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Zastosowanie Bio-Fosforanu jako nawozu (Bio-Phosphate) 

The use of Bio-Phosphate as fertilizer 

Główne cechy podkategorii 
Bio-fosforan (Bio-Phosphate) to mineralny apatytowy bio-nawóz wapniowo-fosforanowy, 
otrzymywany w procesie redukcji termicznej o temperaturze rdzenia powyżej 750 °C do 850 
°C, wytwarzany ze zmielonych kości zwierzęcych klasy spożywczej. 
Bio-Fosforan charakteryzuje makroporowatość i zawartość ok. 92% minerałów i 8% węgla 
przy zawartości 30% do 36% P2O5  o wysoko skoncentrowanej gęstości składników 
odżywczych w formie o kontrolowanym uwalnianiu. Typowa dawka aplikacyjna: 200 kg/ha - 
1500 kg/ha. 
Korzyści: ekonomicznie wysoka gęstość składników odżywczych przy małej dawce 
aplikacyjnej, makroporowatość, która wspomaga mikrobiologiczne życie w glebie, bio-nawóz 
o kontrolowanym uwalnianiu składników odżywczych, pełne bezpieczeństwo materiałowe i 
wysoka efektywność wykorzystania składników odżywczych przy niskich kosztach.  
 

Materiał wsadowy 

Ramy prawne: Zgodnie z proponowanymi materiałami CMC14 do pirolizy i gazyfikacji według 
nowego Rozporządzenia w sprawie produktów nawozowych (UE 1069/2009) materiały Kategorii 
2 lub Kategorii 3 lub ich pochodne, zgodnie z warunkami określonymi w Art. 32 ust. 1 - (2) i (3) 
Rozporządzenia o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego (KE nr 1069/2009) powinny 
być dopuszczone jako materiał wsadowy do produkcji bio-fosforanu. 

Materiał wsadowy do produkcji Bio-Fosforanu powinien być: 

 Śrutem kostnym kategorii 2 lub 3, 

 Poddany już sterylizacji – przetwarzany w temperaturze rdzenia powyżej 133 0C przez 
przynajmniej 20 minut pod ciśnieniem 3 barów oraz 

 Dostarczony z zarejestrowanych i posiadających pozwolenie UE/państw 
członkowskich zakładów utylizacji. 

 

Jak odbywa się produkcja? 

Produkty Bio-Phosphate otrzymywane są w procesie konwersji termochemicznej w warunkach 
beztlenowych, w reaktorach do pirolizy. Reaktory do pirolizy są specjalnie zaprojektowane do 
przetwarzania materiałów kostnych w wysokiej temperaturze. Specyficzne warunki obróbki 
cieplno-chemicznej dla bezpiecznej produkcji biofosforanów to: 

 Piroliza w temperaturze powyżej 750 °C do 850 °C rdzenia materiału, przez 
przynajmniej 10 minut.  

Nowe Rozporządzenie w sprawie Produktów Nawozowych (EU 2019/1009) określi prawne 
warunki, które są nadal w fazie opracowywania – status na rok 2021.  
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Typowa zawartość składników odżywczych i ich dostępność dla roślin: 

Przetworzone produkty Bio-Phosphate zawierają duże ilości fosforu (30% -36% P2O5) i wapnia (> 
37%), przetworzone w celu osiągnięcia lepszej dostępności dla roślin, co umożliwia wydajne, 
bezpieczne dla środowiska i odnawialne dostawy fosforu.  

 

Przykłady produktów zawierających Bio-Fosforan, dostępnych na platformie dla rolników 
stworzonej w projekcie NUTRIMAN: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192   

Węgiel kostny pochodzenia zwierzęcego (ABC) Bio-Phosphate (ID192) jest jedyną znaną 
kompleksową technologią przemysłową, systemem produktów i oryginalnym rozwiązaniem w UE 
w dziedzinie odzyskiwania krytycznego surowca fosforu z dobrej jakości śrutu kostnego 
pochodzenia zwierzęcego. 

Materiałem wejściowym do produkcji Bio-Phosphate ID192 jest bydlęca śruta kostna klasy 
spożywczej oraz inne rodzaje śruty kostnej. Śruta kostna jest wcześniej sterylizowana pod 
ciśnieniem, zgodnie z warunkami zapisanymi w EC No 1069/2009. Śruta kostna dostarczana jest 
przez zakład utylizacyjny zarejestrowany w UE/Państwach członkowskich.  

