
Splošni protokoli
Uporaba FUMICROB v agroindustrijski verigi

PERUTNINA

Starševska in starostarševska farma/ Reja

a. Hrana
Cilj uporabe FUMICROB je zmanjšati raven kontaminacije v vzrejnih 
prostorih pred vstopom  nove serije živali. Zlasti (glej graf spodaj), da 
pripravimo krmilo po sanitarnih postopkih, uravnovesimo nivoje gliv, 
bakterij in drugih patogenov na območjih, v prostorih, kjer je nujna druga 
dezinfekcija.

Kot je prikazano na grafu, je “druga dezinfekcija” postopek, ki zagotavlja 
najnižjo stopnjo onesnaženosti vzrejnega prostora za piščance. Zlasti 
uporaba suhega dezinfekcijskega sredstva je primernejša kot tekoča, tako 
se izognete navlaženju stelje ali okolja in ne vplivate kvarno na opremo.

Za izvedbo druge dezinfekcije s FUMICROB upoštevajmo naslednje 
smernice:

- Skladišče mora biti pripravljeno za sprejem piščancev, vključno z opremo, ki 
naj bo nameščena.

- Postopek dezinfekcije se izvede le kratek čas pred uvedbo nove serije piščancev, upoštevajoč časovno obdobje za dezinfekcijo, da se 
bo dim razširil enakomerno po celotnem prostoru.

- Odmerek, ki ga je treba upoštevati, bo kot kurativno zdravljenje 1g / 2m3.

Pomembno je upoštevati:
- Pred odpiranjem potresite pločevinko. To je pomembno za izboljšanje vsebnosti kisi-

ka v prahu, ki lepše zagori in zagotavlja pravilno distribucijo dima.
- Uporabiti nevnetljivo podlago. Temperatura pločevinke med zgorevanjem se poveča, 

zato je pomembno, da ne pride v neposredni stik s steljo, da bi se izognili neželjenim 
nesrečam. Namestitev negorljivega podstavka pod pločevinko (opeka, kamen itd.) bo 
dovolj varna za izgorevanje in tretiranje.

- Odmerjanje:  primeren  odmerek sredstva je  upoštevajoč količino 1g/2m3.

Pogostost: Fumigacijo opravimo po vsakem sanitarnem postopku, pred ponovnim 
vhlevljenjem katere koli nove serije piščancev.

b. valilniški prostori (inkubacijski obrat)
Ko bodo jajca prišla v valilne objekte, bo treba razkužiti površino jajc, da ne bi prišlo do onesnaženja valilne opreme preko 
kontaminirane jajčne lupine.
Tedenska frekvenca obdelave zagotavlja ustrezno raven razkuženja za to področje , ob tem pa je potreben nadzorni sistem 
zraka za določanje stopnje okužbe prostora.
Kot splošno pravilo se bo upošteval odmerek 1g / 2m3.

c. Kmetija s silosi
Kmetijski silosi so posebna mesta za glive, zlasti tiste, ki proizvajajo mikotoksine.
Prednost uporabe fumigantov za dezinfekcijo vsebine v silosih ne vlaži notranjosti, tako 
zagotavlja, da se gobe in bakterije zmanjšujejo vsakič, ko se silosi izpraznijo (sanitarni 
postopki).
V teh primerih je uporaba 15 g FUMICROB lahko varna in praktična dezinfekcija z 
odličnimi rezultati, kadar se uporablja kot rutinsko zadimljanje.
Za to dezinfekcijo je potrebno uporabiti kurativni odmerek 1g / 2m3, saj ga je mogoče 
izvesti vsakič, ko je silos prazen.

d. Prevoz jajc
Namen uporabe FUMICROB med prevozom v obrat za valjenje je zmanjšati 
onesnaženost lupine jajc, da bi znižali vnos onesnaževanja v valilne objekte.
Kot avtonomno in varno zadimljanje jajc se lahko izvede tudi med samim prevoznim 
časom, posebej ko gre  za daljše razdalje transportov.
Upoštevati je treba, da je prezračevalni sistem transporterja zaprt, da se zagotovi, da 
dim ostane znotraj prostora, kar je največ mogoče..
Priporočeni odmerek za to zadimjanje je 1g/2 m3



