




V zmysle uceleného poradenského programu Vám spoločnosť Envivia, s. r. o. ponúka labora-
tórne analýzy procesov relevantných pri prevádzkovaní bioplynovej stanice. Poznanie aktuál-
neho stavu pochodov v bioplynovej stanice otvára priestor pre jej udržateľné a ekonomické 
prevádzkovanie, ale aj pre optimalizáciu prebiehajúcich procesov. 

Spoločnosť Envivia Vám ponúka odborné, pravidelné a rýchle prevedenie analytických skúšok. 

1. Ako jedna z mála spoločností pôsobiacich na trhu Vám zabezpečíme transport odobratej 
vzorky z bioplynovej stanice v suchom ľade pri teplote – 80°C pre zabezpečenie čo najmenšej 
degradovateľnosti analytov.

2. Naši odborní pracovníci prevádzajú analýzu vzorky ešte v deň odberu, pre zabezpečenie 
rýchlych a správnych výsledkov analýzy.

3. Analýzy sú vykonávané v našich vlastných laboratóriách podľa najnovších poznatkov.

4. Podľa rozsahu analýzy sme schopní poskytnúť zákazníkovi prvé informácie už do 24 hodín 
od odberu vzorky.

5. Na základe výsledkov analýzy vypracujeme odborný výklad.
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Gasper  je zmes  bioenzymatických katalyzátorov a kofaktorov, ktorá umožňuje urýchliť a zvýšiť 
efektivitu , fermentačného procesu.  

Gasper  zasahuje do procesu fermentácie vo fáze hydrolýzy. Štandardné zloženie prípravku je 
nastavené pre optimalizáciu procesu hydrolýzy  rastlinného substrátu, ktorého hlavnou zlož-
kou je kukuričná siláž. V prípade použitia inej skladby surovín optimalizujeme zloženie príprav-
ku Gasper na základe našich rozborov substrátu od klienta. Gasper pomáha transformovať sub-
strát zložený z celulózy, škrobu, tukov a proteínov na látky s nižšou molekulovou hmotnosťou 
(cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny...). Takto hydrolyzované zložky substrátu sú difundo-
vané cez bunkové membrány baktérií podieľajúcich sa na tvorbe koproduktov v procese tvorby 
metánu.

Prečo zvyšovať kvalitu hydrolýzy ?

Prvá fáza fermentačného procesu - hydrolýza je všeobecne považovaná za samozrejmú 
a automaticky účinnú.   Problémy hydrolýzy sú odsúvané na okraj záujmu neprávom. 
Na základe nami vykonaných laboratórnych pokusov, prevádzkových testov na BPS  
a skúseností našich partnerov na nemeckom trhu sme zostavili účinný prípravok Gasper, ktorý 
podstatným spôsobom zlepšuje proces hydrolýzy. Počas testovanie sme pomocou nášho 
prípravku dokázali uvoľniť o 10 až 20 % viac prchavých kyselín  oproti stavu pred dávkovaním.

biokatalyzátor pre
fermentačné procesy gasper
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biokatalyzátor pre
fermentačné procesy gasper

Kde sa ešte voľné uhlíkové kyseliny v substráte našli ?
     
Poľnohospodárska prax nie vždy dokáže zabezpečiť ideálnu vstupnú surovinu. Zber kuku-
rice a tráv reálne neprebieha v optimálnej fenofáze. Dôvody sú jednak logistické, ale aj prak-
tické ( čakanie na dostatočné množstvo biomasy na koreni ).  Dôsledkom je vyšší podiel lignínu 
a celulózy v substráte a následné menej kvalitné siláže. Lignín a celulóza sa rozkladajú ťažšie 
a teda dlhšiu dobu ako cukry, škrob a tuky, no aj napriek tomu sú výdatným zdrojom energie 
a hydrolyticky rozložiteľné.

Kde vziať čas na rozklad ťažšie rozložiteľných zložiek substrátu?
   
