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 بسمه تعالی

 

 کمپوست اندازی فارم ورمی ها برای راه پیش بینی هزینه

07/04/9312 

 

 شرکت تولیدی بـــهـپـروربا سالم و تشکر جهت بازدید از وبسایت 

قصد دارد بدینوسیله بینش و آگاهی شما را در خصوص تولید  شرکت تولیدی بـــهـپـرور

کمپوست اعتال بخشد تا با دید درست و انتخابی آگاهانه وارد این حرفه شده و به موفقیت دست  ورمی

 کنید.ی این فایل بتوانید تصمیمی صحیح در این خصوص اتخاذ  یابید. امید است پس از مطالعه

داشتن دانش کافی و شناخت دقیق موضوع است و این امر از طریق ی موفقیت در هر کار،  الزمه

 پذیر است. امکان ی موفق( )تجربه مشورت با افراد آگاه و باتجربه

 گذاری و میزان درآمد از یک فارم آشنا میشوید. در این فایل شما با میزان و نحوه سرمایه

ی  ی تولید( میباشد. زیرا محاسبه دوره 3توجه نمایید که این محاسبات برای مدت یک سال )یعنی 

باعث بروز اشتباهات اساسی در محاسبات و در نتیجه در میزان هزینه و درآمد برای یک دوره، 

 .گیری میشود تصمیم

 

 شرکت تولیدی بـــهـپـرور
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 ی اول ماهه 4گام نخست: 

 تومان 055505501=  ماهه 4دوره  مترمربع در یک 055به ابعاد  یک سالنی  اجاره ی هزینه

 هزار تومان 455ی ماهانه  هزینه 

 کف بتن و شیب مناسب دارد( ،ریال )سالن 5سازی =  ی کف هزینه 

 سالن مورد نظر حتماً باید آب با کیفیت و دائمی و پرفشار داشته باشد 

 

 تومان  550555402تن =  58  به میزانی خرید کود دامی پوسیده شده  هزینه

 تومان 350555 + هزینه حمل پوسیده شده کود دامی ی هر تن هزینه 

 

 تومان  5505552011=  کیلوگرم 855به میزان  کرم خاکی ایزینیا فتیدای خرید  هزینه

 تومان 555014کرم  گرمقیمت هر کیلو  

  مورد نیاز است به ازای هر تن کود دامیخاکی  کیلوگرم کرم 15حدأقل 

 

 بسته به نوع سیستمتومان  5505550حدود ی اجرای سیستم آبیاری =  هزینه

 

 تومان 055505552متفرقه = حدود های  سایر هزینههای کارگری، خرید ابزار کار و  هزینه

 

  تومان 305550555=  از شرکت بهپرور جداسازی کرم و کود سرندخرید دستگاه 

 

  تومان 0555557052ها =  جع کل هزینه
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 :اول اجرای پروژه ی ماهه 4 ی دورهپایان در  لیست درآمدها

 

  تومان 5505555021تن =  50کمپوست  فروش کود ورمی

  تومان  305 کود ورمی کمپوست معادل قیمت هر کیلومیانگین 

 کمپوست تبدیل میشود( درصد از کود دامی به ورمی 70) %70 راندمان 

 

 

کرم خاکی ایزینیا کیلوگرم  2455برابر خواهد شد یعنی معادل  3 حدأقل ،کرم موجود در پایان دوره

 .به همراه بستر فتیدا

  تومان 5505558021=  کیلو 5501 به میزان مازادفروش کرم 

  تومان 80555قیمت فروش هر کیلو کرم 
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 دومی  ماهه 4: دومگام 

 تومان 055505501ماهه =  4دوره  مترمربع در یک 055یک سالن به ابعاد ی  ی اجاره هزینه

 هزار تومان 455ی ماهانه  هزینه 

 کف بتن و شیب مناسب دارد( ،ریال )سالن 5سازی =  ی کف هزینه 

 سالن مورد نظر حتماً باید آب با کیفیت و دائمی و پرفشار داشته باشد 

 

 تومان  550555402تن =  85ی خرید کود دامی پوسیده شده به میزان   هزینه

 تومان 350555 کود دامی پوسیده شده + هزینه حمل ی هر تن هزینه 

 

 تومان  555= کیلوگرم 855به میزان ی خرید کرم خاکی ایزینیا فتیدا  هزینه

 در این مرحله نیازی به خرید کرم ندارید 

  مورد نیاز است به ازای هر تن کود دامی خاکی کیلوگرم کرم 15حدأقل 

 

 ی قبل موجود است. * سیستم آبیاری از دوره تومان  555ی اجرای سیستم آبیاری =  نههزی

 

 تومان 055505551های متفرقه = حدود  های کارگری و سایر هزینه هزینه

 

  تومان 555جداسازی کرم و کود از شرکت بهپرور =  سرندخرید دستگاه 

 

  تومان 055555500ها =  جع کل هزینه
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 اجرای پروژه: دومی  ماهه 4ی  لیست درآمدها در پایان دوره

 

  تومان 5505555021تن =  05کمپوست  فروش کود ورمی

  تومان  305 کود ورمی کمپوست معادل قیمت هر کیلومیانگین 

 کمپوست تبدیل میشود( درصد از کود دامی به ورمی 70) %70 راندمان 

 

 

کیلوگرم کرم خاکی ایزینیا  2455برابر خواهد شد یعنی معادل  3 حدأقلکرم موجود در پایان دوره، 

 فتیدا به همراه بستر.

