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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)



Gleba jako źródło życia biologicznego

• Gleba – ożywiony twór przyrody
• Czynniki degradacji gleb
• Próchnica – silnik gleby
• Rola mikroorganizmów w glebie
• Zdrowa gleba, chora gleba
• Bioremedacja, regeneracja gleby 
• Zdrowa gleba:
- najlepszym środkiem ochrony roślin
- pierwszym progiem retencji wody
• Przykłady wdrożeń probiotechnologii
• Gleba a zdrowie ludzi



Gleba, ożywiony twór przyrody

• Składa się z części mineralnej (cząsteczki minerałów),organicznej 
(obumierające szczątki organizmów zwierzęcych i roślinnych, żywe 
organizmy zwierząt, roślin i mikroorganizmy, próchnica), a także wody 
i powietrza. 

• Ma strukturę trójfazową: stałą, ciekłą i gazową.
• Gleba to żywa skóra ziemi okrywająca skalne podłoże i umożliwiająca 

życie na naszej planecie. Podobnie jak powietrze czy woda, gleba 
stanowi część systemu utrzymującego nas przy życiu



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                 



Ważne fakty

• Gleba na której człowiek może prowadzić uprawę roślin i hodowlę roślin 
i zwierząt na potrzeby przeżycia stanowi tylko 3% na planecie Ziemia. 

• Gleba stanowi drugi pod względem zasobów magazyn CO2 na Ziemi.         
Więcej CO2 jest tylko w oceanach.

- gleby w UE zawierają około 70 mld t węgla organicznego. 
- państwa członkowskie ze wszystkich źródeł emitują 2mld t 
• Każdego roku nasza planeta traci aż 24 mld ton próchnicy. 

• Każdego roku z polskich gleb intensywnie, chemicznie eksploatowanych 
tracimy co najmniej  1000 kg/ha próchnicy



Przyczyny degradacji gleb

• Intensyfikacja rolnictwa, więcej za wszelką cenę

• Rezygnacja z płodozmianów, monokultury

• Agrotechnika upraw (głębokie orki, nawożenie, stosowanie pestycydów, 
intensywne nawadnianie)

• Zdarzenia pogodowe deszcze nawalne, huragany, długotrwałe susze, 
ekstremalna operacja słoneczna





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)







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 najmniejszej 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; w rolnictwie — zasada, w myśl 
której wielkość plonów roślin uprawnych 
jest zależna od tego składnika 
pokarmowego (azotu, fosforu, potasu), 
który znajduje się w glebie (w postaci 
dostępnej dla roślin) w najmniejszej ilości w 
stosunku do potrzeb danej rośliny; 

AKTYWNA 
PRÓCHNICA !!!



Główną przyczyną wielu chorób chronicznych takich jak choroby serca, cukrzyca, rak, osteoporoza i inne jest 
długotrwały niedobór mikroelementów i innych niezbędnych składników odżywczych.



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. 









Badanie gleby i wnioski

• Badanie zawartości próchnicy (węgiel organiczny)

• Badania mikrobiologiczne- bakterie funkcjonalne, 

• Ocena wartości biologicznej gleby - Biotrex

• Badanie chemiczne - zawartości form dostępnych – Mehlich3 (Ca, Mg, K, Na, P, S, Mo,B, Zn, Mn, Fe

• Badanie stanu odżywienia roślin w trakcie wegetacji – N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Mo, Zn, Fe

• Analiza stosowanych nawozów i środków chemicznych pod kątem konwersji na środki biologiczne

• Ocena używanych środków pod kątem biodegradowalności



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 



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. Samodzielnie pobiera z kompleksu sorpcyjnego 
dostępne formy składników,   a te, których nie może sama pobrać otrzymuje            
w postaci metabolitów od bakterii ryzosferowych i grzybów mikoryzowych.    

• 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.



