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Wstęp

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowe odżywianie są niezbędnymi elementami promowania 
i wdrażania metod ekologicznych w praktyce. Owoce obok warzyw pełnią funkcję prozdrowotną 
w diecie człowieka dostarczając witamin, minerałów, błonnika pokarmowego i substancji biolo-
gicznie czynnych. Konsumenci zwracający uwagę na biologiczną jakość żywności i owoców po-
winni wybierać produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych. W sadownictwie ekologicznym 
celem nawożenia jest osiągnięcie żyznej, zdrowej i aktywnej biologicznie gleby o wzbogaconej 
strukturze, zasobnej w substancje pokarmowe. Rośliny powinny czerpać składniki z ekosystemu 
glebowego. Podstawą nawożenia są nawozy organiczne np. obornik, kompost i inne. W okresie 
wczesnej wiosny przy niskiej temperaturze gleby, gdy proces mineralizacji jest spowolniony, azot 
z nawozów naturalnych może być niedostępny dla roślin. W takich sytuacjach możemy skorzystać 
z szybko działających nawozów organicznych na bazie produktów odpadowych przemysłu roślin-
nego np. śruta roślin oleistych czy melasa oraz odpadów zwierzęcych np. pióra, sierść, kopyta 
i suszona krew.

1. Nawożenie przed założeniem sadu i w trakcie jego użytkowania

Gleba pod drzewa owocowe w uprawie ekologicznej powinna charakteryzować się znaczną za-
wartością próchnicy. Decyduje o jej właściwościach magazynujących i sorpcyjnych, pozytywnie od-
działując na jakość i ilość plonów oraz przeciwdziałając wahaniom odczynu gleby. Trzeba o tym 
pomyśleć dwa lub trzy lata przed założeniem plantacji. W tym celu należy stosować np. 30 t kompo-
stu/ha lub ok. 40 t obornika/ha. Gdy nie posiadamy tych nawozów, przez dwa lata możemy wysiać 
mieszanki roślinne np. owies z wyką jarą, czy peluszką, a łubin na glebach słabych w dawce 200 kg/
ha. Wspomniane rośliny przed okresem kwitnienia należy ściąć, rozdrobnić i przyorać. Zaleca się 
również zwłaszcza na glebach nadmiernie eksploatowanych, wysiać przedplon np. grykę białą i gor-
czycę. Rośliny te oprócz właściwości fitosanitarnych, wzbogacają glebę w substancję organiczną. 
W przypadku regulacji pH czy uzupełnienia gleby w składniki mineralne tj. Mg, K, P i Ca można sto-
sować nawozy organiczne i mineralne dopuszczone w rolnictwie ekologicznym w postaci zmielonych 
kopalin, bez obróbki chemicznej. Wykaz nawozów znajduje się na stronie http://www.iung.pl/images/
pdf/Wykaz_ekologia.pdf.

W okresie użytkowania sadu powinny być stosowane 
zabiegi zabezpieczające zawartość składników pokar-
mowych, poprzez korzystanie z własnych zasobów na-
wozowych nie uzależniając się od innych gospodarstw. 
Kompostowanie, uprawa nawozów zielonych, roślin okry-
wowych, recykling odpadów roślinnych i inne, powinny 
być brane pod uwagę w pierwszej kolejności, niż zabiegi 
nawozowe. Oszacowanie zapotrzebowania nawozowego 
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opiera się na obserwacjach polowych z analizą gleby i liści. Słaby wzrost roślin, niewłaściwy kolor 
liści i słaba wydajność, informują o niedoborach czy niezbilansowanym żywieniu roślin. Analiza li-
ści pomaga lepiej określić aktualne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i zabiegi nawozowe. 
Natomiast analiza gleby pozwala ogólnie określić poziom żyzności gleby i potrzeby jej uzupełniania, 
poprzez nawozy i polepszacze glebowe.

W okresie kwitnienia i krótko po istnieje największe zapotrzebowanie na azot. Rezerwa własna 
drzew może zostać wyczerpana. W okresie wiosny istotne jest zapewnienie roślinom odpowiedniej 
formy nawożenia organicznego bogatej w N. Jednakże nawożenie może spowodować nadmiar azotu 
w okresie późnego lata. Podczas obfitych opadów straty azotu w wyniku wymywania i procesu de-
nitryfikacji mogą być znaczne. Analiza liści może pomóc określić ilość pobranego przez rośliny N. 
We właściwej gospodarce nawozowej i dawkowaniu Norg istotne jest określenie jego ilości, która 
zostanie prawdopodobnie zmineralizowana z materii organicznej. 

