وزارت جهاد کشاورزی
مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور

طرح بهبود مدیریت دامداریهای کشور ) ( DHI

فرم بازدید کارشناس و اطالعات دامداری
شهرستان ........................................................... :بخش  ....................................... :دهستان:
نام دامدار:

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

آدرس دامداری :
نوع پروانه:

نام پدر:

متولد:

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

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

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

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

شماره پروانه :

کد گله.............................. :

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

شماره ملی:
کد پستی:

ظرفیت مولد پروانه:

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

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

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

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

کد یکتا.............................. :

ساکن:

همراه:

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

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

)4شماره پروانه بهداشتی:

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

کد اپیدمیولوژیک.............................. :

 تعداد دام موجود

نوع دامداری :
مجوز :

شماره و تاریخ اعتبار مجوز .................. :

نوع و نژاد دام :
تعداد دام:

مولد:

غیرمولد:

پروار:

کـل:

رأس

-1گاو :
-2گاومیش :

نژاد............................ :

تعداد دام:

مولد:

غیرمولد:

پروار:

کـل:

رأس

-3شتر :

نژاد............................ :

تعداد دام:

مولد:

غیرمولد:

پروار:

کـل:

نفر

 -4گوسفند:

نژاد............................ :

تعداد دام:

مولد:

غیرمولد:

پروار:

کـل:

رأس

 -5بـز :

نژاد............................ :

تعداد دام :مولد:

غیرمولد:

پروار:

کـل:

رأس

آمیخته

اصیل

بومی

 مشخصات ساختمان دامداری

نوع سازه:
تعداد سالن:
ساختمان بهاربند و سقف (اصولی/غیراصولی):
 شیردوش

مساحت سالن
تعداد واحد
نوع دستگاه شیردوش
نوع سیستم اندازه گیری شیر
تعداد واحد رکوردر
نوع سردخانه
ظرفیت و نوع سیستم سردخانه
وضعیت تهویه شیردوش
وضعیت بهداشت شیردوش و سردکن

مسقف کل:
مساحت دامداری:

مسقف دام:
امکان توسعه واحد:

کیفیت شیر
بار میکروبی
سوماتیک سل کانت
اسید:
%چربی:
%پروتئین:
دفعات دوشش:
شیرتولیدی:
آخرین قیمت فروش(ریال)
نحوه تسویه
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 خوراک

منبع تأمین علوفه  ....................................................................................... :زمین زراعی قابل کشت (هکتار) ....................................................................................... :نوع خوراک دهی(-TMRمجزا):
منبع تأمین کنسانتره (دامداری/کارخانه) ............................................................................... :نوع کنسانتره (پلت/مش) ............................................. :کارخانه تولیدکننده کنسانتره:
سیستم توزیع علوفه............................................. :
وضعیت باالنس جیره............................................. ............................................. ............................................. :

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

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

برنامه خوراک دهی:

ساعت
نوع خوراک
 انبار:

سیلو:
مسقف
نوع آسیاب
ظرفیت میکسر
کیفیت کنسانتره
مساحت کل
مسقف
کیفیت علوفه

انبار کنسانتره :

انبار علوفه:

تعداد:
ظرفیت
ابعاد
نوع سازه
کیفیت سیالژ

 باکس گوساله:

کود:
شرح
نحوه نگهداری کود:
وضعیت دپو کود:

تعداد باکس انفرادی
وضعیت نگهداری گوساله
درصد تلفات گوساله در سال

کود تولیدی در سال(تن)

 بهداشت و بیماریها:
شرح
وضعیت بهداشتی آخور و آبشخور:
وضعیت بستر:
وضعیت حوضچه ضد عفونی:
وضعیت بیماریهای متابولیکی:
وضعیت بیمارستان:
وضعیت حشرات:
بیماریهای رایج گله:

خوب

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

عیوب اصلی ژنتیکی گله:

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

نوع و تعداد حذف اختیاری در سال:

خوب

متوسط

متوسط

باکس معاینه:

شرح
وضعیت بهداشت محوطه دامداری:
وضعیت سم دام:
وضعیت سالمت دام(اسکور-پوست و
مو-نشخوار):
وضعیت سم پاشی:
کیفیت آب:

ضعیف

روش تولید مثل(تلقیح مصنوعی-گوساله نر):

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

مشکالت عمده گله:

خوب

وضعیت خدمات دامپزشکی:

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

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

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

نام دامپزشک ................................................................................................ :شماره نظام دامپزشکی .............................................................................. :تلفن:

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

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

تلفن:

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

هزینه دریافتی:

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

تلفن:

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

هزینه دریافتی ........................................ :فاصله بازدید :

نام تکنیسین تلقیح ................................................................................ :شماره مجوز:
..........................................................................

شماره نظام مهندسی:

ضعیف

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

نوع و تعداد حذف اجباری در سال:

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

متوسط

هزینه دریافتی ........................................ :فاصله بازدید :

نام کارشناس فنی :

ضعیف

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

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

..........................
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سایر توضیحات:

حداکثر دما:

تعداد کارگر:

حداقل دما:

فاصله دامداری تا ایستگاه شیر:

نوع آب و هوا:

فاصله دامداری تا ایستگاه خوراک:

وضعیت مبارزه با استرس گرمایی:

فاصله دامداری با واحد های دیگر:

تجربه و مهارت کارگری :

فاصله دامداری با اولین روستا یا شهر:

وضعیت بیمه دام:

منبع تأمین آب :

وضعیت شناسنامه دام:

نحوه ثبت اطالعات :

 آمار تولید:
شرح

اصطبل .............

اصطبل .............

اصطبل .............

اصطبل .............

آمـار کـل

تعداد دام
شیر تولیدی
میانگین تولید شیر
میانگین روزهای باز
میانگین روزهای شیردهی
میانگین روزهای آبستنی
میانگین دفعات تلقیح منجربه آبستنی
میانگین زایمان
درصد آبستنی شیری
درصد آبستنی کل
درصد سقط
میزان کنسانتره
میزان علوفه

نام و امضاء کارشناس

نام و امضاء دامدار

تاریخ بازدید :
نظریه کارشناس :
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