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Biologizacja rolnictwa to operowanie w rolnictwie głównie biologicznymi czynnikami 
plonotwórczymi (komposty, obornik, biopreparaty, racjonalne płodozmiany, 
fitomelioracje, wysokoplenne odmiany odporne na agrofagi, retencja azotu biologicznego 
z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowania zdrowszej żywności i ochrony 
środowiska. (Encyklopedia Ekologiczno-Rolnicza)

Biologizacja - bioróżnorodność, dominacja pożytecznej mikroflory, regeneracja gleby, eliminacja gnicia,       
pleśniowych i większości szkodników glebowych, rewitalizacja środowiska
Rewitalizacja, rozwój. Poprawa rentowności gospodarstwa

Probiotechnologia (ang. probiotechnology), to sposób wytwarzania i korzystania z kompozycji

pożytecznych mikroorganizmów, ich metabolitów i innych naturalnych komponentów w rolnictwie i ochr.
środ. P. znajduje zastosowanie w uprawie roślin do użyźniania gleby i polepszania rozkładu resztek
pożniwnych, w chowie zwierząt do poprawy jakości ściółki i redukcji odorów w pomieszczeniach
gospodarskich, w gospodarce komunalnej do utylizacji ścieków i odpadów oraz w rewitalizacji środowiska
do oczyszczania wód i fitoremediacji gleb. (Encyklopedia Ekologiczno-Rolnicza)



W raporcie sporządzonym na zlecenie ONZ i 
Banku Światowego przez Międzynarodową 
Ocenę Wiedzy Rolniczej, Nauki i Technologii dla 
Rozwoju nad którego przygotowaniem 
pracowało ponad 400 naukowców z krajów 
całego świata stwierdzono, że obecny model 
rolnictwa nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 
żywnościowych rosnącej populacji ludzkiej.
IAASTD, 2009. Agriculture at a crossroads. IAASTD 
Synthesis report.



Gleba - Matka Rodzicielka

• Siła rodna gleby – naturalny potencjał gleby do samoodtwarzania, 
samooczyszczania (autodetoksykacji), samoregulacji, co skutkuje swoistą 
homeostazą zachodzących  w glebie procesów. Dzięki temu roślina 
otrzymuje z zasobów gleby, wszystko czego potrzebuje. Rozwijający się  
system korzeniowy roślin jest w nieustannym kontakcie z mieszkańcami 
gleby – głównie mikroorganizmami, poprzez wysyłane sygnały  w postaci 
wydzielanych określonych substancji. 

• Żyzność gleby – naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb 
żywieniowych roślin, to znaczy do przekazywania roślinom składników 
pokarmowych, wody, powietrza glebowego, ciepła, itd.

• Troska o żyzność gleb uprawnych musi uwzględniać potrzeby 
mikroorganizmów w niej bytujących. Bogate życie biologiczne 
uprawianych gruntów to niezbędny warunek uzyskiwania wysokich 
plonów.



Mieszkańcy gleb                                                
25 % wszystkich organizmów na Ziemi

• Mikroorganizmy - do 20 ton bakterii i grzybów, przetwarzają materię 
mineralną, organiczną i zanieczyszczenia w tym pozostałości 
pestycydów

• Pierwotniaki – wiciowce, orzęski, korzenionóżki

• Roztocza, skoczogonki, nicienie (najliczniejsze zwierzęta glebowe),, 
pająki, ślimaki, mrówki, stonogi, wije, zaleszczotki,

• Dżdżownice – do 4 ton, przetwarzają rocznie do 35 ton gleby na 1 ha

• Chrząszcze, mrówki, muchówki

• Kręgowce – krety, ryjówki, myszy, nornice                 





Od czego zaczynamy ?

Zaczynamy od badań gleby, bo bez żyznej,                                       
zdrowej i bogatej w składniki gleby                                                               
nie ma zdrowych roślin                                                                                      
i nie ma zdrowego człowieka

Choć powszechnie mówi się o uprawie

roślin, my mówimy  o uprawie gleby.



