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Azotan/siarczan amonu uzyskany z surowego 
pofermentu metodą przemywania “AMFER” 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i 
innowacji„Horyzont2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818470. 

 

 

 

 
 

 Kluczowe informacje:  
 

 Kategoria produktu: PFC 1(C)(I)(b): płynny nieorganiczny nawóz 
wieloskładnikowy  

 Materiał wsadowy: poferment, frakcja ciekła, przetworzony obornik 

 Wygląd produktu: ciecz 

 Zawartość odżywcza (N-P-K %):18-0-0 | 7-0-0 

 Status produktu: przed wprowadzeniem na rynek 

 Ograniczenia w stosowaniu: nie dotyczy 

 Zezwolenie Państw Członkowskich: nie dotyczy 

 Obszar geograficzny: w pobliżu działających instalacji AMFER  

 Cena produktu:(€/ha, €/kg N; €/kg P2O5): cena rynkowa 
 
 

 Krótki opis produktu:  

Technologia przemywania od AMFER® pozwala na przetwarzanie wszystkich rodzajów strumieni odpadowych o 

zawartości suchej masy aż do 10%. Jest to system wsadowy lub (pół)ciągły. Oba spełniaja wymagania dla produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Dlatego też surowy poferment jest przetwarzany w procesie AMFER przed 

separacją frakcji ciekłej i stałej. W wyniku tego procesu powstaje frakcja ciekła o niskiej zawartości N i P oraz 

pasteryzowana frakcja stała o wysokiej zawartości P. 

Amoniak jest usuwany z cieczy, a następnie płukany roztworem kwasu w celu produkcji soli amonowych, takich jak 

azotan amonu i siarczan amonu. Oczekuje się, że produkty te zawierające odzyskany azot będą  zakwalifikowane w 

całej UE jako „nawozy mineralne” począwszy od 2021 roku. Oznacza to, że dopuszczalna do stosowania dawka 

wynosić będzie 250kg N/ha. Na poziomie gospodarstw, pozwala to zredukować potrzebę zakupu nawozu do 

minimum. Aplikacja nawozu jest identyczna jak w przypadku ciekłych nawozów azotowych oferowanych przez duże 

firmy nawozowe. 
 

Jak stosować:  

 Typ gospodarowania: każdy, konwencjonalny, ekologiczny (w 
zależności od sytuacji lokalnie) 

 Metody uprawy: polowa, szklarniowa 

 Zalecane uprawy: o wysokim zapotrzebowaniu na azot lub 
zarówno azot jak i siarkę. 

 Zalecane dawki: zależnie od gleby i zapotrzebowania upraw 

Słowa kluczowe: obieg zamknięty • azot • nawóz • odzysk 

Kontakt 

Imie I Nazwisko: Jan Willem 

Bijnagte     

Firma: Colsen 

Strona internetowa: www.colsen.nl 

e-mail: sales@colsen.nl 
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 Główne cechy produktu:  

 płynny nawóz azotowy 

 znane stężenie produktu, odpowiedni do stosowania w rolnictwie precyzyjnym 

 azot odzyskany z obornika 
 
 
 
 

 

 Główne zalety produktu:  

 odzyskany z obornika 

 obieg zamknięty 

 niskoemisyjny 
 
 
 
 

 

 Dlaczego warto wybrać ten produkt:  

Technologia AMFER umożliwi odzyskiwanie azotu z pofermentu, nawet przed separacją frakcji. Zabieg ten można 

przeprowadzic na poziomie gospodarstwa, dla optymalnego efektu obiegu zamkniętego w rolnictwie. Technologia 

AMFER jest także odpowiednia dla obiektów o większej skali. 

Opcja wyboru pomiędzy azotanem amonu i siarczanem amonu zapewnia elastyczność produkcji w zalezności od 

zapotrzebowania upraw lub rynkowego. Może się to zmieniać sezonowo. Ogromną korzyść w przypadku azotanu 

amonu stanowi brak innych składników mineralnych poza azotem.  
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