Čas sa vraj nedá kúpiť. Doba zdržania vo fermentore je pri zachovaní nevyhnutného dávko-
vania konštantná a nemožno ju predĺžiť, ak nechceme znížiť dávkovanie a riskovať stratu 
výkonu. To však neplatí vždy! Ak máme k dispozícii účinný katalyzátor vo forme dodatočne 
pridaných enzýmov a kofaktorov, môžeme dobu rozkladu výrazne skrátiť. Doba rozkladu sub-
strátu je daná empiriky – zložením, množstvom a aktivitou pridávaných enzýmov.

Ako sa enzýmy dávkujú? 

Dávkovanie prípravku Gasper sa prispôsobuje osobitným podmienkam každej BPS. Po vyko-
naní rozboru substrátu, obsahu fermentora a analýze funkčnosti procesu fermentácie sa určí 
dávkovanie. Dávkovanie je nastavené s ohľadom na nevyhnutnosť kompaktibility s ostatnými 
fázami fermentácie a nutnosťou prispôsobenia fermentora lepšie prebiehajúcej hydrolýze. 
Prakticky sa vopred určené množstvo katalyzátora rozmieša s vodou a vyleje do plného 
dávkovacieho kontajnera.       

Za aký čas sa prejaví účinok enzýmov ?

Aby bol účinok dlhodobý a bezpečný , dávkovanie musí byť pravidelné, riadené na základe 
pravidelných rozborov a nie je možné ho urýchliť. Merateľný výsledok sa na veľkosti najskôr 
na veľkosti podielu voľných uhlíkových kyselín dosahuje v období 3 – 6 týždňov. Počas tohto 
obdobia dochádza k nastaveniu kultúr mikroorganizmov s rôzne dlhými generačnými dobami 
vo fermentore na vyšší výkon. Dávkovanie katalyzátora je spojené s dávkovaním redukč-
ného činidla, prípadne kofaktorov (ak sa zistí ich nedostatok). V období 6 – 10 týždňov  rastie 
výkon BPS. V problematických BPS je obyčajne reakčný čas kratší.
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Deuto-Clear®Sulfo
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®
VITAbac  je koncentrovaný roztok mikroprvkov. Jeho zloženie je prispôsobené potrebám 
metabolizmu  acetogénnych a  metanogénnych baktérií. 

Baktérie ako živý organizmus nevyhnutne potrebujú pre zabezpečenie metabolických proce-
sov mikroprvky, ktoré sú esenciálne (nenahraditeľné) pre správnu funkciu koenzýmu. Tieto 
koenzýmy umožňujú priebeh oxidačno-redukčných  reakcií  s pozitívnou energetickou bilan-
ciou pre živý systém. V našom prípade je týmto systémom vzájomne prepojený a na sebe závi-
slý svet mikroorganizmov v reaktore. Koenzým s  atómom kovu je  nenahraditeľnou zložkou 
metabolického procesu, donorom alebo akceptorom voľných elektrónov, predstavujúcich 
hnaciu silu biochemických reakcií.

Anaeróbne systémy kladú vysoké nároky na prítomnosť špecifických  kovov. Nedostatok tých-
to kovov je rizikom z dôvodu, že tieto kovy sa  v prírodnom prostredí vyskytujú len v stopových 
množstvách.  V substráte sa potrebné kovy prirodzene vyskytujú vo veľmi malých množstvách. 
Ich skladba a množstvo  môže výrazne kolísať napríklad zmenou dávkovanej suroviny a vlast-
ností pôd na ktorých sa substrát dopestoval. 

Deficit kovov v systéme vyvoláva nestabilitu produkcie bioplynu a zníženie podielu Ch  4

v bioplyne  aj počas dávkovania kvalitného substrátu. Preto je dôležité preventívne, alebo po 
rozbore, kovy dodatočne pridávať. Najmä ak máme záujem o prácu fermentora blízko kapa-
citného a ekonomického maxima. 

®VITAbac  doporučujeme dávkovať samostatne po  
vykonaní rozboru obsahu kovov vo fermentore.  

®
Kombinácia  s Deuto-Clear Sulfo musí byť vopred 
konzultovaná .  