Rodzaje badań

➢Próchnica/węgiel organiczny

➢pH, Ca, Mg, P, K, N, Fe, Cu, Zn, B, S, Mn, Mo, Na, 

➢Ogólna liczba drobnoustrojów, liczba bakterii i grzybów

➢Aktywność mikrobiologiczna gleby (Biotrex)

➢Pleśnie, patogeny

➢Kontrola odżywiania roślin (badanie liści, N-tester, brix)

Badania to najlepsza droga do świadomego i efektywnego rolnictwa



Nawożenie
1. Prawo zwrotu składników pokarmowych. Aby utrzymać żyzność gleby, trzeba zwracać jej 

substancje pokarmowe pobrane przez rośliny oraz te, które zostały uwstecznione w 
wyniku stosowania nawozów, szczególnie mineralnych (A. Yoisin) 

2. Prawo pierwszeństwa wartości biologicznej plonu. Nawożenie roślin powinno mieć na 
celu nie tylko zapewnienie maksymalnego plonu, lecz także utrzymanie lub poprawienie 
jego wartości biologicznej (A. Voisin)

3. Prawo minimum. Wysokość plonu określa ten                                                                                    
składnik pokarmowy, który występuje w glebie                                                                                 
w niewystarczającej ilości w stosunku do potrzeb                                                                             
uprawianej rośliny (J. Liebig).

4. Prawo maksimum. Nadmiar składnika                                                                                            
pokarmowego w glebie ogranicza skuteczność  działania innych                                                                 
i w następstwie powoduje obniżkę plonów (A. Yoisin) 
Fosfor blokuje dostępność żelaza, miedzi i cynku; potas blokuje dostępność magnezu i 
wapnia; wapń blokuje dostępność żelaza, boru, manganu, miedzi, potasu. 

5. Prawo opłacalności nawożenia (Mitscherlich)



Nawożenie – prawo minimum J. Liebiga

w ekologii jest oparte na 
wyczerpywaniu zasobów środowiska             
i głosi, że te substancje, które w 
środowisku znajdują się w ilościach 
najbliższych punktom kryt. (a są 
wykorzystywane przez organizmy), 
stanowią czynnik ograniczający 
występowanie tych organizmów; 

AKTYWNA 
PRÓCHNICA !!!



Koncern Tytoniowy
Dostępność potasu dla roślin: wzrost z 83mg/l do 202 mg/l
Badania własne (PhM) 2007

83
106

202

0

50

100

150

200

250

mg/l

Zawartość potasu w glebie

Analizy przed

zastosowaniem EM

Założenia nawozowe

Analizy Lipiec 2007



30

78

129

0

50

100

150

mg/l

Zawartość magnezu w glebie

Analizy przed

zastosowaniem EM

Założenia nawozowe

Analizy Lipiec 2007

Koncern Tytoniowy
Dostępność magnezu dla roślin: wzrost z 30mg/l do 129 mg/l
Badania własne  (PhM) 2007



Mikrobiom korzeni lucerny a pH gleby w ryzosferze

Za: Blanchar i Lipton (1986)
Mikroflora jelitowa to ludzka
wersja ryzosfery.



Gospodarka wapniem

• Zawartość wapnia w glebie 2100 do 108000kg/ha(0,07 – 3,6%,213-2630mg/l 
gleby) określana głównie w jonach Ca2+

• Ca zwiększa dostępność molibdenu
• Ca ogranicza dostępność glinu
• Nadmiar Ca blokuje dostępność żelaza, boru czy manganu
• Poziom wystarczający w sadach 1000 – 1500 mg/l gleby
• Antagonistami wapnia są potas, magnez, jon NH4, glin
• Rocznie straty wapnia do 150kg/ha
• Potrzeby roślin 30-150kg/ha
• Nawozy azotowe wymagają skompensowania do 250 kg
• Optymalny stosunek Ca/Mg =4:1. 5:1 ograniczenie pobierania magnezu. 3:1 

ograniczenie pobierania fosforu. Od 1:1 rośliny nie pobierają obu składników
• UWAGA Obniżone pH gleby, nie oznacza, że w glebie brakuje wapnia i trzeba 

tę glebę wapnować. 