Valjenje

Prostori za valjenje imajo posebne lastnosti vsled  temperature in vlažnosti v prostorih, ki so hkrati ugodne za razvoj gliv in 
bakterij.
Druga pomembna pripomba je, da dezinfekcija ne nadomešča higiene, zato bi bili programi dobre dezinfekcije neučinkoviti, 
če vnaprej niso izvedeni primerni postopki čiščenja.
Izbira razkužila mora temeljiti na njegovi učinkovitosti proti mikroorganizmom, vplivu na zdravje delavcev, zdravju zarodkov 
in piščancev ter vpliva na trajnost opreme.
Tekoča dezinfekcija, škropljenje ali termospray je rutinska praksa v inkubacijski napravi, ki ima zelo dobre rezultate pri nadzoru 
skoraj vseh potencialno patogenih učinkovin. Vendar pa nekateri onesnaževalci, glive (Aspergillus Spp.) In nekatere bakterije 
(Pseudomonas Spp, E. Coli itd.) Zahtevajo “suho” razkuževanje, pravijo, naj se dezinfekcijsko sredstvo ne prenaša z vodo.

Nekatere bakterije imajo značilnost da izgradijo biofilm, 
zaščitne pregrade, ki preprečujejo pravilen učinek razkužila na 
njih.
Zaradi tega je pomembno dobro čiščenje površin, da bi se 
izognili adheziji mikroorganizmov na njih. Ko se bakterije 
držijo, se polisaharidna matrica začne proizvajati za zaščite 
skupnosti.
Odstranitev matrice polisaharidov ni mogoča, razen če za 
uničenje uporabimo encimatske detergente. Po takem pranju 
se skupnost bakterij razširi v okolje, pri čemer je potrebna 
pravilna uporaba razkužil za uničenje.
Nazadnje, kot nadaljevanje uporabe fumiganta Fumicrob v 

prostorih inkubacije:

a. Sprejem in shranjevanje jajc
Sprejem jajc je prvi korak za mogočo kontaminacijo v objektih. Zato je 
treba vzpostaviti ustrezen program biološke varnosti z zadimljanjem 
jajc po prihodu, kar je pomembno za vzdrževanje jajčne lupine z nizkim 
številom mikroorganizmov.
Pogostnost zadimljanja z fumigantom Fumicrob v teh okoljih bo 
odvisna od dinamike delovanja obrata (število bremen / rojstev in 
prostornine obdelovanih jajc).
Na teh območjih je treba zadimljanje z fumigantom Fumicrob izvajati 
tedensko.
Pomembno je razmisliti o mikrobiološki kontroli zraka, ki uporablja 
zračne testerje (air sampler), za ustrezno obravnavo nujnosti 
zadimljanja.

b. Inkubatorji
Zaplinjevanje valilnikov je treba prilagoditi, v odvisnosti, če so enostopenjski 
ali večstopenjski.
V primeru večstopenjskih strojev je za razvoj zarodkov različnih starosti 
potrebna višja stopnja dezinfekcije.
Pogostnost dezinfekcije bo TEDENSKA.
V primeru enostopenjskih strojev je trenutek uporabe fumigantov ob 
polnjenju, s prednostmi, ki jih imamo po vlaganju jajc 18 dni nadzorovan 
postopek pri onesnaženju.
V obeh primerih je priporočljivo hkratno čiščenje prostorov (in / ali zračnih 
kanalov), hkrati pa zagotoviti boljšo mikrobiološko kakovost zraka.

c. Valilnice
V primeru zdravljenja v valilnicah bo trenutek zadimljanja nekaj ur pred 
začetkom valjenja.
Tukaj je čas, ko imamo največ koristi od suhega razkuževanja, ki ima 
pomembno prednost, da se ne ukvarjamo s proizvodi, ki negativno 
vplivajo na zdravje piščancev, kot pri zdravljenju s formaldehidom, ki je 
zelo dobro znano kot rakotvorno.
Z uporabo zdravila Fumicrob lahko dosežemo odlične rezultate pri 
mikrobiološki kakovosti valitve, pri čemer je najmanjše tveganje za 
nastanek bolezni v prvih tednih življenja piščanca na kmetiji. Za valilnice 
je odmerek, ki ga je treba uporabiti, kurativni, 1g/2m3, ker se je raven 
okuženosti med rojstvom povečala.



