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Kontakt z nami 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa        
Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Czartoryskich  8 

24-100 Puławy 

81 4786 830   

Odwiedź nas w Internecie: www.iung.pulawy.pl 

 Poferment płynny stosuje się przy pomocy wo-

zów asenizacyjnych zaopatrzonych w płytki rozbry-

zgowe (aplikacja przedsiewna), węże rozlewowe   

(aplikacja pogłówna) lub metodą iniekcji doglebowej  

przy pomocy specjalnych aplikatorów.  

 Aplikacja doglebowa z natychmiastowym przy-

kryciem gleba wprowadzonego pofermentu jest naj-

korzystniejszym sposobem aplikacji, gdyż minimali-

zuje straty  gazowe azotu — cennego składnika   

pokarmowego.        

         Stałą frakcję pofermentu należy stosować 

przedsiewnie przy pomocy rozrzutnika nawozów. 

   Poferment stały i płynny przy stosowaniu 

przedsiewnym należy niezwłocznie przykryć glebą 

przy pomocy brony, pługa lub innych narzędzi upra-

wowych w celu ograniczenia strat azotu! 

ZAKŁAD ŻYWIENIA ROŚLIN I NAWOŻENIA 

 ROLNICZE  

WYKORZYSTANIE  

POFERMENTU  

Jak  stosować poferment?   Jeśli planujesz stosowanie pofermentu — poproś 

jego wytwórcę o przedstawienie wyników badań  

i  instrukcję stosowania!          

Wóz asenizacyjny  pobierający poferment ze zbiornika  
magazynującego  

www.joskin.com.pl  



Poferment surowy zawiera najważniejsze składniki 

pokarmowe roślin NPK w proporcjach  zbliżonych   

do optymalnych z uwagi na potrzeby pokarmowe ro-

ślin uprawnych. 

Poferment płynny po separacji jest ubogi w fosfor, 

dlatego składnik ten powinien być uzupełniony nawo-

zami mineralnymi w dawce dostosowanej do wyma-

gań roślin.  

Frakcja stała charakteryzuje się wąskim stosunkiem 

azotu do fosforu, tzn.  P  występuje w nadmiarze w 

stosunku do N. Dlatego dawki tego pofermentu po-

winny być dostosowane do potrzeb nawożenia fosfo-

rem, natomiast azot powinien być uzupełniony nawo-

zami mineralnymi.   

   Poferment jako nawóz  

Skład pofermentu może się znacząco różnić w zależności 

od surowców stosowanych w różnych  biogazowniach. 

Dlatego przy ustalaniu dawek pofermentu najlepiej byłoby 

wykorzystać wyniki analizy składu chemicznego pofer-

mentu z konkretnej biogazowni. Wytwórca oferujący po-

ferment do rolniczego wykorzystania jest zobowiązany do 

posiadania bieżących wyników analiz zawartości  składni-

ków nawozowych. 

⇒ Poferment surowy zawiera przeciętnie ok. 0,5% azotu
(czyli 5 kg N w 1m3), 0,2% P2O5 i 0,4 % K2O.   

⇒ Płynna frakcja pofermentu po separacji zawiera  
ok. 0,3% N, 0,09% P2O5 i 0,3 % K2O 

⇒ Frakcja stała  zawiera przeciętnie ok. 0,6% N,  
0,6 % P2O5 i 0,4 % K2O.   

Orientacyjne dawki  pofermentu na gruntach  ornych :        

⇒ Poferment surowy  -  30 m3 na 1 ha (w polu ozimin 
zaleca się podział całkowitej dawki: 15 m3 jesienią  
+ 15 m3 na wiosnę) 

⇒ Poferment płynny po separacji   -   60 m3 na 1 ha: 
zaleca się dzielić dawkę (30 m3 + 30 m3), ale możliwe 
jest zastosowanie całej dawki pod uprawy jare, nie 
później jednak niż na 10 –14 dni przed zasiewem  

⇒ Frakcja stała -   30 t na 1 ha jesienią lub wiosną  
przedsiewnie.  

  

Poferment jest to pozostałość po produkcji biogazu 

z różnych surowców lub odpadów organicznych. W 

biogazowniach rolniczych do produkcji biogazu sto-

suje się: 

• Biomasę roślinną (np. kiszonka kukurydzy, 

zbóż ) 

• Odpady  z przemysłu rolno—spożywczego 

(serwatka, wytłoki owocowo-warzywne itp. 

• Nawozy naturalne (gnojowica, pomiot drobiowy, 

obornik itp.). 

Poferment z biogazowni rolniczej może być wyko-

rzystany do nawożenia.  

Frakcja stała pofermentu po separacji  

   Surowy poferment ma postać zawiesiny o zawar-

tości suchej masy ok. 5%. W niektórych biogazow-

niach poferment poddawany jest separacji  

na frakcję płynną i stałą.  

Do celów  nawożenia może być wykorzystany za-

równo poferment surowy, jak też obie frakcje uzy-

skane po separacji.  

Stosowanie jesienią  

 Stosując poferment przedsiewnie pod oziminy 

należy pamiętać, że zbyt obfite nawożenie azotem 

jesienią osłabia mrozoodporność roślin. Jesienna 

dawka azotu nie powinna być większa niż 30-40 kg 

N/ha, co odpowiada dawce ok. 6-8 m3 surowego po-

fermentu na 1 ha. Wyższe dawki (ok. 16 m3/ha) moż-

na stosować na stanowiskach, gdzie pozostawiono 

na polu słomę zbóż, kukurydzy lub rzepaku. 

Kiszonka z kukurydzy jako substrat dla biogazowni  

Stosowanie wiosną 

 Poferment można stosować wiosną od momentu 

ruszenia wegetacji roślin ozimych, a w uprawach ja-

rych przedsiewnie i pogłównie. 

 Z uwagi na duży udział formy amonowej w pofer-

mencie płynnym (ok. 50% całkowitej ilości azotu)  

bezpieczniej jest zastosować poferment  

ok. 2 tygodni przed siewem roślin lub podzielić całko-

witą dawkę na przedsiewną i pogłówną. 

Co to jest poferment? 


