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A PK trágya elégetett baromfitrágya hidratált hamujából származik. A holland baromfitelepekből nyert 
baromfitrágya megfelel az EU állattenyésztési követelményeinek. Az anyagot elégetett baromfitrágya hamu és 
vízből állítják elő. A fő tápanyagok a foszfor és a kálium. A műtrágyának semlegesítő értéke van a hidratált égetett 
mész jelenléte miatt, és a műtrágya másodlagos és mikroelemeket tartalmaz. 
 

PK biotápanyaga baromfi trágyából a "BMC 

Moerdijk" hőkémiai eljárással  

Kulcsszavak: Hamu •Termikus átalakítás•szervetlen trágya• magas hozzáférhető PK 

  

 

 Termék kategória: szervetlen trágya 

 Kiindulási anyag: csirketrágya hamu  

 Általános megjelenés:  A folyamat után ez egy por, amely lehet  
kívánt esetben további előállítási lépésekben őröljük és pelletizáljuk/granuláljuk 

 Tápanyag tartalom (N-P-K %): 0% N – 10% P2O5 – 12% K2O– 20 % CaO 
7 % SO3, 5 % MgO 

 Termék státusza: 2008 óta üzemel a technológia 

 A felhasználás limitáló tényezői: - 

 Engedély rendelkezésre állása: Ajánlás, mint visszanyert termésnövelő (pl. Biomassza-hamu) 
biogazdálkodásra történő engedélyezésére a STRUBIAS munkacsoport részéről. Nemzeti engedélyezés pl. 
GB, Fr, B, NL 

 Földrajzi terület: B, NL, FR, GB, DE, EU 28 

 Ár: - 
 

Alapadatok: 

Öszsefoglaló: 

Kapcsolat: 

Név:  Gerd-Jan de Leeuw 

Cég:BMC Moerdijk BV 

Web:https://www.bmcmoerdijk.nl/ 

e-mail:sales@bmcmoerdijk.nl 

Hogyan kell használni:  

 Gazdálkodás típusa: hagyományos.  

 Termesztés módja: szántóföldi 

 Javasolt növények: mind 

 Alkalmazási dózis/ha: Függ a  növény P,K igényétől és talaj 
tápanyag ellátottságától.  

  

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.  
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ABC-BIOPHOSPHATE 
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Főbb termék tulajdonságok.  

Competitive Position and Advantage: 

 A baromfitrágya termikus átalakítása növényi PK-trágyává 

 Foszfor- és káliumtrágya 

 A hatékonyságot cserépedényes és terepi kísérleteken és valós gazdálkodási körülmények között tesztelve 

 A termék hasznos mennyiségben tartalmaz másodlagos tápanyagokat és nyomelemeket 

 A termék alacsony szennyezőanyag-tartalommal rendelkezik, pl. nehézfémek (Cd, As, Pb), nincsenek szerves 

vegyületek, kórokozóktól mentes. 

Termék főbb előnyei:  

 

Versenyképesség és előnyök: 

 Robusztus technológia a baromfitrágya növényi foszfor- és káliumtrágyává történő átalakítására 

 2008 óta teljes mértékben működik 

Kálium felvétel baromfi alom hamuból (PLA) 

összehasonlítva a P-műtrágyával (Cserépedényes 

teszt Wageningen Egyetem/Alterra) 

 

Foszfor felvétel baromfi alom hamuból (PLA) 

összehasonlítva a P-műtrágyával  

(Cserépedényes teszt Wageningen Egyetem/Alterra) 
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