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MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Tytuł: 

 
 
Szkolenie: 

 

Co to za produkt? 

Roztwór siarczanu amonu (25% AmS) to nawóz rynkowy zawierający azot i siarkę, produkowany z 
pofermentu pochodzacego z biogazowni BENAS, przy użyciu zmodyfikowanego procesu 
przemywania. 

Kto jest sprzedawcą tego produktu? 

Sprzedawca produktu jest firma GNS. Firma GNS powstała w 1998 z inicjatywy 
Towarzystwa Ekologicznego Użytkowania Materiałów (Society for Ecological Utilization of 
Materials FÖST e.V.) w celu prowadzenia badań nad praktycznymi technologiami poprawy 
zrównoważonego użytkowania materiałów naturalnych.  

Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca i personel dostarczają wieloletniego 
doświadczenia w zakresie szerokiej gamy zastosowań. Współnie z firmami partnerskimi, 
GNS oferuje profesjonalną realizację kompleksowych zadań, począwszy od projektów 
naukowych i rozwoju technologii aż po nadzór nad wdrożeniami opracowanymi w zakresie 
tych projektów.  

Jakie sa inne produkty oferowane przez tego sprzedawcę? 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_668 

Jakie są zalety produktu i w jakich problemach ma zastosowanie? 

Pochodzacy z odzysku siarczan amonu to nawóz rynkowy zamykający pętlę nawozową. 
Neutralne pH roztworu siarczanu amonu sprawia, że jest on dobrze tolerowany przez 
rośliny. Wysokie stężenie 25% pozwala uniknąć krystalizacji na drodze parowania, dzięki 
czemu produkt nadaje się do bezpośredniej aplikacji. Produkt może być wykorzystany do 
produkcji roztworów nawozów mineralnych lub do wzbogacania/uszlachetniania obornika 
lub pofermentu o niskiej zawartości N. Odzysk azotu  pozwala zredukować emisje 
amoniaku, azotanu i podtlenku azotu.  

Jaka jest zawartość odżywcza produktu? 

Roztwór siarczanu amonu to płynny nawóz o neutralnym pH na poziomie 7,5. Bogaty jest w 

łatwo dostepne dla roślin azot N (NH4-N 48-57 g/kg) i siarkę S (56-65 g/kg) co stanowi 

wartość dodaną, dzieki której produkt spełnia specyficzne wymagania niektórych upraw. 

Jakie metody i sprzęt można wykorzystać do aplikacji produktu? 

W celu ograniczenia ryzyka emisji podczas aplikacji, zaleca się aplikowanie AmS doglebowo 
poprzez iniekcję lub powierzchniowo z natychmiastowym przyoraniem. 

Jak stosować produkt? 

Produkt można stosowac we wszystkich uprawach o wysokim zapotrzebowaniu na azot 
oraz, w szczególności, siarkę. Zalecane dawki zależą w większym stopniu od 
zapotrzebowania upraw na siarkę.  

 

Siarczan amonu ze współfermentacji kiszonki kukurydzy, obornika drobiowego i innych bioodpadów, 

uzyskany w procesie BENAS 
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Jakie zezwolenia posiada i w jakich krajach UE? 

Posiada zezwolenie zgdone z niemieckim rozporządzeniem nawozowym.  

Ile kosztuje? 

Cena produktu wynosi 300 €/kg N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie roztworu siarczanu amonu (po lewej) i stałego nawozu w postaci węglanu wapnia (po 
prawej) 

 
Więcej informacji: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_667 
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