Sady mogą być nawadniane w sposób kropelkowy lub na całej powierzchni. Stosowanie drugie-
go sposobu powoduję, iż ilość Nzmin będzie stosunkowo większa. Gleby o ciemnym zabarwieniu, 
gliniaste i brunatne są cieplejsze, niż o jasnym zabarwieniu i piaszczyste. Toteż mineralizacja azotu 
będzie większa. Zastosowanie resztek pożniwnych lub nawozów organicznych zwiększa dostępność 
N dla procesu mineralizacji. Jeżeli w sadzie rosną drzewa o płytkim i nierozbudowanym systemie 
korzeniowym (na podkładkach karłowych), zapotrzebowanie na N jest większe. Jak również straty 
są większe. Lepiej stosować podkładki o głębokim systemie korzeniowym, wydajniejsze w poborze 
składników pokarmowych. 

Najlepszym sposobem nawożenia azotem w sadownictwie ekologicznym jest zakładanie muraw 
z roślinami motylkowatymi lub pasów z udziałem roślin okrywowych. Wpływają na urodzajność gle-
by i zaopatrują w składniki pokarmowe. Spośród tych drugich możemy wyróżnić: jęczmień, żyto, 
seradelę, grykę, wykę, peluszkę i koniczynę inkarnatkę. Jednoroczne gatunki roślin motylkowatych 
dostarczają N od 2 do 3 m-cy, a zimujące rośliny od 5 do 6 m-cy. Mogą uzupełniać niedobory in-
nych składników pokarmowych np. potasu. Pokos skoszonej rośliny zaleca się przesunąć w rzędy np. 
grusz, krzewów jagodowych itp., dostarczając ok. 60 kg K/ha. Należy uważać, gdyż wiele wspomnia-
nych roślin rosnących w wysokiej temperaturze mogą konkurować o wodę z roślinami sadowniczymi. 
Nie zaleca się ich uprawiać pod konarami drzew. Wykorzystanie obornika i kompostu jest również 
niezbędne, ponieważ odznaczają się spowolnionym uwalnianiem N przez dłuższy czas w porównaniu 
z nawozami mineralnymi. Dostarczając składników mineralnych w odpowiedniej ilości. Zapewniają 
lepszy wzrost i wydajność roślin. Podobnie jak i materia organiczna w wyniku stosowanych zabiegów 
może uwalniać wystarczającą ilość wspomnianych składników. Niektóre nawozy mogą być aplikowa-
ne w formie fertygacji lub dolistnie np. w okresie chłodnej wiosny, kiedy jest zmniejszona dostępność 
składników pokarmowych. 

Trawy nie wiążą N, ale wpływają na jego dostępność w glebie. Magazynują znaczne ilości azotu 
z gleby, przeciwdziałając jego wymywaniu. Nie mniej jednak zmniejszają dostępną ilość N dla roślin 
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sadowniczych. Dlatego też zaleca się uprawę kostrzewy, ponieważ w okresie lata ogranicza swój 
wzrost i zmniejsza konkurencję z roślinami owocowymi o wodę. Trawa ta może dostarczać dużo 
mulczu. Polecana w sadach jabłoniowych, zamiast roślin motylkowatych.

2. Zastosowanie roślin okrywowych

Zaleca się utrzymywać rośliny okrywowe od lipca do zbioru owoców. Można pozostawić na okres 
zimy, gdy nornice nie stanowią dużego problemu, ale na wiosnę mogą przyspieszać osuszanie gleby. 
Utrzymanie wspomnianych roślin w pasach o wąskiej szerokości w rzędach drzew ogranicza ich 
konkurencję z drzewami owocowymi.

Wyspy koniczynowe
W sadach gdzie nie ma możliwości stosowania nawodnie-

nia, wokół pni drzew owocowych można wysiać koniczynę 
białą. Zmniejsza rozwój traw w pobliżu pni drzew. Dalszą 
część powierzchni w rzędach utrzymujemy w stanie czarne-
go ugoru. 

