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HVORFOR BRUKE SEOFOSS?
Det er mange gode grunner til å bruke 
SeoFoss. Du kan binde opptil 1,4 kg mer N i 
gyllen pr. kubikk ved å bruke SeoFoss gjen-
nom året i fjøset. SeoFoss gjør gyllen mer 
homogen og gir dermed bedre flyt i kana-
lene. Lukten reduseres også markant, fordi 
ammoniakk er bundet til gyllen. Videre er 
oppsamlingen mye lettere å håndtere, noe 
som gir arbeidsbesparelser.

• SeoFoss binder nitrogen i gyllen
og gir dermed en bedre gjødselverdi

• SeoFoss gjør gyllen mer homogen,
og avlingene får da ett jevnere lag gylle.

• SeoFoss  reduserer luktplager ved å binde
nitrogen til gjødselen. Dette resulterer i
et bedre miljø både utendørs og innendørs
til fordel for både dyr og mennesker

• SeoFoss gir arbeidsbesparelser

START NÅ OG ØK VERDIEN 
PÅ GYLLEN DIN
Start dosering av SeoFoss i fjøset og am-
moniakk begynner snart å binde seg til 
gyllen. På denne måten sikres en perfekt 
flyt i kanalene, samt enklere håndtering 
av gjødseltanken og sist men ikke minst; 
mer nitrogen til avlingene dine.

SEOFOSS SEOFOSS FORBEDRER 
HOMOGENITETEN

SeoFoss er et gylle tilsetning stoff som 
består av en nøye valgt blanding av  
spesielle mineraler som gir en utmerket  
ionbytte effekt. Ingrediensene i SeoFoss 
har de fineste partikkelstørrelsene i  
markedet, noe som gir en utmerket effekt 
ved å forstørre partiklenes overflateareal 
og forbedre ionebytte. SeoFoss fungerer  
ved å utveksle negative og positivt ladede 
ioner. Dette binder ammoniakken i gyllen. 
Ved å gjøre dette fungerer produktet 
som en buffer i oppsamlingen og mini-
merer utvasking av gjødsel.

Den høye ionbytte effekten begrenser 
også lukten fra gjødselen og begrenser 
dermed mengden ammoniakkdamp.

SeoFoss har også en utmerket effekt på 
gjødselen ved å  gjøre den til en mer  
homogen masse.

Produktet er allerede prøvd og testet i 
flere grisebesetninger og storfebeset-
ninger med utmerkede resultater når 
det gjelder homogenitet, lukt og ammo-
niakkbindende egenskaper. Produktet 
vårt er også inkludert i SEGES ’lands-
dekkende forsøk i Danmark hvor SEGES 
studerer produktets nitrogenbindende 
egenskaper og ser om det kan øke avlin-
gene per hektar.

Partikkeloverflaten på SeoFoss er større 
enn andre produkter, noe som forbedrer 
homogeniseringseffekten.

• Enkel og sikker håndtering
av gjødselen

• Bedre homogenitet
• Binder N
• Reduserer lukt
• Lett å bruke
• Flytende skorpe på gylletanker
• Tilrettelegger for arbeidsprosesser

Det er vanskelig for gyllen å blande seg med 

tørrstoff på grunn av overflatespenningen i gjød-

selen. Dette betyr redusert homogenitet.

Ensartet og homogen oppsamling der tørrstoff 

og gylle blandes sammen.

Tørrstoff

Tørrstoff

Gylle

®
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Faktum: Konklusjonen på 
illustrasjonene ovenfor viser  
et ekstra innhold på opptil  
1,4 kg ekstra total N og 700 g 
ekstra ammoniumnitrat.
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TESTRESULTAT

Illustrasjonene nedenfor viser resultatene for gylleanalyse fra både 
smågris og purker. De blå kolonnene viser analyse av gyllen 
før tilsetning, og de hvite kolonnene viser analyseresultatene 
21 dager etter tilsetning av SeoFoss.

Claus Clausen smågriser 7-30 kg
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SEOFOSS  
- VIKTIG I BIOGASSANLEGGET
• Hjelpe bakteriefunksjonen 

- og dermed øke gassproduksjonen
• Enklere omrøring i tankene og dermed 

spart energi
• Hjelper med å unngå flytende skorpe
• Reduserer og binder ammoniakk
• Forbedrer anleggets økonomi
• 100% naturlig produkt
• Ufarlig for mennesker, biogassanlegg 

og miljø

HOMOGENISERING AV GYLLEN
SeoFoss fungerer som et overflateaktivt 
middel på gyllen ved å forbedre binding-
en av organiske molekyler til vann. Dette 
gjør gyllen mer homogen og dermed let-
tere å håndtere

SEOFOSS SØRGER FOR  
ET STABILT, HØYT NIVÅ AV 
BIOGASSPRODUKSJON
Biogassbakterier lever i små, beskyttede, 

lagdelte kolonier som består av forskjellige 
typer bakterier. Det øverste bakterielaget 
hydrolyserer og bryter ned organisk mate-
riale for å frigjøre underlag som inneholder 
energi. Det neste bakterielaget er ansvarlig 
for å gjære substratene som inneholder 
energi. Flyktige fettsyrer dannes i dette 
laget og brytes ned av det innerste bak-
terielaget til eddiksyre, som deretter 
spaltes til metangass.

