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 Categorie van de technologie: Biologische varkensmestbehandeling 
met terugwinning van nutriënten door strippen 

 Input: varkensmest 

 Output product(en): verrijkte compost 

 Beschikbare capaciteit 1 t/d 

 Geografische gebieden: EU28 

 Technologie status: TRL8 

 EC/MS overheidsvergunningen: Vergunningen voor 
afvalverwerkingsinstallaties 

TECHNOLOGIE VOOR N&P TERUGWINNING UIT  DIGESTAAT 

VAN VARKENSMEST DOOR PRODUCTIE VAN VERRIJKTE 

COMPOST MET “MIX-FERTILIZER” BIOLOGISCHE EN 

STRIPPING PROCESSEN 

Tweefasig anaerobe vergisting • Pyrolyse • Struviet kristallisatie 

Samenvatting van de technologie: 

 

Belangrijke feiten: 

Competitive position and advantages:  

 De technische, economische en ecologische haalbaarheid van deze 
nieuwe behandeling van varkensmest is aangetoond. 

 Het geïnstalleerde stripper-prototype recupereerde 80% van de stikstof 
uit de dunne fractie van de varkensmest. 

 Het project behaalde goede resultaten met directe milieuvoordelen. 

 De nieuwe meststoffen zijn zeer geschikt voor commerciële doeleinden. 

 Veldproeven met gerst toonde aan dat de nieuwe organische meststof 
de gemiddelde opbrengst verbeterde met 10% in vergelijking met 
traditionele minerale meststoffen. Bodemstalen (78% van totaal aantal 
stalen) toonde ook verbetering in het percentage organisch materiaal in 
vergelijking met de controle velden met traditionele minerale 
bemesting. 

Competitive Position and Advantage:  

Contact 

Name: Nuria García 

Company: Fundación CARTIF 

Web: www.lifemixfertilizer.eu 

e-mail: nurgar@cartif.es 

 

MIX-FERTILIZER presenteert 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. Dit omvatte de constructie van 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 zonnebloemen; en een 
vermindering van de koolstofvoetafdruk door landbouwactiviteiten. De nieuwe meststoffen zijn geproduceerd door 
de dikke fractie van de varkensmest te composteren in een specifiek mengsel met pluimveemest en stro. Drie  
veldproeven (1 ha totaal) werden ingezaaid met kortcyclische gerst. 

 


