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FIȘĂ TEHNICĂ MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE 
 

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS: 
 

MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE este un produs microbiologic 
activ natural și organic, ce poate fi folosit cu succes pentru neutralizarea 
mirosurilor precum și a agenților patogeni ce sunt generați în cadrul proceselor 
productive din abatoare sau din stațiile de epurare industriale ori orășenești. 

MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE  este un neutralizant 100% natural, 
destinat neutralizării azotului sub formele sale: amoniacală, nitrați și nitriți, blochează 
accelerat cadaverinele și distruge agenții patogeni ce se formează în mod natural în 
dejecțiile și deșeurile de abatorizare sau din stațiile de epurare. Rezultatele imediat sunt 
reducerea semnificativă a mirosurilor pestilențiale încă din primele 24 ore după 
aplicare, precum și accelerarea putrefacției deșeurilor și dejecțiilor cu care intră în 
contact, cum ar fi resturi biologice, carne, sânge, excremente, grăsimi ș.a.m.d.. Procesul 
de neutralizare a agenților patogeni  este accelerat începând instant odată cu 
inocularea microorganismelor în reziduurile țintă. Microorganismele folosite în acest 
mix organic sunt fitofage și complet compatibile cu orice tip de microorganisme utilizate 
în stațiile de epurare industriale sau orășenești.  
 

MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE se supune REGULAMENTULUI 
14/01/2004, Articolul 3 (2), http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/4930, 
fiind testat de ICIA Cluj-Napoca, cu Buletin de Încercare 2366 /28.11.2022.   

  
ANALIZĂ AGROCHIMICĂ 
 
 

Nr. 

crt. 

Indicatori U.M. Cod eșantion / 

Valori determinate 

Documente de referință 

2637 

1. pH la 18,9˚C unitate pH 7,4 SR EN ISO 10523: 2012 

2. Azot Kjeldahl (NK) mg / l 97,0 SR EN 25663: 2000 

3. Fosfor total (PT) mg / l 19,97 SR EN ISO 

 11885: 2009 4. Fier total (FeT) mg / l 2,25 

5. Potasiu (K) mg / l 2189 

6. Cupru (Cu) mg / l < 0,01 

7. Mangan (Mn) mg / l 1,457 

8. Zinc (Zn) mg / l 0,143 
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PREZENTARE PRODUS 
 

MATERIE ORGANICĂ:  - 100 %  
MICROORGANISME:  - consorțiu complex echilibrat: Lactobacilli, Alge filamentoase și 

Cioanobacterii  
ACIZI HUMICI:    - +++++++++++ 
ACIZI HUMINICI:   - +++++++++++ 
DENSITATE:    -  
CULOARE:   - MARONIU ÎNCHIS 
MIROS:   - SPECIFIC DE MACERATE ȘI GUNOIURI DE GRAJD 
SOLUBILITATE ÎN APĂ:  - 100% 
 

MOD DE APLICARE: 
 

MOD DE TRATARE DEJECȚII ÎN ABATOARE SAU STAȚII DE EPURARE: 
Dejecțiile din abatorizare sau nămolurile din stațiile de epurare se stropesc cu o 

peliculă fină de produs MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE diluat în concentrație 
de 1 % înainte de depozitarea lor în platformele ecologice.  

- 5 litrii de MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE amestecați cu 500 l de apă 
sunt suficienți pentru a trata până la 25 mc de dejecții solide. 

- 5 litrii de MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE pot trata până la 100 mc 
de dejecții lichide acumulate în recipinți de depozitare subterani.  

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 
Se agită sau se amestecă bine înainte de utilizare. 
Diluarea MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE prin preparare nu afectează 

calitățile acestuia. 
Asigurați condițiile de pulverizare adecvate, de exemplu: temperatură, 

umiditate, viteza vântului, înainte de aplicarea MICRO-BIO NEUTRALIZATOR 
ABATOARE.  

După prepararea soluției, se va folosi imediat.  
Se poate dilua în proporție de 1:100 până la 1:1000, în funcție de aplicația unde 

este folosit, microorganismele prezente în produs rămânând vii și active pe toată 
durata procesului de neutralizare. 

 

MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE poate fI ambalat:  5L, 20L sau 1000L. 
 

Termen de valabilitate: RECOMANDĂM A SE FOLOSI PRODUSUL ÎN 2 ANI DE LA 
ACHIZIȚIE, PENTRU REZULTATE MAXIME. 
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FIȘA DE SECURITATE 
 

• A se agita recipientul înainte de utilizare. 
• Pentru eficiență maximă a tratamentului, temperatura apei folosită la 
amestec trebuie să aibă minimum 20 Celsius. 
• MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE nu necesită măsuri speciale de 
siguranță. 
• MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE nu constituie un pericol pentru om, 
animale sau natură. 

• Aplicați produsul în dozele recomandate. 
• Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. 
• Țineți produsul departe de alimente și băuturi. 
• Păstrați produsul în ambalajul original, cu capacul bine închis. 
• Temperatura de păstrare: între +5 și +20 grade Celsius. 
• MICRO-BIO NEUTRALIZATOR ABATOARE NU ESTE COMPATIBIL CU NICI UN FEL DE 
FUNGICID! 
 

AVERTISMENT: 
 

Eventualele eșecuri, pierderi, daune sau vătămări pot fi datorate 

următorilor factori, pe care noi nu-i putem controla și care pot diminua 

semnificativ performanțele produsului nostru:  

- depozitare, manipulare, amestecare, dozaje, aplicare defectuoase 

- vreme extrem de defavorabilă 

- condițiile de UMIDITATE, în timpul, sau după aplicare  

- nerespectarea indicațiilor din FIȘA DE SECURITATE  

Notă: 

SC Agronom Bio Sol SRL, vă recomandă să consultați un specialist (dacă e cazul) înainte 
de aplicarea produsului pe dejecțiile obținute în cadrul abatorului sau a stație de 
epurare pe care o exploatați. 
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