Próchnica, kompleks sorpcyjny i wykorzystanie  fosforu

✓Gleba próchniczna jest ciemniejsza – to obecność kwasów humusowych i 
ich soli z wapniem (huminy)

✓Szybsze nagrzewanie wiosną – minimalne wzrosty temperatury 
zwiększają rozpuszczalność związków fosforu – kluczowe znaczenie 
wiosną dla budującego się systemu korzeniowego

✓Kwasy humusowe wiążą aniony                                                                                          
fosforanowe. Zwykle aniony te łączą się                                                                                      
z kationami wapnia, żelaza i glinu tworząc                                                        
trudno rozpuszczalne związki fosforu 

✓EFEKT- ZWIĘKSZENIE PRZYSWAJALNOŚCI                                                     
FOSFORU



Azot - główny czynnik 
plonotwórczy.                                                                   
Źle aplikowany czyni 
spustoszenie                                                               
w życiu biologicznym gleby.
W glebie głównie w formie                                                                   
organicznej, nawet do 99%.
Im więcej w glebie materii 
organicznej i próchnicy tym 
większe zasoby azotu i 
mniejsze potrzeby 
dostarczania go w formie 
mineralnej
Azotany blokują hemoglobinę 
i ograniczają dotlenienie krwi
Azotyny posiadają silne 
działanie kancerogenne
Amoniak ulega w powietrzy 
przemianom w podtlenki 
azotu(gazy cieplarniane



• Stosowanie nawozów azotowych, a jeszcze bardziej z siarką zawsze zakwasza 
gleby, a na zneutralizowanie 1 kg stosowanej siarki (S) potrzeba minimum 2 
kg CaO, natomiast na 1 kg stosowanego azotu potrzeba 1,0-1,5 kg CaO. W 
Polsce, na przykład w roku gospodarczym 2011/2012, zastosowano średnio 
statystycznie na hektar 72,7 kg azotu, to średnio jako minimum do 
zneutralizowania zastosowanego azotu (72,7 kg N/ha x 1,0-1,5 kg CaO) 
powinno się zastosować co najmniej 73 do 109 kg CaO, a zastosowano 33,7 
kg CaO/ha, czyli około 3-krotnie za mało; 

• Im gleba ma wyższy odczyn oraz wapnowana jest jednorazowo większą 
dawką, tym więcej wapnia ulega wymyciu; przy pH gleby powyżej 6,5 –
straty wapnia najczęściej przekraczają 200 kg CaO/ha/rok;                                   
(dr.inż. Adam Grześkowiak)



Resztki pożniwne  

- Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska  UP w Poznaniu                           
(mgr inż. Karolina Frąckowiak-Pawlak),

- UT-P w Bydgoszczy (prof. dr hab. Karol Kotwica) 

wykazały że preparat mikrobiologiczny:

• stymuluje korzystne procesy mineralizacji  masy organicznej, 

• zwiększa tempo mineralizacji słomy, propagacja mikroorganizmów na słomie 

przebiega szybciej, dzięki czemu pierwsze obumierające i przetwarzające masę 

organiczną mikroorganizmy przyczyniają się do zwiększenia puli azotu 

mineralnego w glebie,

• aplikacja preparatu dała lepszy efekt niż aplikacja azotu do rozkładu słomy, 

• wspomaga tworzenie się próchnicy,

• w badaniach nie zaobserwowano „głodu” azotowego roślin następczych



Źródła azotu w glebie

• Przy zawartości próchnicy 2%                                  - 60kg – 95kgN/ha

• Z aktywności mikroorganizmów wolnożyjących  - 15kgN/ha

• Aktywność bakterii brodawkowych                        - 80kg – 250kgN/ha

• Opady atmosferyczne                                                - 17kgN/ha

• Ekstrementy, wydzieliny, obumarłe części organizmów glebowych   

Zasada nawożenia azotem w konwencjonalnym gospodarowaniu;  azot ma czekać w 
glebie na roślinę a nie odwrotnie. Zdaniem nauki na 1 tonę plonu potrzeba około 24 
kgN.

• Obornik                                                                             5 - 20kg/t

• Gnojowica                                                                        4 - 12kg/m3

• Kompost z mikroorganizmami                                     4,4kg/m3

• Dermazoto 11 kg/100kg



Obiekt

Warstwa [cm]

Suma NH4+NO3 
w warstwie 0-90 

cm
[mg/100 g gleby]

0-30 30-60 60-90 0-30 30-60 60-90

NH4 NO3

[mg/100g gleby]

Kontrola 0,86 0,50 0,20 6,06 3,19 4,12 14,9

Em Farma PLUS aplikacja na 
słomę, ochrona fungicydowa 1,29 1,58 1,79 3,76 0,69 2,69 11,8