® ®
VITAbac nenahrádza  prípravok Deuto-Clear Sulfo!         

b cVITA a
®
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Súčasťou  nami ponúkanej rady produktov sú prípravky hygieny dobytka od výrobcu Lukeneder, Gm-
bH. Výhodou prípravkov je ich kompaktibilita s prevádzkou BPS, neobsahujú antibiotiká či iné liečivá  
negatívne pôsobiace na priebeh fermentačného procesu.

         je suchý kúpeľ kopýt, obsahuje zlúčeniny vápnika a minerálne látky.Deuto-
®Cal

Vysúša a spevňuje kopytá. Vďaka zvýšeniu hodnoty pH a viazaním vlhkosti  pôsobí preventívne  proti 
®zápalom a ochoreniam kopýt (Mortellaro, paznechtová hniloba, Panaritium). Deuto-Cal  pôsobí pre-

ventívne proti paznechtovej hnilobe. 

       Deuto-
®

Mix  je prášok aplikovaný do steliva. 

®Deuto-Mix  znižuje nebezpečenstvo infekcie tak, že zvyšuje hodnotu pH a viaže vlhkosť. Používanie 
®

Deuto-Mix  tak zabraňuje zápalom vemien (mastitíde),  zápalom paznechtov  a infekciám v priestoroch 
®

kde prebieha telenie, odchov mláďat a ošetrovanie chorých kusov. Deuto-Mix  vysušuje a spevňuje 
®paznechty a obmedzuje liahnutie múch v stajni. Deuto-Mix  pôsobí protišmykovo, čo znižuje riziko 

zranení. 

       Deuto-
®

Speed Green - tekutý kúpeľ paznechtov

®Deuto-Speed Green čistí, spevňuje a ošetruje paznechty, pôsobí preventívne proti ochoreniam 
paznechtov. Tento dlhodobo priľnavý roztok je dodávaný v aplikačnej forme,  nepôsobí agresívne. 

®
Deuto-Speed Green je možné aplikovať postrekom pomocou postrekovača selektívne na jednotlivé 
kusy. Obsahuje  glutaraldehyd, benzalkoniumchlorid, zlúčeniny amonia, stabilizátory, zmáčadlo a vo-
du.  Neosahuje síran meďnatý, síran hlinitý ani formaldehyd. 

   Deuto-
®Dip Yellow         je prípravok na ošetrenie ceckov

Dodáva sa vo forme priamo určenej na aplikáciu.  Je zložený z kyseliny mliečnej, glycerínu, lanolínu, 
alantoínu a potravinárskeho farbiva.

®Vďaka okamžitému uzatvoreniu strukových kanálikov znižuje Deuto-Dip Yellow kontamináciu kanálikov bak-
tériami, súčasne chráni a ošetruje pokožku. Pokožka je elastická, cecok sa ľahko umýva a dobre dojí.  Žlté sfarbe-

®nie cecku po aplikácii umožňuje dobrú vizuálnu kontrolu. Deuto-Dip Yellow obsahuje vysoký ochranný faktor 
pred slnkom a účinne odpudzuje muchy. Dokonale prilne k cecku a nekvapká, vďaka čomu  je jeho používanie 
úsporné a nezanecháva stopy v mlieku.

Hygiena dobytka
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Príprava kvalitnej siláže patrí ku kľúčovému procesu prevádzkovanie bioplynovej stanice. 
Je všeobecne známe, že investície a čas vložený do silážneho procesu sa vráti niekoľko ná-
sobne vo forme bezproblémového chodu bioplynovej stanice.

Spoločnosť Envivia Vám ponúka ucelený systém pri tvorbe kvalitnej kukuričnej siláže. Ako 
prvý krok Vám odporúčame ošetrenie porastov našimi listovými hnojivami rady ENVI pre 
dosiahnutie vyššieho výnosu, ale aj zvýšenie kvalitatívnych parametrov – tak potrebných pre 
kvalitné silážovanie. Ako druhý krok odporúčame prípravok pre zlepšenie samotného procesu 
silážovania.

