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Abstract: From the total 15 millions ton o f phosphorus (P) quarried from rocks annually, more 
than 80 per cent is used in agriculture as fertilizers and additives to fodder. The phosphorus 
fertilizer use in Europe decreasedduring last twenty years, due mainly to the environment 
protection initiatives. The phosphorus cycle in dairy farms is partly closed, as only about 15 
per cent o f its input is sold with milk. Considerable quantity o f this nutrient is imported to farm 
with concentrates and additives to fodder. The sewage sludge is treated as soil conditioners 
and not as fertilizers though sludge contains often more than 20 g P • kg-1 o f dry matter.
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WSTĘP

Rozwój analizy chemicznej gleby i roślin na przełomie XVIII i XIX wieku przyczynił 
się do poznania podstaw mineralnego żywienia roślin i umożliwił przyrodnikom 
zrozumienie obiegu i bilansu mineralnych składników pokarmowych roślin w rolnictwie. 
Erazm Darwin, dziad Karola, już w 1799 r. zauważył, że rozwój skupisk ludności 
miejskiej naruszył równowagę w dotychczasowym systemie rolniczego gospodarowania, 
w którym większość produktów rolnych spożywano na obszarach wiejskich, co 
zapewniało prawie zamknięty obieg składników. Z produktami sprzedawanymi do miast 
wynoszono fosfor, co ogołociło zeń gleby. Dlatego E. Darwin postulował uzupełnianie 
ubytków fosforu przez użyźnienie gleb produktami z mączki kostnej i skał zawierających 
ten składnik. Poglądy i wymagania E. Darwina wyprzedzały o kilkadziesiąt lat epokę. 
Jednakże myśli tych nie zaprzepaszczono i pierwszą fabrykę fosfatu z mączki kostnej 
uruchomiono w 1842 г., a ze skał fosforanowych w 1850 r. Chemik niemiecki Justus 
von Liebig potwierdził i upowszechnił postulaty E. Darwina stawiane przed czterdziestoma
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laty. Wprawdzie współczesne Liebigowi badania w Rothamsted wykazały, iż to 
niedostatek azotu, a nie fosforu jest głównym czynnikiem mogącym ograniczać 
produkcję rolną, nie wstrzymało to jednak raptownego rozwoju przemysłu fosfo
rowego. Produkcja nawozów fosforowych osiągnęła w latach trzydziestych ubiegłego 
wieku 4 miliony ton P20 5 na rok (= 1,75 min ton P) [Emsley 2000]. Obecnie światowe 
zużycie tych nawozów wynosi około 32 miliony P20 5 na rok, wzrasta w krajach 
rozwijających się (Chiny, Indie), a maleje w niektórych krajach europejskich w 
wyniku różnych programów rządowych zmierzających do ograniczenia eutrofizacji 
środowiska.

Celem pracy było postawienie następujących pytań:
1. Jakie jest środowiskowo dopuszczalne wysycenie pojemności sorpcyjnej gleby fosforem?
2. W jakim zakresie doradztwo nawozowe w gospodarstwach ukierunkowanych 

na produkcję zwierzęcą winno uwzględniać zasobność w fosfor gleby z poszczególnych 
pól, a w jakim całego gospodarstwa?

3. Czy zootechników można obciążać współodpowiedzialnością za eutrofizację 
środowiska fosforem i w jakim stopniu?

4. Jaka jest potrzeba zwiększania zawartości fosforu w płodach rolnych przeznaczonych 
do wytwarzania żywności i pasz, gdy i tak dodaje się do nich duży nadmiar tego składnika?

5. Czy można osady ściekowe stosować jako środki kondycjonujące glebę, jeśli są 
one niskoprocentowym nawozem fosforowym, a ponadto zawierają liczne obce 
substancje, często o nieznanym bliżej poziomie szkodliwości dla zdrowia ludzi i zwierząt?

