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İlk 
günden 
itibaren 
daha iyi 
bir 
iklim  
Lambalarr kolay uygulama için  E27 

duya sahiptir  

Bernard Wolters broiler kümeslerindeki mevcut lambaları 

değiştirmeye çalışırken tesadüfen iyonizasyon lambalarını seçti. 

Şu an bu seçiminden oldukça memnun.  

Tuhaf gelse de bu lambaların ışık 

vermediğini belirtmek de fayda var. 

Lambalar günde 24 saat sürekli 

çalışmaktadır ve her biri yaklaşık 0.6 

Watt güç tüketmektedir" 

Çevre ve ev için faydalı 

Tavuk çiftliği sahiplerinin çiftliklerin çevre 

üzerindeki bazı etkilerinden haberdar olması 

onun için iyonizasyon lambalarını 

seçmesindeki nedenlerden biridir. Wolters: 

"Etkinin azaltılmasına katkıda bulunmak 

istedim ama tavuklara da faydası olan bir 

sistemle olmasını istedim. Dış ortama 

faydası olan bir hava temizleyici değil ama 

kümesi de faydası olan bir sistem." 
İyonizasyon lambaları broiler kümeslerinde 

hemen pozitif bir bir etki sağlamıştır.Ölçümler 

ilk izlenimi doğrulamıştır.  

Normal duylara kolayca takılabilir 

İlk başta 2014 yılı başlarında bir evde 

mevcut ışıklandırma yerlerine 42 tane 

ionizasyon lambaları takılmıştır (her 55 m
2 

başına bir tane lamba) her bir lamba 5 

milyon unite/m3/saniye üretim yapmaktadır. 

Lambalarda normal E27 duylar  

bulunmaktadır ve kullanımı kolaydır. Daha 

sonra lambaların gerçekten işe yarayıp 

yaramadığını anlamak için haftalık ölçümler 

yapılmıştır. Wolters: "İlk sonuçlar 

muhteşemdi. İlk güne kıyasla evin iklimi çok 

daha iyiydi. Diğer evlere kıyasla toz 

üretiminde çok belirgin bir fark tespit ettik.  

Her biri 25 milyon ünite üreten daha güçlü 

lambalar taktık.  

Dick Dulndam Yazısı 

Broyler çiftliği sahibi Bernard Wolters'ın 

iyonizasyon lambası kullanma kararı (54) 

evinde sıradan aydınlatma 

lambalarından LED lambalarına  

geçişinin amaçlanmamış bir sonucudur.  

Bu şekilde dört aydınlatma sırasından 

ikisini devre dışı bıraktı. Wolters: "Led 

lambaları takan Freshlight-Agri firmasının 

satıcısı boşalan yerlere ionizasyon 

lambaları takmayı önerdi. İyonizasyon 

lambalarının ne işe yaradığına dair hiç 

bir fikrimiz olmadığından fikir başta komik 

geldi” 
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Ölçüm sonrasında, sonuçlar çok netti: 

Havada %30 daha az amonyak, %30 daha 

az toz. %30-40 minimum havalandırma 

durumunda iyonizasyonun etkisi oldukça 

fark edilir durumdadır. Wolters: "Bu  

havalandırma aralığının sezonun en az 

%80’ninde uygulandığını göz ardı etmemek 

gerekmektedir.  Bu da etkinin avantajını 

arttırmaktadır" 

Üç dönem de paranı geri al 

Broyler çiftçisinin iyonizasyon lambalarının 

etkisinden memnun olduğu oldukça barizdir 

ve değişik pozitif noktalarını listeyelebilir.  

