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WSTĘP

Realizowany obecnie model intensywnego rolnictwa wbrew powszechnej 
opinii nie jest ani wydajny, ani tani. Szacuje się, że w przemysłowym systemie pro-
dukcji żywności trzeba zużyć 10-15 kalorii by wytworzyć jedną. Według Światowej 
Organizacji Żywności rolnik amerykański na wyprodukowanie 1 kg kukurydzy zuży-
wa 33 razy więcej energii od swojego kolegi w Meksyku, a na wyprodukowanie 1 kg 
ryżu aż 80 razy więcej energii od tradycyjnego rolnika na Filipinach. W szeroko za-
krojonych badaniach międzynarodowych stwierdza się, że obecny	model	rolnictwa	
nie	 jest	 w	 stanie	 zaspokoić	 potrzeb	 żywnościowych	 rosnącej	 populacji	 ludzkiej1. 
Intensyfikacja przemysłowych technologii produkcji rolnej nie tylko nie rozwiązała 
problemu głodu, ale wprowadzając monokultury i syntetyczne nawozy na niespo-
tykaną dotąd skalę na stałe przekształciła środowisko naturalne. Dziś, aby zrówno-
ważone rolnictwo było możliwe trzeba odwrócić proces degradacji gleb. Trzeba 
chemizację zastąpić biologizacją. Trzeba przywrócić glebie siłę rodną. 

Siła rodna to zapomniane określenie sprawności gleby. Dawniej zadaniem 
chłopa i ziemianina było takie uprawianie, które tej siły nie naruszało. Żaden	rolnik	
nie	wrzuci	do	gleby	ziarna,	zanim	ją	należycie	nie	uprawi	i	wynawozi,	wiedząc,	że	
ziarno	może	kiełkować	 i	 rozwijać	 się	w	 roślinę	 tylko	w	glebie	pulchnej,	 ciepłej,	
zasobnej	w	wilgoć	 i	 pokarmy. - pisano już w 1932 r., w bezpłatnym tygodnio-
wym dodatku pt. Rolnik	-	Dlatego	mechaniczną	uprawą,	nawozami	naturalnemi	
oraz	sztucznemi	staramy	się	poprowadzić	glebę	do	takiego	stanu,	ażeby	roślina	
znalazła	w	niej	wszystko	oraz	wydania	obfitych	plonów.	Taki	 stan	gleby	wyraża	
się	w	dostatecznej	ilości	ciepła,	powietrza,	wilgoci	oraz	pokarmów,	a	nazywamy	
go	sprawnością	gleby.	Sprawność	gleby	utrzymujemy	za	pomocą	mechanicznej	
uprawy.	Każde	wzruszenie	górnej	warstwy	gleby	pługiem	lub	też	bronami	zwięk-
szą	 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	
w	ogóle	organicznych	 związków	 i	uwalniają	 z	nich	pokarmy	 roślin.	Wydechując	
spore	ilości	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	bakteryj	oraz	ich	
pożytecznej	działalności,	mało	skutkują	i	nie	podnoszą	plonów.

1 http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/swiat/raport-rolnictwo-na-rozdrozu-gp/
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O potencjale siły rodnej rozstrzygała i nadal rozstrzyga ilość istnień, któ-
rych miejscem życia i rozwoju jest gleba. W zdrowej glebie żyje ok. 25% wszyst-
kich stworzeń na Ziemi. Im większa dominacja w glebie pożytecznych - wobec 
roślin - mikroorganizmów, nicieni, wazonkowców i dżdżownic, tym większy jest 
potencjał siły rodnej gleby. Współcześnie rolnicy nie pamiętają o tym, że brak 
dżdżownic w glebie to strata do 90% z ok. 150 t wody, którą może zmagazyno-
wać 1% próchnicy na powierzchni 1 ha. Współczesna agronomia, zaleca produ-
centom rolnym doprowadzenie gleby do stanu wysokiej sprawności zapewniają-
cej wschody i szybki rozwój kiełkujących roślin. Wiadomo, że można uzyskać taki 
stan sprawności gleby tylko wtedy, gdy stosowana technologia zapewni proces 
doprowadzania wody z głębszych warstw gleby do nasion oraz dostęp ciepła 
i powietrza przez pulchną wierzchnią warstwę. Pulchną glebę, zasobną w wodę 
zapewni tylko optymalny ok. 3% udział próchnicy. 

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że każdy syntetyczny nawóz jest 
wrogiem próchnicy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ agrochemia utlenia próch-
nicę emitując CO2 do atmosfery. Dlatego szkoła próchnicznego odżywiania roślin 
sprowadzała się do pomnażania życia glebowego - źródła materii organicznej gle-
by, a roślina sama żywiła się składnikami jakie znajdowały się w próchnicy. 

Probiotechnologia oparta na konsorcjach pożytecznych mikroorgani-
zmów to współczesna szkoła próchnicznego odżywiania gleby i roślin. To taka 
technologia, która przywraca i wspiera naturalne procesy zachodzące w glebie.  
To taka uprawa, chów i hodowla, które nie stanowią zagrożenia ani dla środo-
wiska, ani dla człowieka. To w końcu takie rolnictwo, które wytwarza zdrową 
i pełnowartościową żywność.

 Wieś i rolnictwo stanowią nieporównywalny z niczym kapitał, przekazy-
wany z pokolenia na pokolenie. Powinnością moralną każdego pokolenia jest 
przekazanie go następcom z całym jego bogactwem, a nie w postaci zużytych, 
zdegradowanych gleb, które przestają rodzić, by „produkować”. Tak rozumiana 
dziś odpowiedzialność za stan środowiska, powinna doprowadzić do zahamo-
wania procesu chemizacji i zastąpienia go powszechnym stosowaniem biolo-
gicznych czynników plonotwórczych. 

Chcielibyśmy by nasz Poradnik i zapis bogatej praktyki rolniczej w nim 
zawarty budował świadomość rolników i wspierał ich odpowiedzialne gospoda-
rowanie. 
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Wanda Huk
Technolog Fermentacji i Mikrobiologii Żywności
Spec. Mikrobiologii Technicznej i Żywności

GLEBA W XXI WIEKU…  
ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚMIERCI2

Trwałe istnienie każdego ekosystemu zależy od prawidłowego 
obiegu pierwiastków w środowisku. Zapewnia go równowaga proce-
sów przemiany materii, czyli homeostaza – zdolność do utrzymania 
stałości. W naturalnych ekosystemach mechanizmy regulacyjne działają 
precyzyjnie i pomimo istotnych nieraz zmian w ilości i jakości poszczegól-
nych składników, całość nie podlega zasadniczym przemianom. Przykładem 
prawidłowo działającej homeostazy może być zbiornik wodny, do którego 
wpływają wody zanieczyszczone ściekami – jeśli dopływ zanieczyszczeń jest 
niewielki, a zdolność do samooczyszczania jest zachowana, życie biologicz-
ne również zostanie zachowane. Przy nadmiernym dopływie zanieczyszczeń 
w zbiorniku wodnym stopniowo zamiera życie biologiczne, co prowadzi do 
zniszczenia ekosystemu. 

W ekosystemach sztucznych, kierowanych przez człowieka biosfera 
jest nie tylko zmieniana, ale i przekształcana na wielką skalę. Od początku 
historii ludzkości istnieje problem racjonalnego wykorzystania przestrzeni  
i zasobów, jakimi dysponuje przyroda. Niewątpliwie w ostatnim okresie, wraz 
z rozwojem techniki i wzrostem liczby ludności problem ten nabrał istotnego 
znaczenia. Choć człowiek pragnie zabezpieczyć sobie odpowiedni standard 
bytu materialnego, równocześnie stwarza coraz bardziej niekorzystne, a na-
wet szkodliwe warunki dla swojej egzystencji.

2 Materiały źródłowe: A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Pierwiastki	śladowe	w	środowisku	bio-
logicznym, Wyd. Geologiczne, 1979 r.; Z. Libudzisz, Mikrobiologia	techniczna, T. I i II, PWN, 
2008 r.; M. Górski, Chemia	rolnicza, PWRiL, Warszawa 1964 r.
H. J. Bogen, Biotechnika,	osiągnięcia	i	perspektywy, Warszawa 1979 r.; Materiał wykładowy 
z przedmiotu „Higiena i toksykologia żywności”, wykładowca: prof. dr hab. Alicja Żechałko-
-Czajkowska, UP we Wrocławiu.
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Spośród wszystkich pierwiastków chemicznych, których nadmiar 
może powodować powstawanie warunków stresowych dla żywych organi-
zmów, na szczególną uwagę zasługują pierwiastki śladowe, czyli te, które 
w środowisku biologicznym występują w małych ilościach oraz takie, które 
występują rzadko w skorupie ziemskiej. Zmiana ich chemicznej równowagi 
powoduje zaburzenia we wzroście i rozwoju zarówno roślin, jak i zwierząt, 
a pośrednio lub bezpośrednio wpływa również na zdrowie człowieka. Nie-
które z nich są szczególnie aktywne i szkodliwe, a ich obecność w środowi-
sku wywiera ogromny wpływ na wiele procesów biochemicznych. W wyniku 
wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi pierwiastkami może do-
chodzić do zależności synergistycznych lub antagonistycznych, co w kon-
sekwencji prowadzi do efektu zwiększenia lub zmniejszenia oddziaływania 
tych pierwiastków na organizmy żywe. Rośliny reagują najszybciej na zmiany 
w środowisku, ponieważ ich mechanizm utrzymujący homeostazę jest sła-
bo rozwinięty. Nadmierny pobór przez nie składników chemicznych stwa-
rza prawdopodobieństwo dużego nagromadzenia pierwiastków śladowych  
w łańcuchu pokarmowym, którego ostatnim ogniwem jest człowiek. Stresy 
chemiczne powodują osłabienie procesu fotosyntezy. Szacuje się, że przy 
podwojeniu stężenia zanieczyszczenia ogólnego może dojść do spadku 
wielkości plonu o około 50% (przyp. autora: dane sprzed 30 lat).

Szczególną pozycję wśród elementów biosfery zajmują gleby, 
ponieważ są głównym ośrodkiem akumulacji wszelkich związków. Źró-
dłem zanieczyszczenia gleb substancjami szkodliwymi są: opady atmos-
feryczne, spływy ścieków, wodne migracje pierwiastków ze zwałowisk od-
padów stałych, zapylenia z rozwiewanych hałd lub z osadników odpadów 
przemysłowych. Największe jednak znaczenie w wielkoobszarowym skaża-
niu gleb, szczególnie w warstwie powierzchniowej, odgrywają syntetyczne 
nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin. Ich długoletnie stoso-
wanie przyczynia się do nagromadzenia pierwiastków: kadmu Cd, arsenu 
As, miedzi Cu, rtęci Hg, ołowiu Pb. 

W glebach ciężkich, o wysokiej pojemności sorpcyjnej, występuje 
zjawisko silnego wiązania i zatrzymywania pierwiastków śladowych, nato-
miast w glebach piaszczystych o małej pojemności sorpcyjnej  (a te prze-
ważają w naszym kraju) i zwykle kwaśnym odczynie pierwiastki śladowe są 
słabo sorbowane i stają się łatwiej przyswajalne. W takim przypadku nawet 
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niewielkie stężenia pierwiastków śladowych mogą działać toksycznie na ro-
śliny. Woda łatwo wypłukuje z gleb piaszczystych zanieczyszczenia, przez co 
zwiększa się ich koncentracja w wodach gruntowych i powierzchniowych.

 
Do substancji stwarzających największe ryzyko dla zdrowia i ży-

cia organizmów zwierzęcych, a także dla człowieka należą metale cięż-
kie i ksenobiotyki. Pod pojęciem ksenobiotyków rozumie się substancje 
chemiczne, które pojawiły się w środowisku przyrodniczym w wyniku działal-
ności człowieka, przy czym związki te w warunkach naturalnych nie występują 
w ogóle, albo ich zawartość jest znikoma. W grupie ksenobiotyków na pierw-
szym miejscu wymienia się środki ochrony roślin. Zagrożenie spowodowane 
tymi preparatami wiąże się z ich nieracjonalnym stosowaniem, ale również 
długotrwałym narażeniem człowieka na czynniki szkodliwe, które posiadają 
zdolność do kumulacji w organizmie. Jak wiadomo chemiczne środki ochro-
ny roślin stosowane są na szeroką skalę od wielu lat w warzywnictwie, ogrod-
nictwie i rolnictwie. Równie niebezpieczną grupę ksenobiotyków stanowią 
detergenty (w środkach czyszczących i piorących) oraz hormonomimetyki 
(modulatory hormonalne), przy czym te ostatnie nawet w bardzo małych 
stężeniach, rzędu ng/dm3 wody, mogą powodować zaburzenia w funkcjo-
nowaniu organizmu. Nagromadzenie ksenobiotyków w środowisku skutkuje 
poważnymi uszczerbkami na zdrowiu, objawiającymi się zwyrodnieniami tka-
nek, zaburzeniami rozrodczymi, alergiami i zmianami nowotworowymi. Nie-
kontrolowane w przeszłości i niedostatecznie kontrolowane obecnie wpro-
wadzanie do obiegu tego typu substancji toksycznych będzie odczuwalne 
przez wiele lat, ponieważ ich rozkład do związków prostszych jest bardzo trud-
ny i może trwać bardzo długo. Dzieje się tak ponieważ mikroorganizmy, jako 
pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego, nie wyewoluowały odpowiednich 
enzymów, które mogłyby szybko rozkładać sztucznie syntetyzowane wiązania 
chemiczne do przyjaznych form powszechnie występujących w przyrodzie. 

