
Płynny fosforan amonu 

 Fosfor w żywieniu roślin odpowiada za rozwój systemu korzeniowego na początku 

wzrostu roślin oraz decyduje o wielkości plonu i jego jakości. Głównym źródłem 

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. 

Polifosforan amonu (APP) pojawił się w naszym kraju od niedawna. Na rynkach 

zagranicznych są dostępne dwie jego formy chemiczne, różniące się zawartością N i P 

– odpowiednio 10 : 34 i 11 : 37. Nawóz o składzie 11% azotu i 37% fosforu, w 100 kg 

roztworu zawiera 11 kg azotu i 37 kg fosforu. Jest więc płynnym odpowiednikiem 

granulowanego fosforanu amonu, chociaż technologicznie nie ma z nim żadnego 

związku. APP jest produkowany na bazie stężonego kwasu fosforowego i amoniaku. 

Fosfor w tym nawozie jest w formie polifosforanów i ortofosforanów, w całości 

rozpuszczalnych w wodzie. 

 Polifosforan amonu w pełni zapewnia dostęp fosforu dla roślin. Zawarty w nawozie 

fosfor nie wchodzi w reakcje z innymi składnikami odżywczymi roślin i nie 

pozostawia osadów w elementach roboczych opryskiwaczy. Nawóz może być 

stosowany w nawożeniu upraw polowych - zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, a 

także w sadach i przy produkcji warzyw. Zaletą nowego nawozu jest możliwość 

stosowania przed siewem jak i po siewie roślin uprawnych. Poza tym nawóz zapewnia 

stały dostęp fosforu: roślina może pokryć swoje zapotrzebowanie na ten składnik w 

każdej chwili. Stosowane dotychczas nawozy fosforowe w pewnych okolicznościach 

nie są w stanie zapewnić optymalnego poziomu fosforu dla roślin. Ortofosforany są 

bardziej wrażliwe na poziom pH niż polifosforany. Ponieważ polifosforany tolerują 

wyższy poziom pH, ich stosowanie sprawia, że fosfor i inne składniki odżywcze są 

bardziej dostępne. W efekcie powoduje to poprawę ukorzenienia i lepszy rozwój 

rośliny. Nawóz został wprowadzona na rynek, aby spełniać oczekiwania najbardziej 

wymagających rolników. 

Ważnym aspektem stosowania APP jest korzyść z punktu widzenia ekologii. Płynna 

postać fosforu umożliwia równomiernie pokrycie nim upraw. Brak szkodliwych 

substancji w składzie sprawia, że nawóz jest przyjazny dla środowiska.  

Do rozprowadzania na polach wodnego roztworu APP służy opryskiwacz 

wykorzystywany do nawożenia upraw płynnym RSM. APP kupuje się w dostępnych 

na rynku gotowych mieszaninach, np. z RSM lub jako czysty produkt. 

Płynny polifosforan amonu został opracowany w Stanach Zjednoczonych w latach 

sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie produkowany jest między innymi w Rosji i 

Chinach. Do jego wytwarzania potrzebna jest duża ilość energii oraz czysty kwas 



fosforowy. APP jest na dużą skalę stosowany w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej 

Brytanii. Dużą zaletą nawozu jest odporność na krystalizację. Nie zamarza w 

temperaturze -25
o
C. Dodany do RSM 32 obniża temperaturę krystalizacji mieszaniny. 

APP nie tworzy osadów w zbiornikach oraz nie osadza się elementach opryskiwacza. 

Inną zaletą nawozu jest silne zmiękczanie wody, co powoduje skuteczniejsze 

oddziaływanie cieczy roboczej na powierzchnie opryskiwane. APP zapewnia 

prawidłowe pobieranie fosforu przez rośliny podczas niesprzyjających warunków 

atmosferycznych – niskich temperatur lub braku opadów. Nie jest zalecane mieszanie 

APP z RSM zawierającym siarkę oraz z siarczanem magnezu, ze względu na 

możliwość wytrącania osadów. 

Nawóz charakteryzuje się wysoką masą właściwą, wynoszącą 1,44 kg/l. Obecna cena 

wynosi około 2 tys. zł/tonę netto. W przeliczeniu na jednostkową cenę czystych 

składników, to jest ona wyższa niż w nawozach tradycyjnych o około 15%. Jednak jak 

twierdzą rolnicy stosujący APP, nawożenie fosforem przy pomocy tego nawozu jest 

bardziej efektywne. Pozwala to na zmniejszenie dawek fosforu o 20%. Nie bez 

znaczenia jest także łatwość aplikacji – przy pomocy opryskiwacza do RSM, oraz jej 

większa precyzja w porównaniu z tradycyjnymi rozsiewaczami.  

W Polsce APP produkowany jest na indywidualne zamówienia przez Instytut Chemii 

Nieorganicznej w Gliwicach. Ponadto firma Agrochem Sp. z o.o. z Dobrego Miasta w 

województwie warmińsko-mazurskim, posiada w sprzedaży  APP oraz mieszanki 

płynne na bazie RSM: RSM P 29:5; RSM P 26:11; RSM P 21:18. 
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