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AKTUALNE MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI 
NAWOZÓW MIKROELEMENTOWYCH W KRAJU 

NA TLE STANU I TENDENCJI ŚWIATOWYCH

Instytut N awozów  Sztucznych

Zagadnienie produkcji nawozów mikroelementowych nabiera coraz 
szerszego znaczenia zarówno za granicą jak w kraju. Wiąże się ono 
ściśle z intensyfikacją produkcji rolnej poprzez zwiększenie na wwożenia 
NPK i Ca, z równoczesną potrzebą zachowania pełnej wartości biolo
gicznej otrzymanego plonu oraz potrzebą uzupełniania zapasów gle
bowych.

Statystyka stosowania mikroelementów w świecie nie jest dokładna. 
Wydaje się jednak, że zużycie ich zwiększa się, szczególnie na tych 
obszarach, gdzie wystąpiły już objawy niedoboru mikroelementów.

Stosowanie mikronawozów wiąże się ściśle ze zdrowotnością ludzi 
i zwierząt. Ten wzgląd ogranicza możliwości wykorzystania niektórych 
surowców i odpadów przemysłowych, zawierających szkodliwe dla zdro
wia pierwiastki, jak chrom, ołów czy arsen, jakkolwiek przy swa jalność 
tych pierwiastków przez poszczególne gatunki roślin nie jest jedna
kowa.

Obecny rozwój produkcji nawozów mikroelementowych w świecie 
idzie w następujących kierunkach:

— dodawania mikroelementów do nawozów podstawowych, głównie 
w celu uzupełnienia zapasów glebowych zubożonych przez zebrane plony,

— produkcji mikronawozów w celu stosowania ich tam, gdzie za
chodzi tego widoczna potrzeba,

— opracowywania ekonomicznych form nawozów i takich sposobów 
ich stosowania, aby nie budziły zastrzeżeń z punktu widzenia zdrowot
ności i bezpieczeństwa pracy.
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Dużym problemem jest sprawa standaryzacji nawozów mikroele
mentowych. aby zapewnić odbiorcom zarówno minimalne, jak i dopusz
czalnie maksymalne zawartości poszczególnych mikroskładników.

Mikroelementy można produkować i stosować jako niezależne mikro- 
nawozy. Można je również wyprowadzać do nawozów pojedynczych lub 
kompleksowych w procesie produkcyjnym lub w czasie rozprowadzania 
między odbiorców podczas sporządzania mieszanek nawozowych.

AKTUALNY STAN  PRODUKCJI NAWOZÓW MIKROELEMENTOWYCH
W ŚWIECIE

Według S l a c k  a [7] w roku 1964/65 zużyto w USA następujące 
ilości związków mikroelementowych w tonach: boru — 2670, miedzi —  
563, żelaza — 13 983, manganu — 4827, cynku — 9317. mieszanek — 
13 086.

Ilości zużyte łącznie z makronawozami nie są znane. Asortyment pro
dukowanych mikronawozów i preparatów mikronawozowych z roku na 
rok wzrasta. W 1969 r. w USA same tylko mikronawozy wytwarzały 
42 firmy.

Poniżej przedstawiamy najczęściej produkowane i stosowane w świe- 
cie nośniki mikroelementowe oraz rozwiązania technologiczne, pozwala
jące na łączenie ich z makronawozami.

M IKRONAW OZY I PR E PA R A T Y  MIKROELEMENTOWE

Sole techniczne i tlenk i . Stanowią one większość występujących 
w handlu związków mikroelementowych.

B o r  — jest zazwyczaj stosowany w formie boranów w materiałach 
zawierających 14—20% czystego składnika. Aktualnie istnieją tendencje 
do stosowania form skoncentrowanych zarówno przy dodawaniu do 
makronawozów, jak przy stosowaniu w formie oprysków.

M i e d ź  — jest na ogół stosowana jako siarczan (CuS0 4  * 5H2 0), za
wierający 25.2% Cu, lub tlenek (CuO). zawierający 70% Cu. Siarczan 
jest produkowany w formie proszku, drobnego kryształu lub kryształu 
granulowanego. Obojętne i lekko alkaliczne roztwory są czasem odpo
wiednie do stosowania dolistnego.

