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Fosfogips stanowi produkt odpadowy przy produkcji kwasu fosforowego, powsta

je on w wyniku reakcji kwasu siarkowego z surowcem fosforytowym. Średni skład wy
suszonego fosfogipsu z Z. Ch. Police jest następujęcy: 

CaS04•2 H20 - 94% 
Ca3(P04)2 - 2,3% 

CaF2 - 0,2% 

Si02 - 0,2-0,36% 
Na2SiF6 - 1,2-1,6% 
Inne - 1,52-2,3%. 
Wilgotność fosfogipsu podawanego na składowisko wynosi do 35%. Zawiera on nie

znaczne ilości (do 1,5%) wolnego kwasu fosforwego. Barwa fosfogipsu jest szara, 

czasem z odcieniem żołtawym. Ilość powstajęcego fosfogipsu dochodzi do 5 t na 1 t 

ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, zależnie od przerabianego surowca. W Instytucie 

Chemii Nieorganicznej wykonano analizę fosfogipsu apatytowego na zawartość metali 

ciężkich: 

metal % 

Pb 0,0003 

Cu 0,001 

Ni 0,001 
Ca 0,002 

Mn 0,006 
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metal % 
Ti 10-3-10-2 

Cr 10-4-1•- 3 

Sr ok. 1 

F 0,13 
As poniżej 0,0004 

Wniosek z przeprowadzonej analizy był następujęcy: zanieczyszczenie fosfogi

psu metalami ciężkimi jest tego samego rzędu jak zanieczyszczenie nawozów fosfo
rowych tymi metalami . 

Obecnie składowane jest ponad 25 milionów ton fosfogipsu w trzech zakładach 
produkujęcych kwas fosforowy w Polsce . Roczny przyrost ilości tego odpadu wynosi 
ok. 2344 tys. ton. Składowisko fosfogipsu w Policach zajmuje obecnie powierzchnię 

50 ha (przy wysokości usypu hałdy 37 m). W najbliższych latach zajdzie koniecz

ność powiększenia hałd do 85 ha. 

Szkodliwość składowania znacznych ilości fosfogipsu dla środowiska jest oczy

wista, polega ona zarówno na bezproduktywnym zajmowaniu ziemi uprawnej, jak i na 

zanieczyszczaniu wód wypłukiwanymi z hałdy zwięzkami fosforu i fluoru. 

Jednostki produkujęce odpad fosfogipsowy winny przed wysłaniem na składowiska 
poddać go procesowi neutralizacji za pomocę CaO. Koszt neutralizacji według anali

zy ekonomicznej wykonanej w IChN wynosi ok. 500 zł/t fosfogipsu [l]. 

W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce wiele badań dotyczęcych możliwości 
wykorzystania w rolnictwie fosfogipsu - substancji ubocznej powstajęcej podczas 

produkcji wysokoprocentowych nawozów fosforowych - jako środka użyźniajęcego gle

bę. 

Jakkolwiek wielu autorów wskazywało na celowość takiego rozwięzania wyniki ba

dań prowadzonych w tym zakresie nie zawsze były jednoznaczne i całkowicie przeko

nywajęce. 

W latach 1977-1981 stosunkowo obszerne prace na ten temat zrealizowano w Za
kładzie Nawożenia IUNG w Puławach. Autorzy badań (F. Gajek, J. Pajęk, G. Wilkas) 

przeprowadzili doświadczenia polowe i wazonowe, w których fosfogips pochodzęcy z 
hałd Zakładów Fosforowych w Gdańsku potraktowano jako źródło wapnia dla gleb o du
żym niedostatku tego składnika i małym wysyceniu kompleksu sorbcyjnego kationami 

o charakterze zasadowym. Doświadczenia przeprowadzono z ziemniakami, żytem, owsem, 

jęczmieniem, kukurydzę, kapustę pastewnę i lucernę. 

Stwierdzono niejednakowę reakcję roślin na stosowanie fosfogipsu . W zasadzie 

tylko kapusta pastewna i lucerna reagowały niewielkim wzrostem plonu na małe daw

ki fosfogipsu. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń autorzy formułuję ogólny 
wniosek, że uzyskiwane niewielkie wzrosty plonów (rzędu 3-4%) sę równoznaczne z 
brakiem jakiegokolwiek ekonomicznego uzasadnienia rolniczej utylizacji samego fo

sfogipsu. 
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Instytut Chemii Nieorganicznej zapoczętkował pracę nad muzliwościę wyproduko
wania z fosfogipsu w mieszance z torfem jako taniego podłoża do produkcji grzybów 

[3]. Powstało natomiast pytanie, czy granulat składajęcy się z fosfogipsu i torfu 
przerośnięty grzybnię może być wykorzystany w rolnictwie do celów nawozowych. 

