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

Mi a technológia célja? 
A technológia célja az anaerob fermentálás során nyert anyag termésnövelő anyagként 
történő hasznosítása. 

 

Ki a technológia fejlesztője?  

Fundación Cartif (Spanyolország). A CARTIF egy horizontális, privát és non-profit 
technológiai központ. Küldetésének célja, hogy innovatív megoldásokat kínáljon a 
vállalatoknak folyamataik, rendszereik és termékeik fejlesztésére, versenyképességük 
javítására és új üzleti lehetőségek megteremtésére.  

A CARTIF fejlesztési projektekben vesz részt, amelyeket közvetlenül finanszíroznak a 
vállalatok, vagy a nemzeti és nemzetközi szintű pályázati felhívások révén gyűjtött 
közpénzekből. A CARTIF emellett tanácsot ad az állami hatóságoknak 
(önkormányzatoknak és regionális önkormányzatoknak) a magas gazdasági megtérüléssel 
járó innovatív projektek tervezésében és kidolgozásában. 

 

Milyen további termékeket/technológiákat kínál a cég?  

“Algaecan” eljárás (Szennyvízből heterotróf mikroalga-eljárással előállított mikroalga 
alapú biotápanyagok). 

“Mix-Fertilizer" eljárás (Pelletált fermentált anyag előállítása sertés-trágya, baromfi-
trágya és szalma keverékből „MIX-FERTILIZER” eljárással). 

Foszfor újrahasznosítás struvite formájában fluid ágyas kristályosító berendezéssel 
anaerob fermentált sertés trágyából kiindulva. 

“Valuvoil” process (A növényi olajok hulladékainak és sertéstrágyának együttes 
fermentálásából származó „VALUVOIL” eljárással előállított fermentált anyag). 

 

Melyek a technológia előnyei és milyen probléma megoldására alkalmas?  

Gazdaságilag nyereséges és környezetvédelmi szempontból fenntartható folyamat a 
fermentált anyagok kinyerésére az anaerob fermentáló üzemekből. A telepített sztrippelő 
prototípus alkalmazásával a nitrogén 80% -át lehet kinyerni a sertéstrágya folyékony 
frakciójából (1. ábra). 
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Hogyan működik a technológia? 

Először a nyers fermentált anyagot szilárd és folyékony frakciókra választjuk szét. A szilárd 
frakciót más szerves hulladékokkal, például baromfitrágyával és növényi biomasszával 
komposztálják. Ezzel párhuzamosan a folyékony frakciót egy sztrippelő üzemben kezeljük, 
így a nitrogén szelektív kivonása történik meg ammónium-szulfát formájában (1. ábra). 
Egy későbbi szakaszban az új termésnövelő anyagot állítanak elő pellet formájában, a 
korábban kapott komposzt és ammónium-szulfát összekeverésével, amelyhez nitrifikációs 
folyamatot gátló anyagot adnak a szabályozott nitrogén felszabaduláshoz. 

 

Hogyan/hol kell használni a technológiát? 

A szilárd fázist komposztálni kell, és kétféle termésnövelő anyagot kapunk: a szilárd 
trágyát pellet formában és egy folyékony trágyát (a lepárlás során kapott folyékony 
frakcióból). ). A technológia alkalmas anaerob fermentáló üzemben történő telepítésre. 

 

A technológia milyen hatósági engedéllyel rendelkezik és melyik országban?  

A technológiát ananaerob fermentálóüzemben telepítik, ahol a fermentált anyag 
keletkezik. Ezért az üzemnek hulladékkezelési engedéllyel kell rendelkeznie. 

 

Milyen költségei vannak a technológiának?  

CAPEX: 1.8 M€ OPEX: 1.0 M€/év Kezelés kapacitása: 40,000 t digestate/év 
 

 
1. ábra MIX-FERTILIZER eljárás 

 
További információ: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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