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  بسمه تعالي
  خالصه دستورالعمل پاكسازي و ضدعفوني نمودن مزرعه

  
، و قرار دادن آنها در محل مناسب با باز نمودن و انتقال كليه قسمتهاي قابل انتقال به خارج سالن .1

  كف سيماني جهت شستشو و ضدعفوني
از بارگيري  ، حتي المقدور بدور از جريان باد و پوشاندن كاميون پستخليه كامل كود دوره قبل .2

 كود به منظور عدم پخش كود در محيط اطراف
پس از .، اينكار بهتر است همزمان و يا قبل از تخليه كود سالن انجام بپذيردگردگيري كامل سالن .3

كود بايد عمل جاروكشي انجام شود تا باقيمانده كود در گوشه و كنار سالنها جمع خارج نمودن 
 .آوري شود

اين مرحله كليه قسمتهاي سالن را بايد با آب تميز و فشار قوي از سقف ، در شستشوي مرحله اول .4
منبع آب سالن به همراه لوله هاي متصل به آن را نيز بايد با آب . به سمت ديوار و كف شست 

 . تميز و با فشار شستشو داد
، اين وسايل ميبايست در محل مخصوص با كف شستشو و ضدعفوني وسايل خارج شده از سالن .5

 .ماني شسته و ضد عفوني شوندسي
، اين پروسه شامل پر كردن سوراخها، درزها و عمليات انجام تعميرات و سرويسهاي الزم در سالن .6

 . ساختماني ميباشد
مثل صابون ) دترجنت(، در اين مرحله شستشو به همراه مواد پاك كننده شستشوي مرحله دوم .7

بدين منظور به ازاء هر صد ليتر آب يك . د پذيرفتمايع و يا پودرهاي پاك كننده صورت خواه
در خصوص منبع آب سالن و لوله هاي مرتبط به آن در اين مرحله بايد . ليتر صابون بايد بكار رود

براي اينكار ميتوانيد از سركه به ميزان . استفاده كردبا قدرت جرم زاديي و رسوب زدايي  ياز مواد
 .استفاده كنيدليتر آب  500ليتر به ازاء هر  4

و اطراف آن كه محل رويش گياهان ميباشند ) كف و ديوارها( ميبايست داخل سالنها  ،شعله گيري .8
 .با شعله افكن سوزانيده شوند

ب در هزار و با فشار آ 4الي  3در اين مرحله از كلر به ميزان ، ضد عفوني شيميايي مرحله اول .9
بعالوه منبع آب سالن و لوله هاي . جهت ضد عفوني نمودن سالنها و اطراف سالنها استفاده ميشود

براي اينكار ميتوانيد از تركيبات كلره  .بايد ضد عفوني نمائيد ٪5مرتبط به آن را با محلول كلر 
 .استفاده كنيد HCDآماده همچون 

  خل سالننصب تجهيزات دا .10
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و يا هاي  1، در اين مرحله از تركيبات فنله مثل به آساي شماره ومضد عفوني شيميايي مرحله د .11
بنزآلكانيوم ( سيستم آبخوري را با تركيبات چهارتايي آمونيوم . باكترجنت  بايد استفاده شود

بايد حتما توجه داشت كه همزمان با ضد عفوني مرحله دوم . بايد ضد عفوني نمود) كلرايد
  .النها نيز عمل ضد عفوني را انجام دادبايد در محوطه بيرون و دور س

، ماده مصرفي ميبايست بر روي سوسك بستر ، مايت طيور حتما سم پاشي با يك ماده حشره كش .12
ارجح سولفاك ميباشد در صورت عدم دستيابي تركيب نگوون قابل تركيب . ( اثر گذار باشد

جهت ) آهك در آب( هك در اين مرحله ميتوانيد از آهك بصورت شير آ.) استفاده ميباشد
 . پوشاندن سطوح استفاده نمائيد

 .كيلو به ازاء هر متر مربع 5/2،  پخش پوشال مناسب .13
درجه و  20در دماي ( ساعت قبل از ورود جوجه  48، با تركيب فرمالين و پرمنگنات گاز دادن .14

 )  ٪65رطوبت 
م نموده و قرنطينه را برقرار ، با در نظر گرفتن زمان مناسب نسبت به تخليه گاز اقداتخليه گاز .15

   ) ميباشد  مه  قرنطينه شامل دوش گرفتن و تعويض لباس و چك( نمائيد 
  

  دكتر رحيم زاده                                                                                        
    