W 1983 r. po otrzymaniu z IChN próby granulatów fosfogipsu założono wstępne 

doświadczenie wazonowe [2]. Doświadczenie założono w hali wegetacyjnej Oddziału 

IUNG w Bydgoszczy w wazonach typu Mitscherlicha po 8 kg gleby, w dwóch powtórze

niach. Doświadczenie przeprowadzono na glebie brunatnej wyługowanej o składzie me
chanicznym piasków gliniastych mocnych oraz c dużej zawartości fosforu i potasu. 

Odczyn gleby pH w KCl wynosił 6,4-6,6. Pod względem przydatności rolniczej gleba 
ta zaliczana jest do kompleksu 4 żytniego bardzo dobrego. 

W doświadczeniu wazonowym uprawiano w 1983 r. gorczycę na zielonę masę jako 

poplon, a w 1984 r. - jęczmień jary. Pod gorczycę zastosowano dwa preparaty fosfo

gipsu oznaczone przez autora numerami I i IX oraz nawożenie mineralne według na

stępujęcego schematu: 
1. Kontrola (bez nawożenia), 

2. Fosfogips I 160 g/wazon, 

3. Fosfogips IX 160 g/wazon, 

4. NPK (N - 1 g, P2•5 - 1 g, K2• - 1 g/wazon), 
5. Fosfogips I 80 g/wazon + NPK, 

6. Fosfogips I 160 g/ wazon+ NPK, 

7. Fosfogips IX 80 g/wazon + NPK, 

8. Fosfogips IX 160 g/wazon + NPK. 

Pod jęczmień zasiany w tych samych wazonach w następnym roku nie stosowano 

żadnego nawożenia. Uprawę jęczmienia traktowano bowiem jako sprawdzenie działania 
następczego fosfogipsu i nawożenia mineralnego zastosowanych pod gorczycę. 

Gorczycę wysiewano po 25 nasion na wazon, a po wschodach pozostawiono 20 roś

lin. Jęczmień wysiewano w ilości 1B ziarn, pozostawiano 15 roślin. Gorczycę sprzę

tano przy końcu października po wytworzeniu największej masy ogólnej. Jęczmień ja

ry sprzętano w okresie pełnej dojrzałości ziarna. 

Wyniki doświadczeń wazonowych przedstawiono w tabeli 1. Najwyższe plony zie

lonej i suchej masy gorczycy uzyskano przy stosowaniu nawożenia mineralnego, na

tomiast przy zastosowaniu obu preparatów fosfogipsu łęcznie z nawożeniem mineral
nym otrzymano zbliżony poziom plonów, nawet z pewnę tendencję do spadku, zwłasz

cza plonu suchej masy na obiektach z wyższymi dawkami fosfogipsu. Sam fosfogips I 

spowodował w stosunku do obiektu kontrolnego wzrost plonu gorczycy (o 28%), nato

miast fosfogips IX działał zdecydowanie słabiej (wzrost o 6%). 

Podobnie na nawożenie fosfogipsem reagował w następnym rok11 jęczmień jary, z 

tym że obydwa preparaty fosfogipsu powodowały zbliżony wzrost plonu ziarna w stal sonko do obiektu bez oawożenia (wzrost o 11 i 14%) i większy wzrost plonu słomy 
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(o 17 i 29%) . Również w drugim roku nie stwierdzono działania fosfogipsu przy je

go stosowaniu razem z nawozami mineralnymi. Dawki fosfogipsu na tle nawożenia mi

neralnego powodowały nawet pewnę tendencję do spadku plonu ziarna (porównanie 

obiektu 4 z obiektami 5-8). 

Analizujęc plony gorczycy i jęczmienia należy jednak zwrócić uwagę, że wyniki 
takie uzyskano w doświadczeniu wazonowym, w którym dawki fosfogipsu (a także na

wożenia mineralnego) w przeliczeniu na 1 ha (wg masy gleby) były zdecydowanie wię

ksze niż w doświadczeniu polowym. 

Tabela 1 

Plony roślin w doświadczeniach wazonowych (g/wazon) 

Dawki Gorczyca 1983 r. Jęczmień 1984 r. 

Nawozy fosfo- % gipsu zielona suchej sucha ziarno słoma g/wazon masa masa masy 

1. Kontrola (bez na-
wożenia) 52,0 13,5 7,0 17 ,9 20,6 

2. Fosfogips I 160 66,8 12 ,1 8,1 20,0 24,2 
3. Fosfogips IX 160 55,3 13,4 7,4 20,5 26 ,5 
4. NPK X 88,3 11, 7 10,3 36,2 57,2 
5. Fosfogips I + NPK 80 .86,5 11,8 10,2 32,4 57,3 
6. Fosfogips I+ NPK 160 76,0 11,1 8,4 34,9 63,2 
7. Fosfogips IX+ NPK 80 79,8 11,9 9,5 33,4 56,4 
8. Fosfogips IX+ NPK 160 80,0 11,2 9,0 30,3 58,7 

W 1984 r. przeprowadzono doświadczenie polowe z pastewnę odmianę jęczmienia 

jarego Aramir i średnio wczesnymi ziemniakami odmiany Pola. Doświadczenie zloka

lizowano w WOPR Minikowo na tym samym polu, z którego pobrano glebę do doświadcze

nia wazonowego w 1983 r. (charakterystykę gleby podano przy omawianiu doświadcze
nia wazonowego) . 

