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BIOSTABLE® 
ACTIVATOR MICROBIOLOGIC 

PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE AMONIAC 

 ŞI A MIROSURILOR DIN EXPLOATAŢII ZOOTEHNICE 
 

 

 

DESCRIERE: 

Mineralele prezente în dejecţiile animale pot cauza probleme legate de miros, din 

cauza Amoniacului (NH3), al Hidrogenului Sulfurat (H2S) şi a multor alţi compuşi precum 

mercaptanii, care rezultă de la gunoiul de grajd. Adăugând BioStable® în gunoiul de grajd, 

echilibrul microbiologic este restabilit, având ca rezultat o reducere considerabilă a emisilor 

periculoase. Mai mult, acesta stimulează bacterile cu rol în mineralizarea gunoiului de grajd, 

menţinându-l într-o compoziţie omogenă. 

 

APLICAŢII: 

BioStable® este un biopreparat care restabileşte şi îmbunătăţeşte echilibrul natural 

într-un adăpost. Nu sunt adăugate microorganisme, 

ci este stimulată activitatea microorganismelor 

naturale, prezente deja în dejecţii sau aşternut. 

Acesta creşte viteza de degradare, în special a 

fracţiilor de uree. Ureea este degradată iniţial de 

enzima urează, în această etapă produce Amoniu 

(NH4+) care, la rândul lui, se poate schimba în 

Amoniac gazos (NH3) atunci când apa este absentă 

sau se evaporă. Pentru a continua degradarea 

Amoniului, sunt necesare bacterii nitrificatoare şi 

denitrificatoare. Într-un mediu optim, aceste tulpini bacteriene sunt în echilibru reciproc. 

Cercetările ştiinţifice au demonstrat că utilizarea BioStable® determină o reducere a 

emisiilor de Amoniac, fapt dovedit ulterior în numeroase aplicații practice. Acest lucru are un 

efect pozitiv asupra animalelor care trăiesc în 

adăpost. Creşte confortul, iar tulburările asupra 

tractului respirator scad. Toate acestea duc la 

îmbunătăţirea conversiei alimentelor, crescând 

sporul zilnic, reducerea morbidităţii şi mortalităţii. 

BioStable® este compus din extracte 

vegetale şi de alge fermentate ce conţin 

oligoelemente, vitamine şi enzime care sunt 

absorbite complet de microorganismele prezente 

în gunoiul de grajd sau pe pardoseală.  
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Beneficii: 

 Un ecosistem stabil în adăposturile de animale 

 Degradare eficientă a dejecţiilor 

 Emisii scăzute de Amoniac  

 Condiţii de viaţă îmbunătăţite pentru animale 

 Reducerea stresului 

 Mortalitate şi Morbiditate reduse 

 

 Cu aceeaşi cantitate de furaje, se obţine o producţie mai mare. 

 Se reduc cheltuielile cu tratamentele veterinare şi cu gestiunea deşeurilor. 

 

 MOD DE APLICARE: 

 BioStable® este un lichid concentrat care se diluează în apă şi se aplică pe 

pardoseala adăposturilor prin pulverizare. Doza uzuală este de 1 litru Biostable® diluat în 

9 litri de apă, sufficient pentru 1000 m2 de pardoseală. Diluţia diferă în funcţie de modul de 

aplicare. 

  Pentru grajdurile de porci, se pulverizează o dată pe săptămână. 

  Pentru pui, se pulverizează o singură dată, la 1-4 zile după începerea ciclului de 

creştere, pe suprafaţa pardoselii. 

 BioStable® funcţionează ca un biocatalizator şi îmbunătăţeşte ecosistemul din 

adăposturi.  

 

 REZULTATELE TESTĂRII BIOSTABLE: 

 Testul 1: 

 La o fermă de porci a fost efectuat un test sub supravegherea Institutului Van Hall/

Larestein şi a Departamentului de Sănătate Animală. 

 S-au luat în studiu 2 adăposturi identice, fiecare conţinând 54 de purcei sănătoşi, de 

aceeaşi vârstă şi talie. 

