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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Tytuł: 

 
 

Szkolenie: 
 

 Co to za produkt? 
Produkty AMFER to płynny nawóz azotowy w postaci azotanu lub siarczanu amonu odzyskanego z 

pofermentu metodą strippingu.  

Kto jest sprzedawcą produktu? 

Firma Colsen jest posiadaczem praw własności intelektualnej technologii AMFER. Colsen to innowacyjna 
firma rodzinna, zajmująca sie innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wody, energii i środowiska od 30 
lat.  

Jakie sa inne produkty/technologie oferowane przez tego sprzedawcę? 
Powiązana technologia: Technologia odzysku N w postaci azotanu/siarczanu amonu z surowego 

pofermentu w procesie strippingu „AMFER” (https://nutriman.net/farmer-

platform/technology/id_455). 
 

Jakie są zalety produktu i w jakich problemach ma zastosowanie? 
AMFER pozwala właścicielom biogazowni na odzyskiwanie azotu z pofermentu w formie cennego 

nawozu, jednocześnie wykorzystując ciepło odpadowe z biogazowni i redukując emisje azotu z 

magazynowania obornika. Oczekuje się, że te produkty z odzyskanym azotem będą  

zakwalifikowane w UE jako „nawozy mineralne” począwszy od 2021 roku. Na poziomie 

gospodarstw, pozwala to zredukować potrzebę zakupu nawozu do minimum. 

 

Jaka jest zawartość odżywcza produktu? 
Podukty nawozowe od AMFER® charakteryzuje wysoka zawartość azotu, np. azotan amonu (52% 

sm) zawiera 18% azotu, a siarczan amonu (35% sm) zawiera 7% azotu. 

Jakie metody i sprzęt można wykorzystać do aplikacji produku? 
Aplikacja nawozu jest identyczna jak w przypadku ciekłych nawozów azotowych, przy użyciu 
spryskiwacza. 

 

Jak stosować produkt? 
Te produkty azotowe moga byc stosowane w dawkach 250 kg N/ha. Zalecane dawki produktu 

zależą jednak od upraw i właściwości gleby. W zależności od sytuacji lokalnie, nawozy te mogą być 

stosowane we wszystkich systemach rolniczych (konwencjonalnych, ekologicznych, itp.) w 

uprawach wymagających nawożenia azotem lub azotem i siarką. 

Azotan/siarczan amonu uzyskany z surowego pofermentu metodą przemywania “AMFER” (id:454) 
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Jakie zezwolenia posiada i w jakich krajach UE? 
Brak. 

 

Ile kosztuje? 
Produkty czekają obecnie na wprowadzenie na rynek. Cena wyniesie około € 100/tonę. 

 
 
 

Więcej informacji: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_454 
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