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Podstawa i cele  projektu 

BIOREWIT 

Rolnictwo wykorzystujące w procesie 

produkcji zasoby środowiska 

postrzegane jest jako jedno z głównych 

źródeł jego zanieczyszczenia. 

Intensywna produkcja rolna związana 

jest z szerokim stosowaniem wielu 

przemysłowych środków produkcji, 

takich jak nawozy mineralne i 

pestycydy. Nadmierna intensyfikacja 

rolnictwa, bazująca na środkach 

agrochemicznych, eliminująca z  

produkcji nawożenie organiczne, przy 

równoczesnym zwiększeniu ilości 

stosowanych zabiegów uprawowych, 

doprowadziła w wielu rozwiniętych 

krajach UE do znacznego 

zanieczyszczenia i degradacji 

naturalnego środowiska. Zagrożeniem 

dla środowiska jest także intensywna 

produkcja szklarniowa, bazująca na 

powszechnym stosowaniu upraw 

bezglebowych, skoncentrowana na 

stosunkowo małych powierzchniach. Z 

upraw tych nadmiar roztworów 

nawozowych jest odprowadzany na 

zewnątrz, bezpośrednio do gleby lub 

ścieków, a  podłożem uprawowym jest 

nie ulegająca rozkładowi naturalnemu 

wełna mineralna. Po zakończeniu 

uprawy jest ona odpadem trudnym do 

utylizacji, gromadzonym na 

składowiskach.  

Celem projektu BIOREWIT  jest 

przeciwdziałanie niekorzystnemu 

wpływowi rolnictwa na środowisko 

poprzez ograniczenie zanieczyszczenia 

gleby i wód gruntowych oraz 

rewitalizację ekosystemu glebowego. 

Osiągnięcie celu zapewni 

wprowadzenie do produkcji 

ogrodniczej nawozów i włóknin 

organicznych nowej generacji i 

biodegradowalnych podłoży 

uprawowych do bezglebowej produkcji 

szklarniowej oraz wykorzystanie masy 

organicznej z pouprawowych podłoży 

szklarniowych do nawożenia pól, a 

odcieków nawozowych ze szklarni do 

produkcji nawozów mineralno-

organicznych do upraw polowych.  

 

Zagrożenia dla gleb i wód 

Degradacja ekosystemu glebowego przejawia się w pogorszeniu 

właściwości fizycznych i chemicznych gleby, spadku zawartości materii 

organicznej i próchnicy, zakwaszeniu i zubożeniu życia biologicznego 

oraz większym ryzyku ubytku masy glebowej w wyniku erozji 

powodowanej przez wiatr i wodę. Do obniżenia zawartości materii 

organicznej i próchnicy w glebie przyczynia się zmniejszenie ilości 

pozostawianych na polu resztek pożniwnych, zaniechanie nawożenia 

organicznego, zwiększenie mineralizacji substancji organicznej na 

skutek intensywnej uprawy i przewietrzania gleby oraz rozkład 

próchnicy spowodowany przez stosowanie fizjologicznie kwaśnych 

nawozów i obniżenie aktywności mikroflory glebowej pod wpływem 

nawożenia mineralnego. Skutkiem zmniejszania się ilości materii 

organicznej w glebie zwiększyło się wymywanie składników 

mineralnych do głębszych warstw gleby, a następnie do wód 

gruntowych, cieków wodnych, jezior i rzek, co przyczynia się do ich 

eutrofizacji ograniczającej natlenienie wód ujemnie wpływające na życie 

flory i fauny zbiorników wodnych. W wielu krajach Europy obserwuje 

się wzrost zanieczyszczenia wód gruntowych i rzek azotem i fosforem. 

Zakwaszenie gleb zakłóca właściwe pobieranie składników 

pokarmowych przez rośliny, obniża dostępność wapnia, magnezu i 

potasu, a uwalnia z kompleksu sorpcyjnego składniki szkodliwe, np. glin 

oraz zwiększa mobilność i dostępność dla roślin metali ciężkich (ołów, 

kadm, rtęć, chrom, arsen). Gleby zakwaszone uznaje się za chemicznie 

zdegradowane, w których giną pożyteczne drobnoustroje i bakterie. 