d. Soba za izvaljene piščance
To okolje bi bilo treba vključiti v program dezinfekcije, ker ne bi smel 
pomeniti mikrobiološkega izziva za piščance v eni od najbolj stresnih 
stopenj po valitvi. Če imamo tehnologijo cepljenja v in- ovo, je treba 
onesnaženje zraka zmanjšati, da se izognemo vnosu patogene flore v jajca.

e. Prevoz izvaljenih piščancev
Enako kot pri prevozu jajc v obrat, je tovornjak za prevoz piščancev v prvih dneh življenja treba obravnavati kot potencialni vir 
kontaminacije.
Uporaba suhega razkuževanja v 
tem koraku ima prednost, da ne 
prenese stopnje vlažnosti v okolje.
Upoštevajte, da je treba dezinfekcijo 
opraviti pred natovarjanjem.
Zaradi časa stika naj bo ta v trajanju 
najmanj 2 uri, tokrat se šteje 
da se izvede dezinfekcija pred 
nalaganjem tovornjaka.

Nadzor in spremljanje okolja

Program čiščenja in dezinfekcije bo dosegel dober rezultat le, če temelji 
na vzorčenju in nadzoru mikrobioloških razmer v zraku.
Ampak ne bi smeli razmišljati samo o zraku. Površine, vozila, operaterji 
morajo biti nadzorovani tudi za popolno upravljanje mikrobioloških 
obremenjenosti prostorov.
Zelo dobro znana metoda za merjenje površine je odvzem brisov. 
Upoštevati bo površino vzorca (slike) 10 cm2, izbrati čim več točk glede 
na območje, tveganje itd. Nekatere pogostnosti je treba povečati, da 
dobite celovito in jasno vizijo kontaminacije objektov.

Spremljanje okolja (AIR)
Določanje mikrobiološke kakovosti zraka temelji na vzorčenju zraka in 
mikrobioloških določitvah na odstopajočih prehranskih  medijih.
Obstaja veliko načinov za vzorec okolij in najbolj razširjena oblika je eksponiranje 
Petrijevih posodic z gojišči in pridobivanje mikroorganizmov s sedimentacijo.
Ta metoda je odvisna od specifične teže vsakega organizma, časa, ko smo 
izpostavili ploščo ter gibljivosti ali pretoka zraka v prostoru.
Čeprav je ta metoda 
vzorčenja praktična pri 

perutnini, bi lahko bili negotovi rezultati v okoljih, kjer je pretok zraka 
večji, če časov izpostavljenosti ne nadzorujemo dobro in kadar ravni 
onesnaženja niso zelo visoke.
Najbolj praktična in določena metoda se lahko uporablja za nadzor 
onesnaženja zraka s pomočjo vzorčevalnikov zraka (air samplerjev), 
ki ujamejo določeno količino zraka z enakim pretokom. Ta metoda 
se imenuje »impact«. Enako kot sistem sedimentacije se za zbiranje 
vzorca zraka uporablja petrijevka z medijem, nato se da na gojišče in 
šteje število kolonij.
Ta metoda je bolj homogena in standardizirana, saj vsakič vzamemo 
isto količino zraka z enakim pretokom kot posledično dobimo jasen 



Izpostavljenost gojišča Vzorčenje 
(15 minut) Gljivično kontaminacijo

Vzorčenje “Impact” (150 litrov) 
Fungal kontaminacija

Na fotografijah, ki sledijo, opazimo razlike v kontaminaciji v istem okolju, vzorčenje z obema metodama, izpostavljenostjo in 
vplivom.

in natančen rezultat kontaminacije zraka.
Druga prednost je, da z uporabo te metode vzorčenja »impact«, lahko 
napravo uporabljamo v najbolj raznolikih okoljih, z manjšim časom 
izpostavljenosti, ki lahko vzame več vzorcev v manj časa.
Končno je rezultat izražen v ufc / m3 zraka. Poleg tega mora biti količina 
zraka, ki ga je treba zbrati, v skladu z velikostjo prostora in predvideno 
količino onesnaženja.
S primerjavo obeh načinov vzorčenja za določitev mikrobiološke 
kakovosti zraka je 
očitno, da je vzorec 
“z impact” z uporabo 
naprave za vzorčenje 
zraka natančnejši, kar 
omogoča merjenje 
dejanske prisotnosti 
mikrobov, kar nam 

bo zagotovilo višjo kakovost informacije za odločitev v zvezi z našimi 
programi čiščenja in razkuževanja.
 