(Tyburski J. i inni., 2013)

Trwałe utrzymanie roślin okrywowych
W sadach gdzie można zastosować nawadnianie i przy drzewach nieco starszych oraz glebach 

żyznych zaleca się, wysianie wspomnianej wcześniej koniczyny białej na kilkanaście sezonów we-
getacyjnych. 

Rośliny okrywowe wysiewane w okresie późnoletnim
W przypadku gdy posiadamy młode sady, nieprodukujące jeszcze owoców, można wysiać w sierp-

niu gorczycę, facelię czy rzodkiew i wczesną zimą wprowadzić do gleby.

System kanapkowy
Pomiędzy drzewami owocowymi wysiewamy wąski pas koniczyny białej (T. repens) ok. 30 cm 

szerokości. Po obu stronach koniczyny, pasy gleby powinny być uprawiane mechanicznie. 

3. Polepszacze glebowe i nawozy handlowe

W celu utrzymania żyzności gleby lub zabezpieczenia potrzeb pokarmowych roślin (np. wapnowa-
nie), dozwolone jest stosowanie nawozów. W rozporządzeniu (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 
2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych zostały wymienione nawozy i polepszacze glebowe, które można stosować 
w produkcji ekologicznej (Aneks I).
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1. Nawozy organiczne i naturalne
q Obornik 
Nawóz ten dostarcza składników pokarmowych i materii organicznej. Dawka dla obornika bydlęce-

go mieści się w przedziale 20-35 t/ha (100-175 kg N/ha). Należy pamiętać, iż łączna ilość zastosowa-
nych nawozów zwierzęcych nie może przekraczać 170 kg N/rok. W pierwszym roku po zastosowaniu 
obornika przyswajalność makroskładników uzależniona jest od metody aplikacji. Współczynnik przy-
swajalności dla azotu wynoszący od 0,4 do 0,5 jest charakterystyczny, gdy obornik jest rozrzucany 
i pozostawiany na powierzchni gruntu. Natomiast gdy ten nawóz wymieszamy z glebą, wspomniany 
współczynnik jest większy i wynosi od 0,6 do 0,7.

q Kompost
Kompostowanie materiałów organicznych ogranicza 

wiele niekorzystnych stron, wykorzystania surowych 
nawozów organicznych. Składniki pokarmowe zawarte 
w kompoście są wolno uwalniane, niwelując ich straty. 
Kompost dobrej jakości bogaty jest w humus. Syste-
matyczne nawożenie gleb w dłuższym odstępie czasu 
wpływa na wzrost materii organicznej i humusu oraz 
poprawienie właściwości fizycznych gleby. Wzrasta po-
jemność sorpcyjna gleby i supresja patogenów roślinnych 

(przeciwdziałanie ich rozwojowi przez grzyby i bakterie bytujące w kompoście). W porównaniu z obor-
nikiem, stężenie dostępnego azotu w dojrzałym kompoście jest stosunkowo mniejsze. Co nie można 
powiedzieć o fosforze i potasie, których dostępność jest większa w porównaniu z azotem i może 
wynieść ok. 0,8. W pierwszym roku po zastosowaniu kompostu, do 15% Nog jest dostępnego dla 
roślin. Gdy stosunek C/N wynosi powyżej 30 w materiale kompostowym, kompost charakteryzuje się 
dużą odpornością na rozkład mikrobiologiczny. Możliwa immobilizacja azotu, a współczynnik jego 
dostępności jest równy 0. Dla C/N wynoszącego od 8 do 10, odpowiedni stosunek dla kompostu o wy-
sokiej jakości, wspomniany współczynnik może wynieść 0,5 (50%). Przyjęto, iż ok. 10% pozostałego, 
po jednorocznej uprawie roślin, Norg jest dostępna w kolejnym roku wegetacyjnym. Należy pamiętać 
w przypadku pozyskania kompostu dostępnego na rynku, o monitoringu gleby pod względem zawar-
tości metali ciężkich.

q Ekstrakty kompostowe
Ekstrakty należy wykorzystać jak najszybciej po ich sporządzeniu. W przeciwnym razie trzeba 

przechowywać w zacienionym miejscu, z napowietrzaniem zbiornika. Nie zaleca się dłuższego prze-
chowywania, gdyż ujemnie to wpływa na zawartość składników odżywczych i różnorodność mikroor-
ganizmów. Mogą być stosowane bezpośrednio na rośliny lub do gleby.

