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ammonia sulphate or ammonia nitrate from digestate or slurries stripped and scrubbed with H2SO4 

or HNO3 by "Circular Values" process  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VLOEIBAAR AMMONIUMSULFAAT OF AMMONIUMNITRAAT 
UIT DIGESTAAT OF SLIB, GESTRIPT EN GESCHROBD MET 
H2SO4 OF HNO3 VOLGENS HET "CIRCULAR VALUES"-PROCES 

 

Kernwoorden:  • scheiding • strippen • scrubben • hoge N inhoud • kunstmest 

  

 

 Geografische focus: EU28 

 Productcategorie:: vergelijkbaar met kunstmest 

 Productstatus: op de markt 

 Inputmateriaal: digestaat of drijfmest 

 Visueel: vloeibaar, transparant 

 Nutriënten N-P-K: 
o Minimum 7% N and 7% S ammoniumsulfaat, en tot 18% N in 

ammoniumnitraat (50% Ammonium-N and 50% nitrate-N) 

 Organisch material: 0%  

 Andere micro-nutriënten: / 

 pH: 2-5 

 Vergunningen/certificatie: cfr supra vereist geen certificatie, 
ontheffing of mestvervoersdocumenten (Vlaanderen) 

Kernfeiten: 

Samenvatting 

De verhoogde temperatuur en pH in combinatie met een zure wasbeurt maakt het mogelijk om bijna alle (85%) 
minerale stikstof uit het digestaat of de drijfmest te strippen en te schrobben tot een vloeibare minerale meststof 
ammoniumsulfaat of ammoniumnitraatvloeistof. Dit is een zuivere, hoogwaardige meststof zonder organische 
stof, die geschikt is voor precisiebemesting. Omdat het proces de ammonium-N verwijdert, kunnen de NH3-
emissies van mest, digestaat of het (na)vergistingsproces gereduceerd worden. Het produceren van hoogwaardige 
meststof is de nevenstroom die kunstmest vervangt. 

Hoe gebruiken: 

 Type landbouw: gangbaar, lage(re) voetafdruk/geïntegreerd 

 Teeltmethoden: volleveld, serreteelt, irrigatiesystemene 

 Aanbevolen gewassen: alle 

 Dosering: afhankelijk van N-inhoud en N-gevoelige zone, alsook 
van seizoen, type bodem, gewas,…) 

 

  

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.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Kenmerken product:  

Competitive Position and Advantage:  

 Verschillende aanvoerstromen (mest en andere drijfmest, spijsvertering, lozingswater,...) mogelijk 

 Hoog (ammoniak) stikstofgehalte 

 Vrij van ziekteverwekkers, insectenlarven en onkruidzaden 

Voordelen product(gebruik): 

 100% efficiente meststof 

 N-inhoud tussen 7 en 18% 

Waar voor uw geld: 
 

- Robuuste technologie & product 

- De ammoniumnitraat- of ammoniumsulfaatmeststof die 

voortkomt uit de Circular Values-technologie is t.o.v. de 

klassieke  N-kunstmeststoffen  een competitief geprijsde 

stikstof(-zwavel)meststof die op dezelfde manier en in 

dezelfde concentraties als deze meststoffen kan worden 

gebruikt. 

 

 

 

Contact 

Name: Sven Mommers 

Company: Circular Values 

Web: https://circularvalues.eu/ 

e-mail: sven.mommers@circularvalues.eu 
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