Ze względu na ograniczonę ilość fosfogipsu przerośniętego grzybnię (otrzymano 

partię około 800 kg) doświadczenie założono tylko w dwóch powtórzeniach według na

stępujęcego schematu: 

1. Kontrola (bez nawożenia), 

2. Fosfogips 45 t/ha, 

3. NPK, 
4. Fosfogips 30 t/ha + NPK, 

5. Fosfogips 45 t/ha + NPK. 

Powierzchnia poletek przy założeniu doświadczenia wynosiła 15 m2, do zbioru 

dla jęczmienia 9 m2 i 11 m2 dla ziemniaków. Zbiór jęczmienia przeprowadzono w 

okresie pełnej dojrzałości za pomocę kombajnu poletkowego, ziemniaki kopano ręcz

nie. 
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Na obiektach 3, 4 i 5 zastosowano następujące nawożenie mineralne : 
jęczmień jary - N - 80 kg, P2o5 - 60 kg, K2o - 120 kg/ha, 

ziemniaki - N - 120 kg, P2o5 - BO kg, K2o - 180 kg/ha. 
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Nawozy mineralne stosowano przed siewem lub sadzeniem roślin pod kultywator 

na głębokość około 10 cm w formie saletry amonowej, potrójnego superfosfatu i 60-

-procentowej soli potasowej. Azot przy uprawie jęczmienia zastosowano w dwóch daw

kach: 50 kg przed siewem+ 30 kg pogłównie w okresie pełni strzelania w źdźbło. 

Fosfogips stosowano razem z nawozami mineralnymi. 

Wyniki uzyskane w doświadczeniu polowym ilustruje tabela 2. Najwyższe plony 

jęczmienia jarego i ziemniaków uzyskano na obiektach, na których zastosowano tyl
ko nawożenie mineralne. Fosfogips zarówno przy stosowaniu 30, jak i 45 t / ha łęcz

nie z nawożeniem mineralnym nie wpłynęł w sposób wyraźny na zróżnicowanie plonów . 

Obserwowano jedynie minimalnę tendencję do wzrostu plonu przy zastosowaniu wyż

szej dawki fosfogipsu (obiekt 5), nastomiast sam fosfogips spowodował, w stosunku 

do obiek1u kontrolnego bez nawożenia,wzrost plonu ziarna jęczmienia o 16% i plonu 
ziemniaków o około 12%. Ponieważ fosfogips i zastosowane nawożenie mineralne nie 

wpłynęło w większym stopniu na zawartość suchej masy i skrobi w kłębach ziemnia

ków, plon skrobi z hektara kształtował się podobnie jak plon kłębów. 

T a b e 1 a 2 

Plony roślin w doświadczeniu polowym (t z ha) 

Jęczmleń jary 

Nawozy i dawki 

ziarno słoma 

1. Kontrola (bez na-
wożenia) 30,B 34,3 

2. Fosfogips , 45 t/ha 35,6 38 ,5 
3. NPK 38,7 47,2 
4. Fosfogips, 30 t/ha 

+ NPK 38,4 44,5 
5. Fosfogips, 45 t/ha 

+ NPK 39,2 48,3 

kłęby 

153,3 
171,7 
275 ,o 

266,0 

277,B 

Ziemniaki 

zawartość 
suchej 
masy 

% 

18,9 
18,7 
18,6 

18,6 

lB,B 

zawartość 
skrobi 

% 

14,3 
14,1 
14,0 

14,1 

14,2 

plon 
skrobi 

2,19 
2,42 
3,85 

3,75 

3,94 

Oczywiście na podstawie przeprowadzonego doświadczenia trudno wnioskować o 
istotności otrzymanych różnic w plonach. Jak wyjaśniono wyżej,ze względu na ogra

niczonę ilość dostarczonego fosfooipsu doświadczenie wykonano tylko w dwóch pow
tórzeniach, co w zasadzie wyklucza możliwość statystycznego opracowania uzyska

nych wyników. Jednak duża zgodność obu powtórzeń w poszczególnych obiektach wska

zuje na znaczne prawdopodobieństwo takiego, a nie innego uwarunkowania plonów pod 

wpływem badanego czynnika. 
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Niemniej uzyskanie pełnej odpowiedzi co do ewentualnego działania nawozowego 

fosfogipsu przerośniętego grzybnię z uwzględnieniem opłacalności stosowania takie

go zabiegu byłoby możliwe dopiero po przeprowadzeniu bardziej rozbudowanych doś

wiadczeń polowych, w których porównano by szerszy zakres zróżnicowania dawek fos
fogipsu i nawożenia mineralnego z uwzględnieniem większej ilości gatunków roślin 

pastewnych oraz gleb o różnym składzie mechanicznym, odczynie i pojemności komple

ksu sorpcyjnego. 
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