PROBLEM

NOT USING COW
DUNG IS A WASTE
OF ENERGY
AND MONEY

• Cows produce a lot of cow dung
• Cow dung produces methane &
CO2
• Unmanaged methane is bad for the
environment and the atmosphere
• It attracts flies – which then land
on your food- creating sickness
• Untreated cow dung is a waste of
energy and fertiliser
• Leaving untreated cow dung is
unhealthy and creates diseases
• It also leaches into the ground
water, causing more disease.
• Putting untreated cow dung on
pastures changes PH of soil – can
slow down crop growth
• Cooking with wood is very bad for
your health
• WHAT IS THE SOLUTION?

បញ្ហ
ា

ការមិនគ្បើលាមកគោគឺជា
ការខាតប្់ថាមពល និ្
ិ
ថវការ

•គោបគ្កើតលាមកគោជាគ្រើ ន។
•លាមកគោផលិតគមតាននិ្ CO2 ។
•គមតានដែលមិនអារ្គប់្គ្បានគឺមិនលអស្ាប់បរ ិស្ថា
ននិ្បរ ិយាកាស។
•វាទាក់ទាញរុយ - ដែលបន្ទាប់ មកទុុំគលើមូបរបស់
ា
អ្នក បគ្កើតជុំ ្ឺ។
•លាមកគោដែលមិនបានពាបាលគឺជាការខាតប្់នន
ថាមពលនិ្ជី។
•ការទុកគោលលាមកគោដែលមិនបានពាបាលគឺមិនលអ
និ្បគ្កើតឱ្យានជុំ ្ឺ។
•វាក៏ គ ៀររូ លគៅកនុ្ទឹ កគ្កាមែី ដែលប្កឱ្យានជុំ ្ឺ
កាន់ដតគ្រើ ន។
•ការដាក់លាមកគោដែលមិនបានពាបាលគៅគលើវាលគមៅ
ផ្លាស់បូរត PH ននែី - អារគធវើឱ្យការលូតលាស់ែុំណុំថយរុុះ។
•ការគធវើមបគដាយគ្បើ
អ្ុសពិ តជាមិនលអស្ាប់ សុខភាពអ្ន
ូា
ក។
គតើ ែុំគណុះស្រស្ថយជាអ្វី?

SOLUTION
USE THE ECO1 BIOGAS DIGESTER
• It converts cow dung into organic
fertiliser and clean methane for
cooking – no more health problems
• No more fuel bills for cooking
• No more collecting firewood
• Two cows can produce 1000 ltrs of
organic slurry per month
• This can be mixed with 9000 ltrs
of water
• This produces 10,000 ltrs of
organic fertiliser per month
• No need to buy fertilser – sell what
you don’t need !
• Methane provides cooking for up to
three hours a day
• THE ECO1 BIOGAS DIGESTER IS
LOW MAINTAINCE AND LASTS FOR
MANY YEARS

USING THE
ECO1 BIOGAS DIGESTER
SAVES YOU MONEY !

ែុំគណុះស្រស្ថយ
គ្បើឡជីវឧសៅន
័ Eco1
•

វាបុំដបា្លាមកគោគៅជាជីសរ ីរា្គនិ្គមតានលអ
ស្ាប់រមអិនអាហារ - ោៅនបញ្ហ
ា សុខភាពគទៀត
គទ។

•

មិនានការរុំណយគលើហាគសគទៀតគទស្ាប់
រមអិនអាហារ។

•
•

ដល្គែើររកអ្ុសគទៀតគ ើយ។
គោពីរកាលអារផលិតកាកសុំណល់សរ ីរា
្គបា1000 លី្តកនុ្មួយដខ។
អារយកមកលាយជាមួយទឹក 9000 លី្ត

•
•
•

•

គ ើយអារផលិតជីសរ ីរា្គ10000 លី្តកនុ្
មួយដខ។
មិនោុំបារ់ទិញជី - អ្នកអារលក់ជីដែលអ្នក
គ្បើមិនអ្ស់

គមតានផតល់នូវការរុំអ្ិនរ
នថៃ។

ូតែល់បីគាុ៉ ្កនុ្មួយ

ឡជីវឧសៅ័ន Eco1រុំណយការដថទាុំតិរណស់គ
គ្បើបានរយុៈគពលជាគ្រើនឆ្ន។
ុំ

យ
ើ

គ្បើ្បាស់ឡជីវឧសៅ័នECO1
ិ
ជួយសនសុំថវការគលាកអ្ន
ក!

