
Preparat biologiczny do usuwania zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych, w skład którego wchodzą
ściśle określone mikroorganizmy zdolne do produkcji związków (enzymów) umożliwiających rozkład
plastiku. Mikroorganizmy (grzyby) naturalnie występujące w środowisku, są zdolne do:
- wytwarzania enzymów hydrolitycznych degradujących tworzywa polimerowe
- białek o specyficznych właściwościach, odpowiadających za przyleganie grzybów do powierzchni
tworzyw sztucznych.
Drobnoustroje są unieruchomione w alginianowych kapsułkach co zapobiega ich nadmiernemu
rozprzestrzenianiu się podczas stosowania. Produkt jest w ekologiczny, neutralny dla środowiska,
łatwy do zastosowania także w przydomowych kompostownikach. Kompost przygotowany z
użyciem biopreparatu może być stosowany w uprawach roślin, gdyż grzyby degradujące plastik
pochodzące z gleb i ryzosfery przyspieszają także wzrost roślin oraz chronią przed chorobam.
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Preparat przeznaczony jest do stosowania na zdegradowanych atropogenicznie terenach do
przyspieszania procesu biodegradacji odpadów z tworzyw sztucznych (plastiku). Produkt do

zastosowania w przydomowych kompostownikach. Produkcja i wydzielanie białek przez grzyby
zwiększa wydajność działania enzymów degradujących tworzywa. Powoduje to, że preparat o

około 15-20% przyspiesza degradację plastiku.

Preparat pochodzenia naturalnego;
niski koszt produkcji;
łatwość zastosowania w praktyce;
poprawa kondycji zdrowotnej populacji ludzkiej
poprzez zmniejszenie zachorowań na choroby
cywilizacyjne m.in. nowotwory, cukrzycę, otyłość

zawiera mikroorganizmy naturalnie występujące w
glebie - przyjazny dla środowiska;
wpływa na poprawę kondycji gleby i roślin;
ogranicza przedostawanie się nadmiernych ilości
zanieczyszczeń ze składowisk odpadów
komunalnych do środowiska (gleby, wód);
przyczynia się do ochrony środowiska i
zachowanie bioróżnorodności gatunkó.
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Konsultacje dla przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie wdrażania
nowoczesnych rozwiązań Uniwersytetu 
Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej 
Raporty i analizy

Wspieramy komercjalizację badań naukowych. Nawiązujemy współpracę
między naukowcami a światem biznesu. 
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