Το Bio.lit στην ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
BIO. LIT - Ζεόλιθος µε Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (ΕΜ)
Το Βio lit είναι 100% φυσικό προϊόν ηφαιστειακής προέλευσης. Πρόκειται για
ασβεστόλιθο από τα βουνά του Τιρόλου (Αυστρία), που έχει κονιορτοποιηθεί και
εµπλουτιστεί µε (ΕΜ) Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (κυρίως µε βακτήρια
γαλακτικού οξέος).
Οι ευεργετικές επιδράσεις του Bio.lit στην εκτροφή των ζώων είναι σηµαντικές όπως:
1. Μειώνει τις άσχηµες οσµές στα λύµατα και επιταχύνει τη διαδικασία της
σήψης.
2. Ενισχύει την χλωρίδα του εντέρου των ζώων εκτροφής.
3. Καταπολεµάει τις διάρροιες και τις υδαρείς κενώσεις.
4. ∆εσµεύει τις τοξίνες των τροφών και τις αποµακρύνει µέσω της πεπτικής οδού.
5. ∆εσµεύει τις αλλεργιογόνες ουσίες των τροφών.
6. Αυξάνει την γαλακτοπαραγωγή µε την προσθήκη ιχνοστοιχείων και µετάλλων,
και το βάρος.
7. Βελτιώνει την ποιότητα του κρέατος.
8. Βελτιστοποιεί την διαδικασία µικροβιακής αποδόµησης της κοπριάς
9. Μειώνεται κατά 55% η δηµιουργία της αµµωνίας.
Σε συνδυασµό µε τους Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (ΕΜ) το ποσοστό ξεπερνάει το
78%, µε περιορισµό της απώλειας του αζώτου στην κοπριά κατά 45%.

10.Βελτιώνεται το ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων.
11.Μειώνεται το στρες των ζώων.
Η χρήση του Bio.Lit στις ζωοτροφές αναβαθµίζει την ποιότητα της τροφής. Η τροφή
καταναλώνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Η άµεση πρόσληψη της τροφής και η
καλύτερη πέψη σε συνδυασµό µε τα περισσότερα µέταλλα παράγουν περισσότερο
γάλα.
Ειδικά για τις αγελάδες η υγεία τους ξεκινά µε µικρές αλλαγές (σταθεροί µαστοί, υγιείς
οπλές, καλυτέρευση της εµφάνισης και εκδήλωσης οίστρου). Στόχος είναι η µείωση του
κόστους ανατροφής των νεαρών ζώων.
Το Bio.li στην υγρή κοπριά.
Μόνο η ηφαιστειακή σκόνη από Diabas µε αυτήν την κατάλληλη επεξεργασία ειδικής
άλεσης µπορεί να δεσµευτεί στα συστατικά της κοπριάς και να µη βυθιστεί στον
πυθµένα της δεξαµενής. Τα κονιάµατα ασβεστίου βυθίζονται και προκαλούν απώλεια
αζώτου µέσω της αποδέσµευσης της αµµωνίας από την υγρή και στερεή κοπριά.
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Με την επιπλέον τοποθέτηση ήδη ενεργοποιηµένων ποσοτήτων κοπριάς στη δεξαµενή
βελτιστοποιείται η διαδικασία µικροβιακής αποδόµησης της κοπριάς. Οσµές και
βλαβερές ουσίες της κοπριάς αποδοµούνται έτσι πριν καν χρησιµοποιηθεί. Επιπλέον σε
συνδυασµό µε τους Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς η κοπριά γίνεται καθώς και
το έδαφος αντιοξειδωτικό. Η χρήση αυτής της κοπριάς στην καλλιέργεια, για
παράδειγµα, στο τριφύλλι έχει σαν αποτέλεσµα πλουσιότερη βλάστηση και εντονότερο
χρώµα.
Εφαρµογή του Bio.lit στην κοπριά.
Αν στη διατροφή των ζώων και στους στάβλους κάνουµε χρήση του Bio.lit και των
ΕΜ, θα έχουµε µια άλλης ποιότητας κοπριά που θα µεταφέρει στο έδαφος τις
ευεργετικές ιδιότητες των ΕΜ, και την ισορροπηµένη σχέση του αζώτου µε τον
φωσφόρο και τον ζεόλιθο. Σκορπίζοντας το Bio.lit στη στρωµνή των ζώων και
ραντίζοντας την µε ΕΜ σε διάλυση 1:100 ή 1:50, ανάλογα µε την υγρασία που υπάρχει,
θα δεσµεύεται µέχρι και το 78% της αµµωνίας που φεύγει στην ατµόσφαιρα και επιδρά
αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας και πνευµονοπάθειες), και θα περιοριστούν κατά
64% τα παθογόνα µικρόβια».

Χρήση και δοσολογία εφαρµογής
1.

Στο στάβλο: κάθε ηµέρα απλώνουµε 0,5-1 κιλό /m2 Bio.Lit για στερεά και υγρή
ζωική κοπριά.

2.