Ż e l a z o  — jest dostarczane w formie siarczanowej głównie do sto
sowania doglebowego. Dolistnie stosuje się siarczan żelazawy oraz 
szczawian żelaza zawierający 30% Fe.

M a n g a n  — jest dostępny w formie siarczanu i tlenków. Z form 
tlenkowych efektywniejszy jest tlenek niż dwutlenek. Tlenek produ
kowany jest jako preparat zawierający 48% Mn i 60—65% Mn. Siarczan
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zawiera 27—28% Mn i jest dostarczany w formie proszku lub granul. 
Do oprysku używa się formy siarczanowej i tlenkowej manganowej 
(MnO).

C y n k  — wytwarza się jako siarczan i tlenek. Zazwyczaj stosuje 
się go w formie siarczanu jednowodnego, zawierającego 36% Zn. Jest 
produkowany w formie proszku lub granul. Do oprysku stosuje się 
głównie formę tlenkową.

M o l i b d e n  — stosuje się w formie molibdenianu amonowego 
(54% Mo) lub molibdenianu sodowego (39,6% Mo). W USA produko
wany jest preparat molibdenowy Moly-Gro, używany do zaprawiania 
nasion [6 ].

Chelaty m ikroelem entowe. Od 17 lat związki chela to we są używane 
w żywieniu roślin. Chelaty produkuje się w  oparciu o chelatory synte
tyczne typu kwasów aminokarboksylowych (EDTA i jego pochodne) 
oraz polifosforanów, lub chelatory naturalne, otrzymywane przy prze
róbce materiału organicznego. Do drugiej grupy zalicza się chelatory 
typu ligninosulfokwasów, garbników katechinowych i polikatechinowych 
oraz ekstrakty z korzeni roślin.

Chelaty są wytwarzane w formie stałej lub płynnej i mogą być sto
sowane samodzielnie lub jako dodatki do nawozów stałych bądź płyn
nych. W handlu znajdują się formy jedno-, dwu- i wieloskładnikowe. 
Zawierają one na ogół 8— 14% składnika metalicznego. Chelaty synte
tyczne typu EDTA wytwarza się jako sole mikroelementowe sodowe.

Na ogół chelaty syntetyczne są znacznie droższe i odznaczają się 
większą trwałością w roztworach niż chelaty naturalne. Trwałość wią
zania metalu w chelacie nie jest jednakowa dla wszystkich metali. Za
zwyczaj idąc od silnie do słabo schelatowanych, uzyskamy następujący 
szereg: Fe3+, Cu, Zn, Fe2+, Mn, Ca, Mg [8 ]. Z rolniczego punktu widze
nia idealnym związkiem chelatującym byłby taki, którego połączenie 
chelatowe z poszczególnymi mikroelementami odznaczałoby się jednako
wymi stałymi trwałościami, co uniemożliwiłoby wymianę metali sche
latowanych z metalami znajdującymi się w glebie. Równocześnie jednak 
chelaty powinny być na tyle trwałe, żeby nie następowało uwstecznia
nie mikroelementów pod wpływem fosforu glebowego. Dotychczas jed
nak takiego idealnego chelatora nie znamy, niemniej jednak wprowa
dzane do praktyki chelatory wykazują wysoką efektywność i umożli
wiają roślinom pobieranie mikroelementów w trakcie całego okresu w e
getacji, niezależnie od pH gleby.

Uwagi te nie mają istotnego znaczenia w przypadku stosowania 
mikronawozów dolistnie.
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Według badań amerykańskich dolistne stosowanie chelatów mikroele
mentowych powoduje często zwiększenie plonów o 10— 30%, nawet wte
dy, gdy nie zaznaczają się niedobory mikroelementów w  glebie i w roś
linie [8 ].

Chelaty są produkowane w skali przemysłowej głównie w USA przez 
kilkanaście firm. Wyraźny wzrost ich produkcji świadczy o zwiększają
cym się w ostatnich latach zainteresowaniu tą formą nawozową.