Den kraftige omrøringsprosessen ved et 
biogassanlegg ødelegger bakteriekol-
oniene og kan muligens eliminere det 
innerste bakterielaget, som produserer 
metangassen. Dette kan redusere den 
totale produksjonen av biogass.

SeoFoss har et veldig stort overflateare-
al med mange hulrom. Hulrommene gir 
disse følsomme bakteriene et beskyttet 
vekstmiljø der de lagdelte bakteriekol-
oniene kan vokse uten å bli ødelagt av  
omrøringsprosessen.

EFFEKT I BIOGASSANLEGG
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1. Biogassproduserende bakterier  
er innkapslet av forskjellige typer 
bakterier i kolonier gir ernæring 
og beskyttelse. Denne symbiosen 
opprettholder en maksimal 
biogassproduksjon.

2. Kraftig omrøring ødelegger 
bakteriekoloniene som fører til  
redusert biogassproduksjon.

SEOFOSS BESKYTTER 
PRODUKTIVE BAKTERIER

3. SeoFoss beskytter bakteriekoloniene 
mot kraftig omrøring og ødeleggelse 
og dermed et maksimalt 
biogassproduksjon -opprettholdes.

Ulike bakteriekolonier

Propel

SeoFoss - partikkel
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BRUK I FJØS
Mengden SeoFoss som skal doseres er 20 g 
per m³ gjødsel.

BEREGNING AV DOSERING: 
Lagringsvolum (inkludert gylle-kanaler og rør) 
[m³] x 20 g SeoFoss.

BRUK AV SEOFOSS
 
FULLE KANALER / TANKER: 
Løs opp det beregnede volumet av SeoFoss 
i rikelig med vann og spre det over spalte-
gulvet og / eller legg SeoFoss i oppsamlings-
tanken. Bland grundig; oppsamlingstanken 
bør omrøres på 4 forskjellige punkter.

TOMME KANALER / TANKER: 
Løs opp det beregnede volumet av SeoFoss 
i rikelig med vann og spre det over spalte-
gulvet og / eller legg SeoFoss i oppsamlings-
tanken. Distribusjon vil skje automatisk som 
et resultat av tilførselen av oppløsningen.

ANBEFALINGER: 
Mengde vann for oppløsning: For hver 1-4 kg 
SeoFoss, bruk 10 liter vann. Før oppløsningen 
røres en gang, før du påfører den på markene. 
Etter at oppløsningen er trukket ut, vil det 
være nødvendig med en ny dose.

BRUK I BIOGASSANLEGG 
Daglig påføring: bruk 20 g Seofoss per m3 

biomasse i pretanken.

Hvis du trenger ytterligere råd om produktet, 
hjelp til oppstart eller hvis du har andre 
spørsmål i forbindelse med SeoFoss, er du 
velkommen til å kontakte vår spesialkonsulent 
Jesper Jacobsen via mobil eller via e-post.

Jesper er alltid tilgjengelig med gode råd. 
Han har en fortid innen primærlandbruk og 
har jobbet med salg og rådgivning av gylle-
tilsetningsstoffer i flere år. 

JESPER JACOBSEN 
Mobile:  +45 4218 2748 
E-mail:  jja@vilofoss.com

BRUK RÅDGIVNING OG OPPSTART

10 SeoFoss SeoFoss 11



Vilofoss er et av verdens mest produktive, 

konkurransedyktige, ressurseffektive og 

bærekraftige landbruksfirma. Vår kunnskap 

og erfaring er oppnådd gjennom ernæring-

skunnskap innen alle husdyrsektorer, i mer 

enn 80 år.

Vilofoss skaper merverdiløsninger for den 

globalt konkurransedyktige husdyrbruker-

en, gjennom å tilpasse gårdsblandinger. I 

tillegg til vitamin- og mineralforbindelsene 

våre, har vi et bredt utvalg av supplerende 

produkter, f.eks. erstatningsstoffer for kalve-

melk, veterinær-, velferds- og desinfisering-

sprodukter, sammen med unike løsninger 

for feilsøking.

I Vilofoss fokuserer vi på tillit, verdiskaping 

og ambisjon.
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info@vilofoss.com
www.vilofoss.com

Distribuert av:

3B Service AS 
Sandevegen 144 
6973 Sande i Sunnfjord

Nettbutikk: www.3bservice.no 
Mail: post@3bservice.no 
Telefon: +47 477 55 085




