


                         خط شستشو کرم خاکی                                   

 

بستر وارد کردن به اول خط روده شور کرم دراین مرحله طی فرایند : جدا سازی کرم از  1 مرحله

شود که وکرم تخلیه شده توسط کارگر رویت وجدا سازی می غریزی مواد داخل بدن خودرا تخلیه میکند

.این کار در دو خط صورت می پذیرد  

انتقال میابد که توسط اب وهوا سطح بدن و بد به مخزن شماره دو: کرم فراوری شده داخل س 2مرحله 

.کرو پاک سازی میشود  

 دارد مابین کرم ها ررار داشته باشد : در این مرحله کرم شستسو شده تا مواد زایید ی احتماال 3مرحله 

 تمیز گردد .

یط نامناسب میشود برای زیست به :کرم در این مرحله کشته شده که در زمان خشک شد که شرا 4مرحله 

. که فرایند خشک سازی به نحو خوبی پیش برود  ند و کلونی تشکیل نشودپیوسته نشو هم  

: اب گیر که در اینجا اب موجود در میان کرم ها گرفته شده که زمان کمتری برای خشک شدن  5مرحله 

 نیاز باشد وبهبود کیفیت محصول بدست امده.

. : خشکن هوا خشک6مرحله   

 از این مرحله به بعد برای روغن کرم توسط دستگاه روغن گیرانجام میگیرد 

  ررار میگیرد بهره برداری ای مصارف پروتینی موردغن گیری بررم روک

 



لابرغ زا دعب مرک

100 kg

یروآرف هدامآ هدش هتسش مرک
ییوش هدور

)دصرد 10 یلا 5 تفا( 90-95   kg  

 ای و  درک     هدامآ هدش یروآرف مرک
یزاس  ویسناپسوس

)یدصرد 3 تفا( 90  kg 

) فا ٪80( هدش     مرک

18 kg

 رت سرپ رتلیف متسیس

ولیک 31 : دصرد 34     )2 هجرد( نویسناپسوس -1
ولیک 14 : دصرد 16        )1 هجرد( ظیلغ نغور -2
ولیک 45 : دصرد 50                  : رت مرک هلافت -3

ردورتسا متسیس ای و     سرپ رتلیف متسیس

مرگ 500 )٪3( هنیریسیلگ نغور -1
  ولیک 14.5 رویط و ماد کاروخ هدافتسا لباق مرک -2

)دصرد 17( مرک هلافت نک    

7.5  kg



 

( 1سیستم روده شور )شماره   

( 2سیستم روده شور )شماره  

به صورت ضربدریبرداشت کرم پاک شده   ورود کرم جدا سازی شده 

آب فراوری شده مناسب 

 کار
 سایکلون

 سینک شست و شو اولیه

  مخزن امحا کرم

  

 سینک شست و شو ثانویه

 سیستم آب گیری 

 خشک کن

و تغذییه دام و طیورکرم خشک شده برای مصارف دارویی و روغن گیری    

روغن ( ) % چربی3کیلو کرم خشک و  17کیلو کرم بعد از فر آوری برابر است با  100  
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