
A Güllemax®-ot az osztrák, innsbrucki székhelyű Hechenbichler 
GmbH állítja elő. A Güllemax® a „Grünland-csomag” (Grünland = 
zöld mező) központi terméke, mely tápanyagban gazdag talaj-
ról gondoskodik a legelőkön. A csomagot, ami a Güllemax®-ból, 
folyékony foszforból, folyékony kénből és por alakú mészből 
áll, Ausztriában forgalmazzák. Ezt a csomagot az állattenyész-
tő gazdaságokban termelődő hígtrágyához adagolják, majd az 
így felerősített hígtrágyát juttatják ki a legelőkre. 
A Güllemax® a földművelésben alkalmazott Amalgerol állatte-
nyésztő gazdaságok számára kifejlesztett változata.
A Güllemax® számos különböző növényi, illó- és ásványi olajat, 
valamint gyógynövénykivonatot tartalmaz. Az előállításhoz 
használt nyersanyagok az Innsbrucki Egyetem szakvéleménye 
szerint biológiailag 100%-ban lebomlanak.
A Güllemax® felhasználása nagyon sokrétű. Az istálló tisztítá-
sától kezdve a sertés-, szarvasmarha- és baromfi telepeken 
át a lóboxokig alkalmazható. Használata csökkenti a legyek 
számát és a bűzt, feloldja a lebegő üledéket és az eldugult 
csatornákat, a trágyát pedig a növények számára felvehető 
tápanyagforrássá alakítja.
A Güllemax® használatával a hígtrágya irányítottan rothad el, 
megtartva a növényeknek kedvező anyagokat, ahelyett, hogy 
teljesen lebomlana. A trágyából származó gázokat megköti, 
így a trágya nitrogén- és kéntartalma megmarad. A kezeletlen 
hígtrágya egyszerűen csak elrothad. A kezelés során azonban 
a trágya egészségesen bomlik le. A Güllemax® megállítja a 
rothadást és a trágya természetes átalakulását segíti elő. A 
szerves anyagok irányított lebomlása során, a Güllemax® hatá-
sára az ammónia-, kénhidrogén- és metángázok kibocsátása 
csökken, ami mérsékeli a kellemetlen szagok képződését. 
A leülepedett és lebegő üledékek felbomlanak, a legyek en-
nek következtében elvesztik petézési helyeiket, a nyűvek pedig 
táplálékukat, így a legyek száma is csökken az istállóban és a 
trágyatárolók körül.
Az istálló tisztításának ideje és költsége akár a felére is csök-
kenthető a Güllemax® használatával. A Güllemax® segítségével 
a ragadós és rászáradt ürülékréteg egyébként fáradságos 
munkával történő eltávolítása a falakról és a földről akár fele 
annyi idő alatt lehetséges. A speciális nyálkaoldó és illóolajok-
nak köszönhetően az ürülékréteg hamar feloldódik. Rövid ha-
tóidő után a szennyeződések magas nyomású tisztítóval egy 
szempillantás alatt eltávolíthatók. Nem szükséges más tisztí-
tószerek használata, a rövidebb mosási idővel pedig csökken 
a vízfogyasztás.
A kezeletlen hígtrágya a rothadás során egy ragadós, sűrű 
masszává áll össze, ami a csatornahálózat dugulását és lebe-
gő üledékek kialakulását okozhatja. A Güllemax® felgyorsítja a 
trágya lebomlását. A lebegő és a leülepedett üledék feloldódik, 
a csatornadugulás megszűnik. Az egyértelműen homogénebb 
hígtrágya idő- és költségkímélő a keverés során. A víz hozzá-
adásától nagyrészt eltekinthetünk, ami szintén időt és szállí-
tási költséget takarít meg. 

A nedves és ragadós ürülék megnehezíti a pihenőboxok és 
mélyalmok tisztán tartását. A Güllemax®-szal kezelt trágya ke-
vésbé ragadós és láthatóan kisebb a térfogata. A kitrágyázás 
így egyszerűen elvégezhető. 
Az ammónia és a kénhidrogén a trágya fontos tápanyagai, 
amelyek kezeletlen trágyából hamar elpárolognak viszont a le-
vegőt szennyezik. A Güllemax® viszont megköti ezeket az anya-
gokat, segítségével a trágya ammóniavesztesége 68%-kal, a 
metáné 17%-kal a kénhidrogéné pedig 69%-kal csökkenthető.
A Güllemax® egészséges levegőt biztosít! Megköti, ezáltal 
csökkenti az istállóban levő rossz levegőért felelős káros, irri-
táló gázokat, az ammóniát, a metánt és a kénhidrogént, így az 
istálló levegőminősége érezhetően javul. Az egészséges, tiszta 
levegő elengedhetetlen a szabad légutak, az egészséges álla-
tok, a nagyobb mértékű napi gyarapodás és a szép szőr kiala-
kulásához. A Grumpensteini Szövetségi Intézet (Bundesanstalt 
Gumpenstein) tanulmánya szerint az istálló rossz levegője 8%-
kal csökkenti a tápanyag-hasznosulást. 
A kezeletlen, rothadó ürülék a kórokozók melegágya. Az álla-
tok folyamatosan veszélyes fertőzések ellen küzdenek. A Br-
nói Állatorvosi Bio- és Gyógyszerkészítmények Állami Ellenőr-
zési Hivatalának Intézete 2006-ban készült kutatása szerint 
a staphilococcusok és enterococcusok száma az istállókban 
átlagosan 70%-kal csökken a Güllemax® kezelés hatására.
A Güllemax® rendszeres használata tisztább levegőt biztosít az 
istállóban, és az istálló higiéniája is kellemesebb. Az állatok 
nyugodtabbak lesznek, életminőségük észrevehetően javul, 
ami a termelékenységük növekedésében jelenik meg. A trá-
gyakezelés egyszerűbbé válik és a trágya tápanyag tartalma 
sem vész el.
A Güllemax®  10 literes kiszerelésben rendelhető a mezőgazda-
sági kereskedésekben.
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