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Fosfor (P) jako pierwiastek biogenny jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i plonowania 

roślin. W Polsce ok 41% gleb charakteryzuje się wysoką i bardzo wysoką zawartością fosforu a 

33% gleb zawartością niską i bardzo niską (Kopiński i wsp., 2013). W związku z tym, fosfor 

stanowi, obok azotu, główny składnik wnoszony na pola z nawozami naturalnymi i 

mineralnymi. Niewłaściwe gospodarowanie fosforem prowadzi jednak do rozpraszania fosforu 

do wód, co powoduje dalsze negatywne skutki środowiskowe. Bilans fosforu liczony dla 

terytorium Polski wg metody „na powierzchni pola” (OECD, 1999) liczony za lata 2004 – 2006 

wykazał rozpraszanie z rolnictwa w ilości 92 tys. ton P (Igras i Fotyma, 2012), z czego straty 

bezpośrednie do wód to sumarycznie 23,5 tys. ton P! Szacuje się, że ok. 38 tys. ton, tj. ok. 

55% zakumulowanej puli fosforu w glebie występuje w formie łatwo przyswajalnej przez 

rośliny, zaś pozostała część, po przekroczeniu pojemności sorpcyjnej gleby, może zostać 

rozproszona do wód (Igras i Fotyma, 2012).  Fosfor rozproszony z rolnictwa przedostaje się w 

dużej części do wód powierzchniowych a w dalszej kolejności do Bałtyku, powodując 

pogorszenie stanu wód morskich. Przeciwdziałanie temu jest zadaniem, do realizacji którego 

zobowiązały się wszystkie nadbałtyckie kraje UE, w tym Polska. 

Uwarunkowania prawne 

Obecna sytuacja, w której fosfor jest marnowany i tracony na każdym etapie jego 

wykorzystania, gdy liczba ludności wzrasta a Unia Europejska dysponuje bardzo ograniczonymi 

zasobami surowców fosforowych budzi obawy co do zaopatrzenia w fosfor w przyszłości. To 

zadecydowało o umieszczeniu skały fosforowej na liście krtycznych surowców 

strategicznych UE (EC, 2014). Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nakazuje państwom 

członkowskim opracowanie planów gospodarowania wodami dla każdej zlewni. Są to działania 

nadal w realizacji a ważnym ich elementem jest zarządzanie emisjami fosforu, które to RDW 

zalicza do najważniejszych zanieczyszczeń. Ramy formalne poprawienia stanu wód Bałtyku 

ujęte są również w zapisach Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, która w 

szczególności wymaga rozwoju regionalnie skoordynowanego programu monitorowania, 



obejmującego szeroki zakres informacji m.in. wielkość antropopresji, w tym wielkość emisji P 

z rolnictwa. Ponadto, Polska, jako strona Konwencji Helsińskiej o ochronie środowiska Morza 

Bałtyckiego zobowiązała się zredukować zrzuty fosforu do Bałtyku o 8,760 Mg P. Wdrożenie 

usprawnionego zarządzania P dzięki wykorzystaniu wskaźnika stopnia wysycenia gleb 

fosforem (DPS) może zwiększyć efektywność ograniczania strat P do wód. 

Emisje fosforu do wód stanowią poważne zagrożenie środowiskowe związane z eutrofizacją. 

Fosfor w wodach stymuluje wzrost alg i glonów do krytycznego punktu, kiedy to z powodu 

deficytu tlenu wzrost materii organicznej ustaje i następuje jej rozkład. Podczas rozkładu materii 

organicznej następuje dalsze zużycie tlenu, co powoduje utratę bioróżnorodności, degradację 

ekosystemów i szkody dla ryb i innych zwierząt wodnych, włącznie z możliwością ich 

uduszenia. Dodatkowo, podczas rozkładu materii organicznej powstają odory zmniejszające 

wartość estetyczną, rekreacyjną i ekonomiczną środowiska wodnego oraz szkodliwe toksyny, 

których obecność może wyeliminować wykorzystywanie zbiornika do zaopatrywania ludności 

w wodę pitną, stwarzając również (jeśli zakwit sinic nie zostanie odpowiednio wcześnie 

zauważony) zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt gospodarskich (Selman i wsp., 

2008). 

