


                                                 
                   "مزيل الأمونيـا  للدواجن"   "No- Odor Poultry"
                              تربية الدواجن …بلا  أمراض  ولا  انبعاث  روائح
      إن  أهم ما يميّز النهضة العلمية اليوم هو اختلاف كثير من الأمور والأساليب الحالية عن السـابق ، اختلافا جوهريا إلى الأحسن والأفضل …وهو ما يبدوا واضحا فيما  قدمـه العلم الحديث في عـالم رعاية الطيور الداجنة بجميع أنواعها (دواجن ـ رومي ـ طيور  مائية ـ سمان ـ أرانب ) ومن أهم ما قدّمه العلم اليوم لنا هذا المنتج الأمريكي في عالم تربية الكتاكيت والدواجن والطيور"مزيل الأمونيـا  للدواجن"   No-Odor  Poultry"" الذي يمتص الغازات الضـارة ويمنع رائحة المخلفات بيسر وسهولة ويخلص مربّو الدواجن من شــرها ويمنع توالد البكتيريا ويخلص العنابر من الحرارة الزائدة  مما يبيح زيادة العدد فيها ويخفض التكلفة.
       تفخر مجموعة سـلاش  للمنتجات البيطرية أن تقدم إلى عملائها منتجها الأمريكي الجديد ، " مزيل الأمونيا للدواجن " الذي يدخل الشرق الأوسط لأول مرة ، السائل الأخضر الخفيف الذي ابتدعه عالم كندي وأنشأ له مصنعا  في  الولايات المتحدة ، وسوقه بنجاح في أمريكا وأوربا وكثير من الدول الأسيوية والأفريقية ، وهو لا يسمح بتولد الأمونيا ذات الرائحة المقززة في العنابر، وهو الاقتصادي إلى حد كبير  ، وله مردود واضح على الأداء الإنتاجي للسلالات الداجنة ، فعلاوة على رخص ثمنه وسهولة استعماله ورشه  فاللتر منه يكفي لرش 125 مترا مربعا من مساحة الأرضية ، وتبقى أثار الرشـة فعــالة لمـدة ســتة أسابيع  وهو يزيد إنتاجية المزرعة بنسبة كبيرة وصلت في المزارع الأمريكية والغربية إلى  نسسبة عالية. 
           والمنتج مرخص من وزارة الزراعة ومن وزارة الصحة والسـكان ،  ويحمل إفراجـا جمركيا بتاريخ 9/1/2002  وهو أمن تماما للإنسان والطير والنبات ، لأنه مركب من أجود  وأنقي العناصر الطبيعية ، حتى أن الحمض  acid المستخدم فيه هو نفس الحمض المستخدم في مشروب "الإسـبرايت" Sprite العالمي الذي نتداوله ونشـربه ولقد ثبت جدوى اسـتعماله وفاعليته ، وبلا عوارض جانبية أو مشـاكل ، وبخاصة في الدول الأفريقية والآسيوية التي تتشابه ظروفها مع ظروفنا، بل تبث بكل فخر المردود والأثر الطيب.
 ومن فوائـده نذكر مـا يلــــــي:
1-  يمنع "مزيل الأمونيـا  للدواجن" تكوّن الأمونيا وما تجلبه من مصائب لا تحصى ، وروائح مقززة داخل
      الحظـائر، مما يخلق بيئة طيبة للإنسـان والطيور على السواء ،  ولقد حدث أن أغمي على بعض العمال  
      من الرائحة في أكثر من  مزرعة ، وبالتالي  فإن من  دواعي اسـتخدام هذا المنتج منع  وقـوع مثل هذه  
     الحوادث الإنسانية المؤسفة.        
 2-  يساعد على تخفيف الآثار السيئة لدرجات الحرارة العالية على الطيور ، مما يشجع على تربيتها على مـدار 
      العام وبأعداد  أكبر في العنبر حيث أنه يعمل على تخفيف درجات الحرارة ، ومعروف أن الروائح والحرارة   
      هما أسوأ ما يواجه المربون ، ثبت أن هذا المنتج  يخلصهم منهمـا. 
  3-  يثبط  توالد البكتيريا والحشرات ويقلص نموها ،  مما يهيئ بيئة نظيفة صحية حســنة  لنمو الكتاكيت  
     والطيور ويجعل أكلها يتجه للنمو وزيادة حجمها ، لا إلى مقاومة الأمراض.
  4 - ويسـاعد هذا المنتج على رفع مناعة الطيور ضد كثير من الأمراض المنتشرة ، وأهمها الأمراض التنفسية      
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     (كالمايكوبلازما والالتهاب الشعبي الحاد ، وأمراض الحساسية ، وغيرها) وأمراض الحساسية والعيون التي 
     يستنزف علاجها مبالغ طائلة، تزيد التكلفة على المربي.
   5 - يزيد استخدامه الاستهلاك الغذائي فينعكس ذلك على دفع نمو الكتاكيت إيجابيا نتيجة كفاءة تحويلها الغذائي
      حيث يتجه الأكل لزيادة النمو ، لا إلى مقاومة الفيروسات والبكتيريا والأمراض وغيرها. 
  6- يسـاعد على سرعة جفاف مخرجات (زرق) الطيور مما يخلق بيئة صحية إذ كلما زاد جفاف الفرشة زادت  
        حيوية الكتاكيت والطيور  حتى أنه يمكن أن تبدأ دورة التربية التالية على نفس فرشة الدورة السابقة ، في  
        الأحوال العادية ، إذا لم تتعرض الكتاكيت في الدورة السابقة إلى مشاكل صحية وأمراض معدية تحول  
         دون ذلك .                           
  7- يحسن الإنتاجية والنوعية ، و يرفع الإنتاجية  إلى حد كبير، كما ثبت ذلك في المزارع الأمريكية والأوربية.
     وبالتالي  يتحقق أن تجني من وراء استعماله أضعاف أضعاف تكلفة رشته البسيطة ، ولذا فإن استعماله في    
     المزارع يمثل اليوم استثمارا طيبا ، ويعد تطبيقا لمبادىء العلم الحديث .
  8- ثبت أنه يؤدي إلى انخفاض النفوق والعوار  بين الطيور ، خلال جميع مراحل حياتها التي تبدأ من فترة 
     الحضانة ثم فترة الرعاية  وحتى خلال فترة الإنتاج  لأن الطير ينال رعاية أحسن ،  خاصة عندما  تتخلص   
     الحظائر من التراكمات السابقة .
 9- تـدر مخلفات الحظائر التي تستخدم هذا السائل  سعرا أعلى من  مثيلاتها ، وذلك نظرا لزيادة المكون   
       النيتروجيني للفرشة وانعدام الروائح المنبعثة منها مما يجعلها صالحة لتسميد حدائق المنازل والحدائق العامة
       وأشجار شوارع المدن ، مما يزيد نموها ويحافظ على أزهارها.                                                                                                                                                                                          
 10- يخلق بيئة صحية داخل العنابر ويحسن البيئة للإنسان والطير مما يشجع العاملين على التواجد والبقاء   
       داخل  الحظائر فترات أطول  لملاحظة الطيور وزيادة رعايتها والاهتمام بها ، ويجعل الحظيرة تنال أكثر 
       رعاية من العاملين والبقاء فيها لا الابتعاد عنها والنفور منهــا لسـوء رائحتها.
 11- يقلل استخدامه فترة تشغيل مراوح الشـفط والتهوية مما يخفض استهلاك العنابر للكهرباء ويقلل التكلفة .
  12-  يمكن باستخدامه زيادة عدد الكتاكيت في عنابر دورة التسمين ، مما يساعد على سـرعة دورة رأس المال  وزيادة العائد وخفض التكلفة. 
 طريقة الاستعمال: اولا:  الكتاكيت:
	تجرى أولا عمليات الغسل والتنظيف والتطهير المعتادة، ثم توضع فرشة جديدة نظيفة للكتاكيت.
	 تقاس مساحة العنبر ويوضع في آلة الرش لترا واحدا من سائل مانع الأمونيا لكل 125مترا مربعا  ثم تقفل الشبابيك وفتحات التهوية ويجرى الرش.
	 تعدل فتحة الرش لتعطي رذاذا مستمرا ومنتظما، وتبعد فتحة الرذاذ مسافة نصف مترعن الأرض   وتوزع الكمية توزيعا متساويا على الفرشة ، وتوضع الكتاكيت في العنبربعد الرش بسـاعتين.

