فرم اطالعات مورد نیاز جهت ثبت نام در دومین دوره همایش تقدیر از مشتریان برتر شرکت مرغک (تولید کنندگان )
نام و نام خانوادگی:
مشخصات
فردی

تاریخ تولد ( روز ،ماه  ،سال)

استان ( های ) محل فعالیت:

شهر( های) محل فعالیت :

تلفن همراه :

ایمیل:

نام مزرعه:
مشخصات
مزرعه

ظرفیت اسمی پروانه :

سال تاسیس:

استیجاری

ملکی

نشانی مزرعه:

شاخصهای
مدیریتی
(تاسیسات و
امکانات )

سیستم گرمایش

هیترکابینتی

نوع سوخت مصرفی

گازوییل

سیستم تامین رطوبت

آب پاشی

سیستم تامین دان

مه پاش

رطوبت ساز

بلی

عایق دیواره سالن

خیر

استفاده از کارشناس متخصص در مزرعه

بلی

خیر

برخورداری سالنها از چاله یا تشتک ضدعفونی

بلی

خیر

استفاده ازماده ضدعفونی

گاهی اوقات

همواره

وجود سیستم دوش

بلی

خیر

استفاده پرسنل از چکمه و لباس مخصوص

بلی

خیر

نحوه معدوم سازی تلفات

چاه تلفات

الشه سوز

وجود حصار اطراف مزرعه

خیر

بلی

درصد تلفات هفتگی گله :

............

نوع حصار

..........................
.....................

..................
.......................

سن حذف به هفته ..............

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر قطعه مرغ پای تولید () egg mass
اندازه گیری نشده
.................
است
اندازه گیری نشده
.....................
میانگین وزن تخم مرغ ( گرم ) :
است

...................

وجود دفتر یا کارتکس ثبت اطالعات درفارم

مصرفی

هیچکدام

میانگین درصد تولید گله تا سن حذف گله :

................

شاخصهای
آیا نسبت به تکمیل نرم افزار دیتابیس هایالین
مدیریتی (ثبت
اقدام نموده اید؟
اطالعات گله )
سرانه دان
کدام داده ها درمزرعه ثبت میشوند؟

بلی

درصد پیک تولید گله :

مدت زمان ماندگاری درپیک تولید ( هفته )........... :
مصرف سرانه دان گله ( گرم ) :

خیر

تعداد کل پولت ( هایالین مرغک ) :

...... ............

سن شروع تولید گله ( هفته ) :

سایر

ساخت دان درمزرعه

تاریخ پولت ریزی ( هایالین مرغک ) :

شاخصهای
مدیریتی
(عملکرد
آخرین گله )

بخاری
گاز شهری

خرید دان آماده

عایق سقف سالن

شاخصهای
مدیریتی
(بهداشت )

جت هیتر

سایر

بلی
خیر

خیر
تعداد نسخه های تکمیل شده طی  2سال اخیر

بلی
سرانه آب
مصرفی

وزن هفتگی
گله

تلفات روزانه

درصد تولید روزانه

چنانچه درگذشته افتخاراتی کسب نموده اید ویا موارد دیگری وجود دارد که به افزایش امتیازات شما کمک میکند به آنها اشاره نمایید.
سایر موارد
...........................................................................................................................

نام و نام خانوادگی

تاریخ تنظیم

امضاء

...........

