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Trágya, fermentált anyagokból vagy más hulladékáram folyékony frakciójából  „Detricon” 
eljárással előállított ammónium-nitrát (ID:295) 

 

KÉPZÉSI ANYAG 

Cím: 

 

 
Képzés: 

 

Mi a termék? 
A Detricon sztrippelés/mosás eljárás során ammóniát, 0,1%-nál nagyobb ammónia-nitrogén 
tartalommal, nyernek vissza a trágya, a  fermentált anyag vagy más folyékony hulladékáram 
folyékony frakcióiból.  

 
Ki a termék fejlesztője? 
A Detricon belga kkv, amely környezeti technológiákat épít ki a szerves hulladékáramok 
valorizálására. Elsősorban a trágya és a fermentált anyag tápanyag-visszanyerésére helyezik a 
hangsúlyt, és helyi felhasználásra „zöld trágyákat” állítanak elő. Célja a műtrágya 
előállításához és szállításához felhasznált energia csökkentése, a mezőgazdasági termelők 
számára költségegyenértékű alternatívát kínálva a földjük termőképességének javítására. 

 

 
Milyen más terméket kínálnak? 

- 

 
Melyek a termék használatának előnyei és milyen probléma megoldására alkalmas? 
Ez a technikailag tiszta termék szagtalan és színtelen, és alkalmas az ásványi műtrágyák 
pótlására a mezőgazdaságban. A Detricon által végzett sztrippelés/mosás energiatakarékos 
és gazdaságos technológia tiszta nitrogén - más tápanyagok nélkül (a tápanyagok 50% -os 
lassú, 50% -os gyors felszabadulása)- műtrágya helyben történő előállításához. 

 

 
Mi a termék tápanyag tartalma? 
Az előállított folyékony ammónium-nitrát aránya 50/50 ammónia és nitrát. Az N-P-K (%) 
arány 18-0-0 vagy 10-0-0. 

 
Milyen berendezéssel és módszerekkel lehet a terméket alkalmazni? 
A folyékony termésnövelőt ugyanúgy kell alkalmazni, mint a műtrágákat, kis dózisú műtrágya 
adagolására alkalmas géppel. Alkalmazás a vetés / ültetés előtt vagy pillanatában. 
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Hogyan kell a terméket használni? 
A Detricon technológiából származó ammónium-nitrát használható szabadföldi vagy üvegházi 
növényekben, például kukorica, fű, zöldségek, 0,5-1 tonna/ha kijuttatási dózissal. A pontos 
dózis a termésigénytől függ. Különös figyelmet fordítanak a fóliázásra: a permetezés 
levélkárosodást okozhat. Ezért ajánlatos közvetlenül a talajba bekeverni. 

 
Milyen hatósági engedéllyel rendelkezik és mely országokban?  
 
A Detricon strippelés és mosás eljárás EU szabadalommal rendelkezik.  

 
Mennyibe kerül? 

A termék ára 0.65-0.75 euro/kg N között változik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információ: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_295 
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