Učinkovit dodatek za gnojevko
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V gnojevki veže od 0,5 – 1,2 kg amonijaka na tono
Bolj homogena masa
Plavajoča skorja na bazenih
Enostavnejše rokovanje
Manj nevšečnosti s smradom (veže amonijak)
Olajša delovne procese

• Najbolj fini delci na tržišču
•

površina delcev SeoFossa je do 20% večja kot Activa NS, kar poveča
učinek izmenjave ionov

• Testiran v dveh vzrejah prašičev in goveda z
odličnimi rezultati glede na lastnosti homogenosti
ter kakovost vezave smradu in amonijaka.
• Vključen v uradnih danskih nacionalnih testiranjih,
kjer testirajo lastnosti SeoFossa za vezavo dušika in
možnost povečanja rastlinskega pridelka na hektar.
• Testirajo ga tudi na univerzi v Rostocku v Nemčiji.

• Naravni proizvod
• Mešanica posebnih mineralov, ki omogoča odlično
izmenjavo ionov.
• SeoFoss sestavine imajo najbolj fino velikost delcev na
tržišču, kar pa pomeni, da imajo večjo površino in zato
bolj učinkovito vezavo amonijaka
• SeoFoss deluje na osnovi izemnjave negativnih in
pozitivnih ionov. To veže amonijak v gnojevki in zmanjša
delež hlapnega amonijaka. Na ta način SeoFoss deluje
kot pufer v gnojevki in zmanjšuje izpiranje gnojila.

SEOFOSS IZBOLJŠA HOMOGENOST

V gnojevki je zaradi
površinskih napetosti težko
med seboj zmešati tekoče
in trdne delce. Zato je
homogenost slabša.

Enotna in homogena
gnojevka, kjer sta suha in
tekoča frakcija povezani.

Testiranja

Modri stolpci kažejo analizo gnojevke pred dodajanjem SeoFossa.
Zeleni stolpci kažejo analizo gnojevke 21 dni po dodatku SeoFossa.

Zaključek zgornjega prikaza je do 1.4 kg dodatnega skupnega dušika (N) in 700 g
več amonijevega nitrata.

UČINKI V BIOPLINARNAH
SeoFoss – nujen v bioplinarnah
• pomaga bakterijam pri njihovem delovanju – povečanje
proizvodnje plina
• enostavnejše mešanje v bazenih in tako prihranek pri energiji
• pomaga preprečiti plavajočo skorjo
• zmanjša in veže amonijak
• izboljša ekonomičnost delovanje bioplinarne
• 100% naravni proizvod – ni negativnih vplivov na okolje in plinarno
• neškodljiv
Homogeniziranje gnojevke
SeoFoss deluje kot površinsko aktivno sredstvo v gnojevki s
povečanjem vezave organskih molekul z vodo. To naredi gnojevko
bolj homogeno in enostavnejšo za rokovanje.

UČINEK V BIOPLINARNAH
SEOFOSS ŠČITI PRODUKTIVNE BAKTERIJE
Bioplin producirajoče bakterije
različnih tipov skupaj sestavljajo
številne kolonije, ki zagotavljajo
hranilne snovi in zaščito. Tako
osnovana simbioza vzdržuje
maksimalno produkcijo bioplina.
Različne bakterijske kolonije

Robustno mešanje uniči
bakterijske kolonije in
posledica je manjša
produkcija bioplina

SeoFoss zaščiti bakterijske
kolonije pred robustnim
mešanjem in uničenjem ter
tako zagotovi maksimalno
proizvodnjo bioplina.

SeoFoss - delček

DOZIRANJE
Potrebna količina SeoFossa za premešanje je 20 g na m3 gnojevke.
Izračun aplikacijskega volumna:
Volumen shranjevanja ( vključno s pretočnimi kanali in cevmi) [m³] x 20 g SeoFoss
Aplikacija SeoFossa:
Polni kanali / bazeni:
Raztopite izračunani volumen SeoFoss v zadostni količini vode in razporedite po perforiranih
tleh in/ali dajte SeoFoss v zbiralni bazen gnojevke. Temeljito premešajte. Zbiralni bazen
gnojevke mora biti premešan na 4 različnih točkah.
Prazni kanali / bazeni:
Raztopite izračunani volumen SeoFoss v zadostno količino vode in razporedite po perforiranih
tleh in /ali dajte SeoFoss v zbirni bazen gnojnice. Učinek razporeditve SeoFossa bo hitro viden,
saj se bo izboljšal pretok gnojnice.

Priporočilo:
Količina vode za raztapljanje: za vsakih100 g SeoFossa uporabite približno 10 litrov vode.
Pred uporabo na poljih, gnojevko enkrat dobro premešajte.
Po izpraznjenju gnojevke iz bazena je potrebno dodati novo količino SeoFossa.

Če potrebujete dodatne nasvete o izdelku, svetovanje ob prvi
uporabi ali če imate dodatna vprašanja o izdelku SeoFoss, vam
bomo z veseljem odgovorili preko telefona ali elektronske pošte.

Dejan Vrabelj
Mobitel: +386 51 363 676
e-pošta: dejan.vrabelj@lek-veterina.si

