
H O S O Y A
Trágya fermentáló

Fertilizer



A baromfitartó farmokban világviszonylatban is sürgetővé vált a
trágyakezelés problémája. Megoldást kell találni a talaj, a
levegő, a talajvizek szennyezésének megelőzésére, valamint az
emberi és állati fertőző betegségek elterjedésének
csökkentésére.
Nagyon fontos a fentiek megoldása olyan formában, hogy az
gazdaságilag hatékonyan, a trágyakezelés magas költségeinek
csökkentése révén valósuljon meg. Erre ad megoldást az
általunk ajánlott trágyakezelő- és feldolgozó technológia. A
trágyafermentáló és szárító rendszer segít Önnek abban, hogy
maximalizálja nyereségét az előállított trágyagranulátum
eladása révén is.
A folyamat kétfázisú aerob fermentáción és szárításon alapszik,
majd egyfázisú végszárítás következik (a harmadik, végszárítás
fázist magas páratartalmú klimatikus viszonyok mellett ajánlott).
A folyamat során a friss trágya, amelynek szárazanyag-tartalma
megközelítőleg 30% volt, átalakult értékes natúr-trágya
granulátummá, amelynek szárazanyag tartalma kb. 80-85%,
valamint nagy mennyiségű organikus elemet is tartalmaz.
A negyedik, ötödik heti fermentációs folyamatot és a szárítást
követően az ömlesztett vagy csomagolt végtermék tiszta, natúr
trágyaként adható el, mely felhasználható gyümölcs-, zöldség,-
szőlő,- és virágterméshez, valamint kertészetekben.

The problem of manure management has also become urgent
worldwide in poultry farms. A solution must be found to prevent
contamination of soil, air and groundwater and to reduce the
spread of infectious diseases in humans and animals.
It is very important to solve the above in such a way that it is
realized economically by reducing the high costs of manure
treatment. The solution we recommend is the manure handling
and processing technology. The manure fermentation and
drying system also helps you maximize your profits by selling
the manure granules you produce.
The process is based on two-phase aerobic fermentation and
drying, followed by single-phase final drying (the third, final
drying phase is recommended under high humidity climatic
conditions). In the process, the fresh manure, which had a dry
matter content of approximately 30%, was converted into
valuable natural manure granules with a dry matter content of
approx. 80-85% and also contains a large amount of organic
elements.
After the fourth and fifth weeks of fermentation and drying, the
bulk or packaged end-product can be sold as a pure, natural
fertilizer that can be used for fruit, vegetables, grapes, flowers
and horticulture.
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További információkért keresse cégünket bizalommal!
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