 

Cele realizacji projektu 

Celem projektu BIOREWIT było opracowanie 

technologii wytwarzania nowoczesnych eko-

aktywatorów glebowych dla polowych upraw 

ogrodniczych i bezglebowych podłoży dla produkcji 

szklarniowej oraz ich zastosowania w praktyce w celu 

redukcji zanieczyszczenia gleby i wody oraz 

rewitalizacji systemu glebowego. Realizacja projektu 

obejmowała: 

 

1. Opracowanie technologii wytwarzania i 

zastosowania w uprawach ogrodniczych 

następujących eko-aktywatorów glebowych: 

 

 granulowanych nawozów organicznych 

pochodzenia roślinnego (z biomasy roślin 

bobowatych) i roślinno-zwierzęcych (z biomasy 

roślin bobowatych  i odpadów surowcowych 

wełny owczej), możliwych do stosowania w 

dowolnym okresie sezonu uprawowego i 

dowolnym gatunku warzyw. 

 biodegradowalnych włóknin organicznych dla 

upraw ogrodniczych, których produkcja bazuje 

na wykorzystaniu odpadów surowcowych z 

przemysłu tekstylnego, wzbogaconych biomasą 

roślinną bogatą w azot 

 organicznych podłoży uprawowych do upraw 

szklarniowych, z wykorzystaniem odpadów 

surowcowych przemysłu tekstylnego, 

umożliwiających ograniczenie produkcji 

szklarniowej na podłożach z wełny mineralnej 

nie ulegającej biodegradacji 

 nawozów organiczno-mineralnych z 

odpadowych surowców roślinnych (słoma, 

paździerze, trociny) poddanych procesowi 

impregnacji nisko stężonym odciekiem z upraw 

szklarniowych  

 nawozów organiczno-mineralnych z 

odpadowych surowców roślinnych (słoma, 

paździerze, trociny) poddanych procesowi 

impregnacji nisko stężonym kwasem azotowym 

i neutralizacji odczynu wodą amoniakalną  

 

Produkty i stosowane technologie 

 

Produkcja granulowanych nawozów organicznych 

 

Produkcja biodegradowalnych włóknin 

 

Produkcja podłoży dla upraw szklarniowych 

 

 

 



 

2. Zaprojektowanie i budowę prototypowych 

urządzeń i instalacji do wytwarzania  

innowacyjnych eko-aktywatorów glebowych:   

 

 linii do produkcji granulowanych nawozów 

organicznych, obejmującej suszenie surowca, 

rozdrabnianie, uzdatnianie, mieszanie, nawilżanie 

i granulację. 

 linii do wytwarzania skonsolidowanych, płaskich 

wyrobów włókninowych, obejmującej zasilanie 

objętościowe surowcem, rozczesywanie, 

układanie, zasilnie sypkim surowcem roślinnym, 

konsolidowanie igłowe i kalandrowanie 

(prasowanie) 

 zautomatyzowanego agregatu do produkcji mat 

uprawowych dla bezglebowych upraw 

szklarniowych, obejmującego wstępne 

przygotowanie surowca tekstylnego i innych 

składników, odważanie i mieszanie surowców, 

formowanie pokładu i jego porcjowanie, 

pakowanie w folię pojedynczych mat 

 urządzenie do przetwarzania w nawóz organiczny 

poużytkowych podłoży uprawowych, 

obejmującego usuwanie folii z mat, rozdrabnianie 

i rozluźnianie podłoża, pakowanie 

 instalacji i urządzeń do wytwarzania nawozu 

organiczno-mineralnego poprzez  impregnację 

masy organicznej (słoma, paździerze, trociny) 

nisko stężonym odciekiem z upraw 

bezglebowych. Instalacja obejmuje 

przygotowanie surowca podstawowego 

(rozdrabnianie, rozwłóknianie, frakcjonowanie i 

suszenie) i jego impregnację (nasączanie) 

odciekiem 

 instalacji i urządzeń do wytwarzania nawozów 

organiczno-mineralnych poprzez impregnację 

odpadowych surowców roślinnych (słoma, 

paździerze, trociny) nisko stężonym kwasem 

azotowym. Instalacja obejmuje przygotowanie 

surowca podstawowego (rozdrabnianie, 

rozwłóknianie, frakcjonowanie i suszenie) i jego 

impregnację (nasączanie) kwasem azotowym 

oraz neutralizację odczynu nawozu wodą 

amoniakalną. 

