SRUTŲ GERINIMO PRIEMONĖ

Išsaugoti vertę
PAŽANGUS SRUTŲ APDOROJIMAS

SRUTŲ GERINIMO PRIEMONĖ

Maksimaliai išnaudokite srutas. “MicroZyme R” yra biologinis produktas,
skirtas atrajotojams, skirtas kietųjų dalelių kiekiui mažinti, kvapui
kontroliuoti ir azotui išlaikyti laikomose skystose srutose. Sudėtyje yra
unikalus bakterijų rūšių ir fermentų mišinys, specialiai atrinktas pagal
jų gebėjimą skaidyti ląstelieną, krakmolą, pektinus, riebalus ir baltymų
likučius atrajotojų srutose, esant įvairioms temperatūroms. Sudėtyje esantis
koncentruotų skaidomųjų fermentų mišinys užtikrina, kad priedas pradėtų
veikti iš karto jį įmaišius.
MicroZyme R išsaugo srutų vertingąsias medžiagas ir palengvina jų tvarkymą.

SUMAŽINA KIETŲJŲ DALELIŲ KIEKĮ:
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Mažiau laiko maišant srutas, mažiau
užsikimšimų

LAIKYMO PRIVALUMAI:
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Greitesnis išsiurbimas, sunaudojama
mažiau dyzelino
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Lengvesnis įpurškimas arba gręžimas
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Mažesnės purškimo sąnaudos

Sumažėja paviršinio nuotėkio rizika
Sumažėja plutos susidarymas

Amoniako išsiskyrimas
Vertingų medžiagų nuostoliai

Didelis
koliforminių
bakterijų,
biologinio ir
cheminio
deguonies
poreikio lygis

Pluta
Srutos
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Plona pluta natūraliai uždengia srutas,
sumažindama kvapą ir amoniako
išsiskyrimą
Mažesnis separavimas po maišymo ir
vientisesnė sruta

Mažiau kenksmingų išmetamų teršalų, kurie
gali turėti įtakos gyvuliams ir darbuotojams
Mažiau nuosėdų, greitesnis ir lengvesnis
talpos ištuštinimas

Mažesnis amoniako kiekis
Mažesnis naudingųjų
medžiagų praradimas

Pluta
Srutos
Apdorota: mažiau kietųjų dalelių,
mažiau plutos, lengvesnis
išsiurbimas ir tolygus naudingųjų
medžiagų pasiskirstymas.
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Neapdorotos srutos

Apdorotos srutos
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Koliforminių
bakterijų,
biologinio ir
cheminio
deguonies
suvartojimo
lygiai mažesni

Srutų Apdorojimas

NAUDINGŲ MEDŽIAGŲ IŠSAUGOJIMAS

MAŽINA KENKSMINGŲ DUJŲ KIEKĮ

Skystasis mėšlas yra labai geras trąšų šaltinis,
nes jame yra daug azoto, fosforo ir kalio. Mėšlo
apdorojimas MicroZyme padeda išlaikyti naudingų
medžiagų vertę, todėl sumažėja poreikis pirkti
trąšas.

Unikalus specialiai parinktų bakterijų ir fermentų
mišinys skaido organines atliekas, taip
sumažindamas amoniako kiekį.
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MicroZyme pagreitina organinių atliekų
skaidymą.
MicroZyme pagerina augalų įsisavinimą,
todėl srutas galima naudoti kelių pjovimo
būdų
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Mažesnis amoniako kiekis yra svarbus, kai
reikia laikytis oro kokybės reikalavimų ir
sumažinti gyvulininkystės poveikį aplinkai.
Sumažėjęs amoniako kiekis padeda išsaugoti
azoto kiekį ir naudingų medžiagų vertę mėšle,
taip optimizuojant jo, kaip trąšos, vertę.

užtikrina pastovią dirvožemio kokybę nuo
pradžios iki pabaigos

“MicroZyme” bandymų rezultatai parodė, kad jis
ženkliai sumažina koliforminių bakterijų ir E.coli
kiekį srutose. Biologinis deguonies poreikis (BDS)
ir cheminis deguonies poreikis (ChDS) taip pat yra
ženkliai mažesni.
“MicroZyme” bandymų rezultatai parodė, kad jis
ženkliai sumažina koliforminių bakterijų ir E.coli
kiekį srutose. Biologinis deguonies poreikis (BDS)
ir cheminis deguonies poreikis (ChDS) taip pat yra
ženkliai mažesni.

MicroZyme reduces nitrogen losses:
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Srutų Apdorojimas
SUDEDAMOSIOS DALYS:

NURODYMAI:

“MicroZyme R” - tai biologinis produktas, kuris
mažina kietųjų dalelių kiekį ir mažina atrajotojų
srutų atliekų, laikomų lagūnose ir kitose laikymo
duobėse, kvapą. Šis produktas turėtų būti
naudojamas kaip visapusiškos atliekų tvarkymo
programos dalis.

Naudoti reikia pradėti, kai tik srutų lagūna
pradeda pildytis, ir reikia reguliariai tęsti.
NENAUDOKITE MicroZyme R beveik pilnose
lagūnose, nebent ketinama jas laikyti ilgą laiką.

Galima įsigyti 400 g ir 1 kg indeliuose

Mažesnėms nei 250 karvių bandoms:
Mažesnėms nei 250 karvių bandoms:
Pradinė dozė lagūnai: 2 x 400 g.
Vėliau kas savaitę 1 x 400 g dozė.
Didesnėms nei 250 karvių bandoms:
Pradinė dozė lagūnai 2 x 1 kg.
Vėliau kas savaitę 1 x 1 kg dozė.
Visais atvejais sumaišykite visą “MicroZyme
R” kiekį su 1O kartų didesniu vandens kiekiu ir
supilkite į nuvalytas srutas arba perpumpuokite
į lagūną.

LAIKYMAS:
Šiame produkte yra gyvų bakterijų ir
mikrobiologinių fermentų. Kad produktas kuo ilgiau
galiotų, laikykite jį originalioje pakuotėje, vėsioje ir
sausoje vietoje. Sunaudokite per 12 mėnesių nuo
pagaminimo datos.

APIE MICRON BIO-SYSTEMS

“Micron Bio-Systems” kuria pagal gyvūnų poreikius bei rūšis pritaikytus žemės ūkio
sprendimus, skirtus gyvūnų sveikatai, produktyvumui ir jam gerinti tiems, kurie siekia,
kad jų gyvuliai būtų sveiki.

info@micronbio-systems.co.uk
Micron Bio-Systems Ltd
BFF Business Park,
Bath Road, Bridgwater
TA6 4NZ UK

+44 (0)1278 427272
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