Treinamento em Gerenciamento do Incubatórios

Conhecimento profundo e as melhores
práticas para o máximo retorno econômico

Características e vantagens
•
•
•
•

Organizado pelos Especialistas da Petersime em
Desenvolvimento de Incubatórios
Cobre cada aspecto do gerenciamento de incubatórios
Incluindo sessões práticas e discussões em mesa
redonda
Foca sem comprometer a biossegurança e análise
avançada de dados

Você já tem alguma experiência
em administrar um incubatório,
e você sabe como programar seu
equipamento de incubação. Entretanto, você deseja levar os resultados de seu incubatório para o nível
mais elevado. Como?
O Treinamento em Gerenciamento
de Incubatórios da Petersime tem a
resposta. Durante este curso intensivo de três dias, serão fornecidos
uma ampla gama de conselhos
práticos e de ferramentas para melhorar a quantidade e a qualidade
de seus pintinhos de um dia – e
maximizar seus lucros por toda a
vida.

Objetivos do treinamento
O Treinamento em Gerenciamento de
Incubatórios é preparado para gerentes
de incubatórios e seus assistentes que
já possuem alguma experiência com
incubadoras e o fluxo de trabalho dos
incubatórios, mas que desejam otimizar os
resultados de seus incubatórios.
Durante o treinamento, ampla atenção é dedicada ao gerenciamento dos
ovos, logística e sistemas de aquecimento, refrigeração e ar condicionado.
Os participantes estarão aptos a melhorar
significativamente a biossegurança no
incubatório. O programa de treinamento
também inclui cursos sobre como conduzir testes comparativos que incluem
sessões de quebra de ovos incubados,
e corretamente analisar e interpretar os
resultados.

Ao final do programa todos os participantes do treinamento recebem o Certificado de treinamento em Incubatórios da
Petersime.

Programa de treinamento
Os tópicos abordados durante o treinamento incluem:
• Gerenciamento dos ovos
• Desenvolvimento embrionário
• Transferência: gatilhos de eclosão
• Biossegurança
• Análise de problemas de eclosão
• Sessões avançadas de análise de ovos
incubados
• Testes comparativos
• Análise de dados
• Aquecimento, ventilação e condicionamento de ar nos incubatórios

especialistas estão sua disposição todo o
tempo para responder todas as possíveis
questões.

Informações práticas
O Treinamento em Gerenciamento de
Incubatórios é organizado duas vezes  por
ano no Centro de Atendimento a Clientes
da Matriz da Petersime, em inglês. Para
obter as datas, consulte o calendário de
treinamento em www.petersime.com/
services.
Para maiores informações entre em contato com o coordenador de treinamento
da Petersime pelo e-mail:
training@petersime.com.

Há amplo espaço para discussão com
seus colegas em treinamento, e nossos
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