Gleba warsztat pracy rolnika, ogrodnika, sadownika

Każde wzruszenie górnej warstwy gleby pługiem lub tez bronami zwiększa jej 
przewiewność. 
Pod wpływem dostępu powietrza wzmaga się w glebie czynność bakteryj, tych 
jedynych kucharzy, którzy przyrządzają roślinom pokarmy. Bakterie mając 
dostateczną ilość powietrza wywołują rozkład próchnicy, jak i w ogóle 
organicznych związków i uwalniają z nich pokarm roślin. Wydechując sporą ilość 
dwutlenku węgla, bakterie zwiększają pulchność gleby oraz podnoszą jej 
temperaturę, co ma doniosłe znaczenie u gleb zwięzłych i zimnych, które pod 
wpływem działania bakterji nabierają większej sprawności.  
Nawozy naturalne oraz sztuczne na glebach mało przewiewnych a zatem 
pozbawionych bakterji oraz ich pożytecznej działalności, mało skutkują i nie 
podnoszą plonów

Bezpłatny dodatek „ Rolnik” 1932 r





Bakterie fotosyntetyzujące

• Bakterie te syntetyzują pożyteczne substancje wytwarzane                           
z wydzieliny korzeni roślin, materii organicznej i szkodliwych gazów 
(np. siarczek wodoru) poprzez wykorzystanie jako źródeł energii 
promieni światła słonecznego i ciepła gleby. W efekcie ich 
działalności powstają aminokwasy, kwasy nukleinowe, różne 
substancje bioaktywne oraz cukry.

• Te metabolity są wchłaniane bezpośrednio przez korzenie roślin, 
służąc równocześnie jako podłoże dla rozwoju bakterii i grzybów. 
Rozwijające się w takich warunkach bakterie fotosyntetyczne
potęgują rozmnażanie się innych pożytecznych mikroorganizmów.



Bakterie kwasu mlekowego
• Wytrącają kwas mlekowy z cukrów i innych węglowodanów wytwarzanych przez 

bakterie fotosyntetyczne i drożdże. Dlatego żywność i napoje takie jak sery, jogurty, 
marynaty czy kiszonki są od bardzo dawna produkowane dzięki wykorzystaniu 
właśnie tych bakterii.

• Kwas mlekowy jest naturalnym sterylizatorem hamującym rozwój szkodliwych 
mikroorganizmów poprzez szybki rozkład materii organicznej. Bakterie kwasu 
mlekowego w warunkach glebowych mają zdolność hamowania rozprzestrzeniania 
się Fusarium - szkodliwego mikroorganizmu wywołującego wiele groźnych 
procesów chorobotwórczych

• Rozwinięta populacja Fusarium osłabia rośliny, które łatwiej zapadają na choroby, 
sprzyjając tym samym gwałtownemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów. 
Dobrym przykładem są tu nicienie zanikające stopniowo w miarę jak bakterie 
kwasu mlekowego tłumią funkcjonowanie i rozprzestrzenianie się Fusarium. 



Promieniowce (Actinomycetes)

• Ich budowa jest czymś pośrednim pomiędzy bakteriami i grzybami, wytwarzają 
substancje o działaniu zapobiegającym rozwojowi grzybów i bakterii z aminokwasów 
wydzielanych przez bakterie fototropowe oraz rozkładu materii organicznej. 

• Actinomycetes mogą doskonale współistnieć razem z bakteriami fototropowymi. 
Dlatego też oba te gatunki poprawiają jakość środowiska gleby poprzez stymulowanie 
jej odporności na działanie patogenów chorobotwórczych.

• Biorą udział w procesie rozkładu szczątków zwierzęcych i materiałów biologicznych, 
takich jak celuloza, chityna, lignina. Jest to możliwe dzięki wytwarzaniu przez te 
bakterie wielu enzymów: cellulaz, chitynaz, ksylanaz. 

• Promieniowce z rodzaju Frankia wchodzą w symbiozę z roślinami wyższymi, wiążąc 
azot. 

• Promieniowce Streptomyces, Saccharopolyspora, Amycolatopsis, Micromonospora, 
Actinoplanes wytwarzają szereg naturalnych antybiotyków, jak: mederrodyna,
streptomycyna, nystatyna, amfoterycyna B, aktynomycyna, awermektyna, takrolimus



Drożdże
• Syntetyzują składniki służące do zwalczania drobnoustrojów w żywności i inne użyteczne 

substancje wydzielane przez bakterie fotosyntetyczne, co sprzyja prawidłowemu wzrostowi roślin. 
Bioaktywne substancje jak hormony i enzymy wytwarzane przez drożdże wspierają czynne komórki 
i podział korzenia. Ich wydzieliny stanowią użyteczne podłoże dla bakterii kwasu mlekowego i 
Actinomycetes.