Wszystkie pierwiastki metaliczne powyżej liczby atomowej 20 noszą 
wspólną nazwę: metale ciężkie, niemniej do grupy tej zaliczane są również 
pierwiastki, które charakteryzują się dużą toksycznością, a z chemicznego 
punktu widzenia nie spełniają wszystkich kryteriów przynależności (arsen As, 
selen Se, chrom Cr). Cechą charakteryzującą metale ciężkie jest ich wysoka 
toksyczność dla wszystkich żywych organizmów. Głównym, nienaturalnym źró-
dłem tych pierwiastków są procesy spalania materiałów energetycznych oraz 
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stosowanie nawozów syntetycznych. Konsekwencją toksycznego wpływu 
metali ciężkich na organizm są zaburzenia w funkcjonowaniu błon cy-
toplazmatycznych i procesów transportu w organizmie, co z kolei może 
doprowadzić do zahamowania czynności fizjologicznych, a nawet śmierci. 
Ponadto niektóre metale ciężkie (kadm, nikiel, chrom, beryl) posiadają wła-
ściwości mutagenne i kancerogenne. Stężenie i biodostępność metali cięż-
kich oraz różne czynniki środowiskowe (głównie pH, obecność związków 
chelatujących, które wiążą się z innymi pierwiastkami, np. metalami, tworząc 
nowe związki, a tym samym neutralizując ich negatywne działanie) mają za-
sadniczy wpływ na ich toksyczność względem organizmów. Rozpuszczalne 
związki metali są łatwiej pobierane, przez co są bardziej toksyczne niż trud-
no rozpuszczalne sole metali lub rudy metali. Kwaśny odczyn środowiska 
zwiększa rozpuszczalność związków metali i podnosi ich działanie toksyczne, 
natomiast obecność próchnicy oraz iłów w glebie ogranicza pobieranie tok-
sycznych metali, zarówno przez mikroflorę, jak i rośliny. Wiąże się to z silnym 
wiązaniem przez te materiały metali na swojej powierzchni. 

Do najgroźniejszych (pod względem toksyczności) metali cięż-
kich zalicza się obecnie m.in. kadm, rtęć i ołów. Kadm jest pierwiastkiem 
stosowanym w różnych gałęziach przemysłu. Skażenia kadmem związane są 
głównie z działalnością hut, niemniej szczególną pozycję w zanieczyszczaniu 
gleb kadmem stanowią nawozy sztuczne, zwłaszcza fosforanowe, oraz pro-
ces ich produkcji. Ilości kadmu wprowadzanego tą drogą są znacznie mniej-
sze od skażeń przemysłowych, jednak długotrwałe i powszechne stosowanie 
nawozów sztucznych może spowodować niepożądane nagromadzenie się 
tego pierwiastka w powierzchniowych poziomach gleb. Dodatkowym źró-
dłem kadmu w glebie jest jej wapnowanie przy pomocy produktów ubocz-
nych przemysłu, głównie wapnem odpadowym z hut. Wzajemne oddzia-
ływania między kadmem, cynkiem i miedzią odgrywają bardzo ważna rolę 
w metabolizmie organizmów zwierzęcych. Interakcje Cd-Zn i Cd-Cu mają 
zwykle charakter antagonistyczny, a polegają na wypieraniu przez kadm cyn-

Szacuje się, że przy podwojeniu stężenia 
zanieczyszczenia ogólnego może dojść 

do spadku wielkości plonu o około 50%.
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ku i miedzi hamując aktywność wielu enzymów i związków biochemicznie 
czynnych (np. fosfolipidów) zawierających te pierwiastki.

Kadm nawet w małych stężeniach może powodować zaburzenia 
równowagi kationowej i ograniczać syntezę aktywnej witaminy D3, osłabia-
jąc proces mineralizacji kości. Ponieważ kadm jest pierwiastkiem podlegają-
cym stałej akumulacji w organizmach zwierzęcych, bardzo często pojawiają 
się efekty jego długotrwałego oddziaływania: uszkodzenie nerek, wątroby, 
jąder i gruczołu krokowego, niedokrwistość, zmiany w układzie krążenia, od-
wapnienie kości, powikłania ciąży, uszkodzenia kręgosłupa i kości udowych 
(choroba „Itaj-Itaj”) oraz zanik mięśni. Przy zatruciu najbardziej narażone są 
te narządy, które odznaczają się łatwym akumulowaniem kadmu: wątroba, 
nerki, jadra, a także zarodek. Zwierzęta zatrute kadmem wykazują dodatko-
wo znaczną podatność na infekcje. Niestety kadm nie oszczędza również 
mózgu - wywołuje zaburzenia w jego funkcjonowaniu. Na szczególną uwa-
gę zasługuje fakt, że kadm jest pierwiastkiem rakotwórczym, zwiększającym 
częstotliwość występowania nowotworów płuc, nerek i prostaty. 

Rtęć jest pierwiastkiem rozpowszechnionym w skorupie ziemskiej, 
jednak jego koncentracja w powierzchniowych warstwach gleby jest zwią-
zana głównie z działalnością człowieka. Stosowanie niektórych pestycydów, 
a przede wszystkim zapraw nasiennych przyczynia się do znacznego skaże-
nia gleb tym pierwiastkiem. Niewątpliwie niezamierzonym skutkiem rolni-
czej działalności człowieka jest zatem stałe obniżanie aktywności biologicz-
nej gleb przy udziale preparatów rtęciowych. Wszystkie rośliny opryskane 
grzybobójczymi preparatami rtęciowymi wykazują podwyższoną zawartość 
tego pierwiastka. Najgroźniejszą dla roślin formą rtęci są opary, które mogą 
powodować ich zamieranie po opryskach grzybobójczych. Nadmierna kon-
centracja rtęci w glebie hamuje proces pobierania m.in. potasu. Badania 
wykazują, że rtęć przenika najszybciej do krwi, wątroby, trzustki a najdłu-
żej zatrzymywana jest w mięśniach i komórkach mózgowych. Niestety rtęć 
wykazuje szczególną toksyczność w stosunku do organizmów zwierzęcych, 
ponieważ zaburza enzymatyczne przemiany w komórkach i uszkadza DNA, 
co wiąże się z dalszym działaniem mutagennym i teratogennym. Działa po-
rażająco na układ nerwowy, zaburza wzrok, słuch, mowę. Rtęć bardzo szybko 
przenika przez łożysko i powoduje obumieranie zarodków. 



15

 Wanda Huk    Gleba w XXI wieku… źródło życia i śmierci  

Ołów jest jednym z najlepiej poznanych metali ciężkich stanowią-
cych poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Rośliny wysokie po-
bierają ołów zarówno z podłoża, jak i pyłu atmosferycznego, niemniej pro-
ces poboru jest uzależniony od wielu właściwości glebowych. Gleby lekkie 
i kwaśne sprzyjają gromadzeniu ołowiu w roślinach, natomiast gleby ilaste 
o wyższym pH ograniczają przyswajalność tego pierwiastka. Niestety me-
tal ten jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu, wchodzi w skład wielu 
barwników, emalii, a także preparatów ochrony roślin - głównie insektycy-
dów. Również niektóre syntetyczne nawozy mineralne, a zwłaszcza wielo-
składnikowe (NPK), zawierają podwyższoną ilość ołowiu i powodują kumula-
cyjny wzrost ilości tego metalu w glebie. Ołów wpływa na zaburzenie funkcji 
rozrodczych i wywołuje zmiany nowotworowe, a występujący we krwi kobiet 
ciężarnych bardzo łatwo wnika do zarodka. Objawy przewlekłego zatrucia 
przejawiają się również niedokrwistością, konwulsjami, zmianami neurolo-
gicznymi. Badania wykazały, że ogólne osłabienie organizmu i bóle głowy 
mogą być przyczyną podniesionego ogólnego poziomu ołowiu oraz innych 
metali ciężkich w organizmie człowieka. 

Nie ulega wątpliwości, że tylko interdyscyplinarne podejście 
nauk przyrodniczych może doprowadzić do praktycznych rozwiązań 
tzw. toksycznych, glebowych problemów. Należy jednak pamiętać, że 
największe znaczenie w kształtowaniu zdrowego środowiska mają de-
cyzje zapadające na poziomie gospodarstwa domowego…

   … i to, w jakim żyjemy świecie zależy tylko od nas.
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CZĘŚĆ I

ProBio Emy™  
w uprawie gleby i roślin 
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1. AGROTECHNIKA

1.1. TYLKO ZDROWA GLEBA WYDA ZDROWĄ ROŚLINĘ

 Zdrowie	gleby	zależy	od	tętniącego	życiem	szeregu	różnych	pod-
ziemnych	form	życia,	począwszy	od	bakterii	i	grzybów	po	malutkie	owady,	
dżdżownice	i	krety.	Cała	ta	bogata	różnorodność	biologiczna	jest	źródłem	
niezmierzonych	korzyści	dla	życia	na	Ziemi.	Gra	ona	kluczową	rolę	w	łago-
dzeniu	zmian	klimatycznych,	magazynowaniu	 i	oczyszczaniu	wody,	dostar-
czaniu	 antybiotyków	 oraz	 zapobieganiu	 erozji.	 Dobre	 warunki	 bytowania	
wszystkich	roślin	oraz	zwierząt	lądowych	zależą	od	złożonych	procesów,	jakie	
zachodzą	w	glebie.3 

 Mikroorganizmy, rośliny, zwierzęta i ludzie tworzą bogaty system za-
leżności. Pozostają ze sobą w stałych relacjach, uczestnicząc w różnorodnych 
ogniwach łańcucha pokarmowego. Ekosystem glebowy świadczy usługi 
środowiskowe, bez których życie na Ziemi byłoby niemożliwe: formowanie 
gleby, rozkład i humifikacja martwej materii organicznej (wpływ na żyzność, 
kondycję gleby i wzrost roślin), infiltracja wody i jej retencja, unieszkodli-
wianie zanieczyszczeń, kontrola patogenów, szkodników i procesu zapylania 
(większość owadów zapylających ma fazę obecną w glebie).4 Zdrowa gleba 
to również gwarancja bezpiecznej, bo pełnowartościowej żywności. 

 Siła	rodna	gleby	zależy	od	życia,	które	w	niej	tętni.	W	glebie	różnorod-
ność	biologiczna	jest	większa	niż	nad	nią:	w	łyżeczce	ziemi	ogrodowej	mogą	 
istnieć	tysiące	gatunków,	miliony	ich	przedstawicieli	i	setki	metrów	grzybni.5 
Stan gleb ma wpływ zarówno na kondycję środowiska, jak również na proce-
sy gospodarcze i społeczne – wytwarzanie pełnowartościowej żywności i za-
pewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to fundament rozwoju ludzkości. 

3 Fabryka życia. Dlaczego różnorodność biologiczna gleby jest tak istotna, s. 3 http://ec.euro-
pa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_pl.pdf
4 P. Skubała, Czy różnorodność biologiczna i usługi środowiskowe w glebie są zagrożone?, 
[w:] „Biologizacja warunkiem zdrowego środowiska i ekonomicznego rolnictwa”, Toruń 2013, 
s. 14.
5 Fabryka życia. Dlaczego różnorodność biologiczna gleby jest tak istotna, s. 4 http://ec.euro-
pa.eu/environment/archives/soil/pdf/soil_biodiversity_brochure_pl.pdf
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  Probiotechnologia, oparta na kompozycjach pożytecznych mikroor-
ganizmów przywraca i stabilizuje ich dominację w danym ekosystemie, po-
prawia kondycję środowiska naturalnego i chroni bioróżnorodność. Wspiera 
i utrwala naturalne procesy regeneracji zachodzące w glebie. Szerokie dzia-
łanie ProBio Emów™ pozwala na stosowanie ich zarówno w uprawie gleby,  
roślin, jak i chowie zwierząt.

 Probiotyczne wyroby przeznaczone do stosowania w rolnictwie to: 
EmFarma™, EmFarma Plus™, Ema5™, Ema5 z wrotyczem™. Wszystkie 
preparaty nie wymagają okresu karencji ani prewencji i są bezpieczne 
dla ludzi, zwierząt i roślin. By osiągnąć jak najlepsze efekty stosowania 
ProBio Emów™ należy dobrze rozpoznać potrzeby i zdefiniować problemy  
w prowadzonej uprawie. W tym celu należy skonsultować się z Licencjono-
wanym Doradcą Probiotechnologii.

