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Samenvatting:  

Technologie voor N&P-terugwinning uit digestaat van varkensmest door productie van verrijkte 

compost met "Mix-Fertilizer" biologische en stripping processen 

Beschrijving MIX-FERTILIZER is een innovatief systeem voor de agronomische valorisatie van 
afval van anaerobe vergisting (ontbinding zonder zuurstofverbruik) van varkensmest en om 
de daarmee samenhangende milieu-impacten te verbeteren. 
Belangrijkste waarde:  
- Technische, economische en ecologische haalbaarheid. 
- Het geïnstalleerde stripper-prototype recupereerde 80% van de stikstof uit de dunne fractie 
van de varkensmest. 
- Zeer geschikt voor commerciële doeleinden 
Productiviteit van de technologie: De verwerking heeft een capaciteit van 1 t/d en TRL 8. 
prototypes om anorganische stikstof terug te winnen uit de vloeistoffase door strippen 
(fysieke scheiding van componenten uit een vloeistofstroom), de formulering van nieuwe 
organische meststoffen die een inhibitor bevatten om de geleidelijke afgifte van stikstof te 
waarborgen en de toepassing van de meststoffen en de dunne fractie in veldproeven. Het 
uiteindelijke doel is om een nieuw type meststof te verkrijgen met een gemengde 
organische/minerale basis en met een geleidelijke afgifte van nutriënten door de toevoeging 
van de nitrificatieremmer 3-4 dimethylpyrazolfosfaat (DPPP), samen met een waterige 
effluentfractie voor gebruik in fertigatie. De specifieke doelstellingen omvatte het beheer van 
de demonstratie-installatie en de optimale integratie van de afzonderlijke stappen om 120m3 
digestaat per dag te behandelen; terugwinning van de anorganische stikstof uit de vloeibare 
fase voor verder gebruik in nieuwe meststoffen ter vervanging van de hoeveelheid 
synthetische mineralen; validatie van de voordelen van de nieuwe meststoffen in 
veldproeven; gebruik van het verkregen water als bijproduct voor de fertigatie van. De 
nieuwe meststoffen zijn geproduceerd door de dikke fractie van de varkensmest te 
composteren in een specifiek mengsel met pluimveemest en stro. 
 
Voor meer informatie:  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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