 

 

Wykorzystanie poużytkowych podłoży z upraw pod 

osłonami.  

A- podłoże organiczne – produkcja nawozu. 

B- maty wełny mineralnej jako odpad na składowisku. 

 

Produkcja nawozów mineralno-organicznych  w procesie 

impregnacji materiałów organicznych:  

A- urządzenia do produkcji roztworów 

B- urządzenie do impregnacji organicznych 

materiałów włóknistych 

C- urządzenie do impregnacji organicznych 

materiałów sypkich odciekami z upraw 

szklarniowych. 

 

 

  



PRODUKTY PROJEKTU BIOREWIT - EKO-AKTYWATORY GLEBOWE 

Opracowano szereg produktów przyjaznych dla naturalnego środowiska, zwanych eko-aktywatorami glebowymi oraz 

technologie ich wytwarzania, wykorzystujące surowcowe odpady organiczne powstające w przemyśle tekstylnym 

oraz wysuszoną materię organiczną z roślin bobowatych, bogatych w azot. 

 GRANULOWANE NAWOZY ORGANICZNE  

Odpowiednie dla każdego rodzaju produkcji ogrodniczej (ekologicznej, integrowanej, ogrodów przydomowych i 

działkowych) i możliwe do stosowania w uprawach warzyw, kwiatów, krzewów ozdobnych, sadach, plantacjach 

jagodowych i trawnikach. Nawozy bezpieczne dla uprawianych roślin, ludzi i zwierząt, łatwe do stosowania 

przedwegetacyjnego i pogłównego. Podnoszą żyzność gleby i zwiększają aktywność pożytecznej mikroflory 

glebowej. Stopniowo, w sposób zrównoważony uwalniają składniki pokarmowe dla roślin. 

 Ekofert K  i  Ekofert L (nawozy roślinne) – produkowane z odpowiednio preparowanej biomasy roślinnej 

koniczyny czerwonej i lucerny zbieranej w fazie rozwojowej roślin, gwarantującej wysoką zawartość 

składników pokarmowych  

 Fertilan K  i  Fertilan L (nawozy roślinno-zwierzęce) – produkowane z biomasy roślin bobowatych 

(koniczyny lub lucerny), wzbogaconej dodatkiem odpadów surowcowych z wełny owczej. Nawozy o 

podwyższonej zawartości azotu.  

 

 

 

 NAWOZY ORGANICZNO-MINERALNE 

Do produkcji nowych nawozów organiczno-mineralnych wykorzystywane są organiczne odpady z produkcji 

szklarniowej, rolniczej i przemysłu drzewnego. Są to nawozy o luźnej strukturze, przyjazne dla środowiska, ulegające 

naturalnej biodegradacji.  

 FertiVeg –produkowany ze zużytego podłoża organicznego BIOPOT, po zakończeniu sezonu uprawowego w 

produkcji szklarniowej. Nawóz o wysokiej zawartości azotu 

 Agrofert S-DW – uzyskiwany w procesie impregnacji słomy odciekami z bezglebowej produkcji 

szklarniowej 

 Agrofert S-N – uzyskiwany w procesie impregnacji słomy roztworem kwasu azotowego i  roztworem wody 

amoniakalnej dla neutralizacji odczynu 

  



 

 BIODEGRADOWALNE WŁÓKNINY ORGANICZNE 

 Covelana  K  i  Covelana  L  

Produkowane są z organicznych surowców odpadowych przemysłu tekstylnego, wzbogacone w procesie 

technologicznym w materiał roślinny bogaty w azot (susz z koniczyny lub lucerny) 

 

 

 

 PODŁOŻE UPRAWOWE - BIOPOT  

Biodegradowalne podłoże organiczne do szklarniowych upraw bezglebowych. Podłoże wykonane z odpadów 

wełny owczej i bawełny z dodatkiem węgla brunatnego, rozwłóknionych trocin i paździerzy lnianych. Podłoże  

zachowuje dobre własności fizyczne i chemiczne w całym okresie uprawy i jest alternatywą dla wełny mineralnej. 

