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Állati trágyából és szerves hulladékból "Arbio és 

NPirriK"- eljárással előállított magas NP tartalmú 

pellet  

Kulcsszavak: szárított fermentált maradék • fordított ozmózis •visszakeverés • pellet •  termésnövelő/talajjavító 

  

 Földrajzi terület: EU28 

 Termék kategória: Szárított anaerob fermentált anyag: PFC (termék 
funkció szerinti kategória) 1 A (szilárd szerves trágya) vagy PFC 3 A 
(szerves talajjavító)(vagy keverék). Általában a Vlaco (B) által 
tanusított anaerob fermentált anyagok megfelelnek a CMC 5 
(összetevő kategória) egyéb fermentációs maradékok. A CE-jelöléssel 
ellátott termékeny termék „kizárólag olyan alkotóelemekből állhat, 
amelyek megfelelnek az egy vagy több alkotóelem-kategóriára 
vonatkozó követelményeknek” (EU termésnövelő anyagokra 
vonatkozó szabályozás).  

 Termék státusza: piac közeli (2019) 

 Kiindulási anyag: trágya és szerves hulladék keveréke (Vlarema  
rendelet (Flanders) és pozitív lista FOD (B))  

 Általános megjelenés: száraz pelletizált sötét színű termék 

 Tápanyag tartalom N-P-K: 5,9 N% (sz.a), 3% P2O5 (sz.a.) 

 Egyéb mikro elemek: 2,5% K2O (sz.a ), 3% CaO (sz.a), 1% MgO (sz.a.) 

 Engedély megléte: 31904097538-41905097483-31907097508 
(Vlaco) és EM103.Y- EM103.YE (FOD) 

Alapadatok: 

Összefoglaló:  

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
  

 

Az Arbio anaerobfermentációs maradékát (trágyát és szerves hulladékokat anaerob biogáz rendszerből) folyékony és 
szilárd frakcióra választják szét. A folyékony frakciót fordított ozmózis rendszeren keresztül koncentráljuk. Ezt a 
koncentrátumot azután közvetlenül a szárítás előtt visszakeverjük a szilárd frakciójú fermentált anyag szárításához. 
Végül, pelletizálva, egy könnyen elosztható műtrágya-pelletet kapunk optimalizált (magasabb) N / P-tartalommal - 
5,5% N (Összes N friss tömeg), amelyből 50% ásványi N - és 2,8% P2O5 (friss tömeg). A koncentrátumban lévő nitrogén 
magas ammóniumtartalommmal rendelkezik, melyet ennek köszönhetően a növényi gyökerek nagyon könnyen fel 
tudják venni, azonban gyorsan elpárolog, ezért szakszerűen kell felhasználni. Az EU új termésnövelő anyag-
rendeletében a szárított fermentált maradék pellet) PFC (termék funkció szerinti kategória) 1 A (szilárd szerves trágya) 
vagy PFC 3 A (szerves talajjavító) (vagy keverék) kategóriába sorolható. 2019 végén az NPirriK utókezelő rendszer teljes 
ipari léptékkel körülbelül 1500 tonna / év magas N / P-pellet realizálódik. Becslések szerint a pelletek piaci ára 
emelkedni fog az optimalizált utókezelési kiegészítés miatt 25 € / t-ról 45 € / t-ra. A fordított ozmózis rendszerből 
kijövő víz - bizonyos körülmények között vagy felszíni vizekbe engedhető, technológiai vízként használható, vagy 
szárazság esetén a közeli mezőgazdasági parcellák öntözésére használható. 
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Termék főbb típusai:  

Competitive Position and Advantage:  

 Szárított anaerob fermentátum pellet 

 Állati trágya státusz 

 Patogénektől, rovar lárváktól ás gyomnövény magoktól mentes 

 Töb fajta tápanyagot tartalmaz:  

o 5,9% nitrogen (Össz. N sz.a) ennek fele szervetlen 

o 3% P2O5 (sz.a) 

o 2,5% K2O (sz.a) - 3% CaO (sz.a) - 1% MgO (sz.a) 

 Szerves szén: 40% (sz.a) 

 Száraz anyag tartalom: 90% 

 pH: 8,5-9,3  

 Megfelel a szigorú szabályozásoknak (ARC (Fl); Termésnövelő anyagok (EU)) a szerves és szervetlen/fizikai 

szennyezőanyagok tekintetében. 

 Iinput/output inspected on visual contaminants 

 
Termék főbb előnyei: 

 Tápanyagciklust lezárja: biztonságos szén-, nitrogén-, foszfor- és egyéb makro- / mikroelemek forrása 

 Javított N / P arány 

 Termésnövelő hatás 

 Növeli a talaj biológiai sokféleségét 

 Száraz pelletizált - optimalizált tárolás és szállítás, hosszú eltarthatóság 

Versenyképesség és előnyök: 

Hogyan kell használni: 

 Gazdálkodás módja: alacsony bevitel, hagyományos 

 Termesztés módja: szabadföldi, üvegházi  

 Javasolt növények: friss zöldségek és eper, burgonya, cukorrépa, friss zöldségek és eper, szőlő, állandó 
növények (gyümölcsfák), állandó gyepek,.. 

 Alkalmazási dózis: átlagosan 4 t/ha (függ a talaj típusától, évszak, növény…) 

 
 

 A szárított fermtált anyag pellet alacsony árú 

 Magas N-tartalom (amelynek 50% -a ásványi)  

 Növeli a talaj biológiai sokféleségét 

 

Kapcsolat 

Név: Tim Keysers 

Cég: Arbio 

Web: https://nl-nl.facebook.com/arbiobvba/ 
https://www.vlaco.be/vlaco-
vzw/producten/arbio  

e-mail: keyserstim@hotmail.com  

 

https://nl-nl.facebook.com/arbiobvba/
https://www.vlaco.be/vlaco-vzw/producten/arbio
https://www.vlaco.be/vlaco-vzw/producten/arbio
mailto:keyserstim@hotmail.com

