
Fosfor – niezbędny makroelement  

w żywieniu roślin uprawnych 
 

Rośliny pobierają z gleby składniki pokarmowe i wykorzystują je do budowy korzeni, 

pędów, liści, kwiatów i owoców. Jeśli z danej powierzchni uprawy zbieramy kilka plonów  

w roku i do tego uprawiamy wysokoplenne odmiany, to co roku z gleby są pobierane przez 

rośliny duże ilości azotu, fosforu, potasu, magnezu i innych składników pokarmowych. 

Głównym rezerwuarem fosforu dla roślin są rezerwy glebowe, resztki pożniwne oraz 

nawozy mineralne i organiczne. Fosforany w odróżnieniu do azotanów odznaczają się małą 

ruchliwością, ponieważ łatwo przechodzą w glebie w formy nierozpuszczalne. Przyswajalność 

fosforu dla roślin zależy głównie od odczynu; jest mała na glebach bardzo kwaśnych oraz 

zasadowych.  

W przypadku gleb mineralnych decydujący wpływ na zawartość fosforu ruchomego mają 

mineralne związki tego składnika. W glebach bielicowych i brunatnych najczęściej 

występujących w Polsce dominują obok apatytów, fosforany żelaza i glinu. Są to bardzo trudno 

dostępne związki fosforu, bardzo wolno uruchamiające dostępne formy fosforanowe. 

Połączenia fosforu z żelazem i glinem stają się bardziej rozpuszczalne wraz ze wzrostem pH 

gleby. Dlatego często po zwapnowaniu gleby zwiększa się jej zasobność. Nie należy jednak 

równocześnie z wapnowaniem stosować nawozów fosforowych (rozpuszczalność fosforu 

nawozowego jest wtedy ograniczona wskutek niekorzystnych przemian chemicznych). Zabiegi 

wapnowania i nawożenia fosforem powinny zostać przedzielone przynajmniej jednym 

zabiegiem uprawowym (orka, kultywatorowanie). 

Największe ubytki fosforu z gleby spowodowane są pobieraniem tego składnika przez 

rośliny. Rocznie, zależnie od poziomu plonu, rośliny pobierają od 30 do 60 kg P2O5. Kilkuletnie 

pomijanie nawożenia fosforem powoduje, zarówno spadek plonu, jak i wyczerpywanie 

zasobów ruchomej formy fosforu z gleby. Odbudowa zasobności gleby wymaga dużych 

nakładów na nawożenie. Bardzo duże straty składnika pochodzącego z nawozów fosforowych 

zachodzą bezpośrednio w glebie. Na skutek wiązania jonów fosforanowych przez stałe cząstki 

glebowe następuje znaczne ograniczenie rozpuszczalności nawozów oraz dostępności fosforu 

dla roślin. Proces ten nazywa się uwstecznianiem fosforu nawozowego (retrogradacja). Jest 

on zawsze bardziej intensywny, gdy zakwaszona jest gleba, oraz gdy została wyczerpana jej 

zasobność. W przypadku gleb mocno wyczerpanych z fosforu nie należy stosować jesiennego 

nawożenia tym składnikiem pod rośliny jare, ponieważ efektywność nawożenia będzie 

początkowo znacznie ograniczona w wyniku wzmożonego uwsteczniania fosforu przez glebę. 

Proces pobierania fosforu przez rośliny poprzez korzenie czy tez liście odbywa się 

równomiernie w ciągu całej wegetacji. Obserwuje się jednak okresy silniejszego i słabszego 

pobierania tego składnika. U roślin zbożowych maksimum pobierania fosforu przypada na 

okres strzelania w źdźbło i kłoszenie, natomiast u roślin okopowych w drugim i trzecim 

miesiącu wegetacji. Należy zaznaczyć, że okres maksymalnego pobierania składnika nie może 



być utożsamiany z okresem krytycznym, w którym fosfor wpływa na spadek plonu. Okres 

krytyczny przypada zwykle na pierwsze tygodnie wzrostu i wówczas roślina musi mieć 

dostateczną ilość tego składnika. Późniejsze jego zastosowanie nie wyrównuje strat plonu. 

Fosfor pobierany jest przez rośliny w formie anionów H2PO4
- oraz HPO4

2-. Pierwiastek 

spełnia ważną rolę podczas kwitnienia i owocowania roślin, a szczególne znaczenie 

stymulujące początkową fazę wzrostu rośliny odgrywa podczas ukorzenienia się (okres 

krytyczny w odżywianiu roślin fosforem).  

