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Hydrogel - co to jest? 
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I.  Czym są  
hydrogele 

To żel,  w którym fazą rozproszoną jest 
woda. Jako fazę formującą (substancję żelującą) stosuje się 

rozmaite 

polimery zarówno        
 naturalne jak i        

 modyfikowane oraz    

sztuczne. Przykładem hydrogelu jest    

galaretka z żelatyny 

Definicja z Wikipedii: 
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produkt ekologiczny  neutralny dla    

środowiska, bezpieczny dla ludzi, zwierząt  i roślin,    

po okresie 3-5 lat ulega całkowitej biodegradacji 
 

I.  Czym są  
hydrogele 
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bardzo duża zdolność sorpcyjna wody 

1g wchłania od 300 – 1000 ml wody 

Właściwości: 

I.  Czym są  
hydrogele 
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 3-krotne ograniczenie  

    częstotliwości podlewania 

ograniczenie nakładu pracy  

 zmniejszenie o 30% dawki nawożenia 

 zwiększenie efektywności wzrostu roślin 
 
 

Oszczędność   Pieniędzy 
 

Korzyści: 

I.  Czym są  
hydrogele 



ze względu  

na wykorzystanie: 

ze względu  

na właściwości: 
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Podział: 

ze względu  

na skład: 

I.  Czym są  
hydrogele 

hydrogel 

Poliakrylany 
(potasu, sodu) 

Oddają wodę 

tereny zielone, 
ogrodnictwo, 

szkółkarstwo, leśnictwo 

Inne 
(polisacharydy, pochodne 

węglowodorów, białka) 

Nie oddają 
wody! 

przemysł farmaceutyczny, 
kosmetyczny (pampersy, 

implanty, maści, soczewki) 
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Podział: 

ze względu  

na rodzaj: 

Hydrogel 
(poliakrylany) 

Hydrogel w 
czystej postaci 

Hydrogelowa 
mieszanka 
nawozowa 

I.  Czym są  
hydrogele 
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ze względu  

na granulację: 

Podział: 

ze względu  

na przeznaczenie: 

ze względu  

na zastosowanie: 

Hydrogel         
w czystej postaci 

Granulat 

(20 - 40 mesh) 

wzbogacenie 
podłoża 

nasadzenia 
drzew, krzewów, 

kwiatów 

hydrogelowa 
iniekcja 

doglebowa 

starodrzewie, 
pomniki przyrody, 
drzewa 
przydrożne 

Pył 

(60 – 80 mesh) 

zabezpieczanie 
odkrytego systemu 

korzeniowego 

transport 
sadzonek                  

i nasadzenia 

I.  Czym są  
hydrogele 



ze względu  

na rozkład: 

ze względu  

na właściwości: 

ze względu  

na skład: 
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I.  Czym są  
hydrogele 

Hydrogel 

(poliakrylany) 

potasowy 

Oddaje 
wodę 

woda + sole 
potasowe + CO  

sodowy 

Oddaje 
wodę 

woda + sole 
sodowe + CO 

Podział: 

2 2 



HYDROGELE 
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miejskich 
w nasadzeniach 
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II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 

Do nasadzeń drzew i krzewów 

wykorzystujemy hydrogel  

w czystej postaci 
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wpływa na lepsze ukorzenianie drzew 

ogranicza  częstotliwość podlewania 
gwarantuje  większą przeżywalność nasadzonych drzew 

Korzyści: 

II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 



Cykl sadzenia Młodego Drzewa lub Krzewu  
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- 2/3 ziemi wzbogacamy hydrogelem 
- Hydrogel mieszamy z glebą w suchej postaci 
! 
 

II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 



wzbogacamy podłoże, uwzględniając  
przyrost systemu korzeniowego 

 

  www.hydrogel.pl 

zasypujemy ziemią z hydrogelem 
system korzeniowy drzewa 

 

Cykl sadzenia Młodego Drzewa lub Krzewu  

II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 



uzupełniamy pozostałą częścią ziemi, 
zasypując dół 
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bardzo intensywnie podlewamy! 
tak by powstała błotnista maź! 
 

Cykl sadzenia Młodego Drzewa lub Krzewu  

II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 



Bardzo ważne jest by podczas 

sadzenia drzew ziemia                    
z hydrogelem nie znajdowała się 

bezpośrednio nad systemem 
korzeniowym rośliny, ponieważ 
odetniemy w ten sposób dopływ 
wody do korzeni!  
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Cykl sadzenia Młodego Drzewa lub Krzewu  

II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 
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Otoczkowanie odkrytego systemu korzeniowego 

Zapewnienie wilgoci dla odkrytego 
systemu korzeniowego sadzonek. 
 

Prawidłowo przeprowadzony zabieg 
otoczkowania pozwala wyeliminować 
całkowicie stres wodny, spowodowany 

brakiem H  O podczas transportu 

sadzonek ze szkółki na miejsce 
docelowych wysadzeń. 
 

