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Słowa kluczowe: płynny nawóz azotowy, azotan amonu, odzysk składników odżywczych 

  

 Kategoria produktu: płynny nawóz nieorganiczny  

 Proces produkcji: Odzysk składników odżywczych ze strumieni 
ciekłych odpadów zawierających więcej niż 0,1% azotu 
amonowego przy użyciu technologii 
odparowywania/przemywania Detricon (w trakcie 
patentowania). 

 Zawartość składników odżywczych (N-P-K %): 18 – 0 – 0 lub 10 
– 0 – 0  

 Status produktu: obecny na rynku  

 Ograniczenia w stosowaniu: aplikacja dolistna może uszkodzić 
liście 

 Zasięg geograficzny: Belgia 

 Cena: 0,65-0,75 Euro/kg N 

 

AZOTAN AMONU Z CIEKŁEJ FRAKCJI OBORNIKA, POFERMENTU 
LUB INNYCH ODPADÓW W PROCESIE "DETRICON" 

Kluczowe informacje 

Krótki opis:  

PROCES PRODUKCJI 

Amon (NH4 +) obecny w oborniku i pofermencie jest w równowadze z amoniakiem (NH3), który jest lotny. 

Pod wpływem pH i temperatury stosunek amoniaku do amonu można zwiększyć, aby azot amonowy mógł szybciej 

odparować. Wdmuchując powietrze, lotny amoniak jest usuwany z frakcji ciekłej i można odzyskać azot (N). 

Powietrze z kolumny odpędowej, wzbogacone amoniakiem, jest chemicznie związane z kwasem azotowym w 

płuczce do azotanu amonu. Stężenie azotanu amonu zależy od początkowej ilości wody w płuczce i ilości kwasu 

azotowego dodanego podczas procesu produkcyjnego. W procesie Detricon stężenie jest ustawione na 52% masy 

azotanu amonu, co odpowiada 18% masie N. Po chemicznym związaniu amoniaku w płuczce ubogie w amoniak 

(<20 ppm NH3) powietrze wraca do kolumny odpędowej. 

APLIKACJA 

Stosowanie azotanu amonu w ogrodach i na polach uprawnych na dużą skalę poprawia wzrost roślin i zapewnia 

łatwe zaopatrzenie w azot, dzięki któremu rośliny mogą rosnąć. 

  

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.  
  

 

Jak stosować: 

 Typ rolnictwa: konwencjonalne  

 Metody uprawy: uprawy polowe  

 Zalecane uprawy: kukurydza, trawy, warzywa  

 Stosowane dawki: 0,5-1 t/ha  

Kontakt: 

Imię i Nazwisko: Denis De Wilde  

Firma: Detricon 

Web:www.detricon.eu 

e-mail: denis@detricon.eu 
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
  

Główne cechy produktu:  

Competitive Position and Advantage:  

 Płynny azotan amonu 

 10 lub 18% masy azotu 

 Stosunek amoniak do azotanu  50/50  

 Przejrzyste rozwiązanie techniczne 

 Roztwór bezbarwny do jasnoróżowego 

Główne zalety produktu: 

 Płynny nawóz do precyzyjnego nawożenia 

 Płynny nawóz odpowiedni do zastąpienia nawozu mineralnego 

 Czysta technologia 

 Bezwonny 

 Wolny od pozostałości organicznych 

Dlaczego warto wybrać ten produkt  

AZOTAN AMONU Z CIEKŁEJ FRAKCJI OBORNIKA, POFERMENTU 
LUB INNYCH ODPADÓW W PROCESIE "DETRICON" 

 Energooszczędna i interesująca z ekonomicznego punktu widzenia technologia umożliwiająca lokalną produkcję 
czystego nawozu azotowego bez dodatku innych składników odżywczych.  

 Azot amonowy odzyskany ze strumieni odpadów jest cennym produktem końcowym. Jest to przykład 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 