Znaczenie fosforu dla roślin: 

- prawidłowe ukorzenienie i krzewienie roślin, a więc rośliny lepiej sobie radzą z pobieraniem 

wody i składników pokarmowych, co przekłada się na równomierniejsze, „wierniejsze” plony 

niezależnie od zmiennych warunków pogodowych, 

- większa odporność roślin na choroby, głównie grzybowe i wyleganie na przykład zbóż, 

- większa odporność roślin na przymrozki i mrozy oraz ogranicza ujemne reakcje na niskie 

temperatury, 

- wzrost zawartości białka, cukrów, skrobi, tłuszczu, witamin z grupy B, C i karotenu  

w roślinach, 

- ograniczone akumulowanie szkodliwych form azotu, na przykład azotanów w roślinach  

i zapobiega ujemnym skutkom wysokich dawek azotu, zwiększa efektywność jego działania, 

- prawidłowy i równomierny rozwój i dojrzewanie roślin, 

- lepsze wypełnienie i zdolność do kiełkowania nasion; decyduje o dobrej sile i energii 

kiełkowania, 

- poprawia wartość biologiczną, technologiczną i przechowalniczą plonów. 

Zasobne w fosfor jest ziarno zbóż i nasiona innych roślin, w których występuje on 

głównie w formie fityny, czyli soli wapniowo-magnezowej kwasu fosforowego. W czasie 

kiełkowania nasion fosfor z fityny jest uruchamiany dla rozwijającej się młodej rośliny, jednak 

zapasy fosforu w ziarnie szybko się wyczerpują i dopływ fosforu z zewnątrz jest niezbędny. 

Niedobór fosforu u roślin zbożowych wpływa więc na obniżenie zdolności kiełkowania nasion. 

Fosfor może być przemieszczany ze starszych części roślin do młodszych, pokrywając w ten 

sposób ich zapotrzebowanie na ten składnik, a objawy deficytu tego składnika mineralnego 

występują na najstarszych liściach. 

 

 



 

 

 

 

 

 W praktyce nie jest możliwe, na podstawie wyglądu rośliny, jednoznaczne stwierdzenie 

niedoboru fosforu. Wyraźne objawy deficytu tego składnika obserwujemy wówczas gdy jest już ostry 

jego niedobór w glebie i za późno jest na interwencję. Rośliny cierpiące na niedostatek fosforu 

charakteryzują się pokrojem strzelistym, niewielkim, karłowatym wzrostem, małym systemem 

korzeniowym, cienkimi łodygami i sztywnymi liśćmi, których blaszki zmieniają barwę z zielonej na 

fioletową lub czerwoną, a następnie brunatnieją i zasychają. Dotyczy to starszych liści, z których młode 

liście „odsysają” jony fosforanowe, powodując ich obumieranie (fot. 1-2). 

Właściwe zaopatrzenie roślin w fosfor przyśpiesza procesy życiowe, powodując wcześniejsze 

dojrzewanie. Ma to duże znaczenie w uprawie roślin na wczesny zbiór (ziemniak wczesny) lub roślin 

ciepłolubnych (kukurydza, soja). Pobieranie fosforu przebiega równomiernie ale z dość znacznym 

wyprzedzeniem do przyrostu suchej masy rośliny. Szczególnie we wczesnych fazach rozwojowych 

niedobory składnika spowodowane niskimi temperaturami lub niedostatkiem wody są bardzo 

Fot. 1 Objawy niedoboru P na liściach kukurydzy  

Fot. 2 Objawy niedoboru P na liściach ziemniaka  



niekorzystne dla dalszego rozwoju rośliny. W związku z tym, nawożenie fosforem powinno być 

stosowane wyłącznie przedsiewnie, ponieważ pogłównie staje się nieefektywne. Dobrym 

uzupełnieniem może być stosowanie we wczesnych fazach rozwoju nawożenia dolistnego, jednak  

z uwagi na koszt odpowiednich nawozów rzadko bywa praktykowane. 