ZUŻYCIE FOSFORU W GOSPODARSTWIE

Około 94% masy fosforu pozyskiwanego ze złóż kopalnych trafia do rolnictwa w 
postaci nawozów mineralnych oraz mineralnych dodatków do pasz (tab. 1). Czyni to

rolnictwo w pełni odpowiedzialnym za 
eutrofizację środowiska w wyniku jego 
wzbogacania w fosfor. Zużycie nawozów 
fosforowych w Europie osiągnęło apo
geum w 1980 r., by później w wyniku 
zdecydowanych inicjatyw z zakresu 
ochrony środowiska zostać znacznie 
ograniczone do poziomu bliskiego 10 
kg P ha-1 (rys. 1). Zużycie nawozów 
fosforowych w Polsce wyraźnie zmniej
szyło się od 1990 r., nie tyle w wyniku 
przemyślanych działań na rzecz śro
dowiska, ale wyłącznie ze względów 
ekonomicznych. Zużycie to nadal jest za 
duże, gdyż nie odbiega od zużycia w 
krajach europejskich o najwyższym 
poziomie produkcji rolnej. Potwierdza to

TABELA 1. Wykorzystanie fosforu z surowców 
kopalnych w procentach całości z 15 wydobywanych 
rocznie milionów ton fosforu (P) [Oude de 1989] 
TABLE 1. Phosphorus use from mined materials in per 
cent of total from 15 millions ton of quarried 
phosphorus (P) [Oude de 1989]

Wytwór lub zastosowanie 
Products or applications

%

Nawozy mineralne -  Mineral fertilizers 90,0

Środki czystości -  Cleaning agents 4,5

Pasze dla zwierząt -  Livestock fodder 3,4

Żywność i napoje -  Food and bewerage 0,7

Obróbka metali -  Metal treatment 0,6

Uzdatnianie wody -  Water softening 0,3

Inne -  Other 0,7
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Lata - Years

RYSUNEK 1. Roczne zużycie mineralnych nawozów fosforowych (kg • ha"1 użytków rolnych) 
w Niemczech (D), Francji (F), Holandii (NL) i Polsce (PL)
FIGURE 1. Annual fertilizer consumption (kg • ha-1 of agricultural land) in Germany (D), France (F), The 
Netherlands (NL) and Poland (PL)

zużycie fosforu na głowę mieszkańca, które jest w Polsce wyraźnie większe niż w Holandii 
i Niemczech, lecz nie we Francji (rys. 2).

Rocznie do środowiska w Polsce wnosi się ok. 200 tys. ton fosforu, głównie z nawozami 
mineralnymi, importowanymi paszami i środkami czystości. Tylko 10% fosforu usuwanego 
ze środowiska jest wynoszone z eksportowaną żywnością i wymywane do Morza 
Bałtyckiego (tab. 2). W sumie środowisko wzbogaca się rocznie o ok. 600 kg P • km-2

Lata - Years

RYSUNEK 2. Roczne zużycie mineralnych nawozów fosforowych w kg na 1 mieszkańca w Niemczech 
(D), Francji (F), Holandii (NL) i Polsce (PL)
FIGURE 2. Annual fertilizer consumption in kg per capita in Germany (D), France (F), The Netherlands 
(NL) and Poland (PL)
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lub 5 kg na mieszkańca. Dalsze utrzymywanie takiego tempa wzbogacania fosforem 
spowoduje eutrofizację większości ekosystemów w ciągu jednego pokolenia. Tunney i 
in. [1997] opisują współczesny stan zagadnienia w krajach europejskich następująco: 

zużycie nawozów fosforowych ustabilizowało się, a nawet wyraźnie zmniejsza się,
zwiększa się przewaga ilości fosforu wnoszonego do rolnictwa nad jego wynoszeniem,
testy glebowe wykazują zwiększanie się zasobności gleb w ten składnik,
zanika widoczna reakcja na nawożenie fosforem,
eutrofizacja wody staje się poważnym zagrożeniem na obszarach wiejskich.