q Nawozy pochodzenia zwierzęcego 
Możemy wyróżnić następujące nawozy tj.: sierść, produkty uboczne przemysłu mlecznego, mącz-

kę kostną, mączkę mięsno-kostną, mączkę z krwi, mączkę rybną i mączkę z piór. Największą za-
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wartością azotu, blisko 12%, charakteryzuje się mączka z krwi. Jest też najszybciej udostępniany 
roślinom. Natomiast mączka z sierści czy z piór zawiera od 7 do 10% azotu, ale jest dużo wolniej 
uwalniany roślinom. Aczkolwiek wspomniane nawozy, poprawiają właściwości fizyczne gleby. Dużą 
zasobnością w wapń i fosfor odznaczają się nawozy pochodzące z kości. Do nawożenia dolistnego 
polecana jest mączka mięsna i rybna.

q Płynne nawozy zwierzęce
W pierwszym roku po zastosowaniu charakteryzują się podobnym do obornika współczynni-

kiem dostępności składników pokarmowym. Zawartość makroelementów w gnojowicy lub gnojówce 
kształtuje się następująco: N (3,0 – 5,5%), P (2,0 – 3,5%) i K (2,5 – 6,5%). 

q Ekstrakty z glonów morskich
Dostarczają składników pokarmowych roślinom, wpływają pozytywnie na rozwój roślin i ich plono-

wanie poprzez wzrost stężenia chlorofilu w liściach. Zwiększają odporność roślin na stresy abiotyczne 
i biotyczne, poprawiają właściwości fizyczne gleby i rozwój pożytecznych mikroorganizmów oraz sta-
nowią źródło materii organicznej. Mogą też wpływać na wydłużenie trwałości owoców po zbiorach. 
Mączkę z glonów morskich można aplikować bezpośrednio do gleby. Dostarcza m.in. 1% azotu, 2% 
potasu i minimalne ilości siarki, magnezu, fosforu oraz mikroelementy. Ekstrakty z glonów powinny 
być stosowane dolistnie.

q Huminy i kwasy huminowe
Produkty te uzyskiwane są przeważnie z różnych form torfu lub utlenionego węgla (leonardi-

tu). Korzystniej wpływają na wzrost korzeni niż pędów. Pozytywny wpływ na rozwój roślin wynika 
z ich oddziaływania pośredniego (zmniejszenie zagęszczenia gleby/wzrost efektywności nawo-
zów), jak i bezpośredniego (polepszenie ogólnego wzrostu roślin). Pochodne huminów i kwasów 
huminowych o niskiej masie cząsteczkowej są lepiej przyswajane przez rośliny. Mogą działać jak 
substancje hormonalne lub wspomagać rośliny w pobieraniu składników odżywczych np. żelaza. 
W preparatach huminowych z leonarditum zawartość kwasów huminowych i fulwowych może wy-
nosić ok. 60%.

q Inne nawozy organiczne
Zaliczamy do nich przefermentowane i przekompostowane odpady domowe, zużyte podłoża 

z uprawy grzybów, śruta rzepakowa, torf, pulpa owocowa, guano itp. Większość z tych wymienionych 
nawozów jest w ofercie tylko na rynku lokalnym. Przed wykorzystaniem lepiej poddać je kompostowa-
niu, w połączeniu z materiałem lignino-celulozowym.

2. Nawozy mineralne
Uzupełnienie makroelementów w sadownictwie ekologicznym można dokonać za pośrednictwem 

dozwolonych nawozów mineralnych. Niska rozpuszczalność większości z nich powoduję, iż lepiej 
wymieszać je z nawozami organicznymi dla poprawienia dostępności zawartych w nich składników 
pokarmowych. 
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Spośród nawozów fosforowych wyróżniamy: tomasynę, fosforyty wapniowo-aluminiowe, miękkie 
i twarde skały fosforytowe. Nawozy potasowe stanowią surowe sole potasu i siarczanu potasu. Wapń, 
magnez i siarka występują w skałach osadowych i w kizerycie. Przeciwdziałając zaburzeniom fizjolo-
gicznym w owocach, możemy wykorzystać do oprysku nalistnego chlorek wapnia. Za zgodą jednostki 
kontrolującej dozwolone jest skorzystanie w nagłym przypadku, przy niedoborze, z nawozów boga-
tych w mikroelementy pochodzących z syntezy chemicznej np. kobaltu, chelaty żelaza itd.

