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Az NCH Corporation, mint kutató-fejlesztô cég 10 év-

vel ezelôtt világújdonságot fejlesztett ki a biológiai

hígtrágyakezelés számára. Ez a technológia a mérnöki

tudomány és a mikrobiológia tökéletes egysége, mely

teljesen új dimenziókat nyit meg e területen az állattar-

tó telepek részére.

Az NCH amerikai központú kutató-fejlesztô nagyvállalat,

mely 1919 óta az élelmiszeripar és a mezôgazdaság jelen-

tôs beszállítója világszerte. 1990 óta Magyarországon is

komoly szakmai háttérrel segíti a mezôgazdasági vállalko-

zások hatékony mûködését. 1998-tól a cég nemzetközi ku-

tatócsapata nagy energiákat összpontosít a biológiai ter-

mékek fejlesztésére. Kutatásaik eredménye egy környe-

zetbarát hígtrágyakezelô megoldás, mely jelenleg a leg-

korszerûbb szabadalmaztatott szennyvízkezelô rendszer.

Az eddig e feladatra általánosságban alkalmazott biológiai

készítmények nem tartalmaztak elég baktériumot ahhoz,

hogy nagy hatékonysággal tudjanak dolgozni a hígtrágya-

elvezetô rendszerekben. A BioAmp technológia ezzel

szemben a mérnöki tudomány és a mikrobiológia tökéletes

egyensúlyára építve extrém magas baktériumszámot bo-

csát ki, amely a mérések alapján ezerszer hatékonyabb a

klasszikus, eddig használt biológiai készítményeknél. A

BioAmp technológia a természetben is elôforduló, élô bak-

tériumkultúrákat alkalmaz: a megfelelô baktériumok – me-

lyek ötféle törzset tartalmaznak (3 Bacillus és 2

Pseudomonas) – komplex kezelést biztosítanak a hígtrá-

gyával kapcsolatos problémák megoldására. Ez a techno-

lógia pillanatnyilag az egyetlen olyan rendszer, amely ké-

pes napi szinten 30 trillió aktív, éhes, élô baktériumot kibo-

csátani a kezelendô szennyvízbe.

A baktériumok a biológiai hatóanyagoknak köszönhetô-

en lebontják a képzôdô hígtrágyában lévô szerves anya-

gokat.

Kevesebb légy:

A Bacillus thuringhiensis baktériumnak kö-

szönhetôen (rovarpatogén hatás) lényege-

sen csökken az ólban és környékén elôfor-

duló légypopuláció.

Szaghatások csökkenése:

A Bacillus nemzetségre jellemzô antibioti-

kum termelés (pl. Bacitracin) hatására

csökken az istálló légterének ammónia és

kénhidrogén tartalma. Ezáltal csökken a

sertések légúti megbetegedéseinek elôfor-

dulása.

Könnyebb tisztítás:

A trágyacsatornákban csökken a lerakó-

dott iszap, így megszûnnek a dugulások.

A kezelés hatására javul a hígtrágya ál-

laga, kevesebb víz szükséges a trágya-

csatornák tisztításához, és az átemelôk-

ben is megszûnnek a lerakódások.

Problémamentes hígtrágya tárolás:

A hígtrágya tárolók kezelésére is hatékony megoldást ad a

rendszer. 1-2 hónap alatt a szaghatásokban, 4-5 hónap

alatt a kérgesedés kialakulásában is látványos eredmé-

nyek érhetôk el.

A BioAmp berendezés a napja-

inkban elérhetô leghatékonyabb bi-

ológiai adagolási technológia. In-

novatív, automatizált rendszer,

mely alkalmas a baktériumok sza-

porítására, adagolására.

Az NCH különleges ajánlata révén a rendszer beruhá-

zás nélkül, szolgáltatási csomagokban kerül a mezôgaz-

daság részére kiajánlásra.

Érdeklôdése esetén ingyenes 

• telephely felméréssel

• szaktanácsadással

• helyszíni vizsgálatokkal

• alkalmazási javaslatokkal segítik Önt kollégáink a dön-

tésben.
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NCH…Együtt a tisztább jövôért!

NCH: Áttörés a biológiai hígtrágyakezelésben  

Hígtrágyató állapota 1 hónapos…

…és 3 hónapos kezelés során.


