TERMÉSZETES MEGOLDÁS AZ
AMMÓNIA-KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTÉSÉRE AZ
ÁLLATTARTÁSBAN

AMMÓNIA A MEZŐGAZDASÁGBAN

A mezőgazdaság és állattartás növekvő problémája az egyre

nagyobb mennyiségben keletkező trágya kezelése. A trágya ugyan
felhasználható termékenyítő közegként, azonban nem megfelelő
kezelése esetén veszíthet tápanyagtartalmából, illetve környezeti
problémákhoz is vezethet.
Fontos szempont a mezőgazdaságban, hogy az input anyagok
(műtrágyák, trágyák stb.) a gazdálkodás során hasznosuljanak. Ez a
gazdaságos agrártevékenység alapfeltétele. A jó minőségű trágya
szerves nitrogénben gazdag. Nem megfelelő kezelés és
mezőgazdasági eljárás során ez a szerves nitrogén ammóniává
alakul át.
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AZ AMMÓNIA
PROBLÉMA
AZ AMMÓNIA KIBOCSÁ JTÁS 90%-A
A MEZŐGAZDASÁGBÓL, FŐLEG AZ

ÁLLATTARTÁSBÓL SZÁRMAZIK.

AZ AMMÓNIA PROBLÉMA
KÖRNYEZETI
KOCKÁZAT

EGÉSZSÉGÜGYI
KOCKÁZAT

A nitrogén távozása ammónia formájában nem csak környezeti
kockázattal és egészségkárosító hatással jár – mind az állatállomány,
mind a gondozók esetében –, de gazdaságilag is veszteséget
eredményezhet. Amellett, hogy a trágya minősége romlik, a jelentős
GAZDASÁGI
VESZTESÉG

mennyiségű

ammóniafelszabadulás,

a

metán

képződésének

gátlásával, a biogáz előállítás hatásfokát is csökkentheti. Ezért, a
nitrogénveszteség csökkentése, a megfelelő technológia és gyakorlati
eljárás útján, feltétlenül fontos a gazdálkodók számára.
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Az Európai Unió levegőtisztaság – védelmi irányelve, az ammónia
egészségkárosító hatásait figyelembe véve, kibocsátáscsökkentést írt
elő. Magyarországon a cél, a 2005-ös kibocsátási szint 32%-os
értékének elérése 2030-ig.
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32%

A BIORESQ™ A PROBLÉMA
FORRÁSÁNÁL NYÚJT SEGÍTSÉGET

Az ammónia-képződés megakadályozásának érdekében a trágya
megfelelő tárolása és időben a földbe dolgozása mellett a trágya

biológiai kezelése is rendkívül fontos.
Aerob és anaerob biológiai folyamatokkal biztosíthatjuk a
trágya előkezelését, a szerves nitrogén tartalom ammóniumionná

és

nitráttá

csökkentését,

ezáltal

alakulását,

a

biogáz

az

ammóniaképződés

képződés

hatásfokának

növelését.
Az ideális, ha a trágya kezelésekor a nitrogén ammónium-ion,
illetve nitrát formái képződnek nagyobb hatásfokkal mintsem

hagyni, hogy veszteség lépjen fel nagymennyiségű ammónia
távozásával.
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A BIOMASSZA/TRÁGYA KEZELÉSE

Az anaerob emésztés jól ismert, széles körben
alkalmazott technológia a szervesanyag tartalom
stabilizálására.
energiában

Ezek
gazdag

az

anaerob

biogáz

folyamatok

termelését

és

tápanyagban gazdag „rothasztott” anyag előállítását
teszik lehetővé. A megfelelő mikrobiológiai és
enzim

forrás

lebontásának

növelni

tudja

hatékonyságát,

a

nyersanyag

csökkentheti

a

nitrogénveszteséget és a komposztálási időt,
illetve növelheti a kinyerhető metán (biogáz)
mennyiségét.
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A BIORESQTM kiegészítő biológiai adalékanyag, amely a
benne

található

több

ezer

mikroba

és

enzim

hozzájárulásával képes hatékonyan segíteni az aerob és
anaerob folyamatok lezajlását. Függetlenül attól, hogy a

megfelelő minőségű trágya vagy biogáz előállítása a cél, a
BIORESQTM a biokémiai folyamatok teljes spektrumán képes
hatékony résztvevője lenni a mikrobiológiai rendszernek.

A trágya előkezelése hozzájárul a megfelelő lebomlási
folyamathoz a folyamat sebességének

növelésével, az

intracelluláris enzimek felszabadításával, illetve a későbbi
anaerob rothasztás során felszabaduló metán mennyiség

növelésével.
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BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁS
HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
METÁN
KÉPZŐDÉS

ELŐKEZELÉS
BIORESQ-VAL

Az előkezelés felfokoz olyan biológiai folyamatokat, mint a hidrolízis és
az ammonifikáció. Ez megváltozott szén/nitrogén arányt okoz, illetve
felfokozza a szerves nitrogén ásványi anyaggá történő alakulását. Az
ennek során akkumulálódó ammónium-ion megfelelő környezetet

JOBB
MINŐSÉGŰ
BIOGÁZ

alakít ki olyan baktériumoknak, amelyek képesek nagymértékben
metánt előállítani illékony zsírsavakból. Az anaerob erjedés során, az
előkezelésben acetátból keletkezett hidrogén és széndioxid, egy másik
mikróba segítségével szintén metánná alakul. Ez jobb minőségű biogáz

előállítását teszi lehetővé.
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AMMÓNIA-SZINT CSÖKKENTÉSE

FOKOZOTT
AMMÓNIUM-ION
FOGYASZTÁS

ELŐKEZELÉS
BIORESQ-VAL

A

biomassza

vagy

mikroorganizmusok

trágya
aktivitását,

előkezelése
stabilitását

növeli
és

az

anaerob

toleranciáját

a

magasabb koncentrációjú ammóniával szemben. Ez a tolerancia és
aktivitás növekedés azt eredményezi, hogy több ammónium-ion

kötődik meg mikrobiológiai metabolizmus következtében. Ennek
AMMÓNIASZINT
CSÖKKENÉSE

hatására

kevesebb

ammónium-ion

alakul

át

ammóniává

elgőzölgés következtében, így csökken a kibocsátott ammónia
mennyisége.

A készítmény által a biomasszába beoltott mikróbák a saját
nitrogénigényük fedezésének érdekében, hogy aminosavakat és
lebomló fehérjéket állítsanak elő, fokozottan fogyasztják az
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elérhető ammónium-ionokat a közegben.
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TRÁGYA ELŐKEZELÉS BIORESQ™-VAL
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BIZONYÍTOTT HATÁS –
SOMOGYTÚRI SZRAVASMARHA TELEP
HÍGTRÁGYAKEZELÉSE
2019. 09. 24-én Somogytúron a Hunvald Veal Farm Kft. borjúnevelő telephelyén kísérleti hígtrágyakezelést indítottunk el

az istálló 6-os és 7-es blokkjában. A kezelőanyag alkalmazása előtt is folytattunk méréseket, majd azt követően is
rendszeresen, melyek a következőképp alakultak:

09.24.
2019

09.26.
2019

10.01.
2019

10.08.
2019

10.16.
2019

10.22.
2019

BLOCK
NO. 7

20

12

12

12

12

12

ppm

BLOCK
NO. 6

15

8

8

8

8

8

ppm

A levegőben mért ammónia-szint a kezelés hatására majdnem a felére csökkent, és tartósan az egészségügyi
határérték alatt maradt.
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