئففففففففففففففففففففة فففففففففففففففففففففي أكيففففففففففففففففففففاس البلسففففففففففففففففففففتيك
تعتبر هذه الطريقة من الطر السهلة والرخيصة حيث تستخدم األكياس البلستيك السوداء ييفر
المنةذة للضوء ذات حجم متوسط (حمولة 3كيلو جرام) يتم تعبئة القش ففي األكيفاس بحيفث يفتم
وضع طبقة منه بارتةاع 10سم وتبذر فوقها التقاوي (اللقاح الةطفري) ثفم توضفع طبقفة أخفرى
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وبذر التقاوي وهكذا حتى يمتلئ الكيس بحيث تكون طبقة القش األخيرة ذات سمك 5سم ثم تقةل
األكيفاس وتفرص داخففل يرفففة المشفروم علففي األرففف مففع إظفلم الغرفففة لمفدة تتففراوح مففابين
أسبوعين إلي ثفلث أسفابيع علفي أن تكفون درجفة حفرارة الغرففة 30-28م حيفث يسفم بنمفو
الميسليوم( النموات البيضاء) .
ثالثففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا  :مراحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل اإلثمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار
يتم فت األكياس بعد فترة ثلث أسابيع من أعلي وفي هذه الحالة البد من توافر الظروف التاليفة
داخل يرفة المشروم :
 .1إضاءة كافية خةيةة
 .2تهوية كافية
 .3درجة رطوبة نسبية ال تقل عن  %80ومراعاة عدم اإلسراف في ذلك حيث يمكن توفير
هذه الرطوبة عن طريق استخدام رشاش مياه لعمل رزاز من بخفار المفاء مفع مراعفاة
عدم اإلسراف وعدم سقوط مياه علي األكياس وتراكمهفا ممفا قفد يفإدى إلفي تعةفن مفا
بداخل األكياس أو يمكن ترطيب األرضيات بالمياه أو الجدران .
 .4بعد فت األكياس  4-3أيام يبدأ اإلثمار وبعد ذلك بيومين تصب األجسام الثمرية جاهزة
للحصاد حيث يتم قطف وتجميع الثمار (قطةة أولي) بعد ذلك يتم يلق الكيس من أعلي
ثم يعكس وضع الكيس بحيث يصب القاع قمة والقمة قفاع وتةفت األكيفاس مفن أعلفي
وبعد 7أيام أخرى يتم قطفف الثمفار (قطةفة ثانيفة )ويمكفن الحصفول علفي قطةفة ثالثفة
ورابعة من علي األجناب .
 .5ولزيادة المنتب يمكن استخدام محلول اليوريا (100جرام يوريفا يفذاب ففي  100لتفر
ماء) ويرش علي سط األكياس أثناء مرحلة اإلثمار وذلك باستخدام الرشاش .
 .6وأثناء عملية اإلثمار يجب ملحظة شكل الثمار حيث إذا لفوحظ أن الثمفار الناتجفة ذات
سا طويلة وثمرة صغيرة فإن هذا يعنفي أن عمليفة التهويفة واإلضفاءة داخفل يفرف
المشروم ضعيةة وهذه الصةات يير مريوب فيها لذو المستهلك .
الرسم التخطيطي لمراحل تجهيز فطريات عيش الغراب
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مراحل تجهيز فطريات عيش الغراب
)(2المساحة والموقع:
يحتاج المشروع إلي مساحة تتراوح من 150-100م2
)(3المستلزمات الخدمية المطلوبة:
▪