Gospodarowanie fosforem w rolnictwie w skali Polski i Europy nabiera więc kluczowego 

znaczenia nie tylko dla gospodarki regionu, ale również z powodu zanieczyszczeń i szkód, jakie 

emisje fosforu do wód powodują w basenie Morza Bałtyckiego. Z tych powodów w krajach EU 

od lat podejmuje się szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie strat P i poprawę 

zarządzaniem zasobami fosforu w rolnictwie. Potrzebne jest w tym celu opracowanie 

wskaźników opisujących fosfor i ustalenie, jakie wartości tych wskaźników są bezpieczne dla 

środowiska. W nawiązaniu  do powyższych - głównym celem Projektu była ocena stanu 

wysycenia fosforem gleb Polski z wykorzystaniem dwóch metod oraz wyznaczenie 

bezpiecznego dla wód poziomów tych wskaźników. Aby osiągnąć cele projektu wykonana 

została analiza wstępna uzyskanych pierwotnych wyników prób gleby, utworzono bazy danych, 

i dokonano niezbędnych analiz matematycznych oraz przeprowadzono własne doświadczenia 

laboratoryjne. Wyznaczenie zawartości fosforu w glebie oraz wyznaczenie stopnia wysycenia 

gleb fosforem zrealizowano dwoma metodami: metodą Mehlicha 3 oraz metodą zgodną z 

holenderską normą NEN 5576 wykorzystującą wyciąg szczawianu amonu. Opierając się na 

obecnym w Polskim prawie kryterium określającym zagrożenie wód eutrofizacją wyznaczono 

poziomy badanych wskaźników fosforowych w glebie bezpieczne dla jakości płytkich wód 

gruntowych. Główne wyniki projektu są następujące:  



 Przeciętna zawartość fosforu oznaczona w glebie metodą Mehlicha 3 wyniosła  

121 mg/kg a przeciętna zawartość fosforu oznaczona w glebie metodą ze szczawianem 

amonu - 393,9 mg/kg gleby. 

 Wysycenia gleb fosforem na bazie próbek ekstrahowanych roztworem Mehlicha 3 

wynosiło przeciętnie 14,1% (przy współczynniku zmienności wynoszącym 123,2%), 

wysycenie gleb fosforem wyznaczone metodą ze szczawianem amonu wyniosło 0,021 a 

współczynnik zmienności był znacznie niższy i wynosił 65,8%.  

 Przyjmując za graniczną bezpieczną dla środowiska wodnego zawartość fosforu w 

płytkich wodach gruntowych na poziomie 0,25 mg P/dm
3
 należy przyjąć, że bezpieczny 

stopnień wysycenia gleby fosforem w warunkach Polski wynosi Psat_M3=21,18% a 

bezpieczny poziom zawartości fosforu przyswajalnego w glebie oznaczony metodą 

Mehlich 3 wynosi: P_M3=150,34 mg/kg.  

 Przeciętna zawartość fosforanów w próbkach wody gruntowej wyniosła 0,08 mg/dm
3
, w 

badanym materiale ponad 75% oznaczonych próbek (75,9%) wykazywało bezpieczny 

poziom fosforu w wodach. 

Uzyskane wyniki sugerują, że na wielkość strat fosforu z użytków rolnych do wód mają wpływ 

głównie czynniki regulujące transport fosforu a nie tylko sam stan fosforowy gleby wyrażony 

czy to poprzez zawartość fosforu w glebie czy to poprzez bardziej kompleksowe wskaźniki jak 

np. stopień wysycenia gleb fosforem. 
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