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Słowa kluczowe: oddzielanie, usuwanie, wymywanie, wysoka zawartość amoniaku, nawóz mineralny 

  

 Zasięg geograficzny: UE 28 

 Kategoria produktu: nawóz mineralny  

 Status produktu: obecny na rynku  

 Surowiec: poferment lub gnojowica 

 Ogólny wygląd: ciecz, przezroczysta 

 Zawartość składników odżywczych N-P-K:  
Minimum 7% N/t  i 7% S Siarczan amonu, do 18% N/t Azotan 
amonu (50% N amonu i 50% N azotanu) 

 Materia organiczna: 0% 

 Pozostałe mikroelementy: zawartość minimalna  

 pH: 2-5 

 

CIEKŁY SIARCZAN AMONIAKU LUB AZOTAN AMONU Z 
POFERMETNU LUB GNOJOWICY, USUWANY I WYMYWANY 
H2SO4 LUB HNO3 W PROCESIE „CIRCULAR VALUES” 

Kluczowe informacje: 

Krótki opis:  

Podwyższona temperatura i pH w połączeniu z przemywaniem w procesie usuwania i oczyszczania pozwala na 

odprowadzenie prawie całego (85%) azotu mineralnego z gnojowicy do płynnego nawozu mineralnego w postaci 

siarczanu amonu lub płynnej saletry amonowej. To czysty, wysokiej, jakości nawóz bez zawartości substancji 

organicznych, odpowiedni do precyzyjnego nawożenia. Nie ma konieczności stosowania innych nawozów 

sztucznych. Ponieważ usuwany jest amoniak-N, zmniejsza się emisja NH3 dla pofermentu lub obornika 

 

  

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: niskonakładowe, konwencjonalne  

 Metody uprawy: uprawy polowe, szklarnie  

 Zalecane uprawy: wszystkie rośliny   

 Stosowane dawki: w zależności od N%, regionu, typu gleby, 
pory roku, uprawy, itp.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
   

Główne cechy produktu:  

Competitive Position and Advantage:  

 Różny surowiec (obornik, gnojowica, poferment, szara woda) 

 Wysoki poziom azotu (amoniakalnego) 

 Wolny od patogenów, larw owadów i nasion chwastów 

Główne zalety produktu: 

 100% efektywność nawozu  

 Zawartość azotu 7-18% 

Dlaczego warto wybrać ten produkt: 

CIEKŁY SIARCZAN AMONIAKU LUB AZOTAN AMONU Z 
POFERMETNU LUB SZLAMU, USUWANY I WYMYWANY H2SO4 
LUB HNO3 W PROCESIE „CIRCULAR VALUES” 

 

 Solidna technologia/produkt  

Kontakt: 

Osoba: Sven Mommers  

Firma: Circular Values 

Web: https://circularvalues.eu/ 

e-mail: sven.mommers@circularvalues.eu 