2 

II.  Hydrogele 
w nasadzeniach miejskich 
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miejskiej 
w zieleni 

HYDROGELE 
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III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 

W zieleni miejskiej 
wykorzystujemy hydrogelową  

mieszankę nawozową 



Uwalnianie składników odżywczych trwa  
od 1 do 6 miesiąca! 
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 20 % czysty hydrogel; 

 30% granulowanego nawozu; 
 50% strukturotwórczych dodatków                                                                                              
 skał mineralnych; 
 

  
  

Skład hydrogelowych  
mieszanek nawozowych: 
 

III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 
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Zastosowanie: 

 rabaty 
 trawniki 
 gazony 
 kwietniki 
 wieże kwiatowe 
  
  

 donice miejskie 
 klomby 
 ample 
 kwietniki wiszące  
    na lampy 
 

III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 
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5 kg mieszanki nawozowej na 1 m3 ziemi  

5 g mieszanki nawozowej na 1 l ziemi 

Dawkowanie: 

III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 
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Rabaty i trawniki miejskie: 
2 

Dawkowanie: 

100 do 150 g na 1m  wymieszać z glebą na głębokości 25 cm 
 

III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 
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Nie zastosowano hydrogelu 

Zastosowano hydrogel 

III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 
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wynikające z zastosowania hydrogeli 
Korzyści… 

III.  Hydrogele 
w zieleni miejskiej 
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w iniekcji 
doglebowej 

HYDROGELE 
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IV.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

- usychanie pomników przyrody; 
- usychanie drzew w mieście;  
- usychanie drzew przydrożnych; 
- usychanie krzewów;  
  

Problem: 
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IV.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

- Odnoszące się do korony drzew  
  (ograniczoność przestrzeni dla rozwoju korony,  
  emisje gazów, przesuszenia); 
 
- Odnoszenie się do pnia 
  (narażenie na kolizje i wandalizm); 
 
-  Odnoszące się do korzeni 
 

Przyczyny zamierania  
drzew w miastach: 
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IV.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

Badacze zgadzają się jednak, że 
najgroźniejszymi dla drzew 
w miastach są te przyczyny, 

które mają wpływ na rozwój 
korzeni drzew (prof. dr hab. 

Marek Kosmala, 2001)  

Największym wrogiem drzew 
ulicznych jest zniszczona, 

całkowicie zdegradowana 
gleba miejska oraz 

deficyty wody! 
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IV.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

Przyczyny zamierania drzew w mieście 
odnoszące się do systemu korzeniowego: 

 zagęszczenie gleby (brak możliwości rozwoju systemu korzeniowego) 
 pH gleby, zasolenie gleby 
 deficyt wody, brak podsiąkania kapilarnego, niedostępność wody 
 opadowej 
 struktura gleby 
 temperatura gleby 
 napowietrzenie gleby 
 deficyt składników pokarmowych  
 zanieczyszczenia gleby 
 rozbudowa infrastruktury  
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IV.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

HYDROGELE 
- magazynują wodę wraz z substancjami 

odżywczymi 

- zmniejszają zagęszczenie gleby poprzez 

swoją kurczliwość 

- zwiększają napowietrzenie gleby 

- wzbogacają glebę w składniki pokarmowe 

Rozwiązanie: 
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IV.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

Innowacyjna 

polega na wtłoczeniu pod odpowiednim 

ciśnieniem na głębokość 80 cm 100cm 

rozwodnionego hydrogelu  w obręb 

systemu korzeniowego drzewa 
 

Dla poprawy kondycji drzewa, hydrogel 

wzbogacamy nawozami  

metoda ratowania dorosłych drzew 

Rozwiązanie: 
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III.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 

Uwodniony hydrogel wtłaczamy 

do gleby w odstępach 50 cm,     
w obrębie strefy korzeniowej. 

Dla poprawy kondycji drzewa, hydrogel 

wzbogacamy nawozami  
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Etap I  

Szczegółowe 

badanie 
dendrologiczne, 

sporządzenie  

inwentaryzacji          
i opinii dendrologicznej 

III.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 
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Zabieg  

iniekcji 

doglebowej 

Etap II  

III.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 
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Przygotowanie hydrogelu            
i wypełnienie zbiornika maszyny 

wtłaczającej hydrogel  

Etap II  

III.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 
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Wbicie  lanc  

w obrębie 

systemu 

korzeniowego  

wytypowanego 

drzewa 

Etap II  

III.  Hydrogelowa 
iniekcja doglebowa 
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III.  Hydrogelowa 
Iniekcja doglebowa 

Wtłaczanie pod ciśnieniem hydrogelu  

Etap II  
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III.  Hydrogelowa 
Iniekcja doglebowa 

Etap III – opcja dodatkowa 

monitoring w 
okresie 3 – 5 lat drzew 
poddanych zabiegowi 

iniekcji 

Zalecamy 
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III.  Hydrogelowa 
Iniekcja doglebowa 

Przykłady zastosowania zabiegu  
hydrogelowej iniekcji doglebowej 

- Plac parkingowy MOSiR Chojnice 

Badania dendrologiczne prowadził: 

Prof. dr hab. inż. Marek Siewniak 

- Aleja kasztanowców w 
Pabianicach 

Badania dendrologiczne prowadził: 

Prof. dr hab. Leszek B. Orlikowski 

 

 

 



  www.hydrogel.pl 

V.  PODSUMOWANIE 
 

Hydrogele  
 

zwiększają retencję wodną absorbując ją w ilości przekraczającej 250 do 300 razy własną masę 

przez zwiększenie pojemności wodnej gleby i podłoży ograniczają skutki niedoboru wody 

poprawiają strukturę gleb ciężkich zmniejszając ich zwięzłość  

poprawiają strukturę gleb lekkich przeciwdziałając ich wodnej i wietrznej erozji 

zmniejszają wymywanie składników pokarmowych 

są trwałe i aktywne w glebie co najmniej od 3 do 5 lat 

stymulują rozwój systemu korzeniowego 

przyśpieszają wzrost roślin , zmniejszając ich „wypadanie” 

                                                                                

 
 

 stanowią tym samym OSZCZĘDNOŚĆ 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Prezentacja do pobrania na: 

 

www.hydrogel.pl 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