.LACTplus, ktorý zvyšuje samotnú efektivitu tohto procesu, obsahuje vysoký podiel Bakterium 
Lactobacillus Buchneri s vysokou vitalitou. Pôsobením tejto baktérie dochádza k nasledovným 
pozitívnym javom:

    zvyšuje anaeróbnu stabilitu siláže

     chránia sa účinné látky v siláži pred ich degradáciou
     znižuje sa proces samovoľného ohrievania siláže
     obsahuje geneticky nemodifikované Bakterium Lactobacillus Buchneri
     zníženie tvorby plesní, kvasiniek a mykotoxínov

LACTO plus je prípravok v práškovej forme, obsahujúci geneticky nemodifikovaný Bakterium
Lactobacillus Buchneri, ktorý je imobilizovaný na biologicky neškodnom nosiči. Je aplikokvaný 
v množstve 0,1 kg/ 1 tonu siláže. Prípravok bol špeciálne vyvinutý pre nasadenie v kukuricnej 
siláži a trávovej siláži. Použitie v iných typoch silážovacích procesov je taktiež možné.

Používaním prípravku LACTO plus je možné dosiahnuť zvýšenie kvalitatívnych parametrov
siláže, čo sa odzrkadlí na kontinuálnom, bezproblémovom a ekonomickom chode Vašej
bioplynovej stanice.

LACTO plus prípravok pre zvýšenie kvalitatívnych 
parametrov silážovacieho procesu
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LISTOVÁ VÝŽIVA PRÍPRAVKAMI ENVIVIA

Naša spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s výrobou a používaním listových hnojív. Výsledky 
použitia našich listových hnojív v pokusoch a aj prakticky na prevádzkových porastoch sú 
zaujímavé. 
Kukurica je u nás najčastejšie pestovanou energetickou plodinou. Zo štandardnej zostavy 
hromadne pestovaných plodín práve kukurica dosahuje najlepšie výsledky po ošetrení 
listovými hnojivami.  

Dovoľujeme si doporučiť kombináciu prípravkov:                                                         
ENVISTART - listové hnojivo podporujúce predovšetkým rast koreňového systému. Používa sa 
ako zložka postrekov najmä v počiatočných fázach rastu kukuríc, optimálne do 4. listu. Je 
možné ho kom-binovať v TM s herbicídmi a fungicídmi. Optimálna dávka hnojiva je 1,0 – 1,5 l / ha.
    
BORiS P+K – listové hnojivo s najvyššou koncentráciou živín na trhu. Obsahuje vysokú 
koncentráciu bóru, fosforu, draslíka, síry a mikroprvkov podporujúcich asimiláciu živín do formy 
cukrov, škrobu a oleja. Je určené do neskorších fáz rastu kukurice od fázy 5. listu. BORiS P+K je 
možné miešať s fungicídmi a insekticídmi. Optimálna dávka hnojiva je 2-3 l/ha.

Kombinácia týchto listových hnojív podstatne zlepšuje objem dopestovanej biomasy na 1 ha 
a súčasne predlžuje dobu vegetácie porastu. Predĺženie doby dozrievania rozširuje zberové 
okno kukurice na siláž.

Pokus bol realizovaný na UKSUP stanica Jakubovany , vypracoval Ing. Jozef Tkáč, riaditeľ stanice.

Plodina : Kukurica na zrno – zber 2013

 

Výsledky pokusov: 

Plodina: Kukurica siláž – zber 2012

Metodika pokusu:
Spon  sejby   cm:   70 x 18 = 80 000 rastlín na 1 ha

2Plocha pokusnej parcelky   = 16,6 m
Hnojenie: N 150 kg,  P -85 kg , K- 65 kg č.ž./ha
Sejba: 2..2012
Zber 23.8.2012

Použitý prípravok BORiS P+K , 3 l/ ha vo fáze 5 listu.
Pokus bol realizovaný spoločnosťou SOUFFLET Agro 

na pokusnej stanici Všestary , Česká republika.
  Výsledky ďalších pokusov : www.envivia.eu/referencie