 1.2. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROBIOTECHNOLOGII  
 W REGENERACJI I PRÓCHNICZNYM ODŻYWIANIU GLEBY

• tworzenie struktury gruzełkowatej;
• wspieranie i stabilizowanie zdrowego, nie gnilnego kierunku rozkładu 

masy organicznej i procesów próchnicznych;
• regulowanie stosunków powietrzno-wodnych, zwiększających pojem-

ność wodną; 
• rozkładanie trucizn, łącznie z pestycydami - detoksykacja i biodezyn-

fekcja;
• wzrost siły rodnej gleby poprzez znaczny przyrost pożytecznej mikro-

flory oraz poprawa aktywności biologicznej i wspieranie mikorbiomu 
roślin;

• wzbogacanie gleby w wiele bioaktywnych składników, pochodnych me-
tabolizmu dżdżownic, wijów, wazonkowców, pajęczaków, owadów i ich 
larw czyli mezofauny;

• ograniczanie warunków sprzyjających rozwojowi patogenów i wielu 
szkodników glebowych;

• zwiększanie dominacji pożytecznych mikroorganizmów w ryzosferze; 
• optymalizowanie stosunku węgla (C) do azotu (N);
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• zmniejszanie nakładów finansowych na utrzymanie gleby w wysokiej 
kulturze;

• lepsza gospodarka azotem poprzez zmniejszanie formy azotanowej na 
rzecz amonowej i tym samym zapobieganie nadmiernemu wypłukiwa-
niu azotanów do wód podskórnych.

W UPRAWIE ROŚLIN:

• ograniczanie stresu roślin przez wspieranie ich naturalnej odporności na 
przymrozki, susze, okresowy nadmiar wody, patogeny i szkodniki oraz 
mechaniczne uszkodzenia, np. po gradobiciu;

• udostępnianie roślinom w łatwo przyswajalnych formach i związkach 
ultra, mikro- i makroelementów oraz enzymów, witamin, aminokwasów, 
cukrów, związków tłuszczowych i innych czynnych związków organicz-
nych;

• tworzenie przyjaznej struktury mikrobiomu, naturalnego filtra biologicz-
nego utrudniającego rozwój patogennej mikroflory na roślinie;

• wzmacnianie siły kiełkowania przez bioasekurację materiału siewnego  
i nasadzeniowego;

• zwiększanie wartości odżywczej i walorów smakowych uzyskiwanych 
plonów;

• poprawa owocowania;
• ograniczanie stosowania syntetycznych nawozów, chemicznych środ-

ków ochrony roślin i zapraw chemicznych;
• zmniejszanie nakładów finansowych na biologiczne czynniki plonotwór-

cze oraz zwiększanie uzyskiwanego plonu.

1.2. Korzyści ze stosowania probiotechnologii w uprawie roślin



20

Poradnik Dobrych Praktyk - ProBio Emy™ w uprawie gleby i roślin oraz w chowie zwierząt

1.3. ZASADY STOSOWANIA PROBIO EMÓW™ 

Optymalne efekty stosowania ProBio Emów™ we wszelkich upra-
wach: polowych, ogrodowych, leśnych, pod osłonami i doniczkowych moż-
na osiągnąć zaczynając od odbudowania zdrowych procesów w glebie.  
Najlepsze efekty uzyskamy szczepiąc materię organiczną (np. resztki poż-
niwne) oraz przed siewem, sadzeniem poprzez oprysk pola.

Ilość ProBio Emów™, jaką należy zastosować jest zależna od:
• stanu struktury gruzełkowatej. Jeśli gleba jest w dobrej kondycji, stopnio-

wo zmniejszamy użycie ProBio Emów™ do kilkunastu L/ha dla podtrzyma-
nia dominacji pożytecznych mikroorganizmów; 

• skali degradacji i ilości zanieczyszczeń w glebie oraz populacji szkodni-
ków. Żeby zapobiec inwazji szkodników roślin stosujemy Ema5 z wro-
tyczem™ lub z innymi wyciągami roślinnymi (szczegółowe informacje  
u Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii);

• zawartości próchnicy i składników odżywczych w glebie. Na glebach zde-
gradowanych, zawierających bardzo mało próchnicy − poniżej 1% zwykle 
stosuje się jednorazowo wyższe dawki. Jednak z dobrych praktyk stoso-
wania ProBio Emów™ w Polsce wynika, że lepsze wyniki uzyskiwano wte-
dy, kiedy stosowano je konsekwentnie w mniejszych dawkach a częściej;

• rodzaju i stanu resztek pożniwnych;
• przedplonu, śródplonu, poplonu;
• stosowanego nawożenia organicznego − tam, gdzie gleba użyźniana jest 

dobrze przefermentowanym kompostem, obornikiem, czy gnojowicą, 
można ograniczać dawki ProBio Emów™ podawanych do gleby, a przy 
wysokiej kulturze gleby można ich nie stosować. Najczęściej po 5 latach, 
gdy uzyskamy stabilny poziom siły rodnej gleby można stosować jedynie 
dawki podtrzymujące dominację pożytecznych mikroorganizmów <20 L 
ProBio Emów™/ha;

• wymagań odżywczych planowanego plonu głównego;
• etapu/fazy rozwoju rośliny. Należy skoncentrować się na okresach najwięk-

szego wysiłku rośliny i na miejscach osłabionych. Przed rozwojem patoge-
nów i szkodników bioasekurujemy rośliny EmFarmą Plus™. Zawarte w Em-
Farmie Plus™ mikroelementy i metabolity pożytecznych mikroorganizmów, 
a szczególnie bakterii fototropowych są źródłem pożywienia dla roślin. 
Takie postępowanie wspiera witalność roślin w okresach ich największego 
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wysiłku np. roślin zbożowych podczas kiełkowania, wyrastania pierwszych 
liści, krzewienia, strzelania w źdźbło, kłoszenia, itd., czy też roślin sadow-
niczych w okresie pękania pąka, kwitnienia, owocowania. Pamiętajmy, 
że patogeny i szkodniki mają dogodne warunki do rozwoju w miejscach 
osłabionych, np. w pęknięciach i mechanicznych uszkodzeniach, a przede 
wszystkim na spodniej części liści, która chroni je przed promieniami UV. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie roztworem wodnym Pro-
Bio Emów™ całej powierzchni roślin, a szczególnie dolną stronę liści! 

1.3.1. Temperatura
 Biologiczny rytm rozwoju roślin ma ścisły związek z temperaturą sprzy-
jającą rozwojowi pożytecznej mikroflory. Do rozpoczęcia wegetacji rośliny 
potrzebują kilku dni z temperaturami powyżej 5°C (trawy nieco niższej). Przy 
tej temperaturze wzrasta aktywność biologiczna mieszkańców gleby, przede 
wszystkim mikroorganizmów. W polskich warunkach klimatycznych rozpię-
tość temperatur umożliwiających aplikację ProBio Emów™ wynosi od ok. 8ºC 
do ok. 40ºC. Szczególną sytuację stwarza przymrozek, wówczas najlepiej 
aplikować ProBio Emy™ przed przewidywanym przymrozkiem albo natych-
miast po jego ustąpieniu. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że najkorzyst-
niejsze jest zaszczepienie roślin na jeden do dwóch dni przed przymrozkami. 
 Wg badań prof. dra hab. Zenona Schneidera z UP w Poznaniu, 
kompozycja ProBio Emów™ wytwarza cukier trehalozę, który w niskich 
temperaturach wykazuje właściwości żelujące, zwiększając odporność  
roślin na niskie temperatury. 

 ProBio Emami™ warto zaszczepiać materię organiczną, która ma tra-
fić do gleby. Taką aplikację można przeprowadzać nawet wtedy, gdy warunki 
temperaturowe wydają się niesprzyjające. Na przykład, po późnym zbiorze 
kukurydzy oprysk pożytecznymi mikroorganizmami można wykonać nawet  
w grudniu, kiedy warunki glebowe pozwalają na uprawkę, a temperatury gle-
by są bliskie 0ºC lub permanentnie nocami poniżej 0ºC. Oprysk wykonany na 
resztki roślin bioasekuruje je. Dzięki temu wiosną, po rozpoczęciu wegetacji 
tak zabezpieczone resztki stworzą sprzyjające warunki dla rozkładu materii or-
ganicznej przez pożyteczną mikroflorę skutecznie ograniczając jej zagniwanie. 
 
Temperatura odpowiednia do przechowywania ProBio Emów™ to około   
10-20ºC. 



22

Poradnik Dobrych Praktyk - ProBio Emy™ w uprawie gleby i roślin oraz w chowie zwierząt

1.3.2. Sytuacje stresogenne
 ProBio Emy™ stosowane do oprysków roślin ograniczają i łagodzą 
skutki stresu wywoływanego przez grad, przymrozek, suszę, ulewne deszcze, 
nadmierną wilgotność i podtopienia, uszkodzenia mechaniczne, zasolenie 
gleby czy syntetyczną agrochemię. Dzięki bioasekuracji probiotycznymi mi-
kroorganizmami w przypadku dużej wilgotności w ryzosferze podtopionych
roślin i nadmiernej wilgotności w części nadziemnej, nie rozwijają się ple-
śnie, a pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne ulegają zabliźnieniu. W sytu-
acjach kiedy obumiera znaczna część rośliny, np. pod wpływem agresywnej 
agrochemii, przymrozków, czy też mechanicznych uszkodzeń probiotyczne 
mikroorganizmy wzmagają wyrastanie odrośli z pąków śpiących (określanych 
również zapasowymi lub przybyszowymi) co przyspiesza ich regenerację.

1.3.3. Wilgotność 
 Niezmiernie istotnym parametrem wpływającym na skuteczność 
ProBio Emów™ jest wilgotność powietrza. Idealne warunki tworzy rosa albo 
woda opadowa zatrzymująca się na liściach roślin. Dlatego zabiegi najlepiej 
wykonywać przy pogodzie pochmurnej, wilgotnej, parnej, a nawet podczas 
mżawki czy drobnego deszczu. Takie warunki szczególnie sprzyjają aktyw-
ności ProBio Emów™ i wpływają na ich skuteczność. W przypadku użytków 
zielonych warto dokonać oprysku nawet podczas intensywnego deszczu. 

1.3.4. Woda
 Woda używana do oprysków i zamgławiania nie może być chloro-
wana. Taką wodę należy najpierw odstawić na ok. 48 godzin w otwartym po-
jemniku bądź opryskiwaczu, aby chlor odparował. Dobrze jest używać wody 
deszczowej, ze stawu lub z rzeki. Do zabiegów warto używać wody miękkiej,  
o niskim napięciu powierzchniowym, sprzyja to bowiem większej aktywności 
mikroorganizmów i zwiększa ich efektywność. 

1.3.5. Nasłonecznienie
 Ponieważ promieniowanie UV jest zabójcze dla mikroorganizmów, 
nie należy wykonywać oprysków ProBio Emami™ podczas silnego nasłonecz-
nienia. Jeżeli trzeba dokonać oprysku roślin w takie dni, należy to robić wie-
czorem. Nocą, przy zwiększonej wilgotności, mikroorganizmy zasiedlą mak-
symalną powierzchnię roślin, co sprawi, że ich działanie będzie skuteczne.
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1.3.6. Ograniczanie populacji pędraków, opuchlaków,   
drutowców, itp.

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

na przełomie kwietnia  
i maja do września, 
przy cieplejszej pogo-
dzie do października.

Ema5 z wrotyczem™ w ogrodzie pierwsza 
aplikacja roztworem 
1:9. Po 10 dniach roz-
twór 1:19, kolejne 
zabiegi takim samym 
roztworem w odstępach 
co 5 dni.

zabieg należy wykonać na 
wilgotną glebę lub w czasie 
opadów. Gleba powinna być 
wilgotna na min. 10 cm.
W przypadku suchej gleby 
oprysk będzie  
nieskuteczny!

W miejscu aplikacji rozprzestrzeniają się metabolity i charaktery-
styczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków migrują na po-
wierzchnię i mogą być likwidowane przez UV promieni słonecznych, ptactwo 
czy inne drapieżniki. Już po 3-4 dniach można zaobserwować zwiększony 
nalot ptactwa w tym miejscu. W miejscu aplikacji Ema5 z wrotyczem™ nie 
ma potrzeby stosować do gleby EmFarma Plus™, gdyż Ema5 z wrotyczem™ 
wnosi wystarczającą ilość pożytecznych mikroorganizmów niezbędnych dla 
regeneracji gleby. Biorąc to pod uwagę, skuteczność Ema5 z wrotyczem™ 
można sprawdzić w ciągu kilku dniu na niewielkim areale. W przypadku wi-
docznego pozytywnego efektu zastosować na całym zasiedlonym tymi szko-
dnikami polu.

1.3.7. Stosowanie ProBio Emów™ z innymi substancjami   
chemicznymi

ProBio Emów™ nie należy mieszać z żadnymi syntetycznymi środ-
kami chemicznej ochrony roślin - pestycydami6. Jeżeli w uprawach trzeba 
zastosować biobójcze środki chemiczne, należy zaczekać kilka dni i dopiero 
potem aplikować ProBio Emy™.