Materiał wsadowy przetwarzany jest za pomocą technologii pirolizy bezemisyjnej 3R Recycle-
Reuse-Reduce (ID193) w temperaturze rdzenia materiału powyżej 750ºC przez co najmniej 10 
minut. ID192 Bio-Phosphate jest produktem granulowanym o uziarnieniu 1-5 mm lub 
sproszkowanym (frakcje 0-1 mm). Produkt podstawowy ma zawartość składników odżywczych> 
30% P2O5 +> 38% CaO, 8% C, ale możliwe są dowolne ilości związków BIO-NPK-C w zależności od 
wymagań użytkownika.  

Produkt jest w pełni bezpiecznym i ekonomicznym innowacyjnym nawozem, głównie do 
stosowania w ogrodniczych uprawach ekologicznych/rolnictwie niskonakładowym w połączeniu z 
wieloma korzystnymi efektami. 

Przeprowadzono kilka testów w uprawie polowej i szklarniowej w IT, IL, HU, DE, NL, SI i DK w 
różnych umiarkowanych warunkach klimatycznych i glebowych. Zarówno proces pirolizy 
bezemisyjnej/odzysku składników odżywczych 3R (Recycle--Reuse- Reduce), jak i produkt Bio-
Phosphate :węgiel kostny pochodzenia zwierzęcego są dozwolone do stosowania przez władze 
UE (6300/2407-2/2020). 

 
Rys. 1. Bio-Phosphate (ID:192) 

Obszary zastosowań w rolnictwie: uprawa, dawkowanie, metoda aplikacji i praktyczne zalecenia. 

Produkt Bio-Phosphate ID 192 należy stosować w ilości 0,2-1,5 t/ha w zależności od jakości gleby, 
pory roku i zapotrzebowania roślin. Może być wykorzystany do poprawy produkcji roślin 
ogrodniczych, m.in. świeżych warzyw, truskawek, roślin aromatycznych i leczniczych, ziół i 
przypraw, upraw wieloletnich (owocowych), winogron, ryżu i tytoniu, itd... Głównym obszarem 
zastosowania produktu jest rolnictwo ekologiczne i niskonakładowe, ale ma także zastosowanie 
w tradycyjnych praktykach rolniczych.  

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
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Korzyści dla rolników: 

Węgiel kostny pochodzenia zwierzęcego (BioPhosphate) na bazie apatytu, z zawartością 
fosforanu wapnia powyżej> 30% P2O5 jest odnawialny, czysty, wolny od wszelkich zanieczyszczeń 
i dostępny w skali przemysłowej o znaczeniu ekonomicznym. Nie ma na Ziemii innej bio-
substancji o tak interesującym ekonomicznie stężeniu P2O5 jak BioPhosphate. 

Poziom kadmu w produkcie Bio-Phosphate jest niższy niż <0,1 mg Cd/kg - poniżej granicy 
wykrywalności, w porównaniu ze zwykłymi skałami fosforanowymi importowanymi z Maroka o 
zawartości kadmu na poziomie 30–200 mg Cd/kg (stanowią około jednej trzeciej dostaw w 
Europie). Zrównoważony i odnawialny łańcuch dostaw. Podczas gdy wydobywany mineralny 
fosforan jest zasobem ograniczonym i nieodnawialnym, produkt BioPhosphate pochodzi ze 
zrównoważonego i odnawialnego strumienia produktów ubocznych, jaki stanowi 
niewykorzystana biomasa. 

Makroporowata struktura BioPhosphate zwiększa zdolność gleby do retencjonowania wody i 
pozwala na rozwój mikroorganizmów, zatrzymywanie składników odżywczych i ich stopniowe 
uwalnianie w długim czasie. 

W przeciwieństwie do przetworzonych konwencjonalnych nawozów fosforowych, które są 
dobrze rozpuszczalne i stwarzają ryzyko zanieczyszczenia śródlądowych dróg wodnych, możliwe 
jest kontrolowanie uwalniania składników ożywczych z produktu BioPhosphate, tak by większe 
ilości były pobierane przez rośliny. 

Testy wydajności przeprowadzone w różnych warunkach klimatycznych i glebowych wykazały, że 
produkt BioPhosphate może zwiększyć plony o ponad 10% w porównaniu z jakimkolwiek innym 
nawozem dostępnym na rynku. 