Badania przeprowadzane w  USA wykazały 5- do 12-krotny wzrost 
efektywności nawożenia chelatami w porównaniu do technicznych soli. 
Stąd wynika atrakcyjność tej formy mikronawozów.

Fry ty  i stopy metali. Produkcję frytów w skali przemysłowej roz
poczęto w latach pięćdziesiątych w USA i Kanadzie. Są to produkty za
wierające mikroelementy w formie nierozpuszczalnej w wodzie. Otrzy
muje się je przez spiekanie lub stapianie w temperaiturze ok. 1 0 0 0  do 
1400°C łatwo topliwych materiałów, zawierających mikroelementy. Pro
dukowane są: spieki łatwo topliwych rud, zawierających jeden z mikro
elementów lub potas z rudami lub odpadami innych mikroelementów  
oraz szkliwa, sporządzane najczęściej z rudy borowo-krzemionkowej z 
dodatkiem alkaliów.

W ogólnych zarysach technologia wytwarzania polega na przygoto
waniu z wyjściowych produktów płynnej masy, którą następnie granu
luje się, wlewając w chłodną wodę. Z kolei granule suszy się i rozdrab
nia. Przyswajalność frytów zależy głównie od stopnia rozdrobnienia 
otrzymanego materiału. Wytwarza się je jako jedno-, dwu- i wieloskład
nikowe. Fry ty stosuje się wyłącznie doglebowo, głównie w formie do
datków do makronawozów. Najbardziej znanym producentem jest Ferro 
Corp. w  USA. Robi się je aktualnie w formie granulowanego proszku.

W NRF produkuje się nawóz mikroelementowy o nazwie Metallmehl. 
Jest to stop cynkowo-miedziowy produkowany przez firmę Walter Jost 
G.m.b.H. Według doniesień literatury popyt na ten materiał zwiększa 
się. Ponadto produkuje się tam mikrona wozy typu szkliw na bazie szlak 
hutniczych.

W PRO W ADZANIE MIKROELEMENTÓW DO G RANULI NAW OZOW EJ

Granulowane nawozy, szczególnie fosforowe i kompleksowe, są często 
odpowiednim nośnikiem dla mikroelementów. Jeżeli mikroelementy są 
wprowadzane w procesie fabrycznym, unika się segregacji oraz zapew
nia uzyskanie jednolitej mieszaniny podczas mieszania. Mikroelementy 
muszą być wprowadzane w takim momencie procesu technologicznego, 
który gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie w nawozie, odpowiednie 
pH i temperaturę.
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Mikroelementy są na ogół wprowadzane do pulpy poreakcyjnej lub 
do granulatora w postaci soli technicznych, tlenków lub frytów. Nie
mniej znane są przypadki wprowdzania mikroelementów do kwasu fos
forowego, użytego następnie do produkcji superfosfatu potrójnego [3].

Oprócz wymienionych nośników mikroelementowych istnieje możli
wość dodawania mniej kosztownych surowców, szczególnie podczas w y
twarzania nawozów kompleksowych i mieszanych. Często zabieg ten jest 
poprzedzany uaktywnieniem surowców mikroelementowych w celu 
przeprowadzenia zawartych w nich związków w formy rozpuszczalne. 
Stosowane są do tego celu roztwory amonizowane, kwas azotowy, super- 
fosfat.

W 1964 r. opatentowano w USA bardzo interesujący sposób preparo
wania rudy manganowej w celu dodawania jej do nawozów mieszanych 
po uprzednim spaleniu z siarką. Uzyskany materiał zawierał mieszaninę 
związków manganu o różnym stopniu rozpuszczalności w  wodzie i sła
bych kwasach [91. W Czechosłowacji natomiast opracowano technologię 
wytwarzania metafosforanów mikroelementowych wprowadzanych w tej 
formie do makronawozów [7].

Dodawanie mikroelementów do nawozów kompleksowych typu amo- 
foska i nitrofoska stwarza szereg problemów wynikających z reakcji 
między materiałem mikroelementowym i składnikami tworzącymi gra
nulę nawozową.