Poszczególne wyroby oparte na probiotechnologii można łączyć ze 
sobą, jak również z preparatami na bazie alg, kwasów humusowych, oraz  
z ultra, mikro i makroelementami. 

6 Ich nazwa wywodzi się od łacińskich słów: pestis – szkodnik oraz cedeo – niszczyć.
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1.3.8. Przygotowanie do oprysku 
Ważnym elementem stosowania ProBio Emów™ jest odpowiednie 

przygotowanie opryskiwaczy i innych instalacji aplikujących. Jeżeli opryski-
wacz jest wykorzystywany także do oprysków chemicznych, to przed stoso-
waniem ProBio Emów™ powinien zostać kilkakrotnie, dokładnie wypłukany. 

Ponieważ ProBio Emy™ powodują detoksykację i rozkład syntetycz-
nych substancji, w tym również tych, które zalegają w instalacji opryskiwa-
cza, po pierwszym oprysku ProBio Emami™ nastąpi rozkład zalegających  
w nim substancji. To może przyczynić się do niedrożności końcówek pod-
czas kolejnego oprysku. Zaleca się, aby przed następnym użyciem opryski-
wacza sprawdzić, czy wszystkie końcówki są drożne. 

1.3.9. Przygotowanie prawidłowych stężeń w stosowaniu   
ProBio Emów™ w uprawach: 

• do zaprawiania i oprysków bioasekurujących przed rozwojem chorób 
na młode rozsady stosujemy preparat EmFarma™. Z uwagi na różnorod-
ność aplikacji niezbędne jest skontktowanie się z Licencjonowanym Do-
radcą Probiotechnologii. Szczególnie w przypadku zaprawiania należy 
pamiętać, że: 

- można je przeprowadzić w betoniarce, czy też np. w mieszalniku do 
paszy; 

- nasiona, których nie wysiewamy są bezpieczne i nadają się do skar-
miania zwierząt;

- ProBio Emy™ stosowane do zaprawiania stymulują wzrost mikroflory 
glebowej i w tym jest ich przewaga nad zaprawami chemicznymi;

- różne nasiona i materiały nasadzeniowe mają odmienne wymagania;
• do zaprawiania nasion na mokro - ziarna zbóż i innych gruboziarnistych 

- stosujemy preparat bez rozcieńczenia 1-1,5 L/100 kg. Do zaprawiania 
nasion drobnych stosujemy roztwór 20%; 

• do podlewania - w uprawie wszystkich roślin stosujemy 0,5%-1% roz-
twór, tj. 0,5 L EmFarma™ rozcieńczone w 99,5 L wody i odpowiednio 
1 L EmFarma™ rozcieńczony w 99 L wody. Właściwe rozcieńczenie roz-
tworu z ProBio Emami™ jest ważne ze względu na niskie pH − ok. 3,5 
zarówno EmFarmy™ jak i EmFarmy Plus™. Zbyt kwaśny roztwór  
ProBio Emów™ jest szczególnie niebezpieczny w przypadku podlewania 
wschodzących roślin i w pierwszych fazach ich rozwoju; 

• opryski - na rozsady i rośliny w fazie 4-5 liści stosujemy 2%-5% roztwór 
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EmFarmy™. W przypadku roślin z liśćmi pokrytymi włoskami należy stoso-
wać mniejsze stężenia, od 0,5% do 2%. Rośliny, które wykształciły 6-8 liści 
opryskujemy 5%-10% roztworem EmFarmy Plus™. Do oprysku roślin z już 
dobrze rozwiniętą częścią nadziemną również można zastosować EmFar-
mę Plus™;

• moczenie - sadzonki, drzewka, bulwy, cebule należy moczyć w roztworze 
10%-20%;

• bioasekuracja pomieszczeń przez zamgławianie powierzchni ścian, 
sufitów, posadzek oraz palet w celu zapewnienia dominacji pożytecz-
nej mikroflory − stosujemy 1 L EmFarma™/50m3 w roztworze 10%-20%;  
oprysku z fazą spływającej kropli stosujemy 1 L EmFarma™/50m3 jako roz-
twór 10%.

1.3.10. Uszlachetnianie obornika i gnojowicy
Przefermentowany obornik z EmFarmą Plus™ stanowi nawóz orga-

niczny najwyższej jakości i jest doskonałym źródłem próchnicy dla gleby. 
Przez cały okres fermentacji nie uwalnia się z niego amoniak, a cenny azot 
zostaje zatrzymany w oborniku. Wszelkie procesy gnilne zostają wyelimino-
wane, przez co nie występują odory towarzyszące zwykle takim procesom  
(m.in. siarkowodór). Obornik nie zagrzewa się i nie paruje, ponieważ fermen-
tacja przy użyciu EmFarmy Plus™ przebiega w niskich temperaturach i nie 
wymaga napowietrzania. Taki obornik spełnia rolę szczepionki mikrobiolo-
gicznej. Wówczas w wyniku działania dominujących w nim pożytecznych mi-
kroorganizmów następuje proces fermentacji. Po kilku miesiącach obornik 
jest właściwie przefermentowany, gotowy i łatwy do roztrząsania na polu. 
 Gnojowica przefermentowana EmFarmą Plus™ jest również szcze-
pionką mikrobiologiczną, która w glebie zwiększa dominację procesów ste-
rowanych przez pożyteczne mikroorganizmy. Ich aktywność metaboliczna 
zwiększa dostęp składników odżywczych łatwo przyswajalnych przez rośliny 
poprawiając strukturę i żyzność gleby. Nie zawiera toksyn i patogenów jak 
salmonella i enterokoki, które są zazwyczaj znajdują się w niefermentowanej 
gnojowicy. Pożyteczne mikroorganizmy przywrócone do dominującej pozycji 
przez EmFarmę Plus™ eliminują zagniwanie i wstrzymują wydzielanie szkodli-
wych gazów takich jak: amoniak, siarkowodór, etc. Gnojowica przefermen-
towana z EmFarmą Plus™ nie wykazuje właściwości parzących dla roślin.
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1.4. STOSOWANIE PROBIO EMÓW™ W RÓŻNYCH 
OKRESACH WEGETACJI

Wiosna - przed sadzeniem, siewem

Zaprawianie gleby
20-80 L EmFarmy Plus™/ha rozcieńczone w 300-400 L wody należy 

wymieszać z glebą np.: poprzez płytką orkę lub talerzowanie. O ilości prepa-
ratu jaką należy zastosować rozstrzygają następujące uwarunkowania, jeżeli:

• jesienią zaaplikowano EmFarmę Plus™ na resztki pożniwne to wiosną 
wystarczy zastosować 10-15 L/ha;

• nie było aplikacji jesienią i pole jest bogate w resztki np. kukurydzy 
stosujemy 40 L/ha;

• gleba jest wyraźnie zdegradowana wówczas dawki mogą sięgać do 
80 L/ha.

W okresie wegetacji
W początkowej fazie wzrostu roślin wykonuje się opryski EmFarma™ 

15-20 L/ha rozcieńczone w 300-400 L wody - 2-4 zabiegi. Na rośliny, które 
mają rozwinięte min. 5-6 liści stosujemy już EmFarmę Plus™ - 8-12 L/ ha roz-
cieńczone w 300-400 L wody (2-4 zabiegi).

W okresie zwiększonego występowania chorób i szkodników nale-
ży zastosować Ema5™ - od 1,5 do 5 L/ha rozcieńczone w 300-400 L wody 
(1-2 opryski). Tam gdzie nie stosowano wcześniej EmFarmy™ lub EmFarmy 
Plus™ zabieg oprysku Ema5™ łączymy z tymi preparatami. Dawki EmFarmy™:  
15-20 L/ha, dawki EmFarmy Plus™: 8-12 L/ha. 

Jesień - po zbiorach
Po zbiorach, na resztki pożniwne należy wykonać oprysk EmFar-

mą Plus™ 15-25 L/ha w rozcieńczeniu od 300 do 400 L wody. W przypadku 
upraw takich jak kukurydza na ziarno, z bardzo dużą ilością masy organicznej, 
i tytoń, z racji na pozostałości półzdrewniałych resztek dawkę zwiększamy 
nawet do 50 L/ha. Najlepiej wymieszać poprzez płytką orkę, talerzowanie 
lub inną uprawkę. 
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Stosowanie ProBio Emów na resztki pożniwne   
  

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

oprysk na
ściernisko

po zbiorach EmFarma 
Plus™ 

gleby średnie:
25-40 L w 300-700 L  
wody/ha 
w zależności od 
stopnia wilgotności 
gleby  
i warunków 
atmosferycznych

jeżeli dni są wilgotne, 
deszczowe uprawkę 
możemy wykonać nawet 
kilka dni po zabiegu. 
Jeżeli pogoda jest bardzo 
słoneczna i nie występują 
opady zabieg należy 
wykonać wieczorem, lub 
we wczesnych godzinach 
rannych, aby uniknąć 
silnej operacji słonecznej

na resztki po 
kukurydzy, 
chmielu, tytoniu 
i innych roślinach 
zawierających 
półzdrewniałą 
materię

EmFarma 
Plus™

dawki zwiększone do 
40-50 L/ha w 300-
700 L wody

oprysk

1.5. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROBIO EMÓW™  
W RÓŻNYCH OKRESACH WEGETACJI

1.5.1. Korzyści z zaszczepienia gleby przed siewem, sadzeniem  
- wiosna/jesień: 

 ✓ poprawa struktury gleby poprzez rozkład i humifikację resztek pożniw-
nych i poplonów;

 ✓ wypieranie patogenów sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych 
gleby;

 ✓ ograniczenie siedlisk szkodników;
 ✓ wzrost aktywności pożytecznych nicieni, wazonkowców i dżdżownic; 
 ✓ udostępnianie roślinom ultra, mikro i makroelementów;
 ✓ regulacja i optymalizacja pH gleby pod potrzeby uprawianych roślin.
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1.5.2. Korzyści z zaprawiania nasion:
 ✓ szybkie, równomierne kiełkowanie; 
 ✓ dobrze rozwinięty i rozrośnięty system korzeniowy umożliwiający 

silniejszy i szybszy wzrost uprawianych roślin; 
 ✓ wyższa odporność na czynniki stresowe.

1.5.3. Korzyści z wykonywania zabiegów w trakcie wzrostu roślin:
 ✓ większa odporność roślin na suszę, przymrozki, szkodniki i cho-

roby grzybowe;
 ✓ poprawa wigoru i witalności roślin;
 ✓ odpowiednie dożywianie roślin;
 ✓ silny wzrost;
 ✓ wzrost ilości i jakości plonów;
 ✓ polepszenie wyglądu, smaku i zapachu roślin;
 ✓ zmniejszenie ubytków w przechowywaniu zebranych płodów.

1.6. PROBIO EMY™ W PRZECHOWALNICTWIE 

 ProBio Emy™ ze względu na swoje właściwości hamujące rozwój 
patogennej mikroflory wykorzystywane są do biodezynfekcji pomieszczeń 
gospodarskich. Mogą być również stosowane w magazynowaniu płodów 
rolnych ponieważ zapobiegają rozwojowi pleśni i zawilgoceniom. 