Trudności w aplikacji. Potencjalne ryzyko ograniczeń: 
Trudności: nowy produkt na rynku, który potrzebuje większej rozpoznawalnosci na rynku. 

Nie są znane żadne prawne ograniczenia po wejściu w życie nowego Rozporządzenia  EU 
2019/1009, datowanego na 16 lipca 2022.  

Potencjalne ryzyko/ostrzeżenia ”P-phrases” zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 EC : 

P102: Trzymać poza zasięgiem dzieci 

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu 

P270 Nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu 

P280 Używać rękawic ochronnych/ochronę oczu/ochronę twarzy 

P501 Pojemniki usuwać jako odpady: traktować jako odpady komunalne 

P302+P352: w przypadku kontaktu ze skórą: przemyć dużą ilością wody 

P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu: przemywać ostrożnie wodą przez kilka 
minut. 

Czas do ponownego zastosowania : 0 dni 

Brak specjalnych przepisów dotyczących transportu materiału BioPhosphate. 

Brak zagrożenia pożarem i wybuchem. Ponieważ BioFosforan składa się w 92% z mineralnego 
fosforanu wapnia i tylko w 8% z węgla, podczas jego przechowywania nie ma zagrożenia 
pożarowego ani ryzyka wybuchu pyłu węglowego (takie ryzyko jest wysokie w przypadku 
biowęgla roślinnego o wysokiej zawartości C). 
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Ramy prawne regulujące stosowanie  

Specyficzne krajowe uwarunkowania prawne 

ID:192: Numer zezwolenia: 6300/2407-1/2020 w UE dla  stosowania w ogrodnictwie & legalnego 
wprowadzenia na rynek UE27. EC REACH >1000 t/rok wydajność: w trakcie rozwoju. Spełnia 
wymogi nowego Rozporządzenia EC 2019/1009 dot. produktów nawozowych (2022) oraz 
Rozporządzenia dot. wzajemnego uznawania  2019/515. 

 

Ogólne ramy prawne dotyczące produktów Bio-Phosphate:  

Produkt Bio-Phosphate zostanie zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (EC) Nr 1907/2006 

 

Rozporządzenie EU dot. produktów nawozowych (EU 2019/1009:) Aneks I. Materiał CMC 14 do 
Pirolizy i gazyfikacji (w toku) określi przepisy prawne dla:  

 Dopuszczalnego materiału wsadowego 

 Warunków procesu termochemicznego 

 Charakterystyki produktu 

o max. 6 mg/kg suchej masy PAH16 

o max. równoważność toksyczna według WHO: 20 ng suchej masy PCDD/F/kg 

o max. 0,8 mg/kg suchej masy PCB 

o max. 30 g/kg chloru w suchej masie,  

o max. 2 mg/kg suchej masy talu  

o H/Corg mniej niż 0,7 

o Zawartość węgla organicznego: mniej niż 50%. 

Produkt BioPhosphate powinien spełniać wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa 
określone w danej Kategorii Funkcji Produktu zawartej w Rozporządzeniu EU w sprawie 
produktów nawozowych (EU 2019/1009). 

 
Produkt Bio-Phosphate może być stosowany w ilości powyżej 1 tony/rok tylko wtedy, gdy 

dostępne są wszystkie obowiązkowe zezwolenia władz UE/państw członkowskich na 

produkcję, import, wprowadzanie na rynek i stosowanie, a oznakowanie produktu jest 

dostępne zgodnie z rozporządzeniem.  

 

Ocena ekonomiczna zastosowania produktów 

Bio-Phosphate z formułą BIO-NPK-C dostępny jest w cenie 500 €/tonę 
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Wskazówki dotyczące najlepszej praktyki zarządzania, uwzględniające specyficzne warunki na 

danym obszarze, dotyczące aplikacji produktu w określonych przypadkach (polepszacz gleby, 

podłoże uprawowe, nawóz organiczny, itd.) 

Wskazówki dotyczące stosowania Bio-Phosphate w zależności od celu aplikacji: Nawóz organiczny 

Uprawy polowe:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. 

 Rozprowadzanie Bio-Phosphate na polu przy pomocy rozsiewacza nawozu w ilości 200-

1500 kg/ha zgodnie z zapotrzebowaniem upraw i stanem gleby. Należy przeprowadzać 

jesienią lub, jeżeli produkt został aktywowany, 3-5 dni przed siewem. 

