دام و طیور:
گوسفند نژاد ماکوئی جزو نژادهای مهم کشور بوده و بر اساس دسته بندی انجام شده جزو نژاد پشم سفید و متوسط وزن بشمار میرود که
نسبت به شرایط آب و هوایی سرد کوهستانی و همچنین کمبود علوفه مقاوم است.نژاد گوسفند ماکوئی جزو پر جمعیت ترین نژاد در سطح
استان آذربایجانغربی بشمار رفته و طبق آمار موجود در حدود  2/5میلیون راس گوسفند از این نژاد درسطح استان وجود دارد.گفتنی است که
این نژاد عالوه بر این استان در کشورهای ترکیه و آذربایجان نیز مشاهده میگردد که در کشور ترکیه این نژاد را با نام آق کارامان یا کارامان
سفید میشناسند  .از ویژگی های منحصر به فرد این نژاد پشم ضخیم و سفید آن است که گرچه در درآمد دامداران آنچنان تاثیری ندارد ولی
در خصوص صنایع فرش و قالی این نوع پشم قابلیت باالیی را در رنگپذیری داشته و مورد عالقه صنایع فرش کشور واقع گردیده است .در
حال حاضر بیشتر روی وزن و تغذیه این نژاد کار می شود تا سطح درآمد دامداران منطقه افزایش یابد .شیر گوسفند هم بخشی از درآمد
دامداران را تشکیل میدهد .
لذا با توجه به مطالب فوق و همچنین شرایط اقلیمی مناسب منطقه  ،شرایط برای سرمایهگذاری در این بخش بیش از پیش مهیا شده و حضور
سرمایهگذاران در این بخش میتواند در توسعه کمی و کیفی این بخش موثر واقع شود .
فرصتهای سرمایهگذاری در بخش دامداری :
 -1ایجاد دامداریهای بزرگ و صنعتی در سطح منطقه .
 -2ایجاد مراکز جمع آوری شیر و احداث کارخانجات شیر در سطح منطقه .
 -3توسعه زنبورداری و پرورش زنبور عسل همراه با تولید ملکه با توجه به مراتع سر سبز و شهد خیز بودن منطقه و سوق دادن
سرمایهگذاران در جهت ایجاد مراکز بستهبندی عسل و امکان خرید تضمینی آن چرا که زمینه اشتغالزایی با حداقل سرمایه و
نفرات بیشتر نسبت به دیگر حرفهها و صنایع،میسر میباشد.بطوریکه سالیانه در فصول گرم شاهد حضور زنبورداران از سایر
نقاط استان در این منطقه میباشیم که خود دلیل مناسبی برای لزوم سرمایهگذاری در این بخش بوده و میتوان با سرمایه
اندک شاهد رشد و توسعه این صنعت و اشتغالزایی و همچنین درآمد باال بود .
 -4سرمایه گذاری جهت احداث بازارچههای مرزی محصوالت کشاورزی و جمعآوری و توسعه صادرات محصوالت دامی،زراعی-،
طیور و غیره به کشورهای همجوار و سایر کشورها .

طیور :
در این منطقه پرورش مرغ تخمگذار در شهرستان شوط با ظرفیت  15111قطعه وجود دارد  .همچنین شهرستان ماکو دارای  9واحد
پرورش دهنده مرغ گوشتی با ظرفیت  125111قطعه و شهرستان پلدشت دارای  11واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 201111
قطعه و شهرستان شوط نیز دارای  22واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت  313111قطعه میباشند .
با توجه به وجود شرایط مناسب منطقه میتوان نسبت به سرمایه گذاری در این بخش و همچنین صنایع و تأسیسات جانبی آن از قبیل احداث
کشتارگاهها و سایر صنایع وابسته اقدام نمود .

