
Nasiona BIO pochodzą z  gospo-
darstw ekologicznych, w  których 
produkcja odbywa się zgodnie z  wy-
mogami unijnymi. W  czasie wzrostu 
roślin matecznych nie stosuje się 
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. 
O zgodności z normami rolnictwa ekologicznego świadczy 
umieszczone na opakowaniu logo, przedstawiające listek 
ułożony z gwiazdek. Jest ono gwarancją tego, że gospodar-
stwa produkujące nasiona ekologiczne stosują się do suro-
wych, wspólnotowych zasad. 

Jako rośliny mateczne nasion BIO stosowane są odmiany 
biologicznie odporne lub tolerancyjne na choroby i  szkod-
niki. Dzięki nim uzyskujemy naturalne warzywa – wolne od 
sztucznych związków wywołujących choroby i alergie.

Nasiona BIO są idealnym rozwiązaniem dla zwolenników 
zdrowego trybu życia, którzy w  swoim ogrodzie chcą upra-
wiać rośliny bez stosowania zbędnych środków chemicz-
nych i uzyskać smaczne, nieskażone substancjami chemicz-
nymi jarzyny. 

Nad zgodnością produkcji z  zasadami rolnictwa ekologicz-
nego czuwa jednostka certyfikująca.



dla każdego!

Biodegradowalne 
włókniny Vilmorin 

Jedyne na rynku całkowicie naturalne, ekologiczne i bio-
degradowalne włókniny wykonane m.in. z ziaren zbóż, 
juty i konopi. W ofercie znajdują się: włóknina do ściół-
kowania, włóknina wiosenna i włóknina zimowa. Wiosną 
chronią rośliny przed nadmiernym nasłonecznieniem 
oraz uszkodzeniami spowodowanymi przez owady  
i ptaki, przez cały sezon dbają o to, aby  nasze warzywa 
rosły zdrowo, a zimą otulają, zabezpieczając je przed 
działaniem niskich temperatur i silnych wiatrów. Pro-
dukt ulega całkowitej biodegradacji   i kompostowaniu. 
Stanowi zatem doskonałą opcję nie tylko dla ekoentu-
zjastów, ale również dla klientów, którzy cenią wygodę. 
Biodegradowalne włókniny łączą w sobie skuteczność 
działania oraz przyjemność pracy w ogrodzie.
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Tego typu włókniny, płachty i nakrycia zapewniające wzrost roślin, 
a także włókniny naciskowe mają za zadanie przyspieszyć wzrost 
upraw poprzez stworzenie korzystnego mikroklimatu dla kiełko-
wania nasion lub wzrostu roślin oraz 
umożliwienie wcześniejszej uprawy 
i szybszych zbiorów. Uzyskany  
w ten sposób efekt cieplarniany 
powoduje wzrost temperatu-
ry i utrzymuje pod włókniną 
idealne warunki hydrome-
tryczne. Dodatkowo włókniny 
zabezpieczają uprawy przed 
niepogodą (gradem, wiatrem), 
insektami i ptakami.

Włókniny wytwarzane są z materiału Biolice® wykonanego z mie-
szanki zbożowej. Zaskakujący jest fakt, że włóknina posiada właści-
wości zbliżone do tworzywa sztucznego, jest miękka i jedwabista 
w dotyku, a jednocześnie wytrzymała, o delikatnym zapachu zbóż. 
Włóknina jest przepuszczalna i zapewnia właściwe napowietrzenie 
i wilgotność gleby. Po zakończeniu okresu użytkowania włóknina  
w 100% nadaje się na kompost. Może być stosowana do trzech se-
zonów, w zależności od warunków pogodowych i czasu użytkowa-
nia . Aby zmaksymalizować okres użytkowania produktu, zaleca się 
zabezpieczenie i przechowywanie włókniny po zakończeniu sezonu 
z dala od wilgoci. Włóknina może być stosowana w uprawach orga-
nicznych. Parametry włókniny są zgodne z rozporządzeniem WE  
nr 834/2007, co przyczynia się do ochrony i poprawy środowiska  
naturalnego.

