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 Productcategorie:  PFC 1(C)(I)(b): Vloeibare anorganische 
macronutrient meststof  

 Inputmateriaal:  Digestaat, vloeibare fractie/voorbehandelde mest 

 Visueel: vloeibaar 

 Nutriënten (N-P-K): 18-0-0 | 7-0-0 

 Product markt status: vóór marktintroductie 

 Toepassingsbeperkingen: / 

 Beschikbaarheid toelating cf instantie lidstaat: / 

 Geografisch (toepassing): nabijheid van operationele AMFER 
installaties 

 Productprijs: (€/ha, € / kg N; € / kg P2O5): marktprijzen 

Kernfeiten: 

Hoe gebruiken: 

 Type landbouw: conventioneel en bio-landbouw (afhankelijk van lokale situatie) 

 Teeltmethoden : volleveld, serreteelt 

 Aanbevolen gewassen: stikstof-behoeftige gewassen of stikstof- en zwavelbehoeftige gewassen  

 Dosering: afhankelijk van bodem en gewas 

 
 

Kernwoorden: Circulair • Stikstof • Meststof • Terugwinning 

 

Samenvatting:  
  

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.  
  

De AMFER®-strippingtechnologie kan alle soorten afvalstromen tot 10% ds behandelen. Het systeem werkt als een 

batchproces of als een semi-continu proces. Beide kunnen de validatievereisten voor dierlijke bijproducten 

doorstaan. Daarom wordt het ruwe digestaat in de AMFER behandeld vóór de vast-vloeistofscheiding. Het resultaat 

is een vloeibare fractie met een laag gehalte aan N en P en een gepasteuriseerde vaste fractie die rijk is aan P.  

Ammoniak wordt uit de vloeistof verwijderd en gewassen met een zuuroplossing om een ammoniumzout zoals 

ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat te produceren. Verwacht wordt dat deze teruggewonnen stikstofproducten 

vanaf 2021 in de hele EU als "minerale meststof" zullen worden vermeld. Dat betekent dat die stikstofproducten 

mogen worden uitgereden in de 250 kg N/ha-ruimte. Op bedrijfsniveau wordt de aankoop van kunstmest hierdoor 

tot een minimum beperkt. De toepassing van de meststof is identiek aan die van vloeibare stikstofmeststoffen van 

de grote meststoffenfabrikanten. 

AMMONIUMNITRAAT/SULFAAT UIT RUW DIGESTAAT 

VIA HET “AMFER” STRIP PROCES 
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Kenmerken product: 

 Vloeibare stikstof-meststof 

 Gekende concentratie m.a.w. geschikt voor precisie-bemesting 

 Teruggewonnen stikstof uit mest 

Voordelen product(gebruik): 

 Teruggewonnen uit mest  

 Circulair 

 Lage emissie 

Waar voor uw geld: 

De AMFER-technologie is in staat om stikstof uit digestaat terug te winnen, 

zelfs voordat het gescheiden wordt. Dit kan op boerderijniveau, voor het 

optimale circulaire landbouwconcept. Maar AMFER is ook geschikt voor 

grootschalige mestverwerkingsinstallaties.   

De mogelijkheid om te kiezen tussen ammoniumnitraat en sulfaat geeft meer 

flexibiliteit om te produceren wat de gewassen of de markt nodig hebben. Dit 

kan variëren tijdens het seizoen. Het grote voordeel van ammoniumnitraat is 

de afwezigheid van andere mineralen dan stikstof.   
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Competitive Position and Advantage:  

Contact 

Naam: Jan Willem Bijnagte 

Bedrijf: Colsen 

Web: www.colsen.nl 

e-mail: sales@colsen.nl 
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