Perfekte løsninger giver perfekte resultater

Danske landmænd
tager ikke fejl...
- når de siger,
at Active NS
optimerer deres
gyllehåndtering...
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ACTIVE
NS

Active Slurry Management
- optimal gyllehåndtering
og værditilvækst

Gylle + Active NS = Værditilvækst

Active Slurry Management

Active NS giver mange fordele

Få endnu mere at vide

Active Slurry Management konceptet
er udviklet med henblik på at give alle
landmænd mulighed for at opnå optimal gyllehåndtering til lavest mulig pris,
og samtidigt opfylde de miljømæssige
lovkrav, der stilles fra myndighederne.

Udover at Active NS kan løse gylleproblemer, gør produktet det også muligt
at nedbringe lugtgenerne fra gyllen.
Dette giver et bedre miljø i stalden, under oplagring samt ved udbringning på
markerne, hvilket er til gavn for miljøet, men i særdeleshed også for dyr og
mennesker.

På www.fcsi.dk kan du bl.a. se:
Hvordan du anvender Active NS i gylletanken, i svine-/kvægstalden, etablerer
flydelag m.m.

På denne baggrund har vi udviklet gylleadditivet Active NS, som er et pulver,
der tilsættes gyllen.

HotLine
Har du gylleproblemer, tilbyder vi
gratis support

Opnå store besparelser
Active NS er et rigtigt godt alternativ
til de dyre løsninger, da produktet kan
opfylde de miljøkrav, der stilles til landmændene med hensyn til rigtig gyllehåndtering, og vel at mærke til en meget lavere pris.

Du kan også gøre brug af vores gylleberegner, eller se vores video fra Samsø,
hvor øboerne fortæller, hvorfor gyllen
ikke lugter.
Dine erfaringer er vigtige for os. Derfor
vil vi gerne, at du vil bruge få minutter
på at udfylde vores kundeanalyse. På
denne måde er du med til, at vi kan give
dig en endnu bedre service.

Dokumenteret effekt

Kontakt:
Teknisk support
Tlf. 7218 3088

Hver gang du investerer 1 krone i dine grise, får du pengene mange gange igen...

Sidste nye forsøg dokumenterer,
at Active NS tilsat gylle giver landmændene en bedre gyllehåndtering.
For det første reducerer Active NS
lugten fra gyllen med 38 procent.

÷ 45%
MINDRE
KVÆLSTOFUDLEDNING

MINDRE LUGT

For det andet binder produktet 45
procent mere ammoniak i gyllen,
hvilket giver en bedre udnyttelse
af gyllen i form af bedre gødningsværdi.
Disse resultater er netop udarbejdet af FORCE Technology og foretaget i en dansk svinestald i 2015.

MERE ENSARTET
GØDSKNING

LETTERE
GYLLEHÅNDTERING
MERE PROTEIN

Alle, som anvender Active NS i gyllen, opnår en lettere gyllehåndtering,
mindre lugt og bedre staldmiljø samt mere kvælstof til marken...

n Arbejdet er blevet lettere
Vi har nu brugt Active NS i flere år, hvilket har lettet arbejdet i stalden, og produktet er let at anvende. Hver gang vi
vasker svinestalden, strør vi Active NS
ud på gulvet, som derefter spules med
vand, så gylleadditivet iblandes vandet
og løber ned i kummerne.
I normal slagtesvinegylle er der 4,2 kg N
pr. tons gylle, men efter at vi er begyndt
at anvende Active NS i gyllen, kan vi
binde total 6,5 kg N pr. tons. Så i dag udnytter vi gyllen bedre, ligesom vi kan se,
at når vi kører gyllen ud på markerne,
tilføres den jævnt, fra vi starter, til vi har
tømt gylletanken, siger svineproducent
Claus Christiansen.

n Gyllen lugter næsten ikke mere
Efter at vi er begyndt at bruge Active NS,
har vi nemmere ved at røre tanken op og
køre det ud. Vi synes heller ikke, det lugter
så meget som før. Jeg døjer heller ikke så
meget med bundfald i tanken i min gyllevogn.
Vi bruger heller ikke så mange kræfter
på at røre gylletanken op, idet gyllen er
blevet mere ensartet, siger Martin Holm,
Spanggaards Maskinstation.

n Vi binder mere kvælstof i gyllen
I min gamle spaltestald sparer jeg en
dags arbejde om måneden, og i den
nye stald med rundløb skal der jo ikke
nær så meget vand i for at få gyllen ud.
Det lugter heller ikke, så kvælstoffet må
jo blive i gyllen, siger mælkeproducent
Jørgen Tranberg.

Active NS reducerer lugtemission
i stalden med 38%
samt ammoniakemission med 45%
pr. 1000 kg gris

Active NS - en lille del i din virksomhed, en stor del af resultatet

ACTIVE
NS

Perfekte løsninger giver perfekte resultater

Kom godt fra start med Active NS
Startes brug af Active NS midt i sæsonen, skal alle kanaler og kummer først tømmes for gylle.
Tilsæt derefter 20 g Active NS pr. m3 gylle der er i gylletanken.
Nu kan Active NS anvendes i kanalerne og kummerne, og der tilsættes 20 g pr. m3 gylle, som forventes at være i kanalerne og
kummerne ved næste tømning. Active NS virker nu indtil næste tømning.
Hvis der anvendes Active NS hele tiden i kanaler og kummer skal der ikke tilsættes ekstra i gylletanken.

HUSK!
Gyllen tilsat Active NS skal altid oprøres
kraftigt inden, udkørsel af gyllen påbegyndes. Hvis denne forholdsregel ikke
følges, kan der ikke påregnes maksimal
effekt.
Active NS er den perfekte problemløser
i svinestalden, da du får et bedre gennemløb i kanalerne, og gyllen lugter mindre til gavn for både dyr og mennesker.
n Anvendelse i svinestalden
Tøm så meget ud af kanalerne som muligt, herefter tilsættes 20 g pr. m3 gylle der
forventes at være i kanalerne ved næste
tømning. Foretag rundskyld min. 1 gang
i døgnet, da det gør gyllen mere homogen, øger kvælstofindholdet i gyllen – og
reducerer lugten.

Det anbefales at gyllerøreren placeres 5
forskellige steder i tanken under oprøringen for at sikre, at al bundfald bliver
grundigt iblandet den flydende masse.

n Download vores gylleberegner til din
smartphone.

Active NS er den perfekte problemløser
i kvægstalden, da sand og bundfald blandes til en homogen masse, så det ikke
bundfældes.
n Anvendelse i kvægstalden
Tøm så meget ud af kanalerne som muligt, herefter tilsættes 20 g pr. m3 gylle der
forventes at være i kanalerne ved næste
tømning. Foretag rundskyld min. 1 gang
i døgnet, da det gør gyllen mere homogen, øger kvælstofindholdet i gyllen – og
reducerer lugten.

Active NS giver både økonomiske og arbejdsmæssige besparelser!
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