Fosfor niewykorzystany przez rośliny nagromadza się w glebie. Jeżeli zjawisko to 
będzie miało charakter ciągły, to gromadzenie fosforu w glebie będzie narastać, a 
pojemność gleby wobec tego pierwiastka jest ograniczona. Wysycenie pojemności gleby 
fosforem stwarza realne zagrożenie jego wymywaniem, także ze spływem powierz
chniowym. Ocena dopuszczalnego stopnia wysycenia jest swoista dla każdej gleby, co 
stwarza odpowiednie problemy metodyczne, by postępowanie było szerzej dostępne. 
Sibbesen i Sharpley [1997] zaproponowali metodę, w której do oceny pojemności 
wysycenia gleby wykorzystuje się wyrażony w procentach stosunek zawartości fosforu 
w wyciągu Mechlich-3 z gleby do maksymalnej sorpcji Langmuira przyjętej jako 
pojemność sorpcyjna gleby wobec fosforu, według wzoru:

P w wyciągu (test glebowy)
Pojemność wysycenia P % = --------------------------------------------------------100

Maksymalna pojemność sorpcyjna

Autorzy uznali za krytyczne 25-procentowe wysycenie. Na takich glebach autorzy 
zalecali zaniechanie na kilka lat nawożenia fosforem lub jego ograniczenie do dawek 
mniejszych od ilości wynoszonej z gospodarstwa z plonem. Inne podejście do oceny 
wysycenia gleby fosforem zastosowano w kilkunastu stanach USA. Polegało ono na 
wykorzystaniu rutynowych testów glebowych (różnych w każdym ze stanów) i 
odniesieniu ich do wartości krytycznej niezbędnej do prawidłowego rozwoju roślin.

TABELA 2. Bilans fosforu [tys. t P • rok _1] w  środowisku w  Polsce (2001 )  
TABLE 2. Phosphorus balance [thousand tons P • year !] in environment in Poland 
(2001 )

Przychód — Input 205

N aw ozy  mineralne — Fertilizers 
Pasze z importu — Imported fodder 
Żywność z importu — Imported food
D odatki mineralne do paszy — Mineral additives to fodder 
Dodatki mineralne do żyw ności — Mineral additives to food  
Środki czystości — Cleaning agents

137
34
6
6
2

20

R ozchód -  Output 20

Eksport żyw ności — Exported food
Ładunek w noszony do M orza Bałtyckiego — Load transported to Baltic Sea

8
12

i
Rozproszenie do środow iska w  P olsce — D ispersed into environment in Poland 185
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Test glebowy przekraczający cztery do ośmiu razy wartość krytyczną uważano za 
przekroczenie pojemności wysycenia [Sibbesen, Sharpley 1997]. W Polsce stosuje 
się test glebowy w wyciągu podwójnego mleczanu wapnia, według którego średnia 
klasa zasobności odpowiada od 45 do 65 mg P • kg-1 gleby, przeciętnie 55 mg P-kg“1. 
W ramach projektu BAAP testowano w 1999 r. 18 gleb z 12 gospodarstw demonstra
cyjnych ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. Zawartość >220 mg P-kg"1, 
czterokrotnie przewyższającą przeciętną zasobność, stwierdzono w 5 badanych glebach, 
czyli jest to problem spotykany w intensywnych gospodarstwach w Polsce.

Zagadnienie nadmiaru fosforu we współczesnym rolnictwie omawia się na tle 
poziomu nawożenia tym składnikiem. Obecne zalecenia nawozowe opierają się na 
koncepcji nawożenia gleby, według której stosowane dawki fosforu powinny odpowiadać 
co najmniej ilości składnika wyniesionego z gleby z plonem. Koncepcja taka sprawdza 
się w gospodarstwach ukierunkowanych wyłącznie na produkcję połową, z których 
sprzedaje się większość finalnego produktu, który nie różni się istotnie składem 
mineralnym, co umożliwia przybliżony szacunek ilości składników pobranych z gleby. 
Wiarygodność takiego szacunku jest niewielka w gospodarstwach ukierunkowanych 
na produkcję zwierzęcą, w których fosfor wprowadza się nie tylko z nawozami 
mineralnymi, lecz także z paszami spoza gospodarstwa oraz mineralnymi dodatkami 
do pasz. Stwarza to utrudnienie w określaniu masy nawozów naturalnych powstających 
w gospodarstwie oraz zawartości w nich składników nawozowych bez ważenia 
wywożonych nawozów i ich analizy chemicznej. Zagadnienie to wymaga opanowania, 
szczególnie w zakresie nawożenia fosforem i wynikającego zeń zagrożenia dla 
środowiska. Dodatkowym czynnikiem niekontrolowanego wprowadzania fosforu do 
gleb uprawnych jest utylizacja osadów ściekowych w rolnictwie.