Poprawienie właściwości gleby
W przypadku braku równowagi jonowej kationów Ca, Mg i K lub ich niedoboru, niewłaściwego 

odczynu, konieczne staje się stosowanie nawozów mineralnych w postaci wapna i gipsu. Najczęściej 
są stosowane przed sadzeniem roślin. Można zastosować też nawozy niemineralne. 

Wióry drzewne i trociny poprawiają właściwości fizyczne gleby i zawartość materii organicznej. 
Charakteryzują się bardzo małą zasobnością w składniki odżywcze (0,3-0,5%). Natomiast wysoką 
zawartością celulozy (40%), ligniny (25-30%) i innych polisacharydów (40-70%). Zaleca się stosowa-
nie tych materiałów z rozwagą. W przeciwnym razie, przy wysokim stosunku C/N, możemy doprowa-
dzić do wyczerpania zasobów azotu i obniżenia plonów. Kora również wpływa na polepszenie wła-
ściwości fizycznych gleby i jest lepszym materiałem od drewna. Po wprowadzeniu do gleby rozkłada 
się wolniej, a więc i prawdopodobieństwo niedoboru N dla roślin będzie mniejsze.

Do regulacji pH gleby można wykorzystać wapno, popiół drzewny, gips czy siarkę elemen-
tarną. Popiół drzewny zawiera ok. 25% CaCO3, a wapń co najmniej 50%. Oba wymienione nawozy, 
wpływają na podwyższenie odczynu gleby. Natomiast wapno defekacyjne pochodzące z przemy-
słowej przeróbki buraka cukrowego może zawierać od 30 do 40% CaO. Gips powinno stosować się 
na glebach ciężkich, w celu obniżenia pH i poprawienia jej tekstury. Siarkę elementarną również 
stosujemy do zakwaszania gleby.

4. Metody aplikacji nawozów

Powszechną metodą jest rozrzucenie nawozów w rzędach po powierzchni gleby. Ponadto wy-
różniamy nawadnianie roztworami nawozów (fertygacja) i nawożenie dolistne. Ostatnia metoda nie 
powinna być traktowana jako zamiennik podstawowego nawożenia. W porównaniu z aplikacją dogle-
bową może być 8–20-krotnie wydajniejsza inicjując przyswajanie składników odżywczych z gleby. 
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W celu poprawienia efektywności omawianego nawożenia zaleca się:
n stosowanie bardzo rozcieńczonych mieszanin minerałów,
n odczyn roztworów powinien być w granicach neutralnego,
n oprysk powinien być drobnokroplisty,
n składniki pokarmowe są lepiej przyswajane, jeżeli pogoda jest wilgotna i gdy opryskamy spodnią 

stronę liści (najwięcej znajduje się tam szparek liściowych),
n przy wysokich temperaturach >26-27°C należy nawozić wczesnym rankiem lub wieczorem.

Powszechnie stosowanymi nawozami dolistnymi są produkty uboczne przemysłu rybnego np. 
mączki rybne i emulsje rybne, nawozy na bazie wodorostów np. wyciąg z wodorostów i rozpuszczalny 
proszek z wodorostów czy wyciągi kompostowe przeciwdziałające rozwojowi chorób. Spośród eks-
traktów możemy wyróżnić: wyciągi roślinne, suszoną krew, melasę i huminy. Wspomniane produkty 
można stosować również doglebowo za pośrednictwem fertygacji.

5. Biopreparaty wzbogacone mikrobiologicznie (pożyteczne bakterie i grzyby mikoryzowe)

Alternatywą w stosunku do nawozów naturalnych i środków poprawiających właściwości gleby, 
są naturalne bionawozy czy biostymulatory pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Bezpieczne są 
zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. W skład bionawozów wchodzą makro- i mikroele-
menty pobudzające rozwój i wzrost roślin, substancja organiczna, oraz jeden lub kilka aktywnych bio-
logicznie związków organicznych np. witaminy, aminokwasy, hormony roślinne i enzymy. Dostarczają 
roślinom koniecznych substancji, a syntetyzowane w sposób naturalny w procesach biochemicznych 
wpływają na oszczędzanie energii, która może zostać wykorzystana do innych przemian w rośli-
nie. Bionawozy wzbogacone mikrobiologicznie można stosować w celach nawozowych i ochron-
nych (szczególnie system korzeniowy przed infekcjami). Można wyróżnić tu preparaty, które działają 
podobnie jak fungicydy i preparaty ze specjalnie wyselekcjonowanych enzymów i bakterii. Należy 
stosować je profilaktycznie od momentu uprawy, by działały skutecznie. Pobudzają rozwój i wzrost 
systemu korzeniowego, wpływając ogólnie na lepsze plonowanie. 

