Какви са ползите?
RemDry е система лесна за опериране, икономична, ефективна и безопасна за използване. Тя предлага много
ползи и гъвкавост на производителите по различни начини:
• Резервоарът и почистващата платформа на RemDry могат да се инсталират на добре подравнена почва вместо
предварително изградена бетонна повърхност което намалява разходите по инсталирането на платформата
и евентуални допълнителни усложнения свързани с този процес.
• Резервоарите на RemDry могат да се продават като самостоятелни компоненти на производителите, които
вече имат платформа за почистване.
• Може да съхранява отпадъчни течности съдържащи смеси от продукти за растителна защита, с изключение
на маслата, който могат да образуват слой на повърхността на съхранената течност и предотвратява изпарението.
• Значително намалява количеството на остатъците за изхвърляне, тъй като след изпаряването на съхранената
течност остава само сух остатък.
• Земеделският производител може да следи консумацията на вода за почистване в стопанството, като
записва нивото на водата в резервоара след всяко въвеждане.
• Може да се приспособи към размера на отделното стопанство и обемите на отпадъчните течности, чрез
инсталиране на множество станции.
• Това изисква минимална поддръжка и е дългосрочно решение за управление на отпадъците от продукти за
растителна защита в стопанствата.
• Позволява на производителите да приложат на практика изискванията за устойчиво използване на пестицидите
чрез правилно управление на отпадъците от продукти за растителна защита и предотвратяването на замърсяването
на водите.

Благодарение на RemDry, сега е възможно всички стопанства независимо от размера
си да управляват отпадъчни течности съдържащи смеси от продукти за растителна по
екологичен и устойчив начин, предотвратявайки замърсяването на повърхностните води.
RemDry като мобилна система има предимството да не изисква бетонна повърхност
или каквато и да е трайна употреба на земеделска земя, което я прави по-достъпна и
привлекателна за селскостопанските производителите.
Професор Паоло Балсари – Факултет по аграрни, лесотехнически и хранителни науки,
Лаборатория по технология за растителна защита - Университет в Торино, Италия
(проф. Паоло Балсари е референт в Италия и Европа за използването на технологии за
приложение с Лични Предпазни Средства, включително източници на замърсяване и
технологии за намаляване на отвяването)

Понастоящем RemDry се въвежда в цяла Европа.
Моля, посетете www.agrimembrane.com за повече информация как да получите RemDry
и се свържете с местния офис на Syngenta за получите информация за най-близките
демонстрационни участъци на тази платформа.

Подходящо решение във фермата за
устойчиво управление на остатъчни течности,
съдържащи продукти за растителна защита