Em Farma PLUS aplikacja na 
słomę, bez ochrony fungicydowej 1,00 1,48 1,60 4,50 2,11 3,78 14,4

EmFarma PLUS aplikacja na 
słomę, 

T1 +T2 + T3
1,30 2,00 1,48 3,59 2,78 3,75 14,9

Zawartość mineralnych form azotu w profilu glebowym w poszczególnych obiektach 
doświadczalnych pod wpływem stosowania środka poprawiającego właściwości gleby                      

Em Farma Plus (IUNG, 2014)

T1 - faza krzewienia, T2 - faza kłoszenia, T3 - faza dojrzałości mlecznej



Mikroorganizmy związane z powierzchnią korzeni lub liści, a także drobnoustroje 
występujące wewnątrz organów roślin formują sieć
powiązań i biotycznych interakcji pomiędzy roślinami a ich środowiskiem życia. 
Mikrobiom obejmuje liczną grupę drobnoustrojów, które
odgrywają kluczową rolę w odżywianiu mineralnym roślin i wpływają na stan 
zdrowotny roślin, a także biorą udział w funkcjonowaniu
ekosystemów. Interakcje różnych                                                                                              
grup i gatunków mikroorganizmów,                                                          zależą od 
rodzaju gleb, a także od abiotycznych                                                                                        
i biotycznych czynników, w tym                                                                                           
związków chemicznych wydzielanych                                                                            
przez korzenie roślin.                                                                                               
(dr.hab.Lidia Sas Paszt,prof. IO) 

Mikrobiom i plon

Zgrany Duet 







Bakteriocyny

• E. coli - kolicyny

• Pseudomonas aeruginosa - piocyny

• Bacillus megaterium - megacyny

• Actinomycetes – mederrodyna, streptomycyna, nystatyna, amfoterycyna B, 
aktynomycyna, awermektyna, takrolimus

• Serratia sp. - marcescyny

• Proteus - proteocyny, proticyny

• bakterii fermentacji mlekowej - laktocyny
• Lactococcus lactis subsp. lactis - nizyna
• Lactobacillus brevis - laktobrewina
• Lactobacillus plantarum - laktolina
• Lactobacillus bulgaricus - bulgarikan
• Lactobacillus acidofilus - acidofilina

Bakteriocyny zostały odkryte w 1925 r. przez belgijskiego 
mikrobiologa Andre Gratia (wikipedia)

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolicyna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piocyna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Megacyna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcescyna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteocyna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Proticyna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laktocyny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizyna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laktobrewina&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laktolina&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulgarikan&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Acidofilina&action=edit&redlink=1


Próchnica
(Humus z łacińskiego gleba, ziemia)

• Dwa najważniejsze naturalne procesy w których powstaje węgiel organiczny:

➢ proces tworzenia próchnicy (rozkład do węgla organicznego),

➢ fotosynteza – powstawanie węgla organicznego podczas wzrostu i rozwoju roślin, 
zwiększanie materii  organicznej, kosztem materii nieorganicznej, 

• Próchnica została pierwszy raz wyodrębniona z torfu w 1786 roku przez Franza Acharda. 
Ma niejednorodny skład, nieregularną budowę i wyjątkową  polidyspersyjność. Oznacza 
to , że nie można opisać cząsteczki próchnicy za pomocą liczby pierwiastków, liczby 
atomów w molekułach i rodzaju wiązań

• Ubytek próchnicy w glebach w Polsce 40 % i niemalże najniższe zawartości próchnicy w 
glebach w UE

• W Polsce: poniżej 1% - 6% gleb, 1-2% - 50% gleb, 2-3,5% - 33% gleb, 
pow. 3,5% - 11 % gleb



Struktura molekularna substancji 
humusowych

Canellas, Santos(2005) Lily Weitzel Coelho Paes(2016)

Model kwasu huminowego 
zaproponowany przez Keinehmpela
(1970)
Źródło: Extracted from Ales (2014)

Dwuwymiarowa struktura 
kwasów huminowych 
zaproponowana przez Schulten i 
Schnitzer (1993).
Źródło: Extracted from Son; Silva 
(2002)

Struktura kwasu humusowego 
zaproponowana przez Schulten
i Schnitzer (1995).
Źródło: Wyodrębniono z Novotny
(2002).

