
Speciális megoldás a 
gazdaságosabb 
biogáz előállításhoz
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A fossziliis energiahordozók mennyiségének csökkenésével úgy tartható fenn a 
világszerte növekvő energiapiac, hogy növeljük az alternatív energiaforrások 
felhasználását. 

A biogáz előállítás energianövény (pl. kukoricaszilázs) és különböző hulladékok 
felhasználásával a helyi energiaellátás hatékony módszerévé vált. Az 
energiaszükséglet növekedése miatt az elmúlt 5 évben jelentősen megnőtt az 
energianövények felhasználása a biogáztermelésben. Az anaerob 
biogázképzés optimálása kulcsfontosságúvá vált a hatékonyságnövelés és a 
fenntarthatóság miatt. 
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Egy hatékony homofermentatív tejsavbaktérium törzs 
a gyorsabb savanyításhoz: 
• Jobb szárazanyag-megőrzés és energiakihozatal a szilázsból.

( Egy hatékony heterofermentatív tejsavbaktériumtörzs a 
jobb szilázsprofilért: 
• Ez a baktérium nagyobb aerob stabilitást eredményez,

így kisebb a tárolási, kitárolási veszteség>
nagyobb energia és szárazanyag-tartalom>több biogáz

• Ecetsavtermelés elősegítése > több biogáz

C A rost feltárhatóság, "emészthetőség" javítására speciális 
enzimkeveréket tartalmaz. 
• A rostbontással magasabb hozam érhető el.
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Az EnergySil gyorsítja és javítja az erjedést a silózás alatt. 

1 Az EnergySi I homofermentatív tejsavbaktérium törzse biztosítja 
a takarmány optimális savanyítását, így korlátozva a szárazanyag- és 
tápanyagveszteséget a tartósítás első fázisaiban. 
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1 Az EnergySil speciális enzim koktélja biztosítja a szelektált mikro
organizmusok számára a szubsztrátok optimális elérhetőségét. 
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3.5 Ez gyorsabb és hatékonyabb savanyítást biztosít. 
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Az EnergySil a lehető legjobb energia kihozatalt biztosítja a szilázsból. 

Az EnergySil heterofermentatív tejsavbaktériumtörzset is tartalmaz, mely nyitás után biztosítja a szilázs 
aerob stabilitását. Valójában a nem stabil takarmányok nyitáskor drámai szárazanyag- és tápanyagveszteséget 
mutatnak. Ez az aerob instabilitás/romlás jelentősen csökkenti a szilázsból előállítható mentán mennyiségét. 

A különleges anyagcsere folyamatainak köszönhetően az EnergySil heterofermentatív tejsavbaktérium 
törzse ecetsavat, mono-propilén-glikolt és propionsavat termel, melyek gátolják az élesztők és a penészek 
szaporodását a siló nyitásakor. 

A nemkívánatos mikoorganizmusok visszaszorításával az EnergySi I nagyobb energiakihozatalt biztosít az 
egész tartósítási folyamat során. 

Az EnergySil maximálja a szilázsból előállítható metán mennyiségét 

Növényi sejtfal 
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Szabad cukor. 
amit a baktériumok 

szubsztrátként 
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A rostbontó enzim használata besilózáskor a takarmány rostjának részleges 
lebontásával (előemésztés) növeli a metántermeléshez rendelkezésre álló energia 
mennyiségét. 

Az EnergySi I a fermentáció során növeli az ecetsav arányát a szilázsban a 
tejsavhoz képest. Az ecetsav az utolsó lépés a metántermelés előtt a takarmányt 
metánná alakító folyamatban.

1 Az EnergySil növeli a takarmányok metánkihozatalát, és az általa erjesztett 
szilázs azonnal biogáztermelésre használható. 

Az EnergySil 16 %-kal javítja a metánkihozatalt a jobb szilázs
tartósításnak és a reaktorban történő hatékonyabb 
lebomlásnak köszönhetően. 

Az EnergySil használatával a szilázs több metánt ad hetáronként, 
ami kisebb szilázs (kisebb termőterület!) felhasználást jelent azonos 
mennyiségű energia előállításához. 
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Az EnergySil kiszerelési egysége 250 g, 100 t friss alapanyagból 
készített szilázshoz. Dózisa 2,5 g/t.
Keverje a tasak tartalmát (250 g por) 0,5 l környezeti hőmérsékletű vízbe. 
Hígítsa 1 literre környezeti hőmérsékletű vízzel.
Koncentrált technológiás adagolónál 0,01 l/t takarmány alapanyag a 
legkoncentráltabb dózis. A hígítást az adagolóberendezésének 
megfelelően állítsa be. 

Forgalmazó: 

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION ■ SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS 

www.lallemandanimalnutrition.com 
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KOKOFERM Kft. 
H-3231 Gyöngyössolymos, Csákkői út 10.

Tel/fax: 37/370-892 
kokofm@t-online.hu, www.kokoferm.hu 

 EnergySil  a kis térfogatú, koncentrált adagoló berendezésekkel is kijuttatható.

 EnergySil csak a biogáz termelésre szánt szilázs kezelésére használható.

 EnergySil csomagolása garantálja a kitűnő eltarthatóságot és aktivitást.

 EnergySil vízoldható, por alakú termék, felhasználása folyadék formában történik.

 EnergySi l csomagolása garantálja a kitűnő eltarthatóságot és aktivitást.