Σε δεξαµενές κοπριάς: Εµφυτεύουµε 20-40 κιλών/m3 υγρής κοπριάς και την
αναδεύουµε µε µηχανισµό. Στην καλοκαιρινή κοπριά περίπου 3 τόνους / 100 m3,
στην χειµερινή κοπριά περίπου 4 τόνους/100 m3 µε ανάδευση διάρκειας 1 ώρας
την ηµέρα.

3.

Κοπριά χοίρων: 20 - 25 kg / m³ στην υγρή κοπριά, µετά από 1 εβδοµάδα η κοπριά
να αναδεύεται τακτικά 1 ώρα / ηµέρα.

Η Αντιµετώπιση της υγρής κοπριάς των περιττωµάτων και οσµών
∆οσολογία εφαρµογής σε συνδυασµό µε Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (ΕΜ)

Η αντιµετώπιση της υγρής κοπριάς, των περιττωµάτων ή της φρέσκιας κοπριάς µε EM
Active µειώνει την παρουσία σαπρότητας, δυσοσµίας και των βλαβερών µυγών. Μέσω
των ΕΜ βελτιστοποιείται η ικανότητα ροής των περιττωµάτων ή/και της υγρής κοπριάς
αποφεύγοντας έτσι τη δηµιουργία στρώµατος περιττωµάτων.
ΧΡΗΣΗ
1. Στο στάβλο: Ανά m3 υλικού 1-2 λίτρα ΕΜ Active - 2 φορά την εβδοµάδα
πάνω από τα περιττώµατα /υγρή κοπριά.
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Συνιστάται επίσης η προσθήκη Bio.lit ορυκτής σκόνης.
∆οσολογία 1- 2 κιλά ανά m3 υλικού
1. Σε δεξαµενές κοπριάς: Εµφυτεύουµε 20-40 κιλών/m3 υγρής κοπριάς και την
αναδεύουµε µε µηχανισµό. Στην καλοκαιρινή κοπριά περίπου 3 τόνους / 100 m3,
στην χειµερινή κοπριά περίπου 4 τόνους/100 m3 µε ανάδευση διάρκειας 1 ώρας
την ηµέρα και σε συνδυασµό µε ΕΜActive 1:1000
2. Κοπριά χοίρων: 20 - 25 kg / m³ στην υγρή κοπριά, µετά από 1 εβδοµάδα η
κοπριά να αναδεύετε τακτικά 1 ώρα / ηµέρα. Στην στρωµνή Bio.Lit σε
συνδυασµό συµπληρωµατικά µε EMActive 1:1000.
3. Εφαρµογή του Bio.lit στην κοπριά. Μέσω τακτικού «ψεκάσµατος» του
στάβλου µε σκόνη Bio.lit στη στρωµνή και το ράντισµα της µε υγρό διάλυµα
ΕΜΑ 1:50 ή 1:100, ανάλογα µε την υγρασία που έχουµε, δεσµεύεται η αµµωνία
σε ποσοστό 78% , ή µε εµφύσηση στη δεξαµενή της κοπριάς. Στη συνέχεια η
κοπριά αυτή µεταφέρει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ζεόλιθου και των ΕΜ
στο έδαφος. , θα δεσµεύεται µέχρι και το 78% της αµµωνίας που φεύγει στην
ατµόσφαιρα και επιδρά αρνητικά στην υγεία των ζώων (βήχας και
πνευµονοπάθειες), και θα περιοριστούν κατά 64% τα παθογόνα µικρόβια».
4. Με την επιπλέον τοποθέτηση ήδη ενεργοποιηµένων ποσοτήτων κοπριάς στη
δεξαµενή της κοπριάς βελτιστοποιείται η διαδικασία µικροβιακής αποδόµησης
της κοπριάς. Οσµές και βλαβερές ουσίες της κοπριάς αποδοµούνται έτσι πριν καν
χρησιµοποιηθεί. Επιπλέον σε συνδυασµό µε τους (ΕΜ) Αποτελεσµατικούς
Μικροοργανισµούς γίνεται η κοπριά καθώς και το έδαφος αντιοξειδωτικό

Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ BIO.LIT ΣΤΑ ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Η κοπριά µε Bio.lit και ΑΜ χρησιµοποιείται σε κάθε είδους πράσινη βλάστηση, χωρίς
καθόλου οσµές, αρκεί να τηρείται η σωστή δοσολογία (διάθεση κοπρολυµάτων, όχι
πάνω από 10m3 ανά εκτάριο.).
Η οµοιόµορφη διάθεσή του και η τακτική χρήση ή η χρήση του σε τακτά χρονικά
διαστήµατα κάνει δυνατή την άριστη αξιοποίηση των θρεπτικών αξιών του, και περιττή
την αγορά άλλων λιπασµάτων.
Οι βλαβεροί µύκητες στο χορτάρι βοσκής (µύκητες σκουριάς πάνω στο χορτάρι,
µαυρίλα πάνω στο τριφύλλι), συχνά υποτιµούνται ή δεν γίνονται καν αντιληπτοί από
τους γεωργούς.
Εµφανίζονται µε µεγάλη ένταση το φθινόπωρο (λόγω πάχνης, χαµηλών θερµοκρασιών)
και προκαλούν διάρροιες, επιβαρύνουν το συκώτι των ζώων και την υγεία των µαστών
τους.
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