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Słowa kluczowe: odwrócona osmoza (RO), granulat, nawóz/polepszacz glebowy 

  

 Zasięg geograficzny: UE 28 

 Kategoria produktu: Suszony poferment (granulat) może być 
klasyfikowany, jako PFC 1 A (stały nawóz organiczny) lub PFC 3 A 
(organiczny polepszacz gleby) (lub w mieszance). Ponadto produkty z 
certyfikatem Vlaco powinny kwalifikować się do Kategorii materiałów 
składowych (CMC) 5 („Produkt pofermentacyjny inny niż produkt 
pofermentacyjny świeżych roślinne”). Rozporządzenie w sprawie 
produktów nawozowych UE: „Produkt nawozowy UE składa się 
wyłącznie z materiałów składowych spełniających wymogi, co 
najmniej jednej CMC”. 

 Status produktu: obecny na rynku (2019) 

 Surowiec: mieszanka obornika i odpadów organicznych (cfr Vlarema 
Flanders) i pozytywna lista FOD(B) 

 Wygląd ogólny: suchy ciemny granulat 

 Zawartość składników odżywczych (N-P-K %): 5,9 N% (suchej masy) 
(sm), 3%P2O5 sm 

 Inne mikroelementy: 2,5% K2O sm, 3% CaO sm, 1% MgO sm  
 Pozwolenia: 31904097538-41905097483-31907097508 (Vlaco) & 

EM103.Y- EM103.YE (FOD)  
 

GRANULAT POFERMENTACYJNY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI 
NP Z ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH I ODPADÓW 
ORGANICZNYCH OTRZYMANY W PROCESIE „ARBIO I NPIRRIK-
PROJECT”  

Kluczowe informacje: 

Krótki opis:  

Poferment z Arbio (biogazownia fermentująca obornik i odpady organiczne) jest rozdzielany na frakcję płynną i stałą. 
Frakcja ciekła jest zagęszczana poprzez odwróconą osmozę (RO). Otrzymany koncentrat (NK) jest następnie osuszany 
wraz z frakcją stałą. Następnie granulowany, w rezultacie powstaje łatwy do stosowania nawóz granulowany o 
zoptymalizowanej (wyższej) zawartości N/P – 5,5 % N (w świeżej masie), w tym 50% mineralnego N i 2,8% P2O5 (świeża 
masa). Zawartość azotu w koncentracie wynika z dużej zawartość amoniaku, który jest bardzo łatwo przyswajany przez 
korzenie roślin, ale z drugiej strony szybko się ulatnia, dlatego musi być stosowany profesjonalnie.  
W nowym Rozporządzeniu w sprawie produktów nawozowych susz pofermentacyjny (granulat) można sklasyfikować, 

jako PFC 1 A (stały nawóz organiczny) lub PFC 3 A (organiczny polepszacz gleby) (lub w postaci mieszanki). Pod koniec 

2019 r., pełna wydajność przemysłowa w procesie NPirriK wynosiła około 1500 ton/rok granulatu o wysokiej 

zawartości N/P. Szacuje się, że cena rynkowa granulatu ze względu na dodatkowe procesy przetwarzania wzrośnie z 

25 do 45 Euro/tonę. W określonych warunkach woda z produkcji granulatu może zostać odprowadzona do wód 

powierzchniowych i wykorzystana, jako woda technologiczna lub, w przypadku suszy, może być użyta do nawadniania 

pobliskich pól.  
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 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  
  

Główne cechy produktu:  

Competitive Position and Advantage:  

 Suszony granulat pofermentacyjny 

 Odchody zwierzęce 

 Wolny od patogenów, larw owadów i nasion chwastów 

 Wieloskładnikowy: 

o 5,9% azotu (sm), w tym połowa mineralny 

o 3% P2O5 (sm) 

o 2,5% K2O (sm) - 3% CaO (sm) - 1% MgO (sm) 

 Węgiel organiczny (OC) : 40% (sm) 

 SM: 90% 

 pH: 8,5–9,3 

 Spełniają surowe wymagania (ARC (Fl); nawóz (UE)) co do organicznych i nieorganicznych/fizycznych 

zanieczyszczeń 

 Kontrola początkowa i końcowa pod kątem wizualnych zanieczyszczeń 

Główne zalety produktu: 

 Zamknięty cykl materiałowo-odżywczy: bezpieczne źródło węgla, azotu, fosforu i innych 

makro/mikroelementów 

 Ulepszony stosunek N/P 

 Nawóz 

 Poprawia bioróżnorodność  

 Suchy granulat – optymalne przechowywanie & transport oraz długi okres trwałości 

Dlaczego warto wybrać ten produkt  

 Typ rolnictwa: niskonakładowe, konwencjonalne  

 Metody uprawy: uprawy polowe, szklarnie 

 Zalecane uprawy: świeże warzywa i truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, winogrona, uprawy trwałe 
(drzewa owocowe), trwałe użytki zielone,  

 Zalecane dawki: średnio 4 t/ha (w zależności od gleby, pory roku, rośliny) 

GRANULAT POFERMENTACYJNY O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI NP 
Z ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH I ODPADÓW ORGANICZNYCH 
OTRZYMANY W PROCESIE „ARBIO I NPIRRIK-PROJECT”  

 Suszone granulki pofermentu są niedrogie  

 Zwiększona zawartość N, (z czego 50% to azot mineralny) 

 Poprawia bioróżnorodność gleby  

Kontakt: 

Osoba: Tim Keyers 

Firma: Arbio 

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

e-mail: keyserstim@hotmail.com 

Jak stosować: 