Ogólnie można by powiedzieć, że rozpuszczalność w  wodzie mikroele
mentów w formie soli jest redukowana po ich wprowadzeniu w  trakcie 
wytwarzania nawozów kompleksowych. Zmniejsza się również rozpusz
czalność chelatów, które na ogół nie są polecane przez producentów 
jako materiał wprowadzający mikroelementy do granuli makronawozu. 
Zmniejszenie się rozpuszczalności soli mikroelementowych w wodzie za
chodzi głównie przy pH 6 do 7 podczas procesu amonizacji [5]. Szczegól
nie jaskrawo jest to widoczne w przypadku cynku, który tworzy wtedy 
nierozpuszczalne fosforany cynku lub fosforany amonowo-cynkowe. Stąd 
uzasadnione jest wprowadzanie mikroelementów po amonizacji.

Należy podkreślić, że z dodawaniem mikroelementów do granuli na
wozowej wiąże się również niebezpieczeństwo zmniejszania się rozpusz
czalności fosforu w wodzie. Dzieje się to głównie przy dodawaniu siar
czanów cynku i manganu. Ponadto związki cynku powodują, że materiał 
nawozowy ma tendencję do zbrylania się.

Najbardziej odpowiednim nawozem do wprowadzania mikroelemen
tów są superfosforany. Kwaśny charakter tych nawozów jest szczególnie 
odpowiedni do wprowadzania nierozpuszczalnych związków po to, aby 
przekształciły się w formy rozpuszczalne. W ostatnich latach przepro



282 В. Machnicki. A. Winiarski, Z. Malczewski

wadzono próby z wprowadzeniem mikroelementów do saletry amono
wej. Stwierdzono, że wprowadzenie boru i cynku nie powoduje zwięk
szenia wybuchowości saletry ani też pogorszenia jej właściwości fizycz
nych [7].

Wprowadzanie mikroelementów do granuli nawozowej ma oprócz 
opisanych zalet również szereg wad. Główną wadą są trudności w re
gulacji składu i proporcji mikroelementów wT nawozie u producenta. 
Ze względów ekonomicznych producent nie jest w stanie produkować 
i magazynować produktów zawierających różne typy i proporcje mikro
elementów i z konieczności koncentruje się na kilku wybranych asorty
mentach.

Duży kłopot sprawia również konieczność barwienia, potrzebna do 
rozróżnienia nawozów.

DO DAW ANIE MIKROELEMENTÓW  DO GOTOWYCH NAW OZÓW

Sposób ten polega na wprowadzaniu mikroelementów na powierzch
nię granul nawozowych z równoczesnym użyciem środków zwiększają
cych przyczepność. Nośnikami mikroelementowymi są sole techniczne, 
tlenki, chelaty i fry ty. Jeżeli materiał stosuje się w  formie stałej, nale
ży go bardzo dokładnie i drobno zemleć, bo to pozwala na równomierne 
napudrowanie granuli nawozowej.

Od strony organizacyjnej można wyróżnić dwa systemy wprowadza
nia mikroelementów:

— u producenta,
— w trakcie wykonywania mieszanek nawozów granulowanych, tzn. 

„bulk blending”.
Dodawanie mikroelementów u producenta odbywa się w  trakcie tran

sportu i manipulacji nawozami bezpośrednio po ich wyprodukowaniu, na 
terenie fabryki, na trasie wytwórnia—pakownia, lub wytwórnia—maga
zyn. Rozwiązanie to ułatwia dozowanie mikroelementów według życze
nia odbiorcy.

Korzystniejsze jest jednak dodawanie mikroelementów do nawozów 
podczas wykonywania mieszanek nawozów granulowanych, tzw. „bulk 
blending”, bo nie wymaga dodatkowych pomieszczeń magazynowych na 
każdą odmianę nawozu. Mikroelementy mogą być dodawane zarówno w  
formie sproszkowanej jak i granulowanej.

