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 کاربرد سيستم ازن ژنراتور در مرغداريها

استفاده از سيستم ازن ژنراتور جهت ضدعفوني و استريل آب مصرفي مرغداري، جزء تکنولوژي هاي روز مورد استفاده  بخش اول:

آب مي باشد که عالوه بر ضد عفوني کردن آب هيچ ماده شيميايي در آن باقي نگذاشته و از ژالتيني در دنيا جهت بهبود کيفيت 

شدن واکسن در داخل آب جلوگيري بعمل مياورد. همچنين مکانيسم اثر داروها از جمله آنتي بيوتيک و الکتروليت ها را کاهش 

خصوصيات اين سيستم مي توان به بي نيازي از خريد مواد اوليه  نداده و باعث جذب بهتر مواد مکمل به طيور مي گردد. از جمله

مصرفي، از بين بردن کليه ميکرو ارگانيسم ها از جمله )اسپور، قارچ، کپک و مخمر( بدون باقي گذاشتن ماده شيميايي، و کاهش 

 .زمان استريل کردن محيط ستر و هچر اشاره کرد

نمودن محيط و هواي سالن توليد و حذف بوي نامطبوع و مضر ناشي از متصاعد  : سيستم ازن ژنراتور در جهت استريلبخش دوم 

شدن گاز آمونياک در سالن مورد استفاده قرار مي گيرد. وجود گاز آمونياک در سالن هاي مرغداري عالوه بر ايجاد ناراحتي هاي 

همچنين در مورد نيمچه هاي گوشتي باعث مختلف از جمله سوزش چشم، باعث بروز برخي بيماريهاي تنفسي در طيور مي گردد. 

باال رفتن ضريب تبديل و تحميل برخي هزينه هاي جاري در فارم مي گردد. به دليل خاصيت اکسيد کنندگي ازن، گازهاي 

نسوخته حاصل از سوخت و آمونياک از بين رفته و نياز به گردش هواي سالن کمتر شده و فعاليت فن ها به شدت افت خواهد کرد. 

نتيجه دماي سالن در مدت زمان بيشتري يکنواخت باقي مي ماند و هزينه سوخت جهت جبران دماي اتالف شده کاهش مي  در

 .يابد
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