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 Wykorzystanie koncentratu mineralnego jako nawozu  

The use of mineral concentrate as fertilizer 

Główne cechy podkategorii 

Koncentrat mineralny to stężony roztwór mineralnych składników pokarmowych otrzymany w 
procesie separacji (np. filtracji membranowej lub odparowania) strumieni odpadów, który 
powoduje skoncentrowanie mineralnych składników odżywczych w produkcie końcowym w 
porównaniu z materiałem wsadowym. 

Koncentraty mineralne składają się głównie z azotu amonowego i rozpuszczalnego potasu. 
Głównym celem produkcji koncentratów mineralnych jest uniknięcie transportowania strumieni 
płynnych o niskiej zawartości składników odżywczych lub dostosowanie proporcji tych składników 
(azotu, potasu i siarki) w nawozach do wymagań upraw. Analiza przeprowadzona w dziesięciu 
zakładach pilotażowych w Holandii wykazała, że koncentraty mineralne produkowane w procesie 
odwróconej osmozy (RO) zawierają średnio 90% całkowitego azotu w postaci NH4 -N. Wsadowa 
frakcja płynna zawiera pewną ilość materii organicznej, która jest obecna w koncentratach 
mineralnych (1,3% materii organicznej lub 0,6% węgla organicznego). W porównaniu z gnojowicą 
świńską stosunek NH4-N do N całkowitego wzrasta z 66% do 90%.  

 

Materiał wsadowy 

Frakcja ciekła strumieni ścieków bogatych w azot mineralny i fosfor, w tym mocz lub gnojowica z 
hodowli zwierząt, ściek z fermentacji beztlenowej, odwodnione ścieki z oczyszczalni. 

 

Jak odbywa się produkcja? 

Pierwszy etap to separacja za pomocą wirówki dekantacyjnej, prasy ślimakowej lub taśmowej. 
Prowadzi to do rozdzielenia frakcji stałej i ciekłej. W procesie zintegrowanym z technologiami 
membranowymi frakcja ciekła jest dalej przetwarzana w celu usunięcia cząsteczek przy użyciu DAF 
(jednostki do flotacji rozpuszczonego powietrza), ultrafiltracji, nanofiltracji i filtrów papierowych. 
Procesy koagulacji i flokulacji mogą być stymulowane przy użyciu flokulantów. Oczyszczony ściek 
przechodzi jedene lub kilka etapów zwiększania stężenia przy użyciu jednostki odwróconej osmozy 
(RO). Woda jest przepychana pod ciśnieniem przez półprzepuszczalne membrany prowadzące do 
koncentracji minerałów i permeatu (oczyszczonej wody). Zanieczyszczenie membran solami i 
mikroorganizmami wymaga regularnego czyszczenia i konserwacji. Przesiąkanie  może wymagać 
dodatkowej obróbki za pomocą żywicy jonowymiennej, zanim zostanie odprowadzenie do wód 
powierzchniowych lub gleby będzie możliwe. W innych procesach frakcja ciekła po oddzieleniu 
może być również bezpośrednio zatężana przy użyciu parwonika w warunkach próżni lub 
ogrzewania. 
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Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin 
Koncentrat mineralny z procesu RO zawiera zwykle: N 5-9,5, P2O5 0-0,1 i K2O 6-11 kg/t 
(ID:520-593-1504) a nawet 65 kg/t K2O po dalszym odparowaniu (ID:1528).  

Przykłady produktów zawierających koncentrat mineralny, dostępnych na platformie dla 
rolników stworzonej w projekcie NUTRIMAN  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520 (Holandia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593 (Holandia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504 (Holandia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528 (Holandia) 

   
Rys. 1 Koncentrat mineralny od  Vlako (ID:520) Rys. 2 Aplikacja koncentratu mineralnego Maatschap Verhees’ (ID:593) 

   
Rys. 3 System VP-Hobe do produkcji koncentratu mineralnego (ID:1504) Rys. 4 System VP-Hobe do produkcji koncentratu NK (ID:1528) 

Koncentrat mineralny z gnojowicy świńskiej/bydlęcej produkowany przy użyciu sita prasy 
taśmowej i procesu odwróconej osmozy (ID: 520) dostarczany przez Vlako. Gnojowica mieszana w 
95% od trzody i w 5% od bydła lub norek rozdzielana jest na frakcję stałą i płynną za pomocą sita 
prasy taśmowej. Frakcja stała jest pasteryzowana i eksportowana. Dzięki przetwarzaniu frakcji 
ciekłej w procesie odwróconej osmozy, koncentrat mineralny jest oddzielany od czystej wody. 
Czysta woda służy do nawaniania podpowierzchniowego. Koncentrat mineralny firmy Vlako jest 
płynny i zawiera średnio: N 5-9,5, P2O5 0,1 i K2O 6-11 kg/t. 