Nawozy mineralne zawierające niezbędne dla roślin składniki pokarmowe mogą być 

pochodzenia naturalnego lub powstawać w wyniku syntezy chemicznej. Nawozy mineralne naturalne 

to rozdrobnione minerały lub skały (mączki fosforytowe, kalimagnezja, dolomit), natomiast nawozy 

syntetyczne to łatwo rozpuszczalne sole chemiczne, które muszą być stosowane według ściśle 

określonych zasad, gdyż skutki niewłaściwego nawożenia tymi związkami szybko dadzą się odczuć  

w postaci: zniszczonej struktury gleby, zanieczyszczenia wód gruntowych, zwiększonej podatności 

roślin na choroby, czy mało wartościowych jakościowo płodów rolnych.  

Nawozy fosforowe z reguły dzielone są na grupy pod kątem rozpuszczalności (szybkości ich 

działania) zawartych w nich związków fosforu. 

1. Nawozy wolno działające: mączki fosforytowe (mielone minerały fosforyty i apatyty)  

i mączki kostne (bębnowa, odklejona). 

2. Nawozy szybko działające: superfosfaty, fosforan amonu 

Na podstawie przeprowadzonych analiz chemicznych gleby można dokonać oceny zasobności 

gleby w ten makroelement (tabela 1), a następnie zastosować właściwe nawożenie mineralne. Dawki 

mineralnych nawozów fosforowych na gruntach ornych (w kg/ha czystego składnika) dla wybranych 

roślin uprawnych przedstawia tabela 2. 

Tabela 1. Ocena zasobności gleby mineralnej i organicznej w fosfor (wg metody Egnera –    Riehma) 
                  (P2O5 w mg/100g gleby) 

Ocena zawartości 
Gleba mineralna Gleba organiczna 

P2O5 

bardzo niska do 5,0 do 5,0 

niska 5,1 – 10,0 5,1 – 10,0 

średnia 10,1 – 15,0 10,1 – 20,0 

wysoka 15,1 – 20,0 20,1 – 40,0 

bardzo wysoka od 20,1 od 40,1 

 

Tabela 2. Dawki mineralnych nawozów fosforowych w kg/ha czystego składnika (P2O5) dla wybranych 
                  roślin uprawnych rosnących na glebach o średniej zawartości składników pokarmowych wg. 
                  zaleceń IUNG-PIB i KSCHR. 

Roślina 
Prognozowany plon 

[t/ha] 
Dawka fosforu (P2O5) 

[kg/ha] 

Pszenica ozima 6-10 55-90 

Pszenica jara 4-8 20-30 

Żyto 4-8 10-25 

Jęczmień ozimy 4-8 20-30 

Jęczmień jary 6-8 20-25 

Pszenżyto 6-10 20-30 



Owies 4-8 10-20 

Mieszanki zbożowe na ziarno 4-8 15-25 

Kukurydza na ziarno 5-10 30-60 

Kukurydza na zieloną masę 50-100 60-110 

Rzepak 2,5-5,0 15-35 

Koniczyna 30-50 35-60 

Lucerna 30-50 40-70 

Bobik 3-5 40-65 

 

Zasady stosowania nawozów fosforowych: 

- najbardziej optymalnym terminem stosowania jest okres jesienny, przed głębokim przekopaniem 

gleby, 

- zaleca się dokładne wymieszanie gleby z nawozami fosforowymi, 

- mączki fosforytowe i kostne najlepiej nadają się na gleby kwaśne i bardzo kwaśne, 

- nie zaleca się mieszania nawozów fosforowych z nawozami zawierającymi Ca, natomiast poprawne 

jest aplikowanie nawozów fosforowych z nawozami potasowymi. 

Według zaleceń nawozowych IUNG PIB w Puławach: 

- w warunkach bardzo wysokiej zawartości fosforu w glebie dawkę nawozu należy zmniejszyć  

o 30 – 40 kg P2O5, zaś przy wysokiej zawartości o około 20 kg, 

- na glebach o niskiej i bardzo niskiej zawartości tego składnika dawki nawozów fosforowych należy 

zwiększyć odpowiednio o 30 kg i 40-60 kg P2O5 (w tym drugim przypadku nie mamy wprawdzie 

gwarancji na uzyskanie wysokiego plonu, ale jest to dobra inwestycja w poprawę zasobności gleby). 

Nawożenia fosforem nie należy stosować, jeżeli jego zawartość w glebie przekracza 40 mg P2O5/100 g 

gleby (80 mg P2O5/100 g gleby w glebach węglanowych). Dotyczy to stosowania zarówno nawozów 

mineralnych, jak i naturalnych (zwłaszcza gnojowicy) oraz innych substancji użyźniających o dużej 

zawartości fosforu (np. osady ściekowe). 
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