
1 خماطر صناعة الدواجن

أض��ف إلى ذلك مش��كالت توفير 
العالجات واألمصال الالزمة لتقديم 
إلى  الخدم��ات الصحي��ة، أض��ف 
ذلك العمليه التس��ويقيه والمنافسات 
والتقلبات الغي��ر متوقعه في عملية 
الع��رض والطل��ب وتأثيرها على 
األسعار وبالتالي الربح والخسارة، 
هذا باإلضافة الى القوانين التنفيذية 
الصادرة من عديد من الجهات التي 
تتحكم في حركه اإلنتاج و التسويق 

مثل س��ن قوانين عدم بيع الطي��ور الحية و تحديد 
حركة نقلها بين المحافظات.

أليس��ت هذه هي معوقات لتقدم العملية اإلنتاجية 
في الث��روة الداجنة، أضف الى ذلك قوانين جديده 
أو قديم��ه تح��دد وتنظ��م عملية إس��تيراد منتجات 
الدواجن المجمده والمعده للتسويق بدون أي دراسة 
ألحوال السوق وإلنتاج الشركات المحلية من هذه 
المنتجات... أليس هذا تش��جيع اإلس��تثمارات دول 
العالم الخارج��ي وهدم اإلس��تثمارات المحلية في 

هذا المجال.
إن االهتم��ام بالدج��اج فقط ضمن الث��روه الداجنه 

أمر يدعونا إلى إعادة النظر في االهتمام باألنواع االخرى 
وهي مازالت تحبو في طريق اإلنتاج، إن االهتمام يجب أن 
يتزايد نحو المصادر االخرى للثروة الداجنة، هناك بعض 
اإلهتمام نحو تربية األرانب ونحن نشجع هذا االتجاه لما له 

من تركيز على زيادة البروتين الحيواني بأسرع الطرق.

كم��ا أن هناك بع��ض المحاوالت 
م��ن القطاع الخ��اص نح��و تربية 
الس��مان وه��ذا أيض��ا إتج��اه جيد 
فهوغزي��ر وس��ريع اإلنتاج ويمكن 
أن يس��د جانب م��ن الفجوة الغذائية 
للث��روه الداجنه، باإلضافة إلى ذلك 
فهن��اك أيضا مح��اوالت جادة نحو 
زي��ادة إنتاج لح��وم الب��ط بأنواعه 
المختلفة و يج��ب أن يزيد اإلهتمام 
بإنتاج الرومي واألوز والحمام عن 
طريق توفير س��بل اإلنتاج و الس��الالت واألنواع 

المختلفة.
أضف إلى كل ما سبق، أهمية القطاع الريفي في 
كل العناصر إنتاج الثروة الداجنة، إن هذا القطاع 
ه��و الوحيد الغي��ر مكلف للدولة، فه��و ال يحملها 
إعتبارات مالية و إداريه وإقتصادية كغيره، ولكن 
في نف��س الوقت يعتبر عنصر هام��اً من عناصر 
إنت��اج الثروة الداجنة في مصر ويحتاج منا جميعاً 
أن تتوافر الجهود نحو إمداده بالخدمات وتشحيعه، 
وكذلك كافة وسائل اإلنتاج  الصحيحة التي تتناسب 
م��ع ظروف هذا القطاع مثل الس��الالت المناس��بة، 
وكذلك توافر وس��ائل التسويق والتجميع التي يمكن أن تدر 

عائداً مرضياً للعملية اإلنتاجية في هذا القطاع.

 وأعتقد ان هناك العديد من ال���دول كان القطاع الريفي 
فيها هو طريق االكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الداجنة.

أي��ن؟ وإل���ى  أي��ن   ... ال��داج��ن��ه  ال��ث��روة 
مازالت ثروتنا الداجنة في مصر تتالطم مع أمواج متطلبات السوق من كافة االتجاهات... فهى تالقى صعوبات 

في التمويل، وإذا وجد التمويل فهناك العديد من الصعوبات فى توفير الخامات سواء الغذائية أو العالجية.
القريب من هذه الثروة الداجنة يالحظ أن مشكالت توفير مستلزمات االنتاج خاصه األعالف ومكوناتها فهي 
يومياً في تغير مستمر في أسعارها، األمر الذي ينعكس سلبياً على إستقرار العملية اإلنتاجية نفسها، والمربى 

يشعر بالقلق من حيث حسابات المكسب والخساره.
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