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TECHNOLOGIE VOOR N-TERUGWINNING UIT 
VLOEIBARE MEST OF BIOGAS DIGESTAAT DOOR 
PRODUCTIE VAN VLOEIBARE MESTSTOF D.M.V. EEN 
PLASMAMESTVERWERKINGSSYSTEEM (ID:276) 

Trefwoorden: •stikstof •duurzaam •ammonium emissie reductie  

Samenvatting: 

 

Essentie: 

Concurrentiepositie en voordelen: 

 Vermindering ammoniak- en broeikasgasemissies bij mestopslag en veldtoepassing. 

 Hoge plant-opname van ammoniumnitraat leidt tot 30% meer opbrengst t.o.v. de onbehandelde controle. 

 Kostenreductie chemische stikstofmeststoffen door vervanging door hoogwaardige organische meststoffen. 

 Het met plasma behandelde product ruikt niet naar mest. 

Waarom is deze technologie ideaal voor nutriënten recovery problemen?  

De N2-technologie is uniek in het verminderen van de ammoniak- en broeikas- 

gasemissies en tegelijkertijd in het lokaal produceren van stikstofhoudende 

meststoffen door directe toevoeging van stikstof uit de lucht. Het verlagen van 

de pH-waarde stopt de uitstoot van ammoniak en vermindert het verlies van 

stikstof in de bedrijfscyclus. Deze gesloten stikstofcyclus maakt circulair nutriëntenbeheer mogelijk en vermindert 

de hoeveelheid benodigde chemische meststoffen. 
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Competitive Position and Advantage:  
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 Categorie technologie: mestverwerking 

 Input materiaal: vloeibare mest of vloeibaar biogas digestaat 

 Eindproduct(en): plasma behandelde vloeibare mest/biogas 
digestaat 

 Beschikbare capaciteit: 3000-4000 ton/jaar per unit 

 Geografisch gebied: wereldwijd 

 Technologie status: TRL7 

 EC/MS erkenning: EC 

N2 Applied ontwikkelde een mestverwerkingstechnologie om mest op het bedrijf te behandelen en om te zetten in 

een milieuvriendelijke organische meststof. De verwerkingseenheid gebruikt enkel elektriciteit (liefst uit 

herniewbare bron) om luchtstikstof op te vangen en toe te voegen aan de mest. Dit elimineert ammoniakverliezen 

tijdens de opslag en veldtoepassing en maakt deze plant-beschikbaar. Dit levert zowel een economisch voordeel 

op, als een oplossing voor milieu- en gezondheidsproblemen door emissies en een duurzame veeteelt. 

Stikstof in de vorm van ammoniak wordt op het bedrijf gerecycleerd en omgezet in stikstofmeststof. Het mineraal-

N-gehalte van het inputproduct wordt bijna verdubbeld. Uitgaande van 4 kg Totaal-N/m3 met 2 kg NH3-N, zal de 

behandeling leiden tot 6 kg Totaal-N/m3 met 4 kg mineraal-N als ammoniumnitraat. De plasmatechnologie maakt 

gebruik van elektriciteit om stikstof uit de lucht te fixeren en zo stikstofoxiden te vormen. In het absorptiesysteem 

worden de stikstofoxiden in de vloeistof geabsorbeerd en geneutraliseerd tot ±pH6. In combinatie met vrije 

ammoniak reageren de oxiden tot een stabiele ammoniumnitraatmeststof. 
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