"Tavuklar daha az amonyak ve daha az 

tozla daha sağlıklı bir iklimde  

büyümektedir. Bu kesinlikle fayda 

sunmaktadır. İlk üç dönem içerisinde tüm 

döneme yayılan ölümler içerisinde sürekli 

olarak %1.5-2 azalma sağladık. Sonuç 

olarak her dönemde toplam ölüm sadece 

%1.3-1.5. Ayrıca sürünün daha muntazam 

olduğunu kesinlikle belliydi. Ve bu da 1-3 

puan arasında daha düşük yem dönüşümü 

anlamına gelmektedir. Diğer kümeslere 

oranla daha az ilaç ve en az 30-40 gram 

daha fazla teslimat kilosu diğer avantajları 

arasındadır" Ayrıca sadece tavuklara fayda 

sağlamaz aynı zamanda bakıcılarda 

havanın daha temiz olduğunu 

düşünmektedir.  

Şu an bu iyonizasyon lambaları her sekiz 

kümesten beşine uygulanmaktadır. İlk 

fırsatta lambalar diğer kümeslere de 

uygulanacaktır.  
Temizleme periyodunda ışık ampülleri de 

kapatılmamaktadır. Tavuk çiftçisi : 

"Lambaların sürekli olarak işlerini 

yapmaları gerektiğini düşünüyoruz, 

hayvanlar temiz bir ortama bir girmelidir.   

Yatırım kümes alanı için her metre 

karede yaklaşık € 1’dur. Belirtilen 

avantajlarıyla yatırımın üç dönem 

içerisinde geri dönmesi beklenmektedir." 

Hükümet 
Wolter gibi tavuk çiftliği sahipleri 

hayvanlara ve çevrelerinin gelişimine 

katkıda bulunan yeni sistemlere 

açıktırlar. Bernard Wolters başka bir 

genel avantaj belirtmektedir: "Bu 

iyonizasyon lambalarının kullanımına 

dair daha açık sonuçlar ortaya çıktığında 

kümeslerdeki örneğin havalandırma 

havasının kalitesinin arttırılması gibi yeni 

uygulanan sistemlerin hem dış ortama 

hem de kümesteki hayvanlara faydası 

olduğunu ispatlamak için hükümete 

götürülebilir." WP 

Iyonlar kümes havasındaki 

istenmeyen parçaları 

yıkamamaktadır 

Iyonizasyon prosesinde negatif iyonlar kümese iyonizasyon 

lambaları tarafında getirilmektedir. Bu negative iyonlar, negatif yüklü 

hava molekülleridir. Bu negatif yüklü parçacıklar toz fraksiyonlara 

bağlanır ve yer zeminine tutunur. Havadaki toz ve diğer kimyasal 

parçacıklar (amonyak gibi ) genellikle pozitif yüklüdür ve bu şekilde 

havadan negatif iyonlarla yıkanır. Bilimsel araştırmalar negatif 

iyonlarla havayı zenginleştirmek parçacıklı madde, amonyak, virus 

ve bakterileri yok eder.  

"İlk başta diğer kümeslerle 

karşılaştırıldığında iklim daha iyi 

hissedildiğinden  kümes havalandırma 

seviyelerinin iyonizasyon lambalarıyla iyi 

olduğunu düşündük. Ancak kontrol 

ettikten sonra havalandırmanın diğer 

kümeslerle aynı olduğu ortaya çıktı. Etki 

kesinlikle lambalardan kaynaklıydı." 

Ayrıca iyonizasyon lambaları 

kullanıldığında toz oluşumu diğer 

kümeslerle karşılaştırıldığında oldukça 

düşüktü.Toz gübre üzerinde daha hızlı 

birikmektedir. "Üç hafta sonrasında 

özellikle diğer kümeslerle 

karşılaştırıldığında her şey tozdan 

arınmıştı." 

Broyler çiftçisi ilk üç dönemde ölüm oranında sürekli %1.5-2 düşüş sağlayan 

iyonizasyon lambalarının performansından memnun kalmıştır.  
İyonizasyon prosesinde negatif iyonlar kümese iyonizasyon lambaları 

tarafından getirilmektedir. Negatif iyonlar negatif yüklü hava moleküllleridir. 
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