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Bionawozy na bazie mikroglonów pozyskane ze ścieków wodnych (ID:255) 

Co to za produkt? 

Bionawóz ze sproszkowanych mikroglonów zawierający NPK otrzymane w procesie oczyszczania 

ścieków o dużej zawartości odżywczej (ścieki z przemysłu przetwórstwa owocowego i warzywnego). 

Kto jest sprzedawcą produktu? 

Fundacja CARTIF. 

CARTIF to prywatne niekomercyjne centrum technologiczne, którego misją jest oferowanie 

innowacyjnych rozwiązań firmom chcącym usprawnić procesy, systemy i produkty, zwiększając ich 

konkurencyjność i tworząc nowe możliwości biznesowe. 

CARTIF prowadzi projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez prywatne firmy lub ze środków 

publicznych pozyskanych w ramach konkursów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. CARTIF 

zajmuje się także doradztwem dla organów publicznych (lokalnych i regionalnych) w ramach 

planowania i rozwoju innowacyjnych projektów o wysokiej stopie zwrotu. 

Jakie jeszcze produkty oferuje sprzedawca? 

Pellet z pofermetu z obornika od świń i drobiu oraz słomy produkowany w procesie „MIX-FERTILIZER”. 

Struwit z pofermentu i obornika produkowany w procesie  „REVAWASTE”. 

Poferment z fermentowanych odpadów pochodzących z produkcji olejów roślinnych i obornika od 

świń, produkowany w procesie „VALUOIL”. 

Jakie są zalety produktu i w jakich problemach ma zastosowanie? 

Wykorzystanie mikroglonów pozwala na odzyskanie substancji odżywczych ze ścieków wodnych, przy 

minimalnych emisjach gazów cieplarnianych i dużej oszczędności energii. Mikroglony to nawóz 

organiczny o potencjale zapobiegania utratom substancji odżywczych dzięki powolnemu uwalnianiu 

NPK (Rys. 1).  

Jaka jest zawartość odżywcza produktu? 

Zawartość odżywcza zależy od typu ścieków wodnych poddawanych oczyszczaniu. 

Bionawóz: 6 %N, 2,5 %P2O5, 1,5 %K2O. 

Mikroglony zawierają substancje wspomagające wzrost roślin, takie jak: auksyny, cytokininy, betainy, 
aminokwasy, witaminy i poliaminy. 
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Jakie metody i sprzęt można wykorzystać do aplikacji produktu? 

Metody aplikacji nie różnią się od stosowanych w przypadku innych bionawozów. 

Jak stosować produkt? 

Opakowania z bionawozem powinny być przechowywane w suchym i chłodnym miejscu, z dala od 

bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. 

Aplikacja sproszkowanej biomasy glonów (Rys. 1) do gleby wpływa na zwiększenie ciężaru świeżej 

i suchej masy siewek oraz ich zawartości pigmentu. Dla dobrego odżywienia upraw zaleca się 

zastosowanie 2-3 kg suchych glonów na tonę gleby. 

Produkt może być stosowany w uprawie ekologicznej, niskonakładowej i konwencjonalnej, z 

częstotliwością 3-4 kolejnych sezonów na tym samych polu, zazwyczaj w połączeniu z 

kompostem. 

Jakie zezwolenia do stosowania posiada produkt i w których krajach UE? 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie nawozów (Regulacja (EU) No 2019/1009), nawóz 

organiczny może zawierać węgiel ograniczy (C) i składniki odżywcze jedynie pochodzenia 

biologicznego. 

Zanieczyszczenia i patogeny obecne w nawozie organicznym nie mogą przekraczać wyznaczonych 

limitów. Ponieważ ścieki wodne pozbawione są patogenów, a stężenie metali jest bardzo niskie, 

nawóz na bazie glonów pozyskanych z tychże ścieków spełnia wszystkie powyższe wymogi. 

Ile kosztuje? 

Koszt wytworzenia produktu zależy od ilości ścieków poddanych oczyszczaniu. 

 

Rys. 1. Bionawóz ze sproszkowanych glonów 