Litery A, B i C oznaczają 
przestrzenie, w których 
cząsteczka oddziałuje z innymi 
związkami i atomami w kolorze 
niebieskim (węgiel), białym 
(wodór), czerwonym (tlen) i 
ciemnoniebieskim (azot)



Próchnica – silnik gleby

Główne źródło C(58%), N(5,8%), P(1%)
• 1% próchnicy w 1 ha = 30t

• 1% próchnicy – absorbuje od 3-5 razy więcej wody                                                                              
(90-150t)wody ograniczenie potrzeby nawadniania

• Retencja – im cząsteczka koloidalna mniejsza tym większa retencja. 

Wielkość drobin w mm: piasek 1-0,1,   pyły 0,1-0,02,      iły < 0,02                                                             
próchnica 0,001-0,003mm = 1-3mikronów

• Wody molekularne (błonkowata i higroskopijna) – trudno dostępna dla roślin. 
Higroskopijna jest najbardziej związana z glebą i jest jej najwięcej w próchnicy.                 
Siła ssąca korzeni jest mniejsza od siły przyciągania przez cząsteczki glebowe.



Probiotechnologia (dobre bakterie) zamiast pługa. 

Zbyt głęboka orka wyniszcza glebę: przyspiesza erozję, niszczy jej strukturę, eliminuje 
próchnicę przyspieszając jej utlenianie i  czyni spustoszenie w życiu biologicznym, 
sprzyjając rozwojowi patogennej mikroflory.

Wśród zabiegów agrotechnicznych takich jak orka, płodozmian i wzbogacanie gleby 
w masę organiczną, 
SZCZEPIENIE GLEBY INOKULANTAMI MIKROORGANIZMÓW NAJSZYBCIEJ WPŁYWA NA JAKOŚĆ GLEB
(Sharma Sushil K. et al., 2010)



Nr próbki ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY [% p.s.m]

2015 r. 2019 r.

1 1,27 3,19

2 2,04 3,41

3 1,86 3,10

4 2,10 2.29

5 3,49 4,78

6 2,25 3,15

7 1,24 3,57

8 1,77 2,34

9 2,05 3,50

10 2,39 3,38

Nowy Barkoczyn

Co drugi, trzeci rok stosuje od 25 do 30 ton obornika.                                                                      
Stosowany jest obornik bydlęcy i gdzie możliwe zasiane poplony.
Średni wzrost plonów w przestrzeni 5 lat Ile wynosi około 15%.
W roku 2017 był rekord ponieważ zostało zabrane od 7 do 8 ton na hektar.
Gleby klasy V.



Obierki - odpady ziemniaczane odbierane z fabryki chipsów Frito Lay
Poland Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim opryskiwane uwodnionym
EmFarma Plus nie wydzielają odorów. W ciągu 3-4 miesięcy
przetwarzane są w cenny nawóz organiczny. Pomimo iż obierki oraz nie
normatywne bulwy ziemniaków mogą być dużym ogniskiem chorób
ziemniaków wywoływany proces fermentacji przez ProBioEmy działa
sterylizująco i wytwarzany biokompost nie był przez minione 12 lat
źródłem infekcji plantacji ziemniaków .



Awista 400ha (2009r)

Oprysk EmFarma Plus. Nawożenie doglebowe PiK
ograniczone od 80% do 100%, fungicydy o 50%



Zmiany technologii uprawy rzepaku ozimego

- zaszczepienie gleb na ściernisko po pszenicy lub po roślinach strączkowych 40l/ha EmFarma Plus   
300-400l wody/ha.
- orka 18-20cm oraz siew agregatem – uprawowo siewnym 2-3kg/ha około 20 sierpnia. 
- w fazie 6-7 liści oprysk EmFarma 10l/ha 300-400l wody/ha.
- oprysk EKOSOL NMgFe/S 15-5-1,2-11,       3l/ha w 300-400l wody/ha.
- wiosna 2 tygodnie przed ruszeniem wegetacji 200kg SuperCAN NPK S27-5-5-8.
- po ruszeniu wegetacji oprysk EmFarma 10l/ha 300-400l wody/ha
- nawożenie pogłówne 200kg/ha SuperCAN .
- na zielony pąk EmFarma10l/ha.
- na żółty pąk przed kwitnieniem w czasie  nalotu słodyszka  - Mavrik Vita 240 - 0,2l/ha
- nawożenie dolistne EKOSOL 3l/ha.
- na opadający płatek oprysk na szkodniki łuszczynowe i grzyby Mavrik Vita 240, 300l-400l wody/ha + 
mocznik 
- sklejanie łuszczy z chwilą jak nasiona zaczynają brązowieć(Nu Film).
- zbiór jedno fazowy.