Dodawanie mikroelementów w formie granulowanej do mieszanek 
nawozowych nie daje zazwyczaj zamierzonego celu. Jest to spowodowa
ne trudnościami związanymi z uzyskaniem jednolitych granul makro- i 
mikroskładników. W wielu przypadkach nie ma w handlu granul właś
ciwych rozmiarów lub też rozmiary granul mikroelementów są ograni-
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czane niską rozpuszczalnością surowca użytego do produkcji. Różnice 
w rozmiarach powodują segregację mieszanin w trakcie transportu i w y
siewu. co może nawet powodować lokalnie powstawanie toksycznych 
stężeń w glebie.

Badania T V A 1 wykazały, że różnice między skrajnymi partiami 
mieszanki mogą dochodzić do 60% [7].

Największe zastosowanie znalazła metoda polegająca na użyciu 
sproszkowanego materiału mikroelementowego i umieszczenia go na po
wierzchni z zastosowaniem środków zwiększających przyczepność. Gra
nule co prawda mogą być skutecznie pudrowane nawet bez środka 
zwiększającego przyczepność, niemniej użycie takich środków jak oleje, 
woda lub roztwory odpowiednich soli zwiększa wydajność zabiegu oraz 
trwałość otoczek. Rozwiązane jest w tym systemie zagadnienie jednoli
tości składu całej mieszaniny.

Do najczęściej stosowanych środków poprawiających przyczepność 
materiału mikroelementowego do granul należą oleje ciężkie i woda. 
Rzadziej stosuje się roztwory soli. Użycie wody bądź wodnych roztwo
rów stwarza potrzebę dodawania środków przeciw zbrylaniu.

W Stanach Zjednoczonych AP wprowadza się obecnie roztwór po
lifosforanu amonu 11—37, który daje z tlenkami cynku, żelaza i man
ganu trwałą gładką powłokę na granuli.

Istnieje również możliwość utylizowania jednego głównego składnika 
mieszaniny, np. saletry amonowej, amofosu lub superfosfatu potrójne
go, przez nakładanie mikroelementów na granule, a następnie wprowa
dzanie ich do mieszaniny.

W PRO W ADZANIE M IKROELEMENTÓW DO NAW OZÓW  PŁYNNYCH

Głównym problemem w dodawaniu mikroelementów do nawozów 
płynnych zarówno azotowych, jak wieloskładnikowych jest ich roz
puszczalność.

Większość siarczanów metalicznych ma ograniczoną rozpuszczalność 
w roztworach saletrzano-mocznikowych, dając zawartość mikroelemen
tów od 0,3 do 0,5%.

Rozpuszczalność cynku można znacznie zwiększyć do 5% Zn w  for
mie tlenku lub siarczanu przez dodatek podczas mieszania amoniaku do 
pH 7,0—7,5 [7]. Również rozpuszczalność miedzi w roztworach amonizo- 
wanych jest na ogół wyższa.

Jako nośnik mikroelementów stosuje się tlenek miedziawy, który da
je stężenie 1,5% Cu w amoniakacie saletrzanym. Tlenek miedziowy nie

1 T ennessee V aley Authority.
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rozpuszcza się w tym układzie, natomiast siarczan miedzi rozpuszcza się, 
lecz powoduje wytrącanie podczas mieszania podwójnej soli (NH 4 )2 S 0 4 — 
—NH4 NO3 . Podobny efekt zaobserwowano przy użyciu siarczanów in
nych metali.

Możliwe jest wprowadzenie do płynnych nawozów azotowych mi
kroelementów w formie chelatów. głównie syntetycznych. Chelaty na
turalne nie utrzymują mikroelementów w stanie rozpuszczonym w tych 
roztworach, które mają wysokie pH, wywołane zastosowaniem nadmia
ru amoniaku.

Związki cynku, miedzi, żelaza i manganu są prawie nierozpuszczalne 
w roztworach ortofosforanów amonu, takich jak 8—24— 0 i mieszaninach 
nawozowych z nich wykonanych. Z chwilą dodania roztworu siarczanu 
cynku do roztworu bazy 8—24—0 cynk jest wytrącony jako fosforan 
amonowo-cynkowy (Zn NH4 P 0 4). Podobne związki tworzą się podczas 
dodawania soli manganowych, żelazowych i miedziowych. W roztworach 
ortofosforanowych można rozpuścić mikroelementy, wprowadzając je w  
formie chelatów. niemniej wydaje się to zbyt kosztowne. Bor w formie 
boranu sodu. jak i molibden jako molibdenian sodu, są dostatecznie roz
puszczalne w roztworach ortofosforanów oraz polifosforanów.