Włóknina ściółkująca wspomaga wzrost i wysoką jakość plonów. 
Zatrzymując światło docierające do gleby, włóknina uniemożliwia 
rozwój chwastów, co ułatwia utrzymanie ogrodu. Poprzez ogranicze-
nie parowania włóknina utrzymuje także wilgotność gleby, przez co 
zmniejsza potrzebę stosowania chemicznych środków chwastobój-
czych i pozwala oszczędzać wodę. Dodatkowo włóknina utrzymuje 
ciepło dnia i chroni rośliny przed nocnym ochłodzeniem. Włóknina 
wytwarzana jest z materiału Biolice® wykonanego z mieszanki zbo-
żowej. Zaskakujący jest fakt, że włóknina posiada właściwości zbli-
żone do tworzywa sztucznego, jest miękka i jedwabista w dotyku,  
a jednocześnie wytrzymała, o delikatnym zapachu zbóż. Włóknina 
jest przepuszczalna i zapewnia właściwe napowietrzenie i wilgot-
ność gleby. Po zakończeniu okresu użytkowania włóknina w 100% 
nadaje się na kompost i rozkłada się na miejscu po zbiorach, wzbo-
gacając glebę w naturalny sposób. Włóknina może być stosowana  
w uprawach organicznych. Parametry włókniny są zgodne z rozpo-
rządzeniem WE nr 834/2007, co przyczynia się do ochrony i poprawy 
środowiska naturalnego.

Włókniny zimowe są przeznaczone do ochrony roślin przed zimnem, 
mrozem, śniegiem i gradem w okresie zimowym. Tworzą mikrokli-
mat, jednocześnie przepuszczając powietrze, światło i wodę, co po-
zwala uniknąć odwodnienia lub pęknięcia gałęzi i uduszenia korzeni 
oraz umożliwia rozwój młodych pąków i pędów wiosną. Włókniny wy-
twarzane są z materiału Biolice® wykonanego z mieszanki zbożowej. 
Zaskakujący jest fakt, że włóknina posiada właściwości zbliżone do 
tworzywa sztucznego, jest miękka i jedwabista w dotyku, a jednocze-
śnie wytrzymała, o delikatnym zapachu zbóż. Włóknina umożliwia 
roślinom oddychanie, co zapewnia ich prawidłowe napowietrzenie. 
Po zakończeniu okresu użytkowania włóknina w 100% nadaje się na 
kompost. Może być stosowana do trzech sezonów, w zależności od 
warunków pogodowych i czasu użytkowania. Aby zmaksymalizować 
okres użytkowania produktu, zaleca się zabezpieczenie i przechowy-
wanie włókniny po zakończeniu sezonu z dala od wilgoci. Włóknina 
może być stosowana w uprawach organicznych. Parametry włókniny 
są zgodne z rozporządzeniem WE nr 834/2007, co przyczynia się do 
ochrony i poprawy środowiska naturalnego.

Włóknina ta posiada ma-
kroperforację, która zapewnia 
naturalną wentylację i ułatwia 
podlewanie.

Włókniny zapewniające wzrost roślin są najcieńsze w swojej kategorii. 
Umieszcza się je na gołej ziemi, bezpośrednio na dojrzałych lub 
niedawno zasianych uprawach. Włókninę bez napinania mocuje się 
klamrami lub przykrywa z każdej strony kamieniami albo małymi 
drewnianymi kłodami.

Włóknina ta jest specjalnie prze-
znaczona do uprawy pomidorów 
i łatwo się adaptuje. Należy ją 
pozostawić wokół rośliny na cały 
okres wzrostu.

Włókniny biodegradowalne zapewniające wzrost Włókniny biodegradowalne zapewniające wzrost Włókniny biodegradowalne do ściółkowania Włókniny ochronne biodegradowalne na zimę 