Zmiany w technologii uprawy zbóż

JESIEŃ
-oprysk EmFarma Plus 40l/ha 300-400l wody na ściernisko po rzepaku.
-uprawka Vibroflexem – 5-10 sierpnia.
-kiełkowanie samosiewów i chwastów.
-płytka orka ok.18cm, 10 wrzesień.
-siew agregatem uprawowo siewnym około 20-25 września
-oprysk EmFarma10l/ha + EKOSOL NMgFe/S 15-5-1.2-11 3l/ha  + w 
zależności od kondycji roślin (mocznik) 300-400l wody. ok.15-20 
październik.



WIOSNA
- nawożenie azotowe na zamarzniętą glebę 150kg SuperCAN
NPK 27-5-5 + S około 2 tygodnie przed ruszeniem wegetacji.
- oprysk EmFarma początek krzewienia + EKOSOL NMgFe/S 15-5-1.2-11 
3l/ha + w razie potrzeby mocznik w 300-400l wody. 
- nawożenie azotem pogłównie 150kg SuperCAN.
- w czasie strzelania w źdźbło oprysk dolistny EmFarma + EKOSOL 
NMgFe/S 15-5-1.2-11 3l/ha w 300-400l wody.
- oprysk na liść flagowy po wykłoszeniu środek grzybobójczy                             
+ insekty(mszyce, skrzypionka)



2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fosfor P2O5 (kg) 2.100 956 1.705 − 840 −

Potas K2O (kg) 5.085 2.053 3.940 600 − −

P2O5 (kg)/1 ha 43,5 20,0 35,3 − 22,4 −

K2O (kg)/1 ha 105,3 42,5 81,6 12,4 − −

RPK przed i po zastosowaniu ProBio Emów
PK w czystym składniku 

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze

Zawartość mikroskładników i pH gleby 
Rok pH K2O P2O5 Mg

mg/100g mg/100g mg/100g

2010 6,7 31,9 30,0 9,2

2013 6,64 30,0 29,8 9,4



Lesaffre Polska sp.z o.o



RGD BRODY – obornik 
bydlęcy przekompostowany             
z pożytecznymi 
mikroorganizmami



Ekologiczne Gospodarstwo Sadownicze

Zbigniew Chajęcki





Spółka pracownicza Działpol Sp. z o.o. Działyń
woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, gm. Kłecko

• AREAŁ: 1458ha gruntów ornych          

• UPRAWY: zboża, rzepak, kukurydza, cebula,                              
pasternak, buraki cukrowe, lucerna

• HODOWLA: 650 szt. bydło mleczne, mięsne

• SYSTEM UPRAWY: zrównoważona gospodarka 
rolna realizowana  z troską o ograniczanie 
negatywnych wpływów rolnictwa na środowisko 
naturalne.



zakiszanie 
kiszonek

dodatek do 
pasz, mleka i 

wody,

Obszary stosowania probiotechnologii w chowie 
i hodowli zwierząt

uszlachetnianie 
obornika, 
gnojówki, 
gnojowicy, 
ściółki itp.

zaszczepienie 
gleby pod 

uprawy polowe 
oraz opryski 
tych upraw 
(materiały 
paszowe)

zasiedlanie 
miejsc 

składowania 
materiałów 
paszowych

higienizacja 
pomieszczeń 
oraz sprzętu,
profilaktyka 

wymion, skóry, 
racic



Gospodarstwo Rolne Dorota i Paweł Gliszczyńscy

Nowy Barkoczyn

Gmina Nowa Karczma

Pow. Gospodarstwa 70 ha 

Gleby klasy V-VI

Hodowla bydła mlecznego 80 szt. 
+ 80 szt. młodzieży 



Gospodarstwo Rolne 

Wiesława i Karol Hoeft

Nowy Barkoczyn

Gmina Nowa Karczma

Pow. Gospodarstwa 85 ha

Gleby klasy V-VI

Hodowla bydła opasowego



Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.                
Hala gospodarki odpadami



Przyjmuje się, że od 3/4 do 4/5 substancji organicznej ulega procesom mineralizacji,
natomiast tylko 1/4 do 1/5 przekształca się w związki próchniczne.