يحتاج المشروع إلي طاقة كهربية ( 220فولت) بقدرة  3ك .وات

▪

مياه نقية – صرف – وقود

▪

وتقدر تكلةة المستلزمات الخدمية حوالي  200جنيه شهريا

)(4اآلالت والمعدات والتجهيزات:
(أ) المباني
 .1عدد  2يرفة تنميفة (يرففة المشفروم ) بأبعفاد 3×4×10م (طفول ×عرض×ارتةفاع)
ملحق بهما يرفة 3×4×3م تستخدم في خلط القفش والتقفاوي وتجهيفز األكيفاس قبفل
التحضين (عدد واحد يرفة خلط تخدم يرفتي المشروم سويا )
 .2يرف المشروم والغرفة الملحقة البد أن تكون أرضيتها أسمنتية أو من أي مادة أخرى
تسم بإجراء عمليات النظافة بسهولة .
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 .3الحوائط من الطوب الممحره بطبقة من األسمنت والرمل واألسقف والحوائط الخارجية
معزولة تماما خاصة يرف المشروم حتى يمكن التحكم في درجات الحفرارة والرطوبفة
داخل الغرف .
 .4األبواب محكمة الغلق
 .5يراعي أن يكون موقع الغرف في اتجاه الشفمال ومفزودة بةتحفات تهويفة (شفباك) ففي
اتجاه الشمال إلفي اتجفاه الجنفوب بمعنفي أن كفل يرففة مشفروم بهفا شفباك ففي اتجفاه
الشمال ومقابل له آخر في الجهة الجنوبية وتكون محكمة الغلفق ويستحسفن أن تكفون
من النوع المنزلق الذي يةت إلي أعلي .
 .6الغرف الملحقة مزودة بشباك واحد من نةس النوع واألبواب محكمة الغلق .
(ب) تجهيزات يرف المشروم
 .1يرفة المشروم (3×4×10م) يتم تجهيزها بأرفف جانبية وأخفرى ففي المنتصفف كمفا
هو موض بالشكل رقم ( )1مصنعة من الكريتال كحوامل (أربعة أرفف) عرض الفرف
ال يقل عن 50سم والمسافة بين الرف واآلخر عن 50سم علفي أن يكفون الفرف األول
علي ارتةاع 50سم من األرض – وتصنع أرضية األرفف من الشبك الممدد .
 .2يلحق بغرفتي المشروم يرفة مشتركة تستخدم في إعداد وتعبئة وتجهيز المنتب وهي
مجهزة بترابيزات تجهيز بعرض ال يقل عن 80سم واألرضيات أسمنتية أو من الرخام
الصناعي حتى يسهل تطهيرها وتنظيةها كما هو موض في الشكل رقم (. )2
 .3األبواب المزدوجة يةضل أن يكون إحداها من السلك .
 .4جميع الشبابيك يةضل أن تزود بسلك وشيش للتحكم في مستوى الضوء
 .5خزان لغلي المياه حجم 1متر مكعب من الصاج المجلةن
 .6حامل من الحديد المقوي للخزان بارتةاع 50سم مصنع من حديد الكريتال بقطاع ال يقل
عن 10×10سم
4 .7أنبوبة بوتاجاز كبيرة كاملة بالمنظمات والخراطيم
 .8عدد  4شوكة تستخدم لنقل وتداول القش
 .9أكياس من البلستيك المجدول
.10

رشاشات للمياه
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.11

عدد  5جردل بلستيك

.12

أطبا من الةوم

.13

عدد  4مواقد بوتاجاز – ال يقل قطر الموقد عن  30سم مفزودة بحمالفة ومفنظم

للغاز
.14

أكياس بولي اثيلين يير منةذة للضوء

.15

عدد  6منشر بمساحة 1×2م من الشبك الممدد محمولة علي حوامل خشبية .

تكلةة المعدات المستخدمة

تكلةة المعدات المستخدمة
)(5احتياج المشروع من الخامات خلل دورة رأس المال (شهرين ):

احتياج المشروع من الخامات
)(6الرسم التخطيطي لموقع المشروع:
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الرسم التخطيطي لموقع المشروع
)(7العمالة:

العمالة

▪

عدد الورديات :وردية واحدة

▪

عدد ساعات العمل  8 :ساعات بالوردية

)(8منتجات المشروع خلل دورة رأس المال:

منتجات المشروع خلل دورة رأس المال
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)(9التعبئة والتغليف:
يتم التعبئة في أطبا من مادة الةوم األبيض ثم تغلف بطبقة من الفور السفيلوفان الشفةاف مفع
وضع بطاقة البيانات الخاصة بحةظ المنتب وتاريخ اإلنتاج ومدة الصلحية .
)(10عناصر الجودة:
 .1الدقة في شراء األصناف الجيدة السليمة
 .2نظافة مكان اإلنتاج وخلوه من الحشرات
 .3الدقة في عمليات الةرز والتنقية
 .4المظهر الخارجي الجيد للعبوة وسلمتها
 .5نظافة وصحة القائمين علي إعداد المنتجات وخلوهم من األمراض
 .6الففتخلص مففن الةففرزه ومخلةففات التصففنيع حتففى ال يتسففبب عففن تراكمهففا تلففوث البيئففة
ومشاكل صحية .
)(11التسويق:
يتم التسويق للمنتجات عن طريق :
 .1األسوا القريبة من مكان المشروع
 .2تجار الجملة والمحال التجارية
 .3المشاركة في المعارض المتخصصة في المنتجفات الزراعيفة والغذائيفة للمسفاهمة ففي
سرعة انتشار توزيع المنتجات .
وقد تصل تكلةة عملية التسويق حوالي  250جنيه شهريا .
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