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Trágya, fermentált anyagokból vagy más 
hulladékáram folyékony frakciójából  „Detricon” 
eljárással előállított ammónium-nitrát 

Kulcsszavak: folyékony nitrogen trágya, ammóniumnitrát, tápanyag kinyerés 

  

 

 Termék kategória: folyékony szervetlen trágya  

 Előállítási eljárás: Tápanyag-visszanyerés folyékony 
hulladékáramokból, több mint 0,1% ammónia-nitrogén 
alkalmazásával, Detricon sztrippelő / mosó technológiával 
(szabadalom függőben). 

 Tápanyag tartalom (N-P-K %): 18 – 0 – 0  or 10 – 0 - 0 

 Termék státusza: piacon elérhető 

 A felhasználás limitáló tényezői: levélre juttatva károsíthatja 

 Földrajzi terület: Belgium 

 Ár:0,65-0,75 euro/kg N 
 

Alapadatok 

Összefoglaló:  

 
GYÁRTÁSI FOLYAMAT 
A trágyában és a fermentált maradékban az ammónium (NH4 +) egyensúlyban van az illékony ammóniával (NH3). A 
pH és a hőmérséklet hatására az ammónia aránya az ammóniumhoz viszonyítva növelhető, így az ammónia-nitrogén 
gyorsabban elpárologhat. Levegő befújásával az illékony ammónia eltávolításra kerül a folyékony frakcióból, és a 
nitrogén (N) visszanyerhető. A sztrippelő ammóniával dúsított levegője kémiailag a mosóban található 
salétromsavhoz ammónium-nitrát formályában kötődik. Az ammónium-nitrát koncentrációját a mosó kezdeti 
vízmennyisége és a gyártási folyamat során hozzáadott salétromsav mennyisége határozza meg. A Detricon-
eljárásban a koncentrációt 52 tömeg% ammónium-nitrátra állítjuk be, ami 18 tömeg% N-nek felel meg. Miután a 
mosóban lévő ammónia kémiailag megkötődött, az ammóniában szegény (<20 ppm NH3) levegő visszavezethető a a 
sztrippelőbe. 
 
ALKALMAZÁS 
Az ammónium-nitrát használata kiskertekben és nagyüzemi mezőgazdasági területeken fokozza a növények 
növekedését, gyorsan hozzáférhető nitrogént biztosít, amelyből a növények növekedhetnek. 
 
 
Read more at Gardening Know How: Ammonium Nitrate Fertilizer: How To Use Ammonium Nitrate In 
Gardens https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/ammonium-nitrate-fertilizer.htm 

Kapcsolat 

Név: Denis De Wilde 

Cég: Detricon 

Web: www.detricon.eu 

e-mail: denis@detricon.eu 

Hogyan kell használni: 

 Gazdálkodás típusa : hagyományos 

 Termesztési mód : szabadföldi vagy üvegház 

 Javasolt növények : kukorica, legelő, zöldségfélék 

 Alkalmazási dózis : 0,5-1 t/ha 

  

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.  
  

icture 
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ABC-BIOPHOSPHATE 
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Termék főbb tulajdonságai: 

Competitive Position and Advantage: 

 Folyékony ammónium nitrát 

 10 vagy 18 tömeg % nitrogén 

 50/50 ammónia és nitrát 

 Technikailag tiszta folyadék 

 Színtelen vagy halvány rózsaszín oldat 

 

Termék főbb előnyei: 

 Folyékony műtrágya precíziós trágyázáshoz 

 Az ásványi műtrágya pótlására alkalmas folyékony műtrágya 

 Műszaki tisztaságú 

 Szagtalan 

 Szerves komponensektől mentes 
 

 

Versenyképesség és előnyök: 

 

 Energiatakarékos és gazdaságilag érdekes technológia tiszta nitrogén műtrágya helyi előállításához más 
tápanyagok nélkül. 

 A hulladékáramokból származó ammónia-nitrogént értékes végtermékben nyerik vissza. Példa a körforgásos 
gazdaságra. 
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