Rozkład Materii Organicznej (MO)

Resztki roślinne i zwierzęce

Mineralizacja Humifikacja

Gnicie Butwienie Produkty humifikacji
CO2, H2O, CH4, H2S, 
skatol, indol, 

CO2,H2O,jony Ca2+, 
K+, SO42-, PO43-, 
NO3-, inne

Schemat procesów, którym ulegają resztki organiczne w glebie
(Drozd, Liczner, Weber 1997)





RZEPAK
FAZA ZABIEGI

Zabieg wykonać przy słonecznej lub suchej pogodzie

Zabieg wykonać przy pochmurnej lub deszczowej pogodzie, przy suchej glebie należy zwiększyć ilość wody

Brak ikonki – pogoda obojętna

Dawki podane są na 1/ha. W przypadku braku wpisu o dawkowaniu stosować zalecenia producenta

JESIEŃ

przygotowanie 

gleby

Nawożenie: 

- kompost, gnojowica, obornik przefermentowany, pofermenty 30-40 t/ha lub alternatywnie Azocor 350-400 kg/ha lub Bioilsa N12,5  250-350 

kg/ha  

- Alginit 1,5 – 2 t/ha

Oprysk EmFarma Plus 30L/ha + aminokwasy AminoVin B1 20L/ha lub  Radiculum 10l/ha+ preparat humusowy Carbohumic 80 – 100L/hsa, 

VisHumus 20L/ha
Faza 4-6 liści Oprysk EmFarma 10L/ha + BioSach 0,5-1 kg + AminoVin B1 4L/ha + ZumSil 0,5 L 

Zabiegi odżywcze: 2-4 razy aminokwasy (L-Amino, Folium, AminoVin B1, itp.) + Bioalga 3L/ha

Olejki eteryczne 3-5L/ha (profilaktycznie w przypadku zagrożenia mszycy, pchełki, śmietki, itp.)
Wiosna
regeneracja 

rozety 

Oprysk EmFarmaPlus 5-10L/ha + Magma Silicium 0,5-1 kg/ha lub ZumSil 0,5 L + miedź, mangan, cynk po 0,5-1 L/ha + bor + molibden 1-2 L/ha 

+ aminokwasy + Bioalga

Posypowo Azocor 300-400 kg/ha lub Bioilsa N12,5  200-300 kg/ha  

rozwój pędów 

bocznych

2 zabiegi

Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + BioSach 0,5-1 kg + Olejki eteryczne3-5L/ha + Aminokwasy L-Amino 1-2 L/ha + Olejki eteryczne3-5L/ha

1-2 zabiegi WODOROWĘGLAN POTASU  5-7 kg/ha + Olejki eteryczne 0,5 L/ha 



wzrost pędu 

głównego

2 zabiegi

Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + BioSach 0,5-1 kg + Olejki eteryczne3-5L/ha + L-Amino/Folium 1-2 L/ha lub AminoVin

B1

1-2 zabiegi WODOROWĘGLAN POTASU  5-7 kg/ha 

rozwój pąków 

kwiatowych -

pąkowanie 

2 zabiegi 

Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + ADESIL 0,5-1kg + BioSach 0,5-1 kg/ha + Olejki eteryczne3-5L/ha

początek 

kwitnienia

Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + ADESIL 0,5-1kg + BioSach 0,5-1 kg + Olejki eteryczne3-5L/ha

koniec 

kwitnienia

Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + ADESIL 0,5-1kg + BioSach 0,5-1 kg + Olejki eteryczne3-5L/ha + L-Amino/Folium 1-2 

L/ha lub AminoVin B1 4L/ha

rozwój 

łuszczyn

Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + Magma Silicium 0,5-1 kg/ha + BioSach 0,5-1 kg + Olejki eteryczne3-5L/ha + L-

Amino/Folium 1-2 L/ha lub AminoVin B1 4L/ha

dojrzewanie Oprysk EmFarmaPlus 3-5L/ha + Magma Silicium 0,5-1 kg/ha +Olejki eteryczne3-5L/ha + L-Amino/Folium 1-2 L/ha lub 

