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Słowa kluczowe: nawóz organiczny, fermentacja, fermentacja beztlenowa, azot 

  

 Kategoria produktu: nawóz organiczny  

 Surowiec: odpady  

 Wygląd ogólny: proszek lub małe cząstki stałe  

 Zawartość składników odżywczych (N-P-K %): 0,09/0,2/0  

 Status produktu: testowany na małą skalę (w wazonach)  

 Ograniczenia w stosowaniu: metale poniżej limitu w klasyfikacji  

 Zezwolenia: brak 

 Zasięg geograficzny: UE 28 

 Cena: brak danych 

 

POFERMENT Z WSPÓŁFERMENTACJI OLEJÓW ROŚLINNYCH I 
ŚWIŃSKIEGO OBORNIKA W PROCESIE „VALUVOIL” 

Kluczowe informacje: 

Krótki opis:  

Podczas fermentacji beztlenowej (AD) odpadów organicznych w celu uzyskania biogazu, od 20 do 95% materii 

organicznej surowca ulega degradacji, w zależności od składu surowca, a otrzymany produkt uboczny w fazie 

płynno-stałej (poferment) jest stabilnym biologicznie i częściowo higienicznym produktem organicznym, który 

może być stosowany, jako nawóz. 

Skład pofermentu zależy od właściwości odpadów wykorzystywanych do rozkładu beztlenowego, ale można go 

uznać za mieszaninę wody, częściowo zdegradowanej materii organicznej i związków nieorganicznych. Wartość 

nawozową pofermentu należy oceniać nie tylko pod względem całkowitej zawartości składników pokarmowych, 

ale także pod kątem ich dostępności dla roślin. 

Pofermenty powstałe w procesie fermentacji beztlenowej przetestowano w doświadczeniach w celu określenia 

ich wpływu na rośliny i glebę, jako bionawóz i biostymulator. 

  

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: konwencjonalne  

 Metody uprawy: uprawy polowe, szklarnie  

 Zalecane uprawy: użytki zielone, zboża na ziarno, rośliny 
okopowe oraz w uprawach na zielonkę  

 Stosowane dawki: 40-80m3/ha  

Kontakt: 

Osoba: Dolores Hidalgo  

Firma: Fundación Cartif  

Web:www. cartif.com 

e-mail: dolhid@cartif.es 
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
  

Główne cechy produktu:  

Competitive Position and Advantage:  

 Nawóz płynny 

 Wysoka zawartość fosforu w produkcie 

 Stabilizuje materię organiczną 

  Azot i fosfor ulegają procesowi mineralizacji 

 Minimalna lub brak obecność bakterii patogenów 

 Bezwonny 

Główne zalety produktu: 

 Zwiększa ilość biomasy poprzez aktywność drobnoustrojów glebowych. 

 Większa skuteczność w działaniu. 

 Zmniejsza koszty gospodarowania odpadami zwierzęcymi. 

 Redukuje emisję gazów cieplarnianych. 

 Poprawia efektywności ekonomiczną instalacji fermentacji beztlenowej. 

Dlaczego warto wybrać ten produkt: 

POFERMENT Z WSPÓŁFERMENTACJI OLEJÓW ROŚLINNYCH I 
ŚWIŃSKIEGO MOCZU W PROCESIE „VALUVOIL” 

 

Dlaczego ten produkt jest najlepszy do rozwiązywania problemów z recyklingiem składników odżywczych? 
 
Obecnie celem procesu fermentacji jest wytworzenie standaryzowanego bionawozu (stałego lub płynnego), w 
którym poprawia się, jakość i przydatność do sprzedaży pozostałości po fermentacji beztlenowej. Jednak proces 
fermentacji może być również traktowane, jako przetwarzanie pofermentu. To podejście jest podobne do 
oczyszczania ścieków, gdzie składniki odżywcze i substancje organiczne są usuwane ze ścieków, aby uniemożliwić 
odprowadzenie ich do kanalizacji. 
 
Poferment jest ciekawym produktem, ponieważ jest wysokiej, jakości nawozem roślinnym, opartym na bogatym 
składzie makroskładników pokarmowych dla roślin, w tym azotu, fosforu, potasu i siarki, różnych mikroelementy jak 
również materii organicznej. 