 Preparatem przeznaczonym do stosowania w przechowalnictwie jest  
EmFarma™. Można nią opryskiwać magazyny i ich wyposażenie, 
w tym skrzynki, skrzyniopalety, w których przechowywane są płody rolne.   
Generalnie do dokładnego oprysku całej przestrzeni magazynowej stosuje 
się 10% roztwór EmFarmy™.
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 PROBIO EMY™ W UPRAWACH POLOWYCH 

2. PROBIO EMY™ W UPRAWACH POLOWYCH 

2.1. BURAKI CUKROWE

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepienie gleby przed siewem EmFarma Plus™ 30 L/ha w 300-400L 
wody

oprysk

zabiegi w trakcie 
wzrostu roślin

w trakcie wzrostu

przy drugim i trze-
cim oprysku

EmFarma Plus™

EmFarma Plus™  

+ Ema5™

10-12 L/ha  
w 300-400 L wody

10-12 L/ha 
w 300-400 L wody 
2-3 L/ha

2-3 opryski

2.2. KUKURYDZA

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepienie gleby przed siewem EmFarma Plus™ 20-40 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk

zabiegi w trakcie 
wzrostu roślin

w trakcie wzrostu 
dwa zabiegi

EmFarma Plus™ 10-12 L/ha 
w 300-400 L wody

oprysk

przy drugim 
zabiegu

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

10-12 L/ha  
w 300-400 L wody

2-3 L/ha

oprysk
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2.3. RZEPAK

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepienie gleby ostatni zabieg 
agrotechniczny

EmFarma™ 
(można również 
zastosować  
EmFarmę Plus™) 

20-40 L/ha  
w 300-400 L wody

wymieszać z gle-
bą na głębokości 
10-12 cm

zaprawianie nasion dzień przed 
wysiewem

EmFarma™ 20% roztwór w zaprawiarce
lub betoniarce

opryski pogłówne dwukrotnie:
1) w fazie 6-8 li-
ścieni;
2) 2-3 tygodnie 
później;  
ostateczny termin 
wykonania opry-
sku to wyrastanie 
pierwszej kolby

EmFarma Plus™ 10-12 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk

oprysk ochronny gdy występuje za-
grożenie rozwoju 
głowni

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

10-12 L/ha  
w 300-400 L wody
2-3 L/ha

oprysk

2.4. ZBOŻA

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepienie gleby przed siewem EmFarma Plus™ 20-30 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk

zaprawianie nasion 
na morko

EmFarma™ 1,5 L/100 kg nasion wymieszać  
w 100 kg nasion

zabiegi pogłówne w okresie krzewie-
nia zbóż i na liść 
flagowy

oziminy w pierw-
szych dniach 
silnych przyrostów 

wiosną, jeśli zboża 
są silnie porażone 
pleśniami

EmFarma Plus™ 

EmFarma Plus™ 

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

8-12 L/ha  
w 300-400 L wody 

8-12 L/ha  
w 300-400 L wody

8-12 L/ha  
w 300-400 L wody
2 L/ha

oprysk

oprysk

oprysk
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2.5. ZIEMNIAKI

 Sposób zaprawiania: ziemniaki można zaprawiać na kilka sposobów,  
w czasie załadunku na środki transportu, podczas załadunku na sadzarki, a naj-
lepszym sposobem jest zaprawianie zaprawiarkami umieszczonymi na sadzarce.  
Do sadzarki z pojemnikami, zamiast chemicznych środków podajemy 10% roztwór 
EmFarmy Plus™, w dawce ok. 20 L/ha. W razie wątpliwości co do dawki najlepiej 
skonsultować się z Licencjonowanym Doradcą Probiotechnologii. Ważne jest aby 
roztwór pożytecznych mikroorganizmów dotarł do wszystkich ziemniaków. 
 Opryski nalistne stosujemy w zależności od przebiegu warunków pogo-
dowych i presji chorób. Im większe ryzyko wystąpienia chorób tym częściej należy 
wykonywać zabiegi przy obniżonych dawkach ProBio Emów™. Przed wlaniem Pro-
Bio Emów™ do pojemników, należy je bardzo dokładnie wymyć, zwłaszcza jeśli były 
w nich podawane środki chemiczne. Jeżeli dotychczas w uprawie ziemniaków sto-
sowano fungicydy, to w pierwszym roku używania pożytecznych mikroorganizmów 
fungicydy stosujemy tylko co 4 zabieg. Pozostałe zabiegi zastępujemy EmFarmą 
Plus™. Ważnym zabiegiem dla bioasekuracji bulw jest oprysk przechowalni wraz  
z jej wyposażeniem i bulw po zbiorze.     

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepienie gleby ostatni zabieg 
agrotechniczny

EmFarma™ 
(można również 
zastosować  
EmFarmę Plus™) 

25 L/ha  
w 300-400 L wody

wymieszać z gle-
bą na głębokości 
8-10 cm

zaprawianie bulw przed sadzeniem EmFarma™ 1 L/10 L wody oprysk

zabiegi w trakcie 
wzrostu

Oprysk na rośliny:
1) łęty - wys. 10-
15 cm, 
2) 2 do 3 tygo-
dni po pierwszym 
oprysku, 
3) w czasie kwit-
nienia 

EmFarma Plus™ 8-12 L/ha  
w 300-400 L wody

2 do 4 zabiegów

zabieg na szkodniki w przypadku nasile-
nia występowania 
mszyc i stonki

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

8-12 L/ha  
w 300-400 L wody
2 L/ha

oprysk
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2.6. PLANTACJE ENERGETYCZNE

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zabiegi w trakcie 
wzrostu

2 do 4 zabiegów 
w ciągu roku

EmFarma Plus™ 20-25 L/ha   
w 300-400L wody

oprysk

w sytuacji pora-
żenia chorobami, 
szczególnie grzy-
bowymi

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

20-25 L/ha 
w 300-400L wody

2-3 L/ha

oprysk

2.7. UŻYTKI ZIELONE

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zabiegi w trakcie 
wzrostu

najlepszym 
momentem do 
aplikacji na użyt-
ki zielone jest 
mżawka, drobny 
deszcz

EmFarma Plus™ 2-3 zabiegi  
po 20 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk
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3. PROBIO EMY™ W SADACH 
I W UPRAWIE WARZYW 

3.1 SADY

Przed rozpoczęciem wdrażania probiotechnologii w sadach nale-
ży wykonać badanie gleby na zawartość próchnicy i składników pokarmo-
wych, aby odpowiednio zaplanować dalsze postępowanie. Jeżeli do tej pory  
w sadzie stosowano agrochemię, to w pierwszych latach stosowania ProBio 
Emów™ ograniczanie nawozów syntetycznych musi odbywać się stopniowo. 
Już od pierwszych zabiegów ProBio Emy™ będą sukcesywnie zmieniać kieru-
nek mikrobiologiczny zachodzących w glebie procesów: z gnilnych, na pro-
cesy humifikacji i mineralizacji materii organicznej. Będzie przybywać łatwo 
dostępnych dla roślin składników pokarmowych, a pH gleby będzie się opty-
malizować do poziomu odpowiedniego dla danego gatunku rośliny upraw-
nej. Corocznie wykonywane badania gleby pozwolą zaobserwować te zmiany.

 
Ponieważ mikroorganizmy wpływają na stopień wykorzystania przez 

rośliny dostępnych (w tym również z nawozów) składników pokarmowych, 
w zależności od wyników badań należy ustalić dawki ProBio Emów™ i odpo-
wiednio redukować ilość nawozów oraz chemicznych środków ochrony ro-
ślin. Przy wysokiej zawartości próchnicy w glebie - ok. 3% można ograniczyć 
bądź całkowicie zrezygnować z nawożenia NPK. 

Pielęgnację sadów, jak w każdej uprawie, należy zacząć od zasiedle-
nia gleby pożyteczną mikroflorą. Zabiegi doglebowe w postaci oprysków 
EmFarmą Plus™ najkorzystniej jest wykonywać w deszczu, lub w mżawce. 
Dzięki temu mikroorganizmy nie osiadają na trawie, tylko zostają wprowa-
dzone w profil glebowy. Jeżeli poziom próchnicy jest niski - od 0,5-1,5% 
to łącznie w ciągu całego sezonu należy zastosować od 100 do 120 L/ha 
EmFarmy Plus™ w około 4-5 zabiegach (po 20-40 L preparatu na zabieg). 
Zabiegi doglebowe należy wykonywać, gdy temperatura gleby wzrośnie do 
8ºC, wtedy pożyteczne mikroorganizmy szybciej namnażają się i dominują  
w środowisku glebowym. Zabiegi wykonujemy przez cały okres wegeta-
cyjny. Najlepiej zacząć jest od większych dawek - 40 L, by zapewnić prze-
wagę mikrobiologiczną pożytecznych mikroorganizmów nad patogenami.  
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W celu jej utrzymania ważne jest zaszczepianie gleby przez kolejne 2 do 5 
lat - zabiegi EmFarmą Plus™ w dawce 20 L/ha w 500-1000 L wody. 

Z doświadczeń Pana Zbigniewa Chajęckiego (sadownik z 20-let-
nim doświadczeniem, prowadzi gospodarstwo ekologiczne o pow. 10 ha, 
uprawa sadownicza: jabłonie, grusze, czereśnie, śliwy, brzoskwinie; od 6 lat 
stosuje probiotechnologię) potwierdzonych badaniami przeprowadzonymi 
przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Wesołej wynika, że po 2 latach stoso-
wania ProBio Emów™ można podnieść pH gleby i uzyskać 100% wzrost za-
wartości fosforu, potasu i magnezu, bez stosowania nawozów syntetycznych  
i organicznych. 

W ciągu roku w sadzie wykonuje się od 10 do 25 zabiegów na 
drzewa (w zależności od danego gatunku rośliny) zgodnie z zasadą zaję-
tego krzesła - jeżeli drzewa odpowiednio wcześnie, profilaktycznie zostaną 
zasiedlone pożyteczną mikroflorą to zapobiegnie to rozwojowi patogenów  
i sukcesywnie zmniejszy populację szkodników. Dzięki temu namnażają się 
duże ilości pożytecznych owadów, które później kontrolują nasze uprawy  
i nie dopuszczają do dominacji mszyc, zwójek, miodówek, przędziorków. 

 
W pierwszych latach stosowania ProBio Emów™ w celu ochrony 

owoców przed nasiennicą trześniówką należy wykonać 2-3 opryski, co 5-7 
dni olejkiem eterycznym pomarańczowym w dawce od 0,3-0,5 L/ha rozcień-
czonych w 1000 L wody. Opryski najlepiej wykonywać w fazie przebarwiania 
się czereśni z koloru zielonego na słomkowy, a w przypadku jabłoni w czasie 
nalotu motyli. 

UWAGA! Należy pamiętać, że w każdej uprawie sadowniczej, w za-
leżności od warunków glebowych i pogodowych oraz zagrożenia szkodnika-
mi i chorobami (należy uwzględnić progi zagrożenia patogenami i szkodni-
kami) dawki, preparaty oraz uwodnienie mogą ulec zmianie. W tym celu naj-
lepiej jest skontaktować się z Licencjonowanym Doradcą Probiotechnologii. 
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DRZEWA OWOCOWE
RODZAJ 

CZYNNOŚCI
TERMIN  

STOSOWANIA PREPARAT DAWKO-
WANIE

SPOSÓB  
STOSOWANIA 

szczepienie gleby pierwsze zabiegi 
należy wykonać 
na początku we-
getacji, na 
nabrzmiewają-
cy pąk

EmFarma Plus™

+ kwasy humusowe

20 L/ha w 500 
L wody

150 g

opryski należy powtarzać 
co 5-7 dni do momentu 
kwitnienia (około 4 za-
biegów)

Podczas kwitnienia nie wykonujemy oprysków w sadzie

zasiedlanie liści 
pożytecznymi mi-
kroorganizmami

koniec kwitnienia EmFarma™

+ kwasy humusowe

+ Ema5™ lub Ema5 
z wrotyczem™

20 L/ha w 500 
L wody

150 g

0,5 - 1 %

opryski należy powtarzać 
co 5-7 dni przez około 
miesiąc. Jeżeli drzewa 
są w dobrym stanie, nie 
ma chorób i szkodni-
ków można zrezygnować 
z dodawania do opry-
sków Ema 5 lub Ema 
5 z wrotyczem; można 
również zmniejszyć daw-
kę EmFarmy do 15 L

podtrzymywanie 
dominacji poży-
tecznej mikroflory 
roślin

wzrost zawiązków 
po czerwcowym 
opadzie

EmFarma Plus™

+kwasy humusowe, 
lub np. melasa, czy 
gnojówka z pokrzyw 
- te dodatki stano-
wią pożywkę dla 
pożytecznych mikro-
organizmów

15-20 L/ha  
w 500 L wody

100 - 150 g

opryski należy powtarzać 
co 5-7 dni. Jeżeli  
w sadzie nie ma nasi-
lenia chorób można 
wydłużyć okres między 
zabiegami do 10-15 dni

zabiegi przed  
zbiorem

wrzesień - przed 
zbiorami (w przy-
padku czereśni 
oprysk będzie to 
wcześniej)

EmFarma™ 15-20 L/ha  
w 500 - 600 L 
wody

1-2 opryski należy wy-
konać na owoce, dzień 
przed zbiorem w celu 
lepszego przechowy-
wania

zabiegi po zbiorach oprysk należy 
wykonać kiedy 
w sadzie zaczyna-
ją opadać liście

EmFarma Plus™ 
jeżeli jest wilgot-
na aura można dać 
mniej wody, jeżeli 
jest sucho wody do 
1000-1500 L

40 L/ha  
w 500-600 L 
wody

uwodnienie zależy od 
warunków pogodowych. 
Jeżeli jest wilgotno moż-
na zastosować mniej 
wody, natomiast jeżeli 
jest sucho należy użyć 
nawet od 1000  
do 1500 L wody
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3.2. UPRAWA WARZYW

Kolejność stosowania pożytecznych mikroorganizmów w uprawie 
warzyw przedstawiona w tabelach pokazuje, że nie da się dokładnie określić 
czasu wykonywania zabiegu. Każda uprawa zależy od warunków pogodo-
wych, do których musimy się dostosować.

 Stosowanie się do zaleceń, skrupulatne obserwacje własnej plan-
tacji i nabywane doświadczenie w stosowaniu pożytecznych mikroorgani-
zmów pozwalają na uzyskanie coraz lepszych efektów.

