Biyogüvenlikte profesyonel çözümler.

YUMURTACI İŞLETMELERDE DEZENFEKSİYON PROGRAMI
1- KABA TEMİZLİK
Tüm gübre bantları sıyrılır, makas araları ve ekipmandaki kaba pislik uzaklaştırılır. Temiz su düşük
basınç ve yüksek debide tavandan başlayarak tüm kümes yukarıdan aşağıya yıkanır.
2- HAŞERE VE KEMİRGEN MÜCADELESİ
* Hayvan çıkışının hemen ardından boşalan kümese 2 kg FACORAT PELET ve ZAGOR PASTA uygulanır.
* 400 lt suya 2 lt ALPHANEXT karıştırılarak dezenfeksiyon bitiminde tüm kafeslere uygulanır.
3- SU SİSTEMİ SANİTASYONU
* Kümes su tankı 1 ton suya 10 lt BİOXİDE (1/100) katılarak sisteme verilir. Nipel arkasından
dezenfektanlı su gelene kadar sistemdeki su akıtılmalıdır. Su tankı ve rezervuarlar da bir araba
fırçasıyla veya süngerle birikmiş kirlerden arındırılmalıdır. Dezenfektanlı su bir gece sistemde
bekletilir. Temiz su sisteme verilerek arka vanadan bir miktar daha su akıtılır.
4- ÖN YIKAMA (SOLUSYON MİKTARI = TABAN ALANI x KAFES KAT SAYISI/2 )
* 1000 m² 4 katlı kümes için 2 ton su ön yıkama için yeterlidir.
* 2 ton suya 4 lt BİODES-S 1000 (1/500) katarak tüm iç yüzey yıkanır.
* Yüzey kurumadan tazyikli su ile durulanır.
5- DEZENFEKSİYON ( SOLUSYON MİKTARI = TABAN ALANI x KAFES KAT SAYISI x 0,3 )
* 1000 m² kümes için 1,2 ton solüsyon, 1,2 ton içeriye 200 lt çevre dezenfeksiyonu için kullanılır.
* 1400 lt suya 7 lt, BİODES-L 500 (1/200) katarak tüm iç yüzey ıslanır.
* Kendi halinde kurumaya bırakılır.
6- SİSLEME ( 1 kg BİOCON A = 3000 m³ )
* Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra yarka gelmeden bir gün önce kümese 50 lt suya 2 kg, BİOCON-A
(1/25) katılarak hazırlanan solüsyon Apex ULV cihazı ile havaya uygulanır.
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Kümesinizde kullandığınız dezenfektanların hangi ısılarda çalıştığına dikkat ediniz.
Apex dezenfektanları +4 ile 70 ºC %100 etkilidir.
Dezenfektanlarımız konsantre olduğundan solüsyon hazırlarken mutlaka 10 misli suda ön karışım
hazırlayınız.
Tüm solüsyonun homojen olmasına dikkat ediniz.
1 tonun üzerinde solüsyon tanklarında devridaim pompası olmalıdır.
Sisleme için 1 / 25’lik solüsyonu 24 litre suya 1 kg Biocon A ürününü azar azar döküp karıştırarak
hazırlayınız.

Apeks Tarım Hayvancılık ve Biyogüvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Batı Mah. Gazipaşa Cd. No:56/9 Pendik - İSTANBUL

Tel: 0216 354 44 11
Fax: 0216 483 75 85

info@apexbiyoguvenlik.com
www.apexbiyoguvenlik.com

