
Hatékony, megbízható biológiai program a sertéstelepek 

hígtrágya kezelési problémáinak megoldásához

• A trágyából származó zsír és egyéb 
szilárd anyagok eltömik a vezetékeket 
és az átemelőket.

• Ennek oka, hogy a lagúnákban, a 
rácspadlós, letolásos technológiában  
összegyűjtött hígtrágya leülepedik, 
letapad, kérgesedik. A lerakódások 
eltávolítása vízsugaras tisztítást és 
fárasztó manuális karbantartást 
igényel.

Lassú átfolyások és dugulások Kijuttatási korlátok és bírságokKellemetlen szagok

• A kezeletlen trágya nem egyenletes 
minőségű, kijuttatása, felhasználása 
nehézkes.

• A trágya a földeken nehezebben tud 
átalakulni a növényi kultúrák számára 
értékes tápanyaggá. 

• A földterület telítődhet, ami bírságokhoz 
és terhelési díjakhoz vezethet, illetve a 
hatóság csökkentheti a kijuttatható 
trágya mennyiségét.

• A trágyában lévő szerves anyagok 
bomlása a lagúnákban, a 
vezetékekben és a hígtrágya tavakban 
erős szagokat okoz. 

• A kellemetlen szagok, a növekvő 
ammónia terhelés negatív hatással 
vannak az állatokra, a dolgozókra és a 
környéken lakókra egyaránt.

Általános sertéstelepi problémák

Az NCH megoldása: BioAmp hígtrágyakezelő program

• Megszünteti a kérgesedést, fellazítja a leülepedett iszapot

• Jelentősen csökkenti az ammónia koncentrációt és a kellemetlen szagok káros hatását

• Csökkenti a légypopulációt, a légyirtási költségeket

• Megelőzi a gépészeti meghibásodásokat, csökkenti a karbantartási költséget

• Csökkenti a dugulások számát, így kevesebb a vízfelhasználás

• Csökkenti a káros gázok képződését és a korróziót

• Jó beltartalmú trágya keletkezik, egyenletesebb lesz a kijuttathatóság, feltárja az értékes 

tápanyagokat a növényi kultúrák számára 

• Segít a törvényi előírások betartásában

• Biztonságos, ellenőrzött forrásból származó baktériumokat tartalmaz

Az NCH egy 100 éves múltra visszatekintő kutató-fejlesztő 

vállalat, mely Magyarországon az 1990-es évek óta foglalkozik 

biológiai hígtrágya kezelő készítmények és megoldások 

forgalmazásával. 

A sertéságazat nagy felhasználója volt Liquid Certizyme III 

baktériumtartalmú hígtrágyakezelő és Germacert Plus fertőtlenítő 

termékünknek. Az ágazat átalakulása, likviditási nehézségei, az 

alkalmazott hígtrágya technológiákra vonatkozó Európai Uniós 

szabályozások változása további fejlesztésekre ösztönözte 

vállalatunkat. 

Több, mint 10 éves kutatómunka eredményének köszönhetően cégünk az alkalmazott baktériumkultúrákat 

továbbfejlesztette és a technológiát költséghatékonyabbá tette. A FreeFlow termékcsaládba olyan baktériumtörzsek 

kerültek, amelyek már a téli hidegebb, és a nyári melegebb időszakban is hatékonyan dolgoznak. A BioAmp

technológia megalkotása lehetővé tette, hogy biztonságos körülmények között maximális baktériumszámot érjünk el. 

Így költséghatékonyságban is jelentős előrelépést tettünk. A berendezés havonta 90 liter tömény baktériumkultúrát 

képes előállítani, mely ár-érték arányban piacvezető. 

Jelenleg az országban 40 sertésteleppel állunk elégedett partneri viszonyban. Az NCH nem egy kanna 

baktériumkultúrát ad partnereinek, hanem teljeskörű megoldást: egy rendszert folyamatos ellenőrzéssel, oktatással, 

szaktanácsadással.



ÉLŐ BAKTÉRIUMOK

A FreeFlow™ baktériumai azonnal képesek munkába állni, amint belépnek a rendszerbe, növelve így a kezelés hatékonyságát. A 

FreeFlow™ baktériumai lebontják a fehérjéket, zsírokat és azokat a szerves anyagokat, melyek a problémákat okozzák.

A MEGFELELŐ BAKTÉRIUMOK

A FreeFlow ™ tizenkét féle különböző típusú baktériumot tartalmaz, amelyek lebontják a tápanyagokat - vízzé és szén-dioxiddá 

alakítva -, és így még több baktériumot termelnek. 

BIZTONSÁGOS BAKTÉRIUM TÖRZSEK

A FreeFlow ™ biztonságos, engedélyezett, a környezetben is megtalálható baktériumokat tartalmaz. A FreeFlow™ csökkenti a KOI, 

BOI értékeket, a szilárd anyag tartalmat, az ammónia és kénhidrogén gázok képződését. 

Hatalmas mennyiségű élő baktériumot termel 

minden nap

1. Minden nap 32 g FreeFlow™ tabletta 

automatikusan bekerül a fermentáló edénybe.

2. Az edény megtelik vízzel, és a gép elkezdi 

keverni.

3. A tabletták eloszlanak, és a baktériumok 24 

órán át keverednek, amíg aktívvá válnak és 

20 percenként megduplázódnak. 

4. A 24 órás periódus végén az edény teljes 

tartalma (30 trillió élő baktérium) bekerül a 

lefolyórendszerbe, és a teljes folyamat 

kezdődik elölről.

5. Az egész folyamat az itt található számítógép 

szabályozása alatt áll - a rendszer teljesen 

független, nem igényel beavatkozást a 

Partnertől vagy alkalmazottaitól. 

6. Az ivóvízrendszer védelmére visszafolyás elleni 

védelemmel van ellátva.

A BioAmp™ szabadalmaztatott 

technológiát alkalmaz.

BioAmp™ 300

FreeFlow + BioAmp adagoló rendszerek
A MÉRNÖKI TUDOMÁNY ÉS A MIKROBIOLÓGIA TÖKÉLETES EGYSÉGE

Kapcsolat:

NCH Hungary Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Lurdy ház – III. emelet

Tel: 0620 6637380

Email: info@nch-szennyvizkezeles.hu

Kérje ingyenes helyszíni felmérésért 

szaktanácsadóink segítségét!

1 hónapos FreeFlow kezelés 

után
2 hónapos FreeFlow kezelés 

után

Hígtrágyató állapota

4 hónapos FreeFlow kezelés 

után


