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Cel  projektu

1. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska 

odpadami z wełny mineralnej poprzez wykorzystanie 

naturalnych odpadów włóknistych do produkcji 

biodegradowalnych podłoży w bezglebowej uprawie  

warzyw w szklarniach

2. Ograniczenie emisji składników mineralnych do 

gleby i wód gruntowych w otwartych bezglebowych

systemach upraw szklarniowych

3. Rewitalizacja ekosystemu glebowego poprzez 

stosowanie ekoaktywatorów glebowych uzyskanych z 

suszu z roślin bobowatych oraz impregnacji 

substancji organicznej wodami drenarskimi

4. Opracowanie i zastosowanie włóknin 

biodegradowalnych w uprawie warzyw w celu 

ograniczenia strat wody i składników pokarmowych 



Prototypowa linia do wytwarzania podłoży, włókniny 
biodegradowalnej i nawozów organicznych



Podłoża biodegradowalne

• WBKT – wełna, bawełna, kokos, trociny

• WBKP – wełna, bawełna, kokos, paździerze



Zagospodarowanie pouprawowych podłoży biodegradowalnych

N-ogólny P K Mg Ca

6,15% 0,87% 0,56% 0,3% 3,3%

Fe Mn Cu Zn B

0,31% 0,03 0,012 0,05 0,003

Ogólna zawartość  składników mineralnych w 

podłożu po uprawie w %

rozdrobnione podłoże pouprawowe



Nawozy organiczne



Biodegradowalne włókniny z dodatkiem suszu z roślin bobowatych



wnioski
 Opracowane podłoża biodegradowalne posiadają dobre właściwości fizyko-

chemiczne i mogą stanowić alternatywę dla wełny mineralnej w bezglebowych 

uprawach szklarniowych.

 Pouprawowe podłoża biodegradowalne mogą być wykorzystane jako nawozy 

organiczne do uprawy rozsad lub polowej uprawy.

 Zastosowanie granulatów nawozowych Ekofert K i Ekofert L, uzyskanych z 

preparowanej biomasy roślin motylkowatych, bogatej w związki azotowe (koniczyna, 

lucerna), miało korzystny wpływ na plonowanie warzyw (cebula, kapusta, ogórek, 

seler). 

 Włókniny biodegradowalne z odpadowych surowców włókienniczych (Covelana) 

ograniczały znacząco zachwaszczenie upraw przez cały sezon wegetacyjny, co 

obniżyło koszty robocizny poniesione na odchwaszczanie.

 Łączne stosowanie włóknin Covelana i roślinnych nawozów organicznych Ekofert 

było zabiegiem bardzo korzystnym dla warzyw o wysokich wymaganiach 

pokarmowych, uprawianych z rozsady.

 Stosowane dawki nawozów organicznych nie miały wpływu na zanieczyszczenie wód 

gruntowych składnikami pokarmowymi wymywanymi w głąb profilu glebowego.




