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BIONAWOZY NA BAZIE MIKROGLONÓW POZYSKANE ZE 
ŚCIEKÓW WODNYCH  
 

Słowa kluczowe: organiczny • bionawóz • mikroglony • sproszkowany 

  

 

 Kategoria produktu: nawóz organiczny 
 Material do produkcji: ścieki wodne pochodzące z przemysłu 

przetwórstwa owocowego i warzywnego 

 Ogólny wygląd produktu: zielony proszek z mikroglonów 

 Zawartość odżywcza (N-P-K %): nie dotyczy 

 Status produktu: zaawansowany etap rozwoju 

 Ograniczenia w sostowaniu: waloryzacja mikroglonów rosnących 
w wodach ściekowych na cele żywnościowe i paszowe posiada 
ograniczenia prawne, ale nie w przypadku wykorzystania jako 
nawóz 

 Zezwolenie: nie dotyczy 

 Obszar geograficzny: UE 

 Zakres cenowy: nie dotyczy 
 

 
Sproszkowane mikroglony o wysokiej zawartości związków organicznych 
i substancji odżywczych otrzymane w procesie oczyszczania ścieków 

Kluczowe informacje : 

Krótki opis:  

Typowy skład mikroglonów to 40-60% białka, 10-30% tłuszcze i 20-40% węglowodany. Taka budowa sprawia, że sa 
one idealnym surowcem do produkcji pasz (gdzie wysoka zawartość białka jest kluczowa) oraz nawozów (gdzie 
wymagana jest wysoka zawartość materii organicznej, składników odżywczych, oligoelementów). Ponadto, umożliwia 
efektywne odzyskiwanie azotu (N) i fosforu (P) obecnych w ściekach wodnych, koncentrując je w biomasie glonów.  
Dzięki stosowaniu nawozów mikrobiologicznych otrzymanych z mikroglonów poprawia się zawartość materii 
organicznej w glebie, a także jej zdolność zatrzymywania wody, co ma pozytywny wpływ na glebę, rośliny i w efekcie 
na środowisko. 
Będąc nawozem organicznym, mikroglony posiadają potencjał zapobiegania utraty składników odżywczych, poprzez 
stopniowe uwalnianie azotu, fosforu i potasu, dostosowane pod potrzeby roślin. 

Kontakt 

Imię i Nazwisko: Lidia Garrote 

Firma: CARTIF Foundation 

Strona internetowa: www.cartif.es 

e-mail: lidgar@cartif.es 

Jak stosować: 

 Typ gospodarowania: ekologiczne 

 Metody uprawy: polowa, szklarniowa itp. 

 Zalecane uprawy: pszenica i orkisz, kukurydza na ziarno i kolby, 
zboża na produkcję ziarna, warzywa itp.  

 Zalecane dawki: nie dotyczy 

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
 

Główne cechy produktu:  

Competitive Position and Advantage:  

 Glony pozyskane ze ścieków wodnych są pewnym źródłem składników odżywczych dla roślin uprawnych i 

mogą być stosowane jako skuteczny nawóz 

 Jako bioprodukt alternatywny dla tradycyjnych nawozów, mikroglony mogą oferować pewna niezależność od 

konwencjonalnych nawozów, zmniejszając zapotrzebowanie na ich kosztowną produkcję. 

 Nawozy mikrobiologiczne sa szczególnie cenne w uprawach ekologicznych. 

 Bionawozy zawierają mikroorganizmy o zdolności wiązania azotu, rozpuszczania fosforanów, a także 

wspomagające wzrost roślin. 

 Główne zalety produktu: 

 Biomasa z glonów jako bionawóz zawiera makro- i mikroelementy, regulatory wzrostu, poliaminy, naturalne 

enzymy węglowodanowe, białka i witaminy mające na celu wspomaganie wzrostu wegetatywnego i 

zwiększanie plonu. 

 Aplikacja biomasy z glonów do gleby poprawia jej wlaściwości i ma pozytywny wpływ na odżywienie roślin 

uprawnych.  

 Może byc stosowana w ramach dobrej praktyki rolniczej lub ekologii. 

 Nawozy z mikroglonów poprawiają jakość owoców poprzez zwiększenie zawartości cukru i karotenoidów.  

 Badania udowodniły działanie produktów na bazie glonów porównywalne do działania syntetycznych 

nawozów konwencjonalnych oraz większą skuteczność od sprzedawanych nawozów organicznych. 

 Nawozy na bazie glonów pozyskanych ze ścieków wodnych maja zdolność zmniejszania oddziaływania na 

środowisko, które stanowi poważny problem związany ze stosowaniem nawozów w produkcji rolnej. 

Please listing the key benefits of your product. Please provide an easy to read text for end-users. Dlaczego warto wybrać ten produkt: 

BIONAWOZY NA BAZIE MIKROGLONÓW POZYSKANE ZE 
ŚCIEKÓW WODNYCH  
Sproszkowane mikroglony o wysokiej zawartości związków organicznych i 
substancji odżywczych otrzymane w procesie oczyszczania ścieków 

 

 

Połączenie oczyszczania ścieków wodnych z produkcją mikroglonów było początkowo alternatywą obniżającą koszt 

produkcji mikroglonów, dziś jednak stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów oczyszczania ścieków. Głównym 

powodem takiego działania jest zdolność mikroglonów do odzyskiwania substancji odżywczych zawartych w wodzie 

ściekowej, przy minimalnych emisjach gazów cieplarnianych i dużej oszczędności energii. 

Składniki odżywcze odzyskane w procesie powstawania glonów maja potencjał, by częściowo zastąpić syntetycznie 

produkowane nawozy azotowo-fosforowe. Rozpuszczalne formy azotu i fosforu produkowane są na dużą skalę na 

całym świecie, gdyż N i P uznaje się filary produkcji rolniczej.  

 