Bezpieczne dla środowiska - brak problemów z utylizacją po skończonej uprawie.  

 

 

 

 

 Dla eko-aktywatorów uzyskano certyfikaty i patenty: 

Certyfikaty 

 Znak „Gwarantowana jakość” dla nawozów Fertilan K i Fertilan L oraz dla podłoża BIOPOT i  

włóknin Covelana K i Covelana L 

 Znak jakości „Q” dla produktów Fertilan K i Fertilan L oraz dla podłoża BIOPOT i włóknin Covelana K i 

Covelana L 

 Znak potwierdzający przydatność produktu dla produkcji ekologicznej dla nawozów Ekofert K i Ekofert L 

 Znak ekologiczny – „Eko-znak” dla nawozów Ekofert K i Ekofert L. 

Patenty 

 dla podłoża BIOPOT  patent Nr 213622  

 dla włókniny biodegradowalnej Covelana Nr 215009 

 



Certyfikaty: 

    

Znak „Gwarantowana 

jakość” 

Przydatność dla produkcji 

ekologicznej 

Znak jakości „Q” Znak ekologiczny – „Eko-

znak” 

 

 

 

 PROTOTYPOWE URZĄDZENIA DO PRODUKCJI  EKO-AKTYWATORÓW 

 

 Linia technologiczna do produkcji granulowanych nawozów organicznych – służy do produkcji 

nawozów Ekofert i Fertilan 

 Linia technologiczna do produkcji nawozu z poużytkowych biodegradowalnych podłoży szklarniowych 

(FertiVeg) 

 Linie technologiczne do produkcji lużnych nawozów mineralno-organicznych (Agrofert S-DW i 

Agrofert S-N) 

 Linia technologiczna do produkcji biodegradowalnego podłoża do bezglebowych upraw szklarniowych 

 Linia technologiczna do produkcji biodegradowalnych włóknin organicznych (Covelana)  

 

 

 

  

WDROŻENIA PRODUKTÓW UZYSKANYCH W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU 

BIOREWIT. 

 
Produkcji na skalę przemysłową biodegradowalnych podłoży do bezglebowej uprawy roślin szklarniowych, 

biodegradowalnych włóknin oraz nawozów organicznych podjęły się firmy Golab S.A., i Poltops Sp. z o.o. z 

siedzibą w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 45. Wymienione firmy zajmują się produkcją i sprzedażą wyrobów 

gotowych oraz półproduktów z wełny. W trakcie produkcji powstaje dużo odpadów wełnianych, które mogą być 

wykorzystane do produkcji biodegradowalnych podłoży i biodegradowalnych włóknin jak również jako dodatek do 

nawozów organicznych wzbogacających je w zawartość azotu. Firma Golab S.A wystąpiła do Instytutu 

Ogrodnictwa o sprzedaż patentu nr 213622 pt. „Wielowarstwowe podłoże uprawowe i urządzenie do formowania 

wielowarstwowego podłoża uprawowego”, natomiast firma Poltops Sp. z o.o. odkupiła patent nr 215009 

pt.”Włóknina biodegradowalna do zastosowań w agrotechnice”. Na zasadzie porozumienia stron przekazano 

firmom certyfikaty PCBiC na produkty otrzymane w ramach realizacji projektu. Obecnie obydwie firmy zakupiły 

maszyny do produkcji wystąpiły i do MRiRW o dopuszczenie do obrotu nawozów organicznych i 

biodegradowalnych włóknin. 

 



W czasie realizacji projektu 

Biorewit prowadzono jego 

popularyzację dla szerokiego 

kręgu odbiorców. Prezentowano 

podstawy i cel prowadzonych 

działań oraz korzyści 

produkcyjne i środowiskowe 

wynikające ze stosowania 

opracowanych eko-

aktywatorów. 

 

- Została utworzona strona 

internetowa, która była na 

bieżąco aktualizowana. 