Grzyby fermentujące
• Takie jak Aspergillus i Penicillinum, powodują szybką dekompozycję materii organicznej 

wytwarzając alkohol, estry oraz substancje zwalczające szkodliwe mikroby. Hamują procesy gnilne, 
tłumią fetor, ograniczając warunki korzystne dla rozmnażania się szkodników.



PGPR Plant Growth Promoting Rizobacteria
PGPE Plant Growth-Promoting Endophyte

• Bakterie endofityczne (Aerobacter,Aeromonas, Bacillus, Enterobacter, 
Pseudomonas,Erwinia, Microbacterium)

– zamieszkują każdą roślinę
- korzystnie wpływają na rozwój roślin
- pochodzą ze strefy pozakorzeniowej, ryzosfery, ryzoplany
- obligatoryjne  i fakultatywne
- najczęściej poruszają się z użyciem rzęsek





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)







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.



Próchnica – silnik gleby
- Zdolności buforowe gleby - powierzchnia cząstek w 1 gramie:                                                                   
gleby piaszczystej 3-60m², montmorylonitu 700-800m²,                                            
próchnicy 800-1000m²
- Sorpcja gleby – powierzchnia ciała stałego (gleby) która przyciąga                       
i zatrzymuje warstwę jonów, atomów, molekuł.  
Próchnica ma kilkunastokrotnie większą                                                                    
sorpcję niż wszelkie inne sorbenty w glebie. 
Zatrzymuje składniki przed ich wymyciem                                                                              
do głębszych warstw gleby. W ten sposób                                                                          
kationy i aniony mogą ulec desorpcji i wrócić                                                              
do roztworu glebowego i stać się ponownie                                                                         
dostępnymi dla roślin.
EFEKT – OGRANICZENIE NAKŁADÓW NA NAWOŻENIE



Próchnica 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 kg/t
• Gnojowica                                                                        4 kg/m3
• Gnojówka                                                                         3,5kg/m3
• Kompost z mikroorganizmami                                     4,4kg/m3
• Azokor 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
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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.



Koncern Tytoniowy
Dostępność potasu dla roślin: wzrost z 83mg/l do 202 mg/l
Badania własne (PhM) 2007
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Koncern Tytoniowy
Dostępność magnezu dla roślin: wzrost z 30mg/l do 129 mg/l
Badania własne  (PhM) 2007



ZiemniakiRZD SGGW Chylice Jan Marczakiewicz
Struktura 440 ha upraw wg klas gleby
IV klasa                    45 %
V klasa                     35 %
VI klasa                    20 %
Pierwsze i ostatnie prace melioracyjne wykonano 
w 1913r. na pow. 130 ha

Średnia zawartość próchnicy w 2001r. 0,7 – 1,1% Średnia 
zawartość próchnicy w 2009r. 1,8 – 2,7% 

Średnia zawartość składników pokarmowych zwiększyła się 2 –
3 krotnie



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
• Jak ograniczyć nawożenie mineralne i stosowanie ŚOR.