AminoVin B1 4L/ha

zbiory,

resztki 

pożniwne

EmFarmaPlus 20L/ha + preparat humusowy 5-8 L/ha



DODATKOWE ZABIEGI INTERWENCYJNE W SYTUACJACH STRESOWYCH

ZAGROŻENIE ZABIEGI

Przymrozki

Zabiegi prewencyjne przed 

mrozem i regeneracyjne po 

przymrozkach 

1. ZumSil 0,5-0,7 l/ha na 1-2dni przed spodziewanym przymrozkiem, chroni przez 

7 dni

2. Bezpośrednio przed spodziewanymi przymrozkami oprysk  

EmFarma 20L/ha + PreBio HumusTM 0,2kg/ha + BioAlga 3L/ha + NANOGRO: 12 

szt.

lub

EmFarma 10L/ha + L-Amino/Folium 1-2 L/ha 

przygotowanie rośliny na stres

blokowanie procesów gnilnych, nie 

rozwijają się pleśnie

Bezpośrednio po przymrozkach oprysk EmFarma 10L /ha +  Aminokwasy 2-4L/ha 

+ BioAlga 3L/ha

Szkodniki glebowe - opuchlaki, 

pędraki, drutowce

Oprysk Ema5 z wrotyczem 20l/ha 

Zabiegi stosować późną wiosną, latem i wczesną jesienią przy temperaturze gleby –

powyżej 150C. Należy sprawdzić, czy larwy podeszły już na głębokość ok. 5-10 cm 

pod powierzchnią gleby

ograniczenie populacji szkodników,  

działanie repelentne, szkodniki 

wychodzą na powierzchnię gleby

Gradobicie Bezpośrednio po gradobiciu oprysk  EmFarma  20 L/ha + BioSach 1 kg + 

Aminokwasy 1-2 kg/ha + BioAlga 5 L + ZumSil 0,5l/ha

niedopuszczenie do procesów 

gnilnych, szybkie zabliźnianie ran 

Podtopienia

zagniwanie materii organicznej w 

glebie, choroby grzybowe i 

bakteryjne  

Oprysk 

EmFarma Plus  20L/ha +  PreBio Humusem 0,5kg 

Zastopowanie gnicia na rzecz 

humifikacji materii organicznej, 

Eliminacja chorób grzybowych i 

bakteryjnych.



Procedura biostymulacyjna w uprawie rzepaku na bazie 
Probiotechnologii (na podstawie pracy doktorskiej Bartosza Spychalskiego)

Wpływ na:

➢ przebieg wzrostu i rozwoju roślin, 

➢ stan odżywienia organów i całych roślin, 

➢ plonowanie.

W procedurze biostymulacyjnej użyto zestaw:

➢ pożyteczne mikroorganizmy EmFarma Plus

➢ kwasy humusowe

➢ aminokwasy roślinne

➢ krzem

➢ mikroelementy

Uzyskano wzrost plonowania i ograniczenie zabiegów chemicznymi śor



ProBio EmyTM w rolnictwie

Oraz:

-Ema5 z 

wyciągami 

roślinnymi





Możliwości badawcze:

• Wykrywania patogenów

• Wykrywania GMO

• Analizy metagenomowej konsorcjów pożytecznych 
mikroorganizmów

• Określania pokrewieństwa i właściwości szczepów

• Obecności białek alergennych itp.

• Identyfikacji drobnoustrojów

• Tworzenie banku pożytecznych mikroorganizmów

•

Możliwości analityczne wykrywania:

• Pestycydów i innych środków ochrony roślin                                  

w każdym produkcie

• Mykotoksyn, alkaloidów, 

• Konserwantów i leków 

• Alergenów, metabolitów powstających w bioprocesach

• Kwasów organicznych i tłuszczowych, cukrów 

prostych, alkoholi

• Witamin i przeciwutleniaczy, barwników 

organicznych i substancji aromatycznych

• Pierwiastków, w tym metali ciężkich

Autor i źródło:  Probiotics Polska 

Sp. z o.o.



GRUPA PROBIOTICS POLSKA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Sławomir Gacka

sg@probiotics.pl tel. 721 203 040

mailto:sg@probiotics.pl
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