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Ammoniumnitraat afkomstig van de vloeibare fractie van mest, digestaat of andere 
afvalstromen geproduceerd door het "Detricon" proces (ID:295) 

 

OPLEIDINGSFICHE 

Titel: 

 

 
opleiding: 

 

Wat is het product? 

De Detricon stripper/gaswasser recupereert ammoniak uit de vloeibare fractie van mest, 
digestaat of andere vloeibare afvalstromen met meer dan 0.1% ammoniakale stikstof. 

 
Wie is de leverancier van het product? 

Detricon is een Belgische KMO en actief in de sector van de milieutechnologie als constructeur 
van installaties om organische afvalstromen te valoriseren. De nadruk ligt daarbij op het 
terugwinnen van nutriënten uit mest en digestaat, waarbij ‘Groene Meststoffen’ worden 
geproduceerd voor lokaal gebruik. Daarbij is het doel om het energieverbruik bij 
meststofproductie en -transport te verminderen, waarbij aan landbouwers de kans wordt 
geboden om hun akkers te bemesten met een qua kostprijs gelijkwaardig alternatief.  

 
Biedt deze leverancier nog andere producten aan? 

Neen. 

 
Wat zijn de voordelen van het product en de problemen die worden aangepakt? 

Dit technisch zuiver product is geur- en kleurloos en geschikt om minerale kunstmeststof in de 
landbouw te vervangen. Het systeem van stripper/gaswasser van Detricon is een energie- 
efficiënte en economisch interessante technologie om lokaal een zuivere stikstof meststof te 
produceren zonder andere nutriënten (50% trage, 50% snelle vrijgave van nutriënten). 

 
Wat is de nutriënt inhoud van het product? 

Het geproduceerde vloeibare ammoniumnitraat heeft een ammoniak/nitraat verhouding van 
50/50. De N-P-K (%) verhouding is 18-0-0 of 10-0-0. 

 
Welke apparatuur en methodes kunnen worden gebruikt om het product toe te passen?  

De vloeibare meststof moet worden toegepast net als andere kunstmest, met aangepaste 
apparatuur om kleine doses te kunnen toedienen. Het moet worden toegepast voor of op het 
ogenblik van zaaien en planten.  
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Hoe kan het product worden gebruikt? 

Het ammoniumnitraat van Detricon kan worden gebruikt voor open veld gewassen of in serres, 
zoals voor mais, gras en groenten, met een toepassingsdosis van 0,5-1 ton/ha. De exacte dosis 
moet worden bepaald in functie van het gewas. Er moet opgelet worden voor contact met de 
plant aangezien het besproeien bladschade kan geven. Het is aangewezen om de meststof 
direct in de boden te injecteren.  

 

Welke vergunningen zijn er en in welke Europese landen?  

De Europese patentaanvraag voor de Detricon stripper/gaswasser is lopende. De Detricon 
installatie in België heeft een omgevingsvergunning  voor de verwerking van mest en 
digestaat. 

 

Hoeveel kost het? 

De prijs varieert tussen 0,65-0,75 euro/kg N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_295 
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