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 کاربرد ازن ژنراتور صنعتی دائم کار در صنعت دامداری

 

 :ها دامداری در ازن از استفاده موارد

 ها دامداری در دار ازن آب و ازن گاز از استفاده یا مگس و بو کاهش -1

 دامداری مصرفي آب عفوني ضد  -2

 دوش شير دستگاه CIP شستشوی در داغ آب جای به دار ازن آب از استفاده  -3

 دامداری زایشگاه و شيردوشي سالن هوای تصفيه و ضدعفوني  -4

 بستر کود در ميکروبي بار کاهش برای دار ازن آب از استفاده -5

 افتخار آب ازن شرکت. است شده استفاد پيشرفته کشورهای در دیرباز از که بوده موضوعي ها دامداری در ازن از استفاده تکنولوژی

 ضریب کاهش و شير کيفيت بيشتر هرچه بهبود جهت در ایران، در ها دامداری در سيستم این از استفاده پيشگام عنوان به که دارد

 .نماید فعاليت زیر بخش 4 در تبدیل

 

 : ها دامداری مصرفی آب ضدعفونی( الف 

 ها گوساله توليد راندمان افزایش در و گيرد قرار ها گوساله اختيار در استریل و بهداشتي کامالً آب که شود مي سبب روش این

 که آید بعمل جلوگيری مصرفي آب در اشرشياکلي و سالمونال همانند هایي باکتری انتقال از همچنين. باشد داشته بسزایي نقش

 .شد خواهد ها گوساله سایر به آن انتقال عدم و اسهال بيماری کاهش موجب

 

 : دوش شير دستگاه CIP شستشوی( ب 

 آب از توان مي همچنين. دهد مي کاهش را موذی حشرات سایر و مگس و شده ميکروبي بار کاهش باعث سيستم این از استفاده

 که دهد مي کاهش چشمگيری حد تا را اسيد و سود از استفاده ميزان که کرد استفاده نيز ها گوساله شرب مصرف برای دار ازن

 .داشت خواهد همراه به را شيردوش دستگاه و تأسيسات خوردگي عدم موجبات زیست محيط حفظ بر عالوه
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 : دامداری زايشگاه و شيردوشی سالن هوای تصفيه و ضدعفونی( ج 

 ميزان باالترین به داده بروز را خود ژنتيکي پتانسيل حداکثر یابند پرورش استرس بدون و سالم کامالً محيط در وقتي اهلي حيوانات

 و محصوالت از بيشتر استفاده جهت در اهلي حيوانات پرورش اقدامات و فعاليتها کليه هدف دام پرورش صنعت در. رسند مي توليد

 آنجاکه از. دهد افزایش پرورش برای کمتر فضای در را بزرگ حيوانات تراکم و شدت است قادر ازن گاز. آنهاست های فراورده

 که هستند غيره و کربنيک اسيد سولفوریک، اسيد آمونياک، گاز مانند خودشان فضوالت شيميایي مواد مضرات تأثير تحت حيوانات

 سالمت برای را هوا و برده بين از را بو و نموده اکسيد را آلي مواد این همه است قادر ازن گاز گردد مي هوا آلودگي و فساد موجب

 مالحظه قابل افزایش باعث که. گيرد مي صورت بهتر غذایي مواد جذب و کاملتر هضم وضعيتي چنين در. گرداند مناسب حيوان

 سودآوری افزایش موجب نهایت در که. گردد مي غذایي مواد تبدیل ضریب رفتن باالتر و شير و گوشت به مصرفي علوفه تبدیل

 .شد خواهد

 

 : بستر کود در ميکروبی بار کاهش( د

 از باعث  ميکروبي بار کاهش بر عالوه که شود مي پاشيده کودها روی بر دار ازن آب پاش سم دستگاه از استفاده با روش این در

 .گردد مي نيز بو و حشرات رفتن بين

 

 برای دریافت اطالعات بيشتر با شماره های ذیل به کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایيد
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