• W Wołczynie, w gospodarstwie rolnym o powierzchni 1000 ha, należącym do  Lesaffre Polska S.A. uprawy rolnicze 
chronione są metodami biologicznymi. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie kukurydzy, pszenicy, rzepaku oraz 
jęczmienia ozimego. Metody uprawy gleby są tradycyjne. Gospodarstwo 11 lat temu postawiło na naturalne metody 
uprawy i ochrony roślin. Podstawą działania był proces detoksykacji gleby i odbudowy jej żyzności poprzez stosowanie 
doglebowych preparatów mikrobiologicznych tj. EmFarma Plus. Proces rozpoczęto od zabiegów doglebowych na resztki 
pożniwne - ściernisko i słomę. W okresie 3 lat zaaplikowano 150 l preparatu na hektar, co zaowocowało wyraźną 
odbudową  edafonu glebowego i pozwoliło  w 4 roku, na znaczne (30%) obniżenie stosowania azotu mineralnego. 
Ograniczono również stosowanie środków ochrony roślin. Zauważono, że żyźniejsza i jakby bardziej wypoczęta gleba, 
pozwoliła na produkcje zdrowych roślin,  odporniejszych na choroby i szkodniki.  Ten wymierny sukces pozwolił firmie 
podjąć agrotechniczne wyzwanie i od 2016 r nawozy mineralne i chemiczne ŚOR zostały całkowicie zastąpione 
nawozami organiczno-mineralnymi i biologicznymi metodami ochrony. Koncern Lesaffre Polska S.A. ograniczył 
stosowanie herbicydów poprzez obniżanie dawek w połączeniu z naturalnymi adiuwantami. Takie połączenie pozwoliło 
na szybki rozkład herbicydu w glebie przy zachowaniu 100% skuteczności. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie trzy 
letni okres systematycznej detoksykacji i odbudowy siły rodnej gleby, probiotycznym preparatem mikrobiologicznym. W 
ramach projektu GYROSKAN w NCBiR ( Biostrateg )  przeprowadzono badania, które potwierdziły, że uprawa i ochrona 
biologiczna bez użycia preparatów chemicznych jest możliwa, korzystna dla środowiska i przedsiębiorstwa. Szczegółowe 
badania gleby i jakości ziarna zostały potwierdzone przez Instytut Ochrony Roślin, Instytut Agrofizyki PAN z Lublina oraz 
Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina. Dzisiaj ochrona kukurydzy metodami biologicznymi, pomimo wieloletniej 
monokultury,  pozwala kontrolować liczebność szkodników na bezpiecznym poziomie bez żadnej szkody dla plonowania. 
Ziarno jest wolne od pozostałości po środkach chemicznych i bez problemu znajduje nabywców za cenę dużo wyższą niż 
rynkowa.  Rosnąca świadomość konsumentów oraz zapotrzebowanie firm przetwórczych na żywność bez pozostałości nie 
jest przeszkodą tylko drogą dla koncernu Lesaffre Polska S.A. w budowaniu marki producenta zdrowej żywności. Wiemy, 
że z roku na rok będzie rosło zapotrzebowanie na producentów wartościowego i zdrowego ziarna. My jesteśmy gotowi.

• Bartłomiej Karamon Główny Agronom Lesaffre Polska S.A.



RGD BRODY – obornik 
bydlęcy przekompostowany             
z pożytecznymi 
mikroorganizmami



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



Kompostowanie niskotemperaturowe



Wpływ EmFarma na temperaturę łanu
dr. J. Bojarczuk HRS sp. z o.o. Grupa IHAR

Temperatura czerwiec 2008
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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)



Zdrowa gleba skarbnicą życia
• To gigantyczna naturalna bioróżnorodna fabryka biochemiczna prowadzona w warstwie

ornej przez 10 – 20 ton/1h mikroorganizmów, 2 - 4 tony dżdżownic, 1 tonę pozostałych organizmów

jak; chrząszcze, pająki, nicienie, ślimaki, mrówki, gryzoniei inne.

• W wierzchniej warstwie przetwarzane jest 99% pozostałości pestycydów w związki nietoksyczne

(65%mieszkańców Europy korzysta z wody z zasobów gruntowych) DETOKSYKACJA

• Zawartość CO2 - 0,3% – 0,7%

• Wiąże (magazynuje) 3 razy więcej węgla niż biomasa ponad gruntem i 2 razy więcej niż atmosfera

• Magazynuje w warstwie ornej od 200 do 600 ton wody/ha. 

• Zapobiega erozji wodnej i powietrzne

• Jest wrogim siedliskiem chorobotwórczej mikroflory np; grzybów Fusarium i bakterii                                                                           

jak np. Agrobacterium tumefaciens

• Zdrowa gleba jest swoistą szczepionką dla organizmów zwierząt i ludzi

i najlepszym środkiem ochrony roślin





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.



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 
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