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Poultry / دواجن

Hens: For eggs production,25-30 weeks old and vaccinated (taken all 

kind the Vaccines needed from 1 day to 25-30 weeks, specially for 

newcastle, Gamboro and IB). Local bread.

 1 اسبوع و قد تلقت كافة انواع اللقاحات من عمر 30-25العمر بين , الغراض البيض: الدجاج

من االصناف المحلية, (كامبورو و اي بي, نيوكاسل ) اسبوع و خاصتا لقاح30-25يوم الى 

Roster: Must be 30 weeks old and vaccinated (taking all the vaccines 

from 1 day to 30 weeks) and of the same hens' breed able to crossing 

with them for producing fertile eggs. Local bread.

قد اخذت كل التلقيحات الضرورية من عمر يوم واحد الى ) اسبوع 30يجب ان يكون عمره : الديك

من . ان يكون من نفس الصنف قادر على االخصاب و التعايش مع الدجاج, ( اسبوع30عمر 

.االصناف المحلية

Cicken fodder( for egg chickens) contain:                                         - 

Energy 2550-2600                                                                              - 

Protien 15-16% (Plant protien)                                                         - 

Corn, soybean, flour, Wheat bread, Limiston (MSP), Salt and Primix 

(group of vitamins)

:                                                               يحتوي على (للدجاج البياض) :علف الدجاج

                                                                                   - 2600-2550الطاقة - 

                                                                    - (بروتين نباتي)% 16-15بروتين 

(مجموعة من الفيتامينات )امالح و بريمكس , (MSP)اليمستون , قمح, طحين,فول سوداني, ذرة
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Fence: Angular Iron 4cm, 2 ml thickness, 2 meters long with tapered 

tip.
Piece

. متر ان يكون احدى اطرافه مدببة2الطول,  ملم2سمك ,سم 4حديد زاوي : السياج قطعة

BRC: Thickness 1.5 ml, high 1.5 meter and galvanized. Piece 13 meter

 متر13قطعة  متر و مغلون1.5االرتفاع , ملم 1.5السمك : سياج بي ار سي

Door frame: (dimensions 0.9m width X 1.5m high). iron 1.5 inches in 

thickness, to be weld by 2 iron door hinges with iron stake. One slide 

lock. 

Piece 

على ان ,  انج1.5مكون من حديد بسمك , (سم150سم العرض و االرتفاع 90االبعاد ): اطار الباب

.(سركي )ب قالبين وان يحتوي على قفل ساليد (الوتد الحديدي )تلحم على الحديد الزاوي 
قطعة

Iron wire: thickness 1 ml, galvanized. Roller 1 kg

 كغم1ربطة  ملم و مغلون1سمك : سيم حديد

Transportation of poultr, fodder and fence to Wana sub-district Truck

نقل الدجاج و السياج و العلف  الى ناحية وانة شاحنة

Total cost:

 المجموع العام

1

120

Transportation   النقل

120

1 720

4

#

3

2 120

Fence   السياج

1

2

3

Quotation Form  - صفحة العرض                                                                             

Fill-in your Unit and Total Costs below :   -   املىء خانات سعر الوحدة والمجموع ادناه

Hens/دجاج 1080

Rooster/ديك 120

       Bag 50kg      

 كغم50كيس  
120


