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Інформація про продукт 

Сфера застосування 

Застосовується для гіпсування солончакових ґрунтів. Гіпсування надає значну 
надбавку врожаю за рахунок покращення структури ґрунту. Фосфогіпс є також 
джерелом фосфору, сірки і кальцію, які засвоюються рослинами. Він не потребує 
спеціального приготування, застосовується для основного внесення  під зернові і 
кукурудзу один раз на 5 років. Може змішуватися з іншими гранульованими або 
кристалічними добривами. 

Зовнішній вигляд 
Твердий кристалічний продукт від білого до темно-сірого, коричневого або 

чорного кольорів різних відтінків. 

Молекулярна формула CaSO4 2H2O 

Реєстраційні номери 
EINECS №231-900-3; CAS № 10101-41-4; Реєстраційні номери згідно з 

Регламентом (ЄС) №1907/2006 (REACH) 02-2119737430-46-0000 

Гарантійний термін зберігання 5 років 

Термін придатності Не обмежений 

Пакування Відвантажується навалом 

Умови зберігання  
і застосування 

Фосфогіпс зберігають насипом у споживача в буртах, у природних умовах на 

спеціально відведених майданчиках, що виключають потрапляння ґрунтових 
вод, в місцях, недоступних для сторонніх осіб і тварин. Не допускається 

змішування з іншими продуктами. 

Інформація про 

транспортування 

Вантаж не класифікується як небезпечний згідно з міжнародними правилами 

перевезення. Продукт транспортують усіма видами транспорту (залізничним, 

автомобільним, морським, повітряним) відповідно до правил перевезення, що 
діють на даному вигляді транспорту, при температурі не нижче 0 С0. 

Фізико-хімічні показники 

Найменування показників і одиниць виміру Норма 

Масова частка сульфату кальцію (CaSO4 2H2O), у перерахунку на сухий дігідрат,% не менше 80 

Масова частка загальних фосфатів у перерахунку на Р2О5, %, не більше 10 

Масова частка гігроскопічної води,%, не більше 28 

Масова частка водорозчинних фтористих сполук (Na2SiF6, Ka2SiF6,HF та ін.) у перерахунку 

на Fв.р.,%, не більше 0,6 

Масова частка кадмію (Cd), у перерахунку на суху речовину, мг/кг, не більше 5 

Масова частка свинцю (Pb), у перерахунку на суху речовину, мг/кг, не більше 12 

Масова частка миш’яку (As), у перерахунку на суху речовину, мг/кг, не більше 4 

Ефективна питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг, не більше 1850 
 