Badania TVA [7] wykazały, że polifosforany znacznie zwiększają 
rozpuszczalność większości mikroelementów w roztworach amonizowa- 
nych. Roztwór polifosforanowy typu 11—37—0, wykonany z tzw. ..kwa
su superfosforowego termicznego’', zatrzymuje większość rozpuszczonych 
mikroelementów i utrzymuje je w fazie płynnej. Stopień zatrzymywania 
zależy od zawartości w roztworze polifosforanów (głównie pyrofosfora- 
nów) i od ilości materiału mikroelementowego [10].

W roztworach polifosforanów amonu można rozpuścić do 2% Zn w  
formie tlenku, siarczanu lub węglanu.

Mangan wprowadza się najczęściej w postaci hausmanitu (Mn30 4) i 
uzyskuje się roztwory zawierające do 0.2% Mn.

Z nośników miedziowych tlenek rozpuszcza się dobrze w roztworze 
11—37— 0, koncentrację zawierającą 0,7% Cu. Lepiej rozpuszcza się siar
czan miedziowy CuS04 • 5H20. gdyż do ok. 1,5% Cu.

Siarczan żelazowy Fe2(S04)3 • 9H20  rozpuszcza się w roztworze 
11— 37—0 do ponad 1% Fe. Jak wspomniano, nie ma specjalnych trud
ności z rozpuszczalnością związków boru i molibdenu.

W celu łatwiejszego i szybszego wprowadzania mieszaniny mikro
elementów do nawozów płynnych wieloskładnikowych na bazie kwasu 
superfosforowego, stosuje się wstępne ich rozpuszczanie w roztworze 
polifosforanów amonu 11—37—0.

Użycie zawiesin w zasadzie eliminuje problem rozpuszczalności
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wprowadzanych mikroelementów. Ilości wprowadzanego materiału mo
gą być jedynie ograniczane zwiększaniem lepkości i osadzaniem się pro
duktu. Wytwarzane zawiesiny w oparciu o kwas superfosforowy zawie
rają 2—3% cynku, boru i miedzi.

OCENA MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI NAWOZÓW MIKROELEMENTOWYCH
W POLSCE

W związku z intensyfikacją w ostatnich latach nawożenia należy 
przewidywać w niedalekiej przyszłości wzrost zapotrzebowania na mi
kronawozy.

AN A LIZA  PRO DUK CJI NAW OZÓW  Z MIKROELEMENTAM I

W ramach produkcji nawozów fosforowych dostarcza się rolnictwu 
superfosfat borowany. Istnieje możliwość dodatkowego wprowadzenia 
manganu do superfosfatu pojedynczego, jeśli będzie zapewnione źródło 
soli manganawych oraz zostaną wykonane pewne adaptacje w  istnieją
cej instalacji. Istnieją teoretyczne przesłanki, że dodawanie innych mi
kroelementów, jak miedzi, cynku i molibdenu do superfosfatu jest rów
nież możliwe.

Produkcji superfosfatu potrójnego z mikroelementami na razie się nie 
przewiduje. Wynika to przede wszystkim z faktu niepełnego jeszcze 
opanowania nowej produkcji w Zakładach Fosforowych w Gdańsku. W 
pierwszym kwartale 1970 r. wyprodukowano próbne partie supertoma- 
syny z molibdenem, miedzią i cynkiem. Na temat wartości nawozowej 
tego produktu musi się wypowiedzieć rolnictwo. Ponadto, gdyby tego 
typu produkcja miała być podjęta na większą skalę, należałoby poważ
nie doinwestować Fabrykę Supertomasyny w Bonarce, co nie jest na 
razie przewidziane w planach.