3.2.1 Cebula

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepianie gleby przed siewem EmFarma Plus™ 30 L/ha 
w 300-400 L wody 

oprysk

zabiegi w trakcie 
wzrostu

w trakcie wzrostu

przy trzecim  
i czwartym  
oprysku

EmFarma Plus™ 

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

10-12 L/ha  
w 300-400 L wody 

10-12 L/ha  
w 300-400 L wody 

2-3 L/ha

3-4 opryski
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3.2.2. Burak

Systematyczne stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w upra-
wie buraka czerwonego daje nam pewność, że plantacji nie opanuje chwo-
ścik i uzyskamy bardzo dobre plony. W przypadku buraków ważny jest ostat-
ni zabieg przed zbiorem w celu zapewnienia właściwej jakości warzywa przez 
cały okres przechowywania.

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepianie gleby ostatni zabieg 
agrotechniczny

EmFarma™ 
(można również 
zastosować  
EmFarmę Plus™) 

25-40 L/ha  
w 300-400 L wody

wymieszać z gle-
bą na głębokości 
8-10 cm

zaprawianie nasion dzień przed 
siewem

EmFarma™ 20% roztwór w zaprawiarce

zabiegi w trakcie 
wzrostu roślin

1) gdy rośliny 
osiągną wysokość 
ok. 10 cm

2) co 2-3  
tygodnie;

co drugi zabieg

EmFarma Plus™

EmFarma Plus™

EmFarma Plus™

Ema5™ lub 
Ema5  
z wrotyczem™

6 L/ha  
w 300-400 L wody

6-10 L/ha  
w 300-400 L wody

6 L/ha  
w 300-400 L wody

2-3 L/ha

oprysk

zabieg przed zbio-
rem

7-10 dni przed 
zbiorem

EmFarma Plus™ 10-15 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk
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3.2.3. Rośliny kapustne 

Stosowane dawki ProBio Emów™ uzależnione są przede wszystkim 
od warunków pogodowych, presji chorób grzybowych oraz szkodników. 
Wyższe dawki stosujemy zawsze przy wilgotnej, chłodnej pogodzie oraz gdy 
pożyteczne mikroorganizmy stosowane są po raz pierwszy na danej glebie.

Regularne stosowanie pożytecznych mikroorganizmów zapobiega 
występowaniu najgroźniejszej chorobie kapustnych, czyli kile kapustnych. 
W konwencjonalnej uprawie ProBio Emy™ powalają na znaczne ogranicze-
nie stosowania drogich preparatów chemicznych nie zawsze skutecznych  
w ochronie upraw. 

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepianie gleby ostatni zabieg 
agrotechniczny 
przed sadzeniem

EmFarma™ 
(można również 
zastosować  
EmFarmę Plus™) 

30-50 L/ha  
w 300-400 L wody

opryskać i wymie-
szać z glebą na 
głębokości 12 cm

zaprawianie  
rozsady

dzień przed  
sadzeniem 

EmFarma™ 20% roztwór opryskać rozsadę 
lub zanurzać roz-
sadę w roztworze

zabiegi w trakcie 
wzrostu wspiera-
jące dominację 
pożytecznych  
mikroorganizmów 

1) 2 tygodnie po 
przyjęciu rozsady

2) co 2-3  
tygodnie kolejne 
zabiegi w zależ-
ności od pogody

EmFarma Plus™

EmFarma Plus™

6-8 L/ha  
w 300-400 L wody

6-10 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk

zabiegi na  
szkodniki

wrzesień- 
-październik

EmFarma Plus™

+Ema5  
z wrotyczem™

6-10 L/ha  
w 300-400 L wody

2-3 L/ha

ostatni zabieg 
wykonujemy 7-10 
dni przed zbiorem
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3.2.4. Fasola 

Zabiegi z pożytecznymi mikroorganizmami w uprawie fasoli stosuje-
my w najważniejszych momentach rozwoju roślin, czyli na początku kwitnie-
nia, tworzenia strąków i na dobrze wytworzone strąki. ProBio Emy™ pozwa-
lają na uzyskanie wysokich plonów fasoli.

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepianie gleby ostatni zabieg 
agrotechniczny 
przed sadzeniem

EmFarma™ 
(można również 
zastosować  
EmFarmę Plus™) 

30-40 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk i wymie-
szanie z glebą  
na głębokości 
8-10 cm

zaprawianie nasion dzień przed 
siewem

EmFarma™ 20% roztwór w zaprawiarce

zabiegi w trakcie 
wzrostu roślin

1) gdy fasola 
osiąga 10-15 cm 
wysokości

2) początek  
kwitnienia

3) tworzenie  
strąków

4) po 2-3  
tygodniach

EmFarma Plus™

EmFarma Plus™

EmFarma Plus™

+Ema5  
z wrotyczem™

EmFarma Plus™

+Ema5  
z wrotyczem™

6-8 L/ha  
w 300-400 L wody

6-10 L/ha  
w 300-400 L wody

10 L/ha w 300-400L 
wody 

2-3 L/ha

10 L/ha  
w 300-400L wody 

2-3 L/ha

oprysk
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3.2.5. Ogórek 

Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ogórków 
przynosi bardzo dobre efekty, zapewnia wysoki plon zarówno pod wzglę-
dem jakości jak i ilości. Cotygodniowe zabiegi po zbiorze ogórków pozwa-
lają na regenerację roślin i nie dopuszczają do infekcji chorobami, a dodatek 
Ema5™ lub Ema5 z wrotyczem™ nie dopuszcza do inwazji zmiennika, mączli-
ka i innych szkodników ogórków.

RODZAJ 
CZYNNOŚCI

TERMIN  
STOSOWANIA PREPARAT DAWKOWANIE SPOSÓB  

STOSOWANIA 

zaszczepianie gleby ostatni zabieg 
agrotechniczny 
przed sadzeniem

EmFarma™ 
(można również 
zastosować  
EmFarmę Plus™) 

20-40 L/ha  
w 300-400 L wody

oprysk i wymie-
szanie z glebą  
na głębokości 
8-10 cm

zaprawianie nasion dzień przed 
siewem

EmFarma™ 20% roztwór w zaprawiarce

zabiegi w trakcie 
wzrostu roślin

początek 
kwitnienia

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

10 L/ha  
w 300-400 L wody

2-3 L/ha

oprysk

zabieg po zbiorze co 7 dni  
po zbiorze

EmFarma Plus™ 

+ Ema5™

5-6 L/ha  
w 300-400 L wody

1 L/ha

oprysk
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 3.2.5. Ogórek     CZĘŚĆ II 

CZĘŚĆ II

ProBio Emy™  
w chowie zwierząt 
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1. DOBROSTAN ZWIERZĄT

Dobrostan zwierząt - to stan fizycznego i psychicznego zdrowia osią-
gany w warunkach pełnej harmonii zwierzęcia w jego środowisku. O dobro-
stanie możemy mówić kiedy system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby 
zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do dobrej jako-
ściowo wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa in-
nych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, wa-
runków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz 
zapewnia im schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi.

Na	przestrzeni	dziejów	człowiek	nadmiernie	eksploatował	zwierzę-
ta	 żyjące	 w	 środowisku	 przyrodniczym	 oraz	 bezwzględnie	 wykorzystywał	 
i	 źle	 traktował	 zwierzęta	gospodarskie.	 Intensywna	produkcja	 jeszcze	bar-
dziej	ograniczyła	do	niezbędnego	minimum	kontakty	człowieka	 i	 zwierzę-
cia,	czyniąc	zmiany	w	świadomości	człowieka,	który	z	opiekuna	zwierząt	stał	
się	przedsiębiorcą.	Dlatego	dobrostan	zwierząt	jest	obecnie	jedną	z	oznak	
powrotu	do	humanitaryzmu	w	postępie	cywilizacyjnym	ludzkości.	Idea	do-
brostanu	wpisuje	się	w	koncepcję	zrównoważonego	rozwoju	i	retardacji	za-
sobów	przyrodniczych.	Przejście	do	bardziej	zrównoważonego	i	przyjazne-
go	zwierzętom	chowu	powinno	skutkować	tworzeniem	nowych	miejsc	pracy	 
w	 obszarach	 wiejskich	 oraz	 ograniczeniem	 negatywnego	 wpływu	 chowu	
zwierząt	na	środowisko	przyrodnicze.7 

Podstawowe założenia dobrostanu zwierząt gospodarskich zostały 
opracowane przez działającą w Wielkiej Brytanii Radę Dobrostanu Zwierząt 
(Farm Animals Welfare Council) i są zawarte w Kodeksie Dobrostanu Zwie-
rząt Gospodarskich. Jakkolwiek jest to tylko i wyłącznie ciało opiniodaw-
cze Polscy rolnicy jako członkowie Unii Europejskiej powinni stosować się 
do opracowanych w tamtejszych państwach ustaleń dotyczących ochrony 
zwierząt. Winni mieć na uwadze wszystkie warunki zapewniające dobrostan 
zwierząt.

7J. R. Mroczek, Dobrostan zwierząt jako element retardacji przekształcania zasobów produkcji 
zwierzęcej, [w:] „Inżynieria ekologiczna” nr 34/2013, s. 184.
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Warunki niezbędne do spełnienia wymogów dobrostanu zwierząt  
gospodarskich:

• zapewnienie świeżej wody i paszy pokrywającej potrzeby w za-
kresie wzrostu, zdrowotności i żywotności,

• zabezpieczenie wygodnej powierzchni wypoczynku, możliwości 
schronienia oraz optymalnych warunków środowiska,

• zapewnienie prewencji, profilaktyki, szybkiej diagnostyki i sku-
tecznego leczenia,

• eliminacja czynników stresogennych,
• zapewnienie odpowiedniej przestrzeni życiowej i właściwego 

składu socjalnego w grupie.
 

Korzyści ze stosowania probiotechnologii w chowie zwierząt

Wszędzie tam, gdzie warunki odbiegają od naturalnie sprzyjających 
rozwojowi zwierząt zastosowanie ProBio Emów™ - kompozycji probiotycz-
nych mikroorganizmów bioasekuruje przed inwazją patogenów i korzystnie 
wpływa na poprawę zdrowia zwierząt i stanu otoczenia, a nawet rozstrzyga 
o dobrostanie stada.

Dobrostan zwierząt jest bowiem ściśle powiązany z jakością wody 
dostarczanej zwierzętom, powietrzem jakie jest w pomieszczeniu, właści-
wym postępowaniem z obornikiem, gnojówką i gnojowicą, a także przygo-
towaniem i przechowywaniem pasz.

Kompozycje pożytecznych mikroorganizmów sprzyjają polep-
szeniu i utrzymaniu dobrostanu stada poprzez:

• poprawę procesu trawienia; 
• poprawę kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych;
• łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych;
• likwidację odorów w pomieszczeniach inwentarskich związanych 

z wydzielaniem się: amoniaku, siarkowodoru, merkaptanu;
• redukcję populacji insektów szczególnie much, muszek i komarów;
• bioasekurację poprzez biodezynfekcję ciągów kanalizacyjnych, 

trakcji wodnych, kojców, urządzeń, ścian i sufitów;
• rewitalizację wody.
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1.1. ZASADY STOSOWANIA PROBIO EMÓW™  
W CHOWIE ZWIERZĄT

1.1.1. Biodezynfekcja, czyli bioodkażanie polegające na  
zasiedleniu miejsca przebywania zwierząt pożyteczną mikroflorą 
oraz likwidacja odorów. 

Głównym działaniem służącym bioasekuracji jest biodezynfekcja. 
Biodezynfekcja, inaczej bioodkażanie pomieszczeń inwentarskich jest nie-
odzownym elementem innowacyjnego chowu zwierząt. Oprócz nowocze-
snych metod chowu połączonych ze stosowaniem profilaktyki, biodezyn-
fekcja stanowi podstawowy biologiczny czynnik zwalczania chorób. Mikro-
organizmy chorobotwórcze znajdujące się w miejscach bytowania zwierząt 
są nie tylko przyczyną występowania różnych chorób często o wysokiej 
śmiertelności, ale wpływają również na obniżenie wyników ekonomicznych 
chowu (płodność, przyrost wagi, wykorzystanie paszy ect.). Biodezynfekcja 
pomieszczeń dla zwierząt ogranicza ilość niebezpiecznych zarazków do po-
ziomu, który nie wpływa szkodliwie na dobrostan zwierząt.

Celem stosowania biodezynfekcji jest niedopuszczenie do przenie-
sienia się zakażenia z jednego cyklu chowu na drugi. Przenoszenie się cho-
roby z jednego cyklu na drugi następuje głównie trzema drogami:

• drogi stałe - budynki, sprzęt, odpadki organiczne, system poje-
nia i zadawania paszy, otoczenie zabudowań;

• drogi ruchome - zwierzęta, ludzie, gryzonie, muchy, psy i koty, 
sprzęt, odpadki organiczne i czynniki przenoszone drogą po-
wietrzną;

• drogi żywieniowe - pasza i woda.