 Depozitarea gunoiului provenit de la cele două grajduri a fost făcută separat pentru a 

se putea urmări evoluţia microbiologică din cele două încăperi.  

 În sistemul de ventilaţie a fiecărui grajd au fost instalaţi senzori de Amoniac (Dräger)   

care au fost conectaţi la un calculator de unde a fost monitorizată cantitatea de Amoniac pe 

toată durata experimentului.  

 Primul grajd a fost tratat cu BioStable® (o dată pe săptămână folosind ¼ litri de 

BioStable® diluat în 10 litri de apă), pulverizând produsul pe pardoseala acestuia iar 

pardoseala grajdului doi a fost pulverizată cu 10 litri de apă. 

 După 24 de săptămâni (animalele au fost transportate la abator), rezultatele au fost 

următoarele: 

 Emisiile de Amoniac din grajdul tratat cu BioStable® au fost în timpul experimentului cu 

70% mai mici decât în grajdul în care s-a aplicat doar apă. 
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 Mortalitatea din grajdul tratat cu BioStable® a fost zero (0), în timp ce în grajdul 

netratat au murit 4 animale. 

 S-au înregistrat mai puţine cazuri de pneumonie şi paralizie în grajdul în care s-a aplicat  

BioStable®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Testul 2: 

 S-a luat în studiu o fermă de pui, cu două hale identice populate fiecare cu 22.000 de 

pui de o zi. 

 Fiecare hală are suprafaţa de 1.000 m2 iar condiţile de viaţă sunt similare 

(temperatură, umiditate, hrană, apă, etc.). 

 Pardoseala unei hale a fost tratată cu soluţie apoasă de BioStable® cu raport de 

1:10, utilizând un pulverizator manual, când puii au avut vârsta de 4 zile. 

 Testul a fost efectuat pe o perioadă de un an şi jumătate, schimbând tratamentul de 

la o hală la alta. În total, au fost efectuate 12 teste iar rezultatele au fost următoarele: 

 Puii din hala tratată cu BioStable® au prezentat un comportament mai vioi decât puii 

din hala netratată. În hala tratată s-a înregistrat o reducere a mortalităţii de 6 – 10%, în 

comparaţie cu hala netratată. 

 Greutatea puilor din hala unde s-a aplicat BioStable® a fost cu 50– 80 grame mai mare 

(2,5-4 %) decât greutatea puilor din hala netratată. 

 Concentraţia de Amoniac din halele în care s-a aplicat BioStable® a fost mai mică decât 
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halele netratate (măsurătorile au fost efectuate în fiecare zi în sistemul de ventilaţie cu 

ajutorul senzorilor Dräger).  

 În halele unde nu s-a aplicat biopreparatul, emisia de Amoniac a fost de 80 ppm NH3 în 

medie, iar în halele unde biopreparatul BioStable® a fost folosit s-a înregistrat o medie 

de Amoniac de 20 ppm NH3.  

 Pe durata celor 12 cicluri de producţie, în hala unde s-a aplicat BioStable®, s-a 

inregistrat o reducere a emisilor de Amoniac cu 75% faţă de hala în care nu s-a folosit 

produsul. 

 

 Avantajele folosirii biopreparatului BioStable®: 

 Nu sunt adăugate microorganisme, neexistând probleme legate de sănătate şi siguranţă 

veterinară.  

 Este creat un ecosistem stabil, omogen şi activ. 

 Reduce emisiile de Amoniac şi mirosurile neplăcute din mediu ambiant.  

 Conversie mai bună a hranei. 

 Mai puţine boli şi o mortalitate mai mică, rezultând reducerea costurilor veterinare. 

 Raport bun între preţ şi calitate. 

 

 BioStable® este sigur pentru om, animale, plante şi mediu. 
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 MICROCAT® este marcă înregistrată. Informațiile conținute în fișa tehnică a produsului sunt bazate pe demonstrații stiințifice și 

teste particulare. Utilizatorul acceptă și iși întreaga responsabilitate cu privire la aplicarea produselor și rezultatelor obținute. Aqua D&P 

Technologies nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează obținerea rezultatelor dorite.  
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