Koncentrat mineralny z gnojowicy świńskiej produkowany jest przy użyciu sita prasy taśmowej i 
przetwarzany w procesie odwróconej osmozy (ID: 593) przez firmę Maatschap Verhees w Holandii. 
Produkt zawiera mocznik i azot amonowy. Średnia zawartość jest zróżnicowana w zależności od 
naturalnego pochodzenia produktu N 5,0-6,5; P2O5 0,0-0,1; K2O 6,0-9,0  kg/t.  

Koncentrat mineralny z obornika świńskiego lub pofermentu z systemu waloryzacji obornika VP-
Hobe (ID: 1504) jest również produkowany w Holandii. Produkowany koncentrat mineralny to 
płynny nawóz o zawartości 0,8% N i 0,9% K2O w 3,4% suchej masy. Firma produkuje również inny 
skoncentrowany produkt N/K2O poprzez dalsze odparowywanie (ID: 1528). Ciecz przepływa przez 
parownik z opadającym filmem z mechaniczną rekompresją pary. Odgrzanie cieczy w parowniku 
powoduje odparowywanie wody. Próżnia obniża się punkt wrzenia, dzięki czemu potrzeba mniej 
energii niż podczas parowania pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. Amoniak w 
dopływającej cieczy jest usuwany z produktu przez wymywanie i płukanie pary wypływającej z 
parownika kwasem siarkowym do otzrymania siarczanu amonu. Parownik redukuje koncentrację 
azotu i potasu do 25% suchej masy i 6,5% K2O.  
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528
https://nutriman.net/sites/default/files/2021-01/Technology VPHobe evaporator picture_2.jpg
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Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne 
zalecenia. 

Koncentrat mineralny może być stosowany w rolnictwie konwencjonalnym, do okrywania 
świeżych warzyw, roślin okopowych, kukurydzy na ziarno i kolb, trwałych użytków zielonych oraz 
roślin strączkowych i wysokobiałkowych. Zalecana dawka aplikacyjna zależy od zapotrzebowania 
upraw i wyników analiz glebowych. Obecnie maksymalna dopuszczalna dawka wynosi to 170 kg 
N/ha stosując jako obornik (230-250 kg N/ha dla gospodarstw mleczarskich objętych 
odstępstwem). W Holandii produkt jest akceptowany jako pilotażowy nawóz RENURE definiowany 
jako przetworzone frakcje obornika, które mogą zastąpić nawozy chemiczne. Aplikacje można 
przeprowadzić przy użyciu systemu do wtrysku gnojowicy. Obowiązkowo nalezy stosować 
niskoemisyjne techniki aplikacji, aby zapobieć ulatnianiu się amoniaku. Koncentrat mineralny 
można mieszać z obornikiem/gnojowicą i/lub rozcieńczyć wodą przed aplikacją na użytkach 
zielonych.  

Korzyści dla rolników 

N i K w koncentracie mineralnym otrzymanym w procesie RO (ID: 520-593-1504-1528) są w 
większości dostępne dla roślin, co skutkuje wyższą wartością odżywczą w porównaniu z 
nieprzetworzonym obornikiem. Odzysk N i K z obornika przyczynia się do zamykania rolniczych 
cykli składników odżywczych. Produkt jest wytwarzany lokalnie dla miejscowych rolników. 
Skuteczność agronomiczna koncentratów mineralnych została przetestowana w kontrolowanych 
warunkach w doświadczeniach doniczkowych i polowych na gruntach ornych i użytkach zielonych. 
Potas jest równie skuteczny jak mineralne nawozy potasowe. Wartość referencyjnego nawozu 
chemicznego wynosi 100%, chociaż nie oznacza to, że nawozy chemiczne są w 100% skuteczne. 
Aby zapobiec ulatnianiu się amoniaku, koncentraty mineralne wymagają płytkiej aplikacji lub 
wstrzyknięcia do gleby. Wartość zastępczą nawozu azotowego (NRFV) określa się w odniesieniu do 
nawozu chemicznego. W warunkach kontrolowanych (eksperymenty doniczkowe) koncentraty 
mineralne są prawie porównywalne w działaniu z azotanem wapniowo-amonowym (NFRV zbliża 
się do pełnej wartości zastępczej równej 100%). W warunkach polowych należy zwrócić uwagę na 
technikę aplikacji (rozprowadzanie powierzchniowe lub wstrzykiwanie). Efektywność 
środowiskową koncentratów mineralnych testowano sprawdzając ich wpływ na akumulację 
azotanów w glebie, akumulację azotanów w wodach gruntowych, ulatnianie się amoniaku i emisje 
gazów cieplarnianych. Nie ma dowodów na to, że koncentraty mineralne zwiększają koncentrację 
azotanów w wodach gruntowych.  rzeczywistości pomiary wykazują stosunkowo niskie wartości w 
porównaniu z zastosowaniem saletry wapniowo-amonowej (CAN) oraz gnojowicy od swiń i bydła. 
Dotyczy to również akumulacji azotanów w glebie, gdzie koncentraty mineralne wykazują najniży 
poziom. Aby zapobiec ulatnianiu się amoniaku, koncentraty mineralne należy aplikować do gleby. 
Emisje N2O powodowane przez koncentraty mineralne są wyższe w porównaniu z CAN, ale niższe 
w porównaniu z mocznikiem z nawozu chemicznego. Ogólne wyniki efektywności agronomicznej i 
środowiskowej koncentratów mineralnych są zgodne efektywnością chemicznych nawozów 
azotowych. 

Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń. 

Będąc produktem z odzysku z obornika, koncentraty mineralne (ID: 520-593-1504-1528) są 
według prawa traktowane jako obornik i nie mogą być stosowane jako nawozy chemiczne w 
rozumieniu Dyrektywy Azotanowej. Obecnie produkt ten musi konkurować z obornikiem 
zwierzęcym i dlatego nie ma jeszcze określonej wartości (finansowej). Na dalszym etapie 
koncentracji konieczne jest podjęcie wysiłku, aby spełnić proponowane kryteria dla płynnych 
produktów nawozowych w ramach nowego fakultatywnego rozporzadzenia europejskiego 
dotyczącego produktów nawozowych, jeżeli celem jest wprowadzenie produktu do obrotu w UE. 
Wreszcie, koncentraty mineralne są produktami otrzymanymi z obornika i dlatego muszą spełniać 
wymogi dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.  
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Ramy prawne regulujące stosowanie  

Specyficzne krajowe uwarunkowania prawne 

Wszystkie cztery koncentraty mineralne (ID: 520-593-1504-1528) pochodzą z Holandii i spełniają 
wymogi holenderskiej ustawy nawozowej (Meststoffenwet). Produkt jest dopuszczony do 
sprzedaży w Holandii jako nawóz pilotażowy RENURE, co oznacza, że produkt ten nie będzie już 
definiowany jako obornik i jego aplikacja nie będzie zależna od Dyrektywy Azotanowej. Produkt 
otrzymał pozwolenie pilotażowe do czasu oficjalnego zatwierdzenia przez KE. Dlatego aplikacja 
produktu nie jest ograniczona do 170 kg N/ha.  

 

Rozporządzenie UE w sprawie Produktów Nawozowych 

ID:520 jest zgodny z Rozporządzeniem EU w sprawie Produktów Nawozowych 2019/1009 PFC 1 C 
(I)(b) jako płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  

ID:593 jest zgodny z Rozporządzeniem EU w sprawie Produktów Nawozowych 2019/1009 PFC 1 B 
(II) jako płynny nawóz organiczno-mineralny. 

ID:1504 jest zgodny z Rozporządzeniem EU w sprawie Produktów Nawozowych 2019/1009 PFC 1 C 
(I)(b) jako płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy. 

ID:1528 jest zgodny z Rozporządzeniem EU w sprawie Produktów Nawozowych 2019/1009 PFC 1 C 
(I)(b) jako płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy 

Ocena ekonomiczna zastosowania produktów 

Koszt stosowania produktu ID:593-1504 wyniesie dla rolnika € 0 za tonę produktu dostarczonego 
na pole (nie wliczając kosztów aplikacji) oraz € 0-5 za ID:520 natomiast w przypadku ID: 1528 koszt 
to około € 5-10 za tonę na miejscu.  

Wskazówki dotyczące najlepszej praktyki zarządzania, uwzględniające specyficzne warunki na 
danym obszarze, dotyczące aplikacji produktu w określonych przypadkach (polepszacz gleby, 
podłoże uprawowe, nawóz organiczny, itd.). 

Dawkowanie 

 Nawozy mineralne: 

o ID:520-593-1504 zależy od zapotrzebowania upraw i wyników analiz 
glebowych, obecnie maksymalna dawka to 170 kg N/ha jako obornika 
zwierzęcego, zgodnie z Dyrektywą Azotanową. 

o ID:1528 6-10 t/ha biorąc pod uwagę aplikację K2O w ilości 200-300 kg /ha; 
dawki zależą od  zapotrzebowania upraw i wyników analiz glebowych 

 

Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny 

Koncentrat mineralny powinien być przechowywany w zamkniętych pojemnikach w suchym 
miejscu bez wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zapobiegnie to 
ulatnianiu się amoniaku, co obniża wartość N nawozu. Ze względu na wysokie stężenie amonu, 
należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu produktu i aplikacji na polu.  

 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520 (Netherlands) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593 (Netherlands) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504 (Netherlands) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528 (Netherlands) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_520
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_593
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1504
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1528