Przy produkcji nawozów azotowych istnieją potencjalne możliwości 
wprowadzania niektórych mikroelementów do saletry wapniowej, co 
jednak wiązałoby się ze zmianą technologii i doinwestowaniem insta
lacji.

Istnieją również możliwości wprowadzania mikroelementów do na
wozów amonowo-saletrzanych (saletra amonowa, saletrzak) w postaci 
substancji pudrujących, dodawanych jako składniki zapobiegające zbry
laniu.

Na wzór krajów zachodnich, które dodają do stopu saletry amono
wej związki boru i magnezu jako substancje antyzbrylające, Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn, z inicjatywy Instytutu Nawozów Sztucznych, pod
jęły w 1970 r. produkcję doświadczalnej partii saletry amonowej (ok.
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300 ton) z dodatkiem magnezu (1,3% M g(N03)2). Istnieją również moż
liwości zastosowania, jako czynników antyzbrylających, związków mi
kroelementowych, np. związków boru. W Związku Radzieckim prowadzi 
się liczne doświadczenia nad zastosowaniem do pudrowania saletry 
amonowej odpadów przemysłu cynkowego, zawierających cynk. man
gan i bor. Warunkiem zastosowania takich odpadów jest zastosowanie 
przemiału poniżej 60 u.

Przeprowadza się i u nas badania nad możliwością zastosowania przy 
produkcji saletrzaku odpadów z przemysłu cynkowego, zawierających 
magnez, cynk, mangan, kobalt, ślady miedzi i inne, oraz dolomitu jako 
surowców bardziej wartościowych w porównaniu z obecnie stosowanym  
wapniakiem.

Nawozy wieloskładnikowe, przewidywane do produkcji w najbliż
szym czasie w kraju, reprezentuje obecnie tylko amofos. Wprowadzanie 
pełnego zestawu mikroelementu do tego nawozu wiązać się będzie z pro
blemem dobrania odpowiednich form surowców mikroelementowych, 
które nie obniżyłyby wartości nawozu podstawowego, jak również 
przyswajalności mikroelementów przez rośliny.

W grupie nawozów płynnych istnieją również możliwości wprowa
dzenia niektórych mikroelementów w postaci soli lub chelatów do wody 
amoniakalnej i roztworów azotowych.

W związku z powyższym, kontynuując badania nad wprowadzeniem  
soli technicznych mikroelementów do nawozów wieloskładnikowych, 
drobiazgowo rozpatruje się dodawanie mikroelementów w  postaci fry
tów i chelatówT. Jak wiadomo, te formy nawozów zawierają mikroele
menty nie podlegające uwstecznianiu w obecności fosforanów z nawo
zów i roztworu glebowego, stąd m. in. wynika ich wysoka efektywność.

Rozpoczęcie badań nad wprowadzaniem mikroelementów do nawo
zów wieloskładnikowych będzie miało miejsce dopiero po opanowaniu 
produkcji tych nawozów w kraju.

M IKRONAW OZY

Sole techniczne lub tlenki mikroelementów produkowane są w kraju 
do celów przemysłowych w ilościach umożliwiających ich równoległe 
zastosowanie jako mikronawozów. Związki te dotychczas wykorzystywa
ne są przez rolnictwo głównie w postaci środków ochrony roślin (Cu, 
Zn) oraz w nawozach z mikroelementami produkowanymi w kraju dla 
ogrodnictwa (nawóz Mikro, Azofoska, Flora, MIS I i MIS II). Wymie
nione tu mikronawozy spełniają rolę pierwszych jaskółek w ogrod
nictwie, gdzie niedoborom mikroelementów trzeba już zapobiegać.

Doświadczenie krajów zachodnich uczy jednak, że doglebowe stoso
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wanie mikroelementów w postaci soli technicznych na masową skalę 
nie jest sposobem najbardziej ekonomicznym. Jest to szczególnie ważne 
w warunkach polskich, ze względu na import surowców mikroelemen
towych. Przewiduje się, że masowe zastosowanie przez rolnictwo soli 
technicznych mikroelementów napotkałoby na trudności wynikłe ze 
zwiększonego importu surowców oraz konieczności rozbudowy przemy
słu soli technicznych.

