


  

 

 3از   1صفحه :    فرم             / ف 134 /227 - 5 شماره مدرک :

 07/03/97:  دنظریتجدتاریخ    03: دنظریتجدشماره 

   

 

 ……………………..................... مدرک تحصیلینام متقاضی: ........

 نام مدیر کنترل کیفیت : ............................ مدرک تحصیلی : ....................... 

 آدرس محل: استان:            شهرستان :  بخش...دهستان/شهر:         روستا:

 ی و مختصات آن در جدول وارد شود(گذارهشماری شکل زمین هاگوشه) موردنظرکروکی شکل قطعه زمین 

 ( UTM مختصات جغرافیایی باغ )

 (zone)زون ارتفاع)متر( عرض طول شماره  نقطه 

     

     

     

     

 مراکز دامداری، مزرعه،باغ،ابنیه و سایر.... )با ذکر نوع کشت( و باغات: نیترکینزدفاصله از 

 مالحظات نوع کشت محل کشت  تااصله ف …ابنیه/جاده/ساتیتأسنوع / مرکز /

    

    

    

 تعداد نیروی کارگری: ............ نفر
 ی تولید:                      هاسالنرقم )گونه( قارچ:                             تعداد 

                          :           هاسالنلیه دوره زمانی تخ                متراژ هر سالن تولید:                       تعداد طبقات پرورش قارچ در هر سالن:    

            ریتم برنامه تولید سالیانه:                                                   نوع بستر کشت :                   

 طول : ...........   عرض : ...........          مترمربعکل مساحت واحد پرورش قارچ : ................. 

 : .............      متوسط عملکرد سال قبل : ....................... واحدهاارتفاع : ............    تعداد  

 ... مورد ذکر با ریسافشارتحتنشتی    آبیاری:   آبپاشی  روش

 ریسا ،قنات، پسابی، رآب شه، کانال، چشمه، ودخانهر ،منبع آب :   چاه

 سایر    CO2متمرکز، بخاری، گرم هوای کوره ،نوع سیستم گرمایش :   شوفاژ

 سایر، متمرکز، نوع سیستم سرمایش :   کولر 

 :           هایبندقفسهی تولید :                 فواصل هاسالنی بندقفسهنوع سازه :                      نوع 

 :هاپنجرهی:                 توری ضد حشره :                 درزبندی مناسب در و محل حوضچه ضدعفون

 :             فن تهویه :            سنجرطوبتدماسنج :               

 نامناسب       فیلتراسیون هواسازها:           وضعیت نور : مناسب 

 :          ازنظروضعیت بهداشت داخل و خارج 

 در ظروف دربسته و دفع آن  هازبالهی ضایعات قارچ و آورجمع

  مورداستفادهوجود انبار مناسب برای نگهداری مواد اولیه 

 تولید  یهاسالنوجود آبروهای مناسب کف 

 تولید در انتهای هر دوره تولید  یهاسالنوجود سوابق پاستوریزاسیون )کوک اوت( 

 
 شناسنامه واحدهای پرورش  قارچ خوراکی عنوان : 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران





  

 

 

 

 سابقه کشت در سه سال گذشته:  
 زمان برداشت زمان کاشت  سطح زیر کشت یمصرف بذر رقم نوع محصول سال

      

      

      

 (:      برداشت) کاشت ، داشت ،  مورداستفادهکشاورزی  آالتنیماشنوع 

 ت مرحله برداش مرحله داشت  مرحله کاشت   آالتنیماشنام 

    

    

 ي هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته: هاعلفو  هايماریبسابقه اقدام براي کنترل آفات، 

 مالحظات سال سوم  سال دوم   سال اول نوع اقدام 

     کنترل آفات 

     ي هرز هاعلف

     بستر کشت تيريو مدنوع  

 ر مورد: ي هرز با ذکهاعلفو  هايماریبي کنترل آفات، هاروش

 کنترل غیر شیمیايي کنترل شیمیايي 

 کشقارچ  کشحشره  کشآفت کشقارچ  کشحشره  کشآفت 

       نوع 

       نام 

       دزمصرفي

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زان پاشش

       آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

، داقل مربوط به سه سال گذشته(: در صورت انجام آزموننتايج آزمون آب، بستر کاشت  و... )ح

 نتايج آن ضمیمه شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ف 134 /227 -5شماره مدرک :

 

 فرم   

 

 3از   2صفحه :   

 07/03/97: دنظریتجدخ تاری  03: دنظریتجدشماره 

 یشناسنامه واحدهای پرورش  قارچ خوراکعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 

  اهیگ هيتغذ

 يستيز يآل ييایمیش  اهیگ هيتغذ

  نوع
   

  نام
   

 يدزمصرف
   

 مصرف عاتدف
   

 مصرف زمان
   

     قبل از برداشتدوره مصرف  نيآخر

 

 ی رشدی: .......هاکنندهمیتنظسابقه وضعیت کاربرد 

 مالحظات  طبیعي شیمیايي 

    نوع 

    نام 

    دزمصرفي

    دفعات مصرف

    زمان مصرف

    آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 

 

 يمتقاضمضاء ا       مات کشاورزي / مديريت جهاد کشاورزي                                    مرکز خد سیامضاء رئ      

 

  /ف 134 /227 -5شماره مدرک :

 فرم   

 3از  3صفحه :   

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ   03: دنظریتجدشماره 

 شناسنامه واحدهای پرورش  قارچ خوراکیعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 