  تومان 5505558012کیلو =  5501به میزان فروش کرم مازاد 

  تومان 80555قیمت فروش هر کیلو کرم 
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 سومی  ماهه 4: سومگام 

 تومان 055505501ماهه =  4دوره  مترمربع در یک 055یک سالن به ابعاد ی  ی اجاره هزینه

 هزار تومان 455ی ماهانه  هزینه 

 کف بتن و شیب مناسب دارد( ،ریال )سالن 5سازی =  ی کف هزینه 

 سالن مورد نظر حتماً باید آب با کیفیت و دائمی و پرفشار داشته باشد 

 

 تومان  550555402تن =  85ی خرید کود دامی پوسیده شده به میزان   هزینه

 تومان 350555 کود دامی پوسیده شده + هزینه حمل ی هر تن هزینه 

 

 تومان  555= کیلوگرم 855به میزان ی خرید کرم خاکی ایزینیا فتیدا  هزینه

 در این مرحله نیازی به خرید کرم ندارید 

  مورد نیاز است به ازای هر تن کود دامی خاکی کیلوگرم کرم 15حدأقل 

 

 ی قبل موجود است. * سیستم آبیاری از دوره تومان  555تم آبیاری = ی اجرای سیس هزینه

 

 تومان 055505551های متفرقه = حدود  های کارگری و سایر هزینه هزینه

 

  تومان 555جداسازی کرم و کود از شرکت بهپرور =  سرندخرید دستگاه 

 

  تومان 505555500ها =  جع کل هزینه
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 ی سوم اجرای پروژه: ماهه 4ی  لیست درآمدها در پایان دوره

 

  تومان 5505555021تن =  05کمپوست  فروش کود ورمی

  تومان  305 کود ورمی کمپوست معادل قیمت هر کیلومیانگین 

 کمپوست تبدیل میشود( درصد از کود دامی به ورمی 70) %70 راندمان 

 

 

کیلوگرم کرم خاکی ایزینیا  2455برابر خواهد شد یعنی معادل  3 حدأقلکرم موجود در پایان دوره، 

 فتیدا به همراه بستر.

  تومان 5505558021کیلو =  5510به میزان فروش کرم مازاد 

  تومان 80555قیمت فروش هر کیلو کرم 
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 دوره( 3ی سود و زیان در یک سال ) محاسبه

 :یک سالهای  مجموع هزینه

3507550555  =2507550555  +005550555  +005550555 

 کمپوست در یک سال: درآمد فروش کود ورمی

0305550555  =2105550555  *3 

 درآمد فروش کرم خاکی مازاد در یک سال:

3804550555  =1208550555  *3 

 

 در نتیجه میزان سود در یک سال برابر است با:

7507550555  =3507550555 - 0305550555 + 3804550555 

 

 

کار هب خرج دهید، از مشاوره ی متعال توکل کنید، همت و پشت ی افراد  هب خدا

 موفق استفاده کنید ات موفقیت شما تضمین شود.
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 توجه داشته باشید که:

 محاسبه نشده استی جزئی  های متفرقه هزینه بعضی از. 

  دارایدر نقاط مختلف کشور  (ی سالن و خرید کود دامی ی اجاره هزینه مثل)ها  هزینهبرخی 

 .استفاده شده استمیانگین آنها از که در اینجا  است تفاوتاندکی 

  میباشد و جهت استعالم قیمت  57/54/1312قیمتهای ارائه شده در این فایل مربوط به تاریخ

 .روز باید به وبسایت ما مراجعه فرمایید

 ه از آن بدون ذکر منبع، جایز نیست.این فایل فقط متعلق به شرکت بهپرور میباشد و استفاد 

  هرگونه نقد و پیشنهاد در رابطه با این فایل را به جهت رفع نقایص و کمبودها، تقاضامندیم

 ارسال نمایید. Info@iranvermicompost.comآدرس 

 

 

 ما مراجعه کنیدهای آموزشی دیگر به وبسایت  جهت دریافت فایل 

 

 لطفاً در هنگام استفاده از مطالب این مقاله، اصل امانتداری را رعایت و نام منبع را ذکر نمایید.

 

 موفق و مؤید باشید

 شرکت تولیدی بـــهـپـرور
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