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Fermentált sertéstrágyával dúsított N és P 
komposzt előállítása  „Mix-Fertilizer” biológiai és 
sztrippelési eljárással 

Két fázisú anaerob fermentáció • Pirolízis • Struvit kristályosítás 

A technológia összefoglalása: 

 

Alap adatok: 

Versenyképesség és előnyök: 

 Az új sertéstrágya-kezelés technikai, gazdasági és környezeti 
megvalósíthatóságát demonstrálja. 

 A telepített sztrippelő prototípus a nitrogén 80% -át képes kinyerni a 
sertéstrágya folyékony frakciójából. 

 A projekt közvetlen környezeti előnyöket ért el. 

 Az új termésnövelő anyag kiválóan alkalmasak kereskedelmi célokra. 

 Az árpa szántóföldi kísérletei kimutatták, hogy az új szerves rágyával 
akár 10% -kal is lehet javítani termés mennyiséget a hagyományos 
ásványi műtrágyákhoz képest. A talajminták (az összes mintának 78% -
a) szintén javulást mutattak a szerves anyag százalékában, 
összehasonlítva a hagyományos ásványi műtrágyázást tartalmazó 
kontroll parcellákkal. 
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 Technológia kategória: Sertés trágya biológiai kezelése és 
tápanyag újrahasznosítás 

 Bemenő anyag: Sertés trágya 

 Végtermék: Dúsított komposzt 

 Rendelkezésre álló kapacitás: 1 t/d 

 Földrajzi terület: EU28 

 Technológia státusza: TRL8 

 EU/Tagállami engedély: Hulladék kezelő üzem engedély 

A MIX-FERTILIZER egy innovatív rendszer a sertés trágya anaerob emésztéséből (bomlás oxigénfogyasztás nélkül) 
keletkező hulladék értéktöbbletet adó agronómiai felhasználásra és a kapcsolódó környezeti hatások javítására. 
Ez prototípus tartalmazta a szervetlen nitrogén folyékony fázisból való eltávolításával (a komponensek fizikai 
elválasztása a folyadékáramtól), új szerves trágya összeállítását, mely inhibitort tartalmaz így biztosított a nitrogén 
fokozatos felszabadulása. A cél egy új típusú termésnövelő anyag előállítása vegyes szerves / ásványi bázissal, mely 
fokozatos tápanyag-felszabadulássaé rendelkezik a nitrifikációs inhibitor (3-4 dimetil-pirazol-foszfát) alkalmazás 
következtében. A kifolyó vizes fázis öntözőtrágyaként hasznosítható. A konkrét célkitűzések között szerepelt a 
demonstrációs üzem irányítása és az egyes lépések optimális integrálása a 120 m3 / nap fermentált anyag 
kezelésére; a szervetlen nitrogén kinyerése a folyékony fázisból további felhasználásra új típusú termésnövelő 
anyagok előállításához a szintetikus ásványi műtrágya helyettesítésére; az új termésnövelő anyagok előnyeinek 
érvényesítése a terepi kísérletekben és a kapott víz melléktermékként történő felhasználása a napraforgó 
tápanyagellátására. Az új típusú termésnövelő anyagokat úgy állították elő, hogy a sertéstrágya szilárd frakcióját 
baromfitrágyával és szalmával meghatározott keverékben komposztálták. 3 szabadföldi parcella kisérletet végeztek 
(1 ha területen) ahol a rövid ciklusú árpán demonstrálták a termék hatását.  

 