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew/przesadzanie. 

Uprawy szklarniowe:  

 Wymieszać z podłożem uprawowym w ilości do 10% v/v, przynajmniej 48 godziny przed 
siewem/przesadzaniem. 

Uprawy owocowe i winogrona:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. 

 Rozprowadzanie Bio-Phosphate przy pomocy rozsiewacza nawozu lub w przypadku 

mniejszych pól ręcznie, w ilości 200-1500 kg/ha, zgodnie z zapotrzebowaniem upraw i 

stanem gleby. Zazwyczaj należy przeprowadzać jesienią. 

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew/przesadzanie. 

 Po sadzeniu: Rozprowadzanie Bio-Phosphate miejscowo, w rzędach, w ilości 200-1500 
kg/ha, zgodnie z zapotrzebowaniem upraw i stanem gleby. 

Wskazówki dotyczące stosowania Bio-Phosphate w zależności od celu aplikacji: Zwalczanie chorób 
roślin 

Uprawy polowe:  

 Przygotowanie mechaniczne gleby w postaci orki na głębokości 20-30 cm. 

 Rozprowadzanie Bio-Phosphate przy pomocy rozsiewacza nawozu lub ręcznie w ilości 

100-1500 kg/ha lub w rzędach w ilości at 200-1500 kg/ha,  zgodnie z zapotrzebowaniem 

upraw i stanem gleby.  

 Uprawa kultywatorem mechanicznym i siew/przesadzanie. 

 Nie dezynfekować gleby po zastosowaniu.  

 Można łączyć stosowanie z solaryzacją gleby, biofumigacją, szczepieniem i innymi 

praktykami rolniczymi. 

 Lepiej stosować Bio-Phosphate mikrobiologicznie wzbogacony o drobnoustroje. 

Uprawy szklarniowe:  

 Wymieszać z podłożem uprawowym w ilości do 20% v/v, przynajmniej 48 godziny przed 

siewem/przesadzaniem. 

 Nie sterylizować parą. 

 Lepiej stosować Bio-Phosphate mikrobiologicznie wzbogacony o drobnoustroje. 
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Wskazówki dotyczące stosowania Bio-Phosphate w zależności od celu aplikacji: Podłoże 

uprawowe 

Uprawy warzywne:  

 Sprawdź/przeanalizuj pH i E. C. produktu Bio-Phosphate. 

 Jeżeli E.C. wynosi mniej niż 1000 µS/cm, można zmieszać biowęgiel z podłożem 

uprawowym w ilości do 20% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

 Jeżeli E.C. wynosi więcej niż 1000 µS/cm, zaleca się mieszanie z podłożem uprawowym w 

maksymalnej ilości do 10% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

Rośliny ozdobne i kwitnące:  

 Sprawdź/przeanalizuj pH i E. C. produktu Bio-Phosphate. 

 Jeżeli E.C. wynosi mniej niż 1000 µS/cm, można zmieszać biowęgiel z podłożem 

uprawowym w ilości do 20% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

 Jeżeli E.C. wynosi więcej niż 1000 µS/cm, zaleca się mieszanie z podłożem uprawowym w 

maksymalnej ilości do 10% v/v, przynamniej 48 przed siewem. 

 Jeżeli pH jest wyższe niż 7,5 i rozważa się uprawę roślin kwasolubnych, należy zmieszać 

Bio-Phosphate z podłożem uprawowym w ilości nie większej niż 5% v/v. 

 

Jak przechowywać, aplikować do gleby oraz wymagane maszyny: 

Warunki przechowywania: w miejscu suchym, zadaszonym i dobrze wentylowanym, chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze poniżej 20 stopni C, w 
oryginalnym zamkniętym opakowaniu.  

Dawkowanie: Zalecane dawki produktu wynoszą 0,2-1,5 t/ha w zależności od stanu gleby i 
zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze.   

Uprawy: świeże warzywa i truskawki, uprawy wieloletnie (drzewa owocowe), winogrona, ryż, 
tytoń, zioła lecznicze, aromatyczne oraz inne uprawy o wysokiej wartości dodanej.  

Praktyczne zalecenia: w uprawie polowej i szklarniowej przed sadzeniem i pracami rolniczymi.  

Czas i sposoby rozprowadzania: przed siewem 
 
 
Więcej informacji:  

 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192  

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192