Adres strony internetowej : 
www.biorewit.inhort.pl/index.html 
Informacje o projekcie 

zamieszczone zostały również 

na stronie EcoWeb 

 

- Efektywność działania eko-

aktywatorów sprawdzana była w 

doświadczeniach prowadzonych 

w Instytucie Ogrodnictwa i w 

Pokazowym Gospodarstwie 

Ekologicznym w Chwałowicach. 

Uzyskiwane wyniki służyły 

doskonaleniu stosowanych 

technologii ich wytwarzania. 

 

- Rezultaty prowadzonych 

działań były przedstawiane na 

szkoleniach i pokazach dla 

producentów, doradców rolnych, 

studentów uczelni rolniczych. 

 

- Rezultaty prowadzonych prac 

przedstawiano na konferencjach 

i targach krajowych 

(Skierniewice, Warszawa, 

Gołuchów, Kielce, Bydgoszcz, 

Puszczykowo) oraz 

zagranicznych (Ateny, 

Gandawa, Zagrzeb, 

Norymberga, Nitra). 

 

- Przygotowano i wydano szereg 

publikacji naukowych, 

popularnych, materiałów 

szkoleniowych, ulotek i 

posterów. Wyniki realizowanego 

projektu prezentowane były 

również w formie elektronicznej 

jako prezentacje multimedialne i 

filmy. Udzielono też kilku 

wywiadów dla prasy. 

Upowszechnianie osiągnięć projektu 

  

Prezentowanie wyników na stronach internetowych Biorewitu i EcoWeb   

  

Szkolenia, pokazy, spotkania z interesariuszami 

  

Prezentowanie wyników na konferencjach i targach 

  

Materiały szkoleniowe, informacyjne, broszury 

  

Pokaz doświedczeń prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa i Pokazowym 

Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach 

http://www.biorewit.inhort.pl/index.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca prezentacji i realizacji projektu Chrońmy naturalne środowisko 

 

 

 

Korzyści dla środowiska naturalnego 
 

 Redukcja zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i cieków wodnych składnikami mineralnymi 

pochodzenia rolniczego w wyniku stopniowego zastępowania syntetycznych nawozów mineralnych eko-

aktywatorami  organicznymi.  

 Ograniczenie emisji do środowiska niewykorzystanych składników mineralnych z wodami drenarskimi z 

bezglebowych upraw szklarniowych i związane z tym znaczące zmniejszenie eutrofizacji wód gruntowych, 

cieków wodnych, jezior i rzek. 

 Stałe wzbogacanie gleby w materię organiczną i wzrost zawartości węgla organicznego w glebie w wyniku 

stosowania innowacyjnych eko-aktywatorów glebowych, produkowanych z  roślinnej lub roślinno-

zwierzęcej masy organicznej, obejmujących: 

 nawozy organiczne (a-  z biomasy roślin bobowatych, b- z biomasy roślinnej i odpadów wełny 

owczej) 

 nawozy organiczno-mineralne (a- z poużytkowych biodegradowalnych podłoży z upraw 

bezglebowych, b- z odpadowej biomasy roślinnej, wzbogacone odciekiem szklarniowym, c- z 

odpadowej biomasy roślinnej impregnowanej kwasem azotowym i wodą amoniakalną)   

 organiczne, biodegradowalne włókniny do ściółkowania gleby.  

 Wzrost pojemności wodnej gleb o 30%  w wyniku stosowania  eko-aktywatorów glebowych i dwukrotne  

wydłużenie okresu w jakim następuje utrata wilgotności gleby do poziomu  krytycznego dla roślin. 

 Zwiększenie w strukturze zasiewów udziału roślin bobowatych drobnonasiennych, cennych dla środowiska i 

ekosystemu glebowego, w wyniku ich użycia jako surowca do produkcji granulowanych nawozów 

organicznych  

 Redukcja ilości nie biodegradowalnych, poużytkowych podłoży z wełny mineralnej składowanych na 

wysypiskach śmieci. 

 Poprawa jakości żywności w wyniku eliminacji ryzyka przenawożenia roślin azotem i kumulacji 

szkodliwych azotanów w płodach rolnych. 

 

 


