
GASTIM-ENZYM
Pro efektivní produkci bioplynu

NOVINKA



SKOT PRASATA HOBBY EKODRŮBEŽ SILÁŽOVÁNÍBPS

Rozklad Syntéza Bioplyn

GPS 
siláž

Kukuřičná 
siláž

Re
v. 

20
20

-1
2

MIKROP ČEBÍN a. s.
664 23 Čebín 416, Česká republika
www.mikrop.cz
e-mail: objednavky@mikrop.cz

MIKROP Slovensko s. r. o.
Priemyselná 2681/5, 917 01 Trnava
e-mail: objednavky@mikrop.sk

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Martin Haitl, Ph.D., vedoucí oddělení BIOPLYN, tel.: +420 725 397 590, e-mail: martin.haitl@mikrop.cz

Jsme držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

GASTIM-ENZYM
• Snížení viskozity fermentátu
• Eliminace plovoucích vrstev
• Navýšení dávky substrátů s vysokým obsahem vlákniny
• Snížení provozních nákladů
• Homogenizace digestátu
Princip účinku:
Hydrolytický rozklad může být limitující pro další fáze tvorby bioplynu v případě jeho nízké intenzity. Dávkovaný substrát není efektivně využit, 
vyskytují se procesní problémy s jeho mícháním, čerpáním a následnou aplikací digestátu. Směs vybraných hydrolytických enzymů podporuje 
rozklad dávkovaných substrátů. Zrychlují se následné fáze procesu a bioplyn vzniká v kratším čase. Použití enzymů má významný efekt ve 
formě úspory provozních nákladů sníženou intenzitou míchání, snížení ředění a množství produkovaného digestátu.

GASTIM-ENZYM-PEKT
• Směs enzymů doplněná o enzym pektinázu
• Rozpouštění plovoucí gelové vrstvy pektinu
• Použití pro GPS siláže
• Eliminace separace obsahu fermentoru a vzniku krust
• Navýšení podílu GPS v krmné dávce BPS

Vhodné aplikace
• Vysoké zastoupení travních senáží, GPS, slamnatého hnoje, substrátů o vysoké sušině.
• BPS s vysokým organickým zatížením.
• BPS s krátkou dobou zdržení.

Složení přípravku je možné v případě specifické skladby vstupních substrátu optimalizovat a zákazníkovi nabídnout nejlepší 
dostupné řešení pro efektivní aplikaci.

Společnost MIKROP ČEBÍN a. s., pracuje neustále na vývoji všech výrobků. Prosíme o pochopení, že některé údaje se mohou lišit v závislosti na stáří letáku. Proto tento materiál má pouze informativní charakter. V případě zájmu se obraťte na naše specialisty.

Balení: v papírových pytlích 20 kg.