Preparaty nawozowo-ochronne oparte na bazie olejów parafinowych i substancji organicznej, 
powinny być stosowane we wcześniejszych fazach rozwojowych odpowiednich gatunków roślin ja-
godowych i drzew owocowych. Można także stosować preparaty z czosnku. Dodanie do wyciągów 
roślinnych lub roztworów olejowych biopreparatów mikrobiologicznych zmniejsza ich koncentrację 
i umożliwia stosowanie w późniejszych fazach rozwojowych roślin. Dzięki temu w opryskach zmniej-
szymy ilość stosowanych wywarów i zabiegów. 

Prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i przebieg procesów w rizosferze, z uwzględnieniem 
bakterii i symbiotycznych grzybów mikoryzowych, są konieczne dla prawidłowego rozwoju i wzrostu 
roślin sadowniczych. Zdarza się często, że bakterie rizosferowe oddziałują synergistycznie z grzyba-
mi mikoryzowymi wobec patogenów roślinnych. W rizosferze, korzenie roślin wraz z ich wydzielinami 
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i obumierającymi tkankami stanowią środowisko życia dla mikroorganizmów: rizoplanowych (wystę-
pują na powierzchni korzenia), endofitycznych (występują wewnątrz korzenia) i żyjących w przestwo-
rach międzykomórkowych korzeni. Jednakże oprócz pożytecznych mikroorganizmów, wyróżniamy 
również te nieprzyjazne będące patogenami roślin. Mikoorganizmy glebowe mogą także odpowiadać 
za rozwój choroby replantacyjnej roślin (tj. zmęczenie gleby). Dowiedziono, iż drzewa starsze wpły-
wają na liczebność i skład gatunkowy bakterii rizosferowych nowo posadzonych drzew. Natomiast 
młode nasadzenia mają większy wpływ na skład populacji grzybów. W korzeniach krzewów i drzew 
z rodziny Rosaceae taki jak: wiśnia, jeżyna, jabłoń, malina, grusza i winorośl, występują arbuskularne 
grzyby mikoryzowe tworzące wewnątrz komórek korzeni rozgałęzienia grzybni. Wspomniane grzyby 
rosną na drobnych korzeniach po opadach deszczu. W okresie suszy mikoryza zanika. Preferuje 
odczyn gleby słabo kwaśny i kwaśny oraz gleby ubogie w substancje mineralne. Grzyby mikoryzowe 
pozytywnie wpływają na wzrost, właściwości adaptacyjne i plonowanie roślin. Zwiększają skutecz-
ność pobierania składników mineralnych i chronią korzenie roślin przed szkodnikami i patogenami.

Spory grzybów mikoryzowych
(Tyburski J. i inni., 2013)

Na wzrost i rozwój roślin wpływają także inne 
grzyby glebowe z rodzaju Trichoderma. Konkurują 
z patogenami glebowymi o zasoby, a nawet wydzie-

lają substancje toksyczne względem innych grzybów, czy wykazują mikropasożytnictwo do patogenów 
roślin uprawnych. Wykorzystanie wspomnianych grzybów ze ściółkowaniem umożliwia zmniejszenie 
stosowania zabiegów chemicznych w sadownictwie. Wpływają pozytywnie na wzrost, plonowanie 
i kiełkowanie nasion, nawet poddanych różnym stresom. Pożyteczne mikroorganizmy glebowe tj. Bacil-
lus subtillis, Pseudomonas fluorescens, Paecilomyces marquandii i Penicillium steckii skutecznie chro-
nią rośliny przed patogenami. Zastosowanie nawozów w postaci obornika, trociny, kompostu, substratu 
torfowego czy mikoryzowego zwiększa żyzność gleby, wzrost roślin i rozwój systemu korzeniowego 
zarówno porzeczki czarnej, truskawki i jabłoni. Natomiast nawożenie NPK, ogranicza tworzenie się 
asocjacji mikoryzowych w części korzeniowej roślin. 
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