Zastosowanie soli technicznych w  formie oprysków, jako bardziej 
racjonalne, zmniejszyłoby zużycie mikroelementów przy zachowaniu 
efektów nawożenia.

Instytut Nawozów Sztucznych opracował w skali półtechnicznej pro
dukcję chelatów mikroelementowych na bazie ligninosulfokwasów, po
nadto jest w opracowaniu technologia produkcji chelatów na sulfitowa- 
nych garbnikach polikatechinowych z kory. W przypadku większego 
zapotrzebowania rolnictwa na tego typu nawozy można będzie rozsze
rzyć doświadczenia i doprowadzić do wdrożenia przemysłowego tej tech
nologii.

Wobec dużych trudności z zaopatrzeniem w sole techniczne wydaje 
się korzystniejsze przerabianie ich na formę chelatową, która jest bar
dziej efektywna i bezpieczna w zastosowaniu doglebowym oraz do
listnym.

Wydaje się, że w przyszłości nawożenie mikroelementami w Polsce 
będzie oparte w poważnym stopniu na zastosowaniu szkliw. Ta forma 
mikronawozu ma liczne zalety, do których należą: możliwość mieszania 
z nawozami NPK bez szkodliwych skutków ubocznych, stosunkowo 
proste otrzymywanie, możliwość wykorzystania w produkcji odpadów 
przemysłowych oraz rud, które są surowcem wyjściowym do produkcji 
technicznych soli, wynikająca stąd niska cena produktu, wreszcie duża 
przydatność na glebach lekkich. Instytut Nawozów Sztucznych rozpoczął 
badania nad opracowaniem technologii szkliw mikronawozowych.

O D PA D Y  PRZEMYSŁOW E

Odpady przemysłowe można podzielić na:
— odpady nadające się do wprowadzenia mikroelementów do makro- 

nawozów,
— odpady stosowane bezpośrednio do nawożenia.
Według opinii Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego do pierwszej 

grupy można zaliczyć:
— tlenek manganowy z Zakładów Rokita” w Brzegu Dolnym,
— osad cynkowy z Zakładów Azotowych „Tarnów”,
— szlam molibdenowy z Zakładów Chemicznych ,,Kędzierzyn”.
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Odpady te mogłyby być wykorzystane przy produkcji nawozów fos
forowych. Nie ma ich jednak wiele. Ponadto istnieją możliwości wpro
wadzania niektórych odpadów przemysłowych do saletry amonowej i 
saletrzaku.

Najważniejszym przedstawicielem drugiej grupy odpadów będzie 
wapno magnezowo-manganowe, które zawiera CaO — 26%. MgO — 15%, 
Mn30 4 — 7%, Fe — 18%, w formie tlenków.

W początkach 1971 r. przewiduje się uruchomienie produkcji mączki 
nawozowej z żużla stalownianego w Hucie im. Lenina. Przewidywana 
zdolność produkcyjna w 1971 r. wynosi — 100 000 ton, w 1975 r. — 
350 000 ton. a 1980 r. — 700 000 ton. Jeśli zapotrzebowanie na tę mącz
kę przez rolnictwo będzie wzrastać, istnieje możliwość uruchomienia jej 
produkcji w innych hutach.

Pewne znaczenie jako źródło mikroelementów mają odpady z prze
mysłu cynkowego, dotychczas mało przez rolnictwo wykorzystywane.

W zakładach produkujących techniczne związki boru występują duże 
ilości odpadu zawierającego ok. 5% B20 3. Odpad ten po wysuszeniu i za- 
workowaniu miał być dostarczany rolnictwu. Z braku jednak funduszu 
na inwestycje oraz niewielkie zainteresowanie rolnictwa jest on nadal 
nie wykorzystywany.

Inne odpady występujące w przemyśle wydają się nie mieć znacze
nia dla rolnictwa ze względu na ich niewielką ilość, niską zawartość 
składników pokarmowych, a najczęściej ze względu na dużą zawartość 
składników toksycznych.
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