ثانيا: الديك الرومي:
	نقوم بإجراء الخطوات السابقة  ونضيف إليها:
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	في منتصف دورة التربية ، نقوم بعملية رش جديدة ، مستخدمين نفس المقادير المذكورة ، ويجرى الرش حتى أثناء وجود الطيور ، ووضعها في الركن  لحظة الرش.                                                                         

 ثالثا:  البط  والوز:
	كرر نفس  الخطوات السابقة ، على أن تقوم برشة جديدة ، بعد  كل 45 يومـا .

  ملاحظة:  الرشــة التعزيزية:
        إذا لم تتحقق نتائج طيبة بعد رش هذا السـائل ، يرجى دراسة وتحرى الأسباب ، والتأكد من عدم تسـرب مياه  لفرشة الكتاكيت مثلا أو غيرها من الأسباب ، فإذا لم نجد سببا لتعالجه ، فينصـح وخاصة في المرات الأولى لاستخدامه بالقيام برشة تعزيزية جديدة تستخدم فيها نصف الكمية الأولى فقط ،إذ ينبغي أن نرش لترا واحدا فقط لمساحة مائتين وخمسين مترا مربعا ، ونرش لترين ونصف لعنبر مساحته ستمائة مترا مربعا ... وهلمجرا ، وقد يحدث ظهور روائح بسبب التراكمات السابقة ، وعندما تتخلص من هذه التراكمات تنتظم المعالجة وتنعدم الروائح في كل الدورات القادمة  وتسير الأمور سـيرا طبيعيا. 
          وبهذه المناسبة، نتمنى لكم انتاجا طيبا غزيرا يحقق لكم أهداف هذا المنتج ،  راجين أن لا تنسوا الاتصال بالشركة المستوردة أو بموزعكم المعتمد القريب لشــرائه ، حتى تتحقق لكم هذه الفوائد وحتى لا تفوتكم كل هذه المزايا  ، ولمزيد من المعلومـات ارجع إلى الصفحات المختصة باللغة الإنجليزية في موقعنا على الإنترنت التالي. HYPERLINK "http://slashgroup.tripod.com/" http://slashgroup.tripod.com/ ، نشـكركم لقراءة رسـالتنا والتعرف على منتجنا ، والوقت الطيب الذي قضيتموه معنا ، ، مع أطيب التحيات وأحلى الأمنيات ،،
                                والســلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الشركة المستوردة:                                                 
 مجموعة سـلاش للتجارة والاستيراد والتصدير – فرع المنتجات البيطرية                                       
محمول: 2444636  012
هاتف وفاكس :1635 587 (202+)
334  شارع الملك فيصل بجوار مسجد المدينة /الجيزة
                               
Slash Group For Trade, Import & Export,   Vet. Products
 Giza, Egypt
Mobile: 012 2444636
Tel & Fax: (+202) 587 1635
Email: slash@thewayout.net
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