WPŁYW CHOWU ZWIERZĄT NA OBIEG FOSFORU 
W GOSPODARSTWIE

Rozbicie akademickich szkół rolniczych na kierunki (wydziały) rolnicze i zootech
niczne spowodował sztuczne podzielenie rolnictwa na dwie niezależne części, co 
nadzwyczaj utrudnia podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Ten brak 
holistycznego spojrzenia na rolnictwo uwidacznia się zwłaszcza w odniesieniu do 
gospodarowania składnikami nawozowymi, a szczególnie fosforem, w gospodarstwach 
ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, w których cała produkcja roślinna pozostaje 
w gospodarstwie, a w niektórych tylko jej część jest sprzedawana. Poziom nawożenia 
zalecany przez agronomów ma zapewnić optymalny i bezpieczny plon, a zawartość 
składników mineralnych w diecie zwierząt ma również odpowiadać optymalnej i bez
piecznej wydajności produkcji żywca lub mleka. Stwarza to poważną sprzeczność 
interesów w gospodarowaniu fosforem w gospodarstwie. Dobrym przykładem jest 
bilans fosforu w diecie krowy mlecznej (tab. 3). Twierdzi się, że doprowadzenie do 
dużej wydajności mleka wymaga obfitości fosforu w diecie krowy, której nie zapewniają 
gospodarskie pasze: trawa, kukurydza, zboże, słoma itp. Pasze treściwe, pochodzące 
na ogół spoza gospodarstwa, wzbogaca się dodatkowo w fosfor do zawartości ponad 
0,5% P w handlowej masie koncentratu. Dietę uzupełnia sie dodatkami mineralnymi
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TABELA 3. Bilans fosfor w diecie krowy mleczne -  TABLE 3. Phosphorus balance in dairy cow diet

Składowa bilansu 
Balance component

Porcja 
dzienna 
Daily 
portion 
[kg -d-1 
s.m. - DM]

Zawar
tość P 
P content 
[ g -kg'1]

Wszystka pasza 
Total fodder -  P

Tylko zakupiona 
pasza
Purchased fodder 
only -  P

g • d_l kg • r 1 
kg * y 1

g ’d-* kg * r 1 
kg • Г 1

Pasza treściwa -  Concentrate 5,5 5,0 27,5 10,1 27,5 10,1

Zboże -  Grain 1,4 3,5 5,0 1,8

Pasza objętościowa 
Farm own fodder

12,0 2,9 34,8 12,7

Dodatki mineralne 
Mineral additives

18,0 6,6 18,0 6,6

Razem -  Total 85,4 31,2 45,5 16,6

Sprzedaż mleka -  Sold milk 24,0 1,0 24,0 8,7 24 8,7

P pozostały w gospodarstwie 
P left on farm

61,4 22,5 21,5 7;9

zawierającymi fosfor w dziennej dawce stanowiącej 60-80% zawartości fosforu w dziennym 
udoju mleka. Gdy mleczność krowy wynosi 8700 kg-rok-1, do gospodarstwa wprowadza się 
w nadmiarze rocznie 8 kg fosforu z paszami treściwymi i dodatkami mineralnymi w przeliczeniu 
na krowę, co odpowiada ilości średniego zużycia nawozów fosforowych na hektar w Polsce 
(rys. 1). Dietę krów zasuszonych oraz jałówek wzbogaca się podobnie paszami treściwymi i 
dodatkami mineralnymi. Zwierzęta nieprzeżuwające nie wykorzystują fosforu zawartego w 
fitynie, co stwarza nadprogramowo potrzebę wzbogacania diety w fosfor, w podobny sposób, 
jak w przypadku krów mlecznych. Z całej ilości fosforu skarmionego z paszami tylko 
7-20% wynosi się ze sprzedanym żywcem lub.mlekiem, reszta pozostaje w gospodarstwie, 
co w ostatecznym rozliczeniu stanowi ponad 80% fosforu z zakupionych nawozów 
mineralnych i pasz. Powoduje to, że systemy żywienia zwierząt decydują o gospodarce 
fosforem i jego rozpraszaniu do środowiska. Przykładem jest bilans fosforu w 
gospodarstwach demonstracyjnych o różnej obsadzie zwierząt (tab. 4) [Sapek, Pietrzak2000]. 
Nadmiar fosforu był największy w gospodarstwie, w którym produkcja była w dużej 
mierze oparta na kupowanej z zewnątrz paszy, z uwagi na dużą obsadę zwierząt (11 PR).

STOSOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Osobnym zagadnieniem jest usiłowanie stosowania osadów ściekowych w rolnic
twie, pod pozorem ich właściwości kondycjonujących glebę, wszakże zawartość 
w nich kondycjonującego węgla organicznego nie przekracza 35% w suchej masie, 
natomiast przeciętna zawartość w nich fosforu wynosi 2,3% P (5,7% P90 5) (tab. 4) 
[Sapek 1999; Whithers 1995]. Osady ściekowe są przeto niskoprocentowym nawozem
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TABELA 4. Bilans fosforu w gospodarstwach demonstracyjnych (1999) 
TABLE 4. Phosphorus budget in demonstration farms (1999)

Gospodar
stwo
Fann

Obsada 
Livestock 
density 
[DS -ha-1] 
[AU-ha ']

Wnoszenie -  Input 
[kg P -ha1]

Sprzedaż -  Output 
[k gP -h a  ']

Nadmiar
Surplus
[ k g P -h a 1]

Nawozy
mineralne
Fertilizer

Zakupiona
pasza
Purchased
fodder

Produkty
roślinne
Plant
products

Produkty
zwierzęce
Animal
products

1SB 0,31 34,8 1,1 8,5 1,6
1

26,1

2SB 1,06 11,5 11,3 3,1 4,7 15,5

3SB 0,76 8,9 11,0 6,8 4,5 8,7

4KL 1,37 8,6 8,1 1,0 4,0 12,1

11PR 3,10 17,0 58,1 4,2 13,3 57,6

fosforowym, czego nie uwzględnia się w przyjętym doradztwie nawozowym. Dozwolone 
dawki osadów ściekowych, 10 ton suchej masy na 10 lat, wnoszą około 23 kg 
P-ha^-rok"1, co stanowi ponad trzykrotne zużycie nawozów fosforowych w Polsce.

FOSFOR W ŻYWNOŚCI

Mieszkaniec Polski z codzienną dietą opartą na płodach rolnych spożywa 2-2,5 g fosforu, 
co w skali rocznej odpowiada ок.. 0,8 kg P na osobę. Przy współczesnych sposobach 
odżywiania, gdy większość żywności 
jest przetwarzana przemysłowo, 
szacunek tenjestjednak ułudny, gdyż 
prawie do wszystkich przetworów 
dodaje się fosforany w dozwolonych 
ilościach, często kilkakrotnie więk
szych niż naturalna zawartość w 
produkcie rolnym (tab. 6). Pozornie 
zagadnienie zawartości fosforu w 
przetwarzanej żywności nie ma 
związku z tytułem komunikatu.
Pozornie, gdyż bardzo często zwiększa 
się dawki nawozu fosforowego, 
argumentując to potrzebą polepszenia 
jakości żywności lub paszy, którą 
zresztą i tak później wzbogaca się do
poziomu, jakiego nie można byłoby uzyskać wzmożonym nawożeniem.

TABELA 5. Średnie zawartości składników [g • kg 1 s.m] 
w osadach ściekowych i nawozach pochodzenia zwierzęcego 
[Withers, 1995; Sapek, Sapek 1999]
TABLE 5. Mean nutrient content [g • kg-1 DM) in sewage 
sludge and manure [Withers, 1995; Sapek, Sapek 1999]

Rodzaj nawozu -  Fertilizer N P N : P

Osady ściekowe -  Sewage sludge 33,0 23,0 1,4

Gnojowica — Slurry

bydlęca -  cattle 32,5 9,6 3,4
świńska -  pig 76,2 17,6 4,3

Pomiot -  Poultiy manure

kury nioski -  layers 49,0 20,8 2,4
brojlery -  broilers 40,0 16.9 2,7
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TABELA 6. Dopuszczalna zawartość [g P • kg 1 ] fosforu w kupowanej żywności 
TABLE 6. Allowed phosphorus content [g P • kg'1] in proceeded food