Gruntowną biodezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają 
zwierzęta należy przeprowadzić zgodnie z zasadą: „całe pomieszczenie pu-
ste, całe pomieszczenie pełne”. ProBio Emy™ stosowane w biodezynfekcji 
pomieszczeń inwentarskich są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Biodezynfek-
cja jest najważniejszym zabiegiem, który wpływa na zapewnienie do-
brostanu zwierząt, ponieważ zasiedla miejsca ich przebywania (obory, 
chlewnie, kurniki, gołębniki, itd.) pożyteczną mikroflorą. Jeżeli zabieg 
jest wykonany właściwie i odpowiednio często powtarzany pomieszczenia są  
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biodezynfekowane, odory neutralizowane, nie ma miejsc zagniwania, a roz-
wój patogenów zostaje ograniczony. Do biodezynfekcji stosujemy preparat 
EmFarma™.         

1.1.2. ProBio Emy™ jako dodatek do wody

Jakość wody jest najbardziej zaniedbanym i niedocenianym czyn-
nikiem w chowie zwierząt. Do rewitalizacji wody należy użyć 1 L Pro-Bioty-
ku(em15)®/1000 L wody (w przypadku drobiu rozcieńczenie może być więk-
sze - do 4000 L wody). Tak zrewitalizowaną wodę należy podawać do picia 
przynajmniej raz w tygodniu. Zdaniem części hodowców, podawanie zrewi-
talizowanej wody przez kilka godzin codziennie, korzystnie wpływa na kon-
dycję zwierząt. Wówczas nie ma potrzeby stosowania Pro-Biotyku(em15)® 
do karmy. Rewitalizowana woda jest doskonałym siedliskiem pożytecznych 
mikroorganizmów i uaktywnia procesy trawienne.

Należy pamiętać, że nie można podawać Pro-Biotyku(em15)® do 
wody chlorowanej i uzdatnianej chemicznie. Jeżeli po dodaniu Pro-Bioty-
ku(em15)® w wodzie wydzieli się osad lub substancja żelująca będzie to zna-
czyło, że użyto najprawdopodobniej zanieczyszczonej wody. Mogą to być 
pozostałości antybiotyków, bądź obecność innych substancji nieobojętnych 
dla mikroorganizmów. Należy wówczas skutecznie oczyścić całą instalację. 
Jeżeli w dalszym ciągu będzie się pojawiać substancja żelująca należy usta-
lić i usunąć przyczynę żelowania wody i dopiero wówczas podać probiotyk.  
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Licencjonowanym  
Doradcą Probiotechnologii. 

1.1.3. ProBio Emy™ jako dodatek do paszy

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcego, niezbę- 
dne jest zachowanie równowagi pomiędzy dobroczynnymi a patogennymi 
drobnoustrojami, zasiedlającymi biofilm przewodu pokarmowego. Skład 
mikroflory przewodu pokarmowego jest niezwykle zróżnicowany. Zasiedlają 
go zarówno drobnoustroje pożyteczne, takie jak bakterie kwasu mlekowe-
go, czy drożdże, jak i mikroorganizmy potencjalnie patogenne, jak pałeczki  
E. Coli czy Clostridium. Organizm funkcjonuje prawidłowo dopóki równo-
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waga pomiędzy drobnoustrojami symbiotycznymi a patogennymi jest za-
chowana. Niestety, w skutek różnych sytuacji stresowych może nastąpić 
zaburzenie równowagi mikrobiologicznej biofilmu przewodu pokarmowego 
i nadmierny rozwój populacji szkodliwych drobnoustrojów. W takim przy-
padku zastosowanie ProBio Emów™ zawierających probiotyczne mikroor-
ganizmy, czyli żywe, wyselekcjonowane szczepy bakterii kwasu mlekowego 
z grup Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, a także drożdży ze 
szczepu Sacharomyces Cerevisiae powoduje działanie na kilku płaszczy-
znach. Przede wszystkim, wypierają one z przewodu pokarmowego mikro-
organizmy szkodliwe, ograniczając aktywność ich populacji. Syntetyzowany 
przez bakterie kwas mlekowy, obniża także pH treści przewodu pokarmowe-
go, stwarzając gorsze warunki dla rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, 
wrażliwych na zakwaszenie. Dodatkowo, pożyteczne mikroorganizmy, po-
siadają zdolność syntezy niektórych selektywnie działających antybiotyków. 
Substancje te są toksyczne dla niektórych patogennych drobnoustrojów, nie 
niszczą natomiast bakterii pożytecznych. Do innych korzystnych właściwości 
pożytecznych mikroorganizmów, z pewnością należy zaliczyć syntezę niektó-
rych witamin, enzymów a także pozytywny wpływ na układ immunologiczny.

Stosowanie Pro-Biotyku(em15)® do paszy niewątpliwie stymuluje  
i optymalizuje rozwój korzystnej mikroflory w organizmie zwierząt. 
Obecność pożytecznej mikroflory w pokarmie wpływa na ułatwienie 
procesu trawienia i przyswajalność substancji odżywczych przez prze-
wód pokarmowy zwierzęcia. Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój 
m.in. bakterii Coli, regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwaszacza 
i regulatora. Podnoszą również walory zdrowotne i smakowe zadawanej pa-
szy oraz zwiększają stopień jej wykorzystania.

UWAGA: Pro-Biotyk(em15)® w naturalny sposób reguluje pH 
przewodu pokarmowego. Dlatego w trakcie aplikacji nie należy doda-
wać innych zakwaszaczy do karmy.
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1.1.4. ProBio Emy™ w wytwarzaniu kiszonek oraz bioasekuracji 
słomy i siana

Dobra kiszonka powstaje w wyniku przekształcenia cukrów przez 
bakterie kwasu mlekowego w kwas mlekowy. Jest to możliwe tylko wte-
dy, gdy materiał wyjściowy ma wystarczającą ilość cukrów, trawa jest 
szybko ścięta i przechowywana bez dostępu tlenu, dobrze dociśnięta.   
Ścięcie krótkiej trawy i możliwie mocne ugniecenie zmniejsza ilość powie-
trza w sianokiszonce, co sprzyja procesowi fermentacji. Niezmiernie waż-
ne jest szybkie przykrycie pryzmy z paszą lub w przypadku przechowywa-
nia w belach - natychmiastowe owinięcie folią. W ten sposób minimalizuje 
się późniejszą wtórną fermentację, oraz powstawanie ognisk pleśni, straty 
wartościowych substancji i utratę masy. Dobre siano pachnie ładnie i nie 
pyli. Można je uzyskać tylko wtedy, gdy jest skoszone we właściwym czasie  
i szybko wysuszone. Po skoszeniu siano przechodzi proces dojrzewania  
w stogu. Proces ten to fermentacja, którą sterują probiotyczne mikroorga-
nizmy. Gwarantują one, że siano podczas dojrzewania się nie przegrzewa. 
Jeśli siano się przegrzeje to zaczynają powstawać w nim szkodliwe grzyby. 
Fermentacją siana można sterować za pomocą Pro-Biotyku(em15)®. 

W celu zabezpieczenia przed pleśnieniem słomy i siana należy za-
stosować 1 L EmFarma™ na 1 t słomy czy siana, w postaci jednorazowego 
oprysku. W przypadku miejscowego wystąpienia pleśni oprysk należy po-
wtórzyć. Zaszczepienie EmFarmą™ skutecznie blokuje rozwój pleśni nawet 
przy podwyższonej wilgotności słomy oraz podnosi walory smakowe siana.

W przypadku skarmiania kiszonki szczepionej Pro-Biotykiem(em15)® 

nie ma potrzeby dodawać do paszy Pro-Biotyku(em15)®.
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2. PROBIO EMY™ W CHOWIE BYDŁA

2.1. BIOASEKURACJA - ZASIEDLENIE OBORY POŻYTECZNĄ 
MIKROFLORĄ I LIKWIDACJA ODORÓW

Stosowanie ProBio Emów™ w chowie bydła powinno się rozpoczy-
nać od biodezynfekcji obory. Pierwszy zabieg należy wykonać ze szczególną 
starannością opryskując całą oborę od posadzki po dach 10% roztworem 
EmFarma™ (1 L EmFarma™/9 L wody). W zależności od sposobu chowu, ilo-
ści ściółki i odchodów, systemu wietrzenia należy użyć od 5 do 10 L EmFar-
my™/100 m². Aby szybko uzyskać efekty, należy w pierwszym tygodniu po-
wtórzyć ten zabieg. Następne zabiegi wykonujemy jako oprysk lub zamgła-
wianie. Do zamgławiania użyć 1 L EmFarmy™/ 50-200 m3, w uwodnieniu 2-5 
krotnym. W zależności od nasilenia występujących odorów zabiegi należy 
powtarzać od 2 do 3 razy w tygodniu. 

Następne zabiegi należy wykonywać cyklicznie przynajmniej raz  
w tygodniu stosując od 2-5 L EmFarmę™/100 m².

Opryskujemy ściany, podłogi, ruszt, stanowiska, maty oraz, co bar-
dzo ważne, bydło. Zabiegi te zasiedlają pożyteczną mikroflorą pomieszcze-
nia przez co: 

• likwidują gnicie materii stanowiącej źródło emisji gazów złowon-
nych takich jak: amoniak, siarkowodór;

• redukują warunki sprzyjające rozwojowi insektów, w tym much, 
muszek i komarów.

2.2. PROBIO EMY™ W WYTWARZANIU KISZONEK

Do wytworzenia kiszonek należy zastosować od 0,3 do 2 L Pro-Bio-
tyku(em15)®/t zakiszanego materiału. W przypadku sianokiszonek z traw i lu-
cerny w belach dawka powinna wynosić od 0,3 do 0,7 L Pro-Biotyku(em15)®/ 
belę. Rozcieńczenie preparatu winno być takie, aby umożliwiało równomierne 
rozprowadzenie go. 

Do zakiszania w pryzmie należy dodać 0,3-0,5 L Pro-Biotyku(em15)®/t 
kiszonki kukurydzy, 1-1,5 L/t kiszonki traw i lucerny i do 2 L/ t zakiszanych 
nasion kukurydzy. W przypadku skarmiania kiszonki szczepionej Pro-Bioty-
kiem(em15)® nie ma potrzeby dodawać do paszy Pro-Biotyku(em15)®.
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2.3. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO PASZ 

 Do paszy należy dodawać 50-70 ml Pro-Biotyku(em15)®/krowę, oraz 
20 ml/cielę, 1-2 razy w tygodniu. Karmę najlepiej jest zraszać z użyciem 
opryskiwacza, lub konewki. Natomiast tam, gdzie pozwalają na to warunki 
techniczne, Pro-Biotyk(em15)® bez rozcieńczenia podajemy do mieszalnika, 
linii dozującej, TMR, itp.

Pro-Biotyk(em15)® podnosi walory zdrowotne i smakowe za-
dawanej paszy oraz zwiększa stopień jej wykorzystania. Dobre efekty 
daje również dodawanie po 10 ml preparatu do mleka w pierwszych dwóch 
tygodniach karmienia cieląt. Dzięki temu u cieląt nie występują biegunki  
i poprawia się ich wigor. Nie należy podawać Pro-Biotyku(em15)® do mle-
ka zakwaszonego. Probiotyczne mikroorganizmy blokują rozwój bakterii 
coli, regulują pH i dlatego to one pełnią funkcję zakwaszacza i regulatora.  
Dlatego dobre wyniki uzyskuje się u cieląt, które otrzymują mleko nie zakwa-
szone, a zaszczepione Pro-Biotykiem(em15)®.

Zwiększone dawki Pro-Biotyku(em15)® stosuje się w przypadku wy-
stąpienia biegunki:

• zwierzęta dorosłe - 0,5 do 1 L Pro-Biotyku(em15)®/krowę, jeżeli 
biegunka nie ustępuje należy powtórzyć tę dawkę 2-3 krotnie;

• cielęta małe - jednorazowo 50-100 ml Pro-Biotyku(em15)®/cie-
lę, jeżeli biegunka się utrzymuje dawkę powtórzyć w następ-
nych dniach;

• cielęta starsze - jednorazowo 150-250 ml Pro-Biotyku (em15)®/cielę. 
W przypadku wystąpienia biegunki należy bezwzględnie opryski-

wać cielętnik Pro-Biotykiem(em15)® co drugi, trzeci dzień w uwodnieniu 1:9, 
łącznie ze ściółką.

 Jeżeli kiszonka lub woda do picia jest zaszczepiona ProBio Emami™ 
nie podajemy Pro-Biotyku (em15)® do TMR. W przypadku skarmiania kiszon-
ki szczepionej Pro-Biotykiem(em15)® nie ma potrzeby dodawać do paszy 
Pro-Biotyku(em15)®. 
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2.4. BIOASEKURACJA WYMION I STRZYKÓW 

Wymiona należy przecierać Pro-Biotykiem(em15)® bez rozcieńcze-
nia, a strzyki zanurzać w naczyniu przeznaczonym do tego celu. Czynności 
te wykonujemy tylko po udoju (strzyk po udoju jest otwarty nawet do 40 
min.). Nie stosować przed udojem, ponieważ może to zwiększyć ilość drob-
noustrojów w mleku. Dlatego też przed udojem najlepiej przemyć wymiona 
letnią wodą.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z Licencjonowa-
nym Doradcą Probiotechnologii.

