مجله گهرپژوه  -مهندس الهام تیموری
گروه تحقیق و توسعه شرکت گهردانه شرق

معرفی کارخانه گهردانه شرق
گروه تولیدی و بازرگانی گهردانهی شرق ،فعالیت خود را در زمینهی تولید و فرآوری خوراک دام ،طیور ،آبزیان و
صادرات– واردات نهادههای دامی و تولید مکملهای خوراکی آغاز نمود .ظرفیت اسمی تولید شرکت گهردانه شرق
حدود  0111تن در روز میباشد.
نکات برجسته و حائز اهمیت در این شرکت به شرح ذیل میباشد:
 بهره گیری از کادر علمی مجرب در تخصص های گوناگون
 دریافت استانداردهای ملی و بین المللی ایزو 00111 -1110
 ایجاد گروه تحقیقاتی و بومی سازی آخرین یافتههای تحقیقاتی دنیا
 ارائه خدمات فنی قبل و بعد از فروش ،امکان خرید اینترنتی و ارتباط مستمر با مدیران فنی واحدهای تولیدی با
شعار محوری :
"کیفیت برتر خوراک با بهرهگیری از فناوریهای نوین"
 تولید محصوالت با ضریب یکنواختی مطلوب ( )C.Vزیر  5درصد.
 توجه به ایمنی زیستی از قبیل :هایژنایزر ،طراحی و جانمایی تطبیقی ساختمان و تأسیسات مطابق با استانداردهای
بین المللی
 تجهیزات آزمایشگاهی مطابق با استاندارد ( )HACCPشامل آزمایشات تعیین ترکیبات شیمیایی ،میکروبی و
ضریب یکنواختی
 ارتباطات و تفاهم نامه با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور
 توزین و تزریق دقیق مواد اولیه و مکملها با بهرهگیری از مدارات منطقی قابل برنامهریزی ()PLC
 بهرهگیری از فناوریهای نوین از قبیل افزودن مایع بعد از پلت کردن ( )PPLAو پوشش دادن پلت توسط
روغن ()Coating
 تزریق ویتامینها به داخل پلت برای اولین بار در کشور با استفاده از خأل
 مدیریت الکتریسیتهی ساکن در خط تولید ،بویژه در میکسر برای حداکثر زیست فراهمی مواد معدنی و توزیع
یکنواخت ریزمغذیها در پلت
 توجه به نوع نمک مکملهای معدنی ،استفاده از کیالتهای مواد معدنی– آلی
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 به حداکثر رساندن ژالتیناسیون نشاسته با استفاده از سیستم کاندیشنر– هایژنایزر و پایش و کنترل دقیق
ژالتیناسیون با اندازهگیری میزان آن
گروه تولیدی و بازرگانی گهردانه شرق آمادگی تهیه و تولید خوراک مورد نیاز حیوانات اهلی باکیفیت باال را به
شرح ذیل دارد:
 خوراک پلت انواع سویههای مرغ گوشتی
 خوراک پلت انواع سویههای مرغ تخمگذار
 خوراک پلت شترمرغ
 خوراک پلت بوقلمون
 خوراک پلت کبک و بلدرچین
 خوراک پلت مرغ مینا
 کنسانتره پلت گوسفند داشتی و بره پرواری
 کنسانتره پلت گاو شیری
 کنسانتره پلت گوساله پرواری
 کنسانتره پلت اسب
 کنسانتره  %0/5گوشتی و تخمگذار
 کنسانتره  %5گوشتی و تخمگذار
 تولید انواع مکملهای ویتامینه و معدنی دام و طیور
 تولید دانه سویای پرچربی فرآوری شده(سویای فول فت)