Żywność -  Food Zawartość
naturalna
Natural
content

Dozwolony
dodatek
Allowed
addition

Dozwolona
zawartość
Alfowed
content

Mięso i przetwory -  Meat and products 1,8 2,2 4,0

Mleko UHT -  UHT mfflc 0,1 0,44 0,54

Mąka -  Flour 1,3 8,8 10,1

Płynna masa jaja -  Proceeded eggs 0,2 4,4 4,6

Przetwory ziemniaczane -  Proceeded potatoes 0,05 2,2 2,25

Napoje -  Beverage (Coca-Cola) [mg P • Г1] 0,00 222 222

Panuje pogląd, że wprowadzanie fosforu do środowiska powoduje jego eutrofizację, 
aczkolwiek odnosi się to prawie wyłącznie do zasobów wody. Skutki eutrofizacji gleby 
są pomijane, a jej wpływ na ograniczanie bioróżnorodności niezauważane. Eutrofizację 
zasobów wody wiąże się głównie ze ściekami bytowymi, o dopływie fosforu z rolnictwa, 
jak i o systematycznym wzbogacaniu weń gleb uprawnych opinia publiczna i oficjalna 
jest niedostatecznie uświadomiona. Przyczyną sprawczą tego wzbogacania jest 
nawożenie fosforem. Zalecenia nawożenia fosforem są łatwe do opracowania w gospo
darstwach ukierunkowanych wyłącznie na produkcję roślinną, w których dawkę 
nawozów wylicza się na powierzchnię gleby zajętą przez odpowiednią uprawę. Jedno
roczne niedostosowanie dawki fosforu nie ma istotnego wpływu na wysokość plonu. 
W gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą taktyka ta jest zawodna, 
gdyż ze względów organizacyjnych nie można rozprowadzać równomiernie nawozów 
naturalnych na wszystkie pola, na jedne dawkuje się nadmierne ilości fosforu, na innych 
niedomiar uzupełnia się nawozami mineralnymi. Powszechnie gleby gospodarstw 
ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą są zasobne w fosfor, a bilans w nich fosforu 
jest dodatni, często o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt kg P-ha“1. Fosfor wnoszony z 
paszami treściwymi i dodatkami mineralnymi pozostaje w gospodarstwie, tę ilość należy 
doliczać do stosowanego nawożenia. W produkcji zwierzęcej nie należy nawozić pola, 
lecz gospodarstwo, czyli wprowadzać doń tylko tyle fosforu, ile wynosi się ze 
sprzedanymi produktami.

WNIOSKI I PROPOZYCJE

1. Zachodzi pilna potrzeba określenia, w jakim zakresie nadmierne wzbogacenie gle
by w fosfor stanowi zagrożenie dla środowiska, także glebowego, oraz jaka jest 
bezpieczna pojemność różnych gleb wobec tego składnika? Pytanie to skierowano 
do gleboznawców.
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2. W jakim zakresie doradztwo nawozowe w gospodarstwach ukierunkowanych na 
produkcję zwierzęcą winno uwzględniać zasobność w fosfor gleby z poszczegól
nych pól, a w jakim całego gospodarstwa?

3. Rolnicy-zootechnicy są współodpowiedzialni za eutrofizacj ę środowiska fosforem, 
gdyż w zaleceniach żywieniowych nie biorą pod uwagę nadmiaru tego składnika 
w paszy, wynikającego często z dodawanych doń fosforanów.

4. Osady ściekowe, postrzegane tylko jako środki kondycjonujące glebę, są przecież 
niskoprocentowym nawozem fosforowym i dlatego ich systematyczne stosowa
nie spowoduje nadmierną żyzność gleby

5. Nie można uzasadniać podwyższania dawek nawozów fosforowych potrzebą 
zwiększania zawartości fosforu w płodach rolnych przeznaczonych do wytwarza
nia żywności, gdy obecnie i tak nasza dieta jest przeładowana fosforem.
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