2.5. PROBIO EMY™ W CZYSZCZENIU STANOWISK UDOJU, 
OSPRZĘTU I POMIESZCZEŃ.

Do czyszczenia stanowisk udoju, osprzętu i pomieszczeń używamy 
EmFarma™, która skutecznie usuwa zabrudzenia, a zwłaszcza zabrudzenia 
tłuste. Miejsca zabrudzone należy najpierw spłukać wodą, w razie potrzeby 
przetrzeć, a następnie spryskać EmFarmą™- zwłaszcza rowki i trudno dostęp-
ne miejsca. Do czyszczenia stosuje się 1 L EmFarma™/30-50 L wody.

2.6. PROBIO EMY™ W USZLACHETNIANIU OBORNIKA, GNO-
JÓWKI I GNOJOWICY

2.6.1. Do fermentacji obornika należy jednorazowo użyć 1 do 2 L 
EmFarma Plus™/m3. W zależności od miejsca składowania obornika (pryzma, 
obora głęboka) oraz jego wilgotności, należy użyć 1 L EmFarma Plus™ na 
ok. 10-20 L wody.

2.6.2. Do uszlachetnienia gnojówki i gnojowicy stosujemy 2 L 
EmFarma Plus™/m3 gnojowicy i 1-2 L EmFarma Plus™/m3 gnojówki (2 L jeżeli 
na dnie zbiornika jest gruba warstwa osadu). 

Dozując EmFarma Plus™ do kanałów wewnątrz obiektów, należy wy-
konać kilka zabiegów w odstępach 2-3 dniowych, aż do zlikwidowania odoru. 
Po wlaniu EmFarma Plus™ do zbiornika gnojówki czy gnojowicy, należy lekko 
ją zamieszać. Jeżeli 2-3 dni po zastosowaniu EmFarma Plus™ utrzymuje się 
nadal odór, zabieg należy powtórzyć i ewentualnie zwiększyć dawkę.
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3. PROBIO EMY™ W CHOWIE ŚWIŃ

3.1. BIOASEKURACJA - ZASIEDLENIE CHLEWNI POŻYTECZNĄ 
MIKROFLORĄ I LIKWIDACJA ODORÓW

Sposób zastosowania probiotechnologii w biodezynfekcji chlewni 
zależy od typu chowu świń. Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania 
dezynfekcji chemicznej chlewni biodezynfekcję można przeprowadzić do-
piero w stosowanym czasie, w którym substancja aktywna przestanie działać. 

Wielu rolników praktykuje częste, nawet co drugi dzień zamgławia-
nie chlewni 1 L EmFarma™/50-75 m3. W zależności od wielkości kropli Em-
Farma™ w uwodnieniu 2-5 krotnym. EmFarma™ stosuje się we wszystkich 
pomieszczeniach inwentarskich spryskując posadzki, ściany, sufity.

Uwaga! Skuteczność działania ProBio Emów™ zależy w dużej 
mierze od dokładności wykonywanych zabiegów. Dlatego opryskując po-
sadzki, ściany, ruszta, warto najpierw spłukać je wodą z niewielką ilością Em-
Farmy™: 1 L EmFarmy™/50 L wody i dopiero tak przygotowane powierzchnie 
opryskać 10% roztworem EmFarma™ (1 L EmFarma™/9 L wody). 

3.1.1. W chowie na rusztach, należy przede wszystkim zadbać 
o utrzymanie procesu fermentacji gnojowicy znajdującej się w zbiornikach 
pod rusztami. Zabiegi należy rozpocząć od gruntownego opryskania pustych 
kanałów po gnojowicy między cyklami chowu. Kanały opróżniane dwa razy  
w roku  −  na wiosnę i jesienią, należy opryskać lub polać konewką 50%  
roztworem EmFarma™.  
Do szczepienia/zamgławiania gnojowicy na rusztach należy użyć 10% 
roztworu EmFarma™ (1 L EmFarma™/m3 w 9 L wody), 2 razy w tygodniu.  
Po pierwszym miesiącu, jeżeli zmniejszy się siła wyczuwanego odoru oraz 
ograniczona zostanie populacja much, zabiegi można ograniczyć do jedne-
go w tygodniu. 

3.1.2. W chlewni na głębokiej ściółce należy dokładnie wykonać 
pierwsze szczepienie obornika stosując od 1 do 5 L EmFarma Plus™/1 m3 

obornika rozcieńczone w 10-20 L wody.
• opryski kojców, ścian, sufitów 10% roztworem EmFarma™ 1-2 

razy w tygodniu;
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• opryski można zastąpić zamgławianiem co 2-3 dni preparatem 
EmFarma™ w rozcieńczeniu 20%-50%;

• miejsca, z których systematycznie usuwa się obornik należy spłu-
kać wodą z niewielkim dodatkiem EmFarma™ (1 L/100 L wody); 

• miejsca, w których dotąd nie były stosowane pożyteczne mikro-
organizmy przed rozłożeniem ściółki należy opryskać 10% roz-
tworem EmFarma™. Jeśli słoma jest zapleśniała również należy 
ją zaszczepić 10% roztworem EmFarma™; 

• w przypadku wysokich warstw obornika - powyżej 40-50 cm, 
należy zadbać o równomierne rozprowadzenie EmFarmy Plus™. 
W tym celu należy wykonać otwory o średnicy około 5-10 cm 
(tym liczniejsze im wyższa warstwa obornika) i wlać 10-20% roz-
twór wodny z EmFarma Plus™. Takie zabiegi, powtarzane regu-
larnie wystarczają, aby w oborniku następował właściwy proces 
fermentacji dzięki dominacji pożytecznej mikroflory. Jeżeli war-
stwy obornika są systematycznie zaszczepiane od początku cho-
wu, czyli od momentu gdy pomieszczenie było puste, to dolne 
warstwy obornika są już zaszczepione. To znaczy, że nie ma po-
trzeby wykonywać otworów. 

3.2. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO PASZY I WODY
• Pro-Biotyk(em15)® jako dodatek do wody należy stosować od 2 L 

do 4 L na 1000 L wody.
• Pro-Biotyk(em15)® jako dodatek do paszy płynnej w ilości 1-2 L/t, 

do paszy suchej 3-5 L/t.
• Stosujemy również dawki specjalne Pro-Biotyku(em15)® w na-

stępujących sytuacjach:
- na 14 dni przed oraz do 10-12 dni po oproszeniu maciorom 

należy podawać do paszy 100-125 ml/szt. dziennie;
- w pierwszym dniu po urodzeniu prosiętom należy podać do 

ryja ok. 5 ml/ szt.;
- codziennie warchlakom i tucznikom do paszy lub wody do  

20ml/szt. dziennie;
- kupionym do dalszego chowu prosiętom lub warchlakom już 

w pierwszym dniu należy podać bezpośrednio do ryjka, a po-
mieszczenia, w których będą przebywać dokładnie opryskać 
10% roztworem EmFarma™.
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4. PROBIO EMY™ W CHOWIE DROBIU

4.1. BIOASEKURACJA - ZASIEDLENIE KURNIKA POŻYTECZNĄ 
MIKROFLORĄ I LIKWIDACJA ODORÓW 

4.1.1. Czyszczenie kurnika po zakończeniu cyklu chowu
 Przed usunięciem z kurnika pomiotu i słomy należy wykonać oprysk 
posadzki roztworem 1 L EmFarma™/50 L wody w celu ograniczenia odorów. 

4.1.2. Bioasekuracja kurnika przed rozpoczęciem nowego 
cyklu chowu

 Przed rozścieleniem ściółki należy wykonać biodezynfekcję posadzki 
i bioasekurację całego kurnika poprzez oprysk 10% roztworem EmFarma™  
(1 L EmFarma™ i 9 L wody). Zraszanie korytarzy, posadzek, sufitów wykonu-
jemy w taki sposób, aby pokryć powierzchnię do efektu „łzawiących” ścian.

4.1.3. Bioasekuracja ściółki 
 Bardzo ważnym zabiegiem jest oprysk ściółki przed zasiedleniem 
kurnika pisklętami. Na 100 m2 kurnika należy użyć 4-6 L EmFarma™ uwod-
nionego w 40-60 L wody. Nasycenie ściółki ProBio Emami™ zapewni domi-
nację pożytecznej mikroflory, ograniczy rozprzestrzenianie się patogenów,  
a tym samym wpłynie korzystnie na dobrostan stada. Następne opryski 
ściółki stosujemy co 10-14 dni poprzez oprysk 10% roztworem EmFarma™ 
(w miarę potrzeb). 

4.1.4. Bioasekuracja kurnika w trakcie cyklu chowu
 Zamgławianie kurników 1 L EmFarma™/50-100 m3 kubatury w uwod-
nieniu 2-5 krotnym skutecznie likwiduje szkodliwe gazy, takie jak amoniak 
i siarkowodór. W fermach niosek zabieg ten należy wykonywać nawet 2 razy  
w tygodniu. W ten sposób poza poprawą jakości powietrza w kurniku, uzy-
skujemy zaszczepienie obornika drobiowego. U indyków nie wykonujemy 
oprysków i zamgławiania ProBio Emami™ w okresie koralenia.
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4.2. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO WODY
 Od drugiego dnia po zasiedleniu stosujemy 1 L Pro-Biotyku(em15)®/ 
1000-4000 L wody, cyklicznie, co drugi lub trzeci dzień.

4.3. PROBIO EMY™ W BIOASEKURACJI KARMY, W TYM ZBÓŻ
 W celu zabezpieczenia zboża należy wykonać opryski Pro-Bioty-
kiem(em15)® 1-1,5 L/t zboża. Do tego celu używamy preparatu bez rozcieńczenia.  
Zaszczepienie EmFarmą™ miejsc magazynowania 10% roztworem oraz 
oprysk zboża Pro-Biotykiem(em15)® skutecznie blokuje rozwój pleśni, nawet 
przy podwyższonej wilgotności oraz podnosi walory smakowe paszy, w kon-
sekwencji zwiększa stopień jej wykorzystania.

4.4. BIOASEKURACJA MIEJSC WYPASU I WYBIEGÓW
 Wszystkie miejsca gdzie zwierzęta wychodzą poza kurnik należy 
szczepić stosując oprysk 10% roztworem EmFarma™. Zabieg ten powinien 
być powtarzany co 2 tygodnie. W przypadku dużego zawilgocenia, zalega-
jącej miejscami wody, zabiegi należy wykonywać częściej.

4.5. PROBIO EMY™ W USZLACHETNIANIU ODCIEKÓW 
I OBORNIKA DROBIOWEGO

 Pryzmy obornika drobiowego i ściółki z kurników, gdzie dotychczas 
nie stosowano ProBio Emów™ należy fermentować i detoksykować stosując 
1-2 L EmFarma Plus™/1 m3 obornika bądź ściółki w ok. 10-20 krotnym uwod-
nieniu (im mniejsza wilgotność pryzmy, tym większe uwodnienie). Tak spry-
skany obornik drobiowy nie zagniwa i nie traci wartości odżywczych dla ro-
ślin, bowiem azot i siarka pozostają w nim związane i nie mogą uwalniać się  
w formie amoniaku i siarkowodoru. W konsekwencji uzyskuje się bardzo wy-
sokiej jakości nawóz organiczny.
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5. PROBIO EMY™ W CHOWIE KONI

5.1. BIOASEKURACJA - ZASIEDLANIE STAJNI POŻYTECZNĄ 
MIKROFLORĄ ORAZ LIKWIDACJA ODORÓW

 Opryski 10% roztworem EmFarma™ (1 L EmFarmy™ i 9 L wody). 
Oprysk stajni, boksów wykonać dokładnie zasiedlając pożytecznymi mikro-
organizmami posadzki, ściany, elementy zabudowy, narożniki. Opryski stajni 
zniwelują poziom emisji gazów, zasiedlą powierzchnię pożyteczną mikroflo-
rą i zredukują populacje much (bakterie kwasu mlekowego rozkładają sub-
stancje organiczne niezbędne do rozwoju larw much). Zaszczepienie ściółki 
jeszcze w stajni przyspieszy proces kompostowania obornika i zapobiegnie 
jego zagrzewaniu, gniciu i stratom składników.

5.2. PROBIO EMY™ W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM KONI
Podawanie Pro-Biotyku(em15)® zaleca się w szczególności koniom, które:

• mają tendencje do kolek,
• często mają zmienianą paszę,
• są narażone na stres (np. transport, zawody, zmiana stajni),
• mają tendencję do wzdęć lub rozwolnień, etc.,
• są po kuracji antybiotykowej.

 Pro-Biotyk(em15)® podaje się najczęściej z paszą, np. z gniecionym 
owsem, lub w przypadku stosowania granulatu, preparat należy dodać do wody.  
W szczególności doskonale sprawdza się w przypadku wystąpienia zagro-
żenia chorób puszki kopytowej o podłożu mikrobiologicznym oraz urazów 
puszki kopytowej wraz z przerwaniem jej ciągłości lub odgnieceniem przez 
kamienie.

5.3. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO PASZY
 Dzienna porcja Pro-Biotyku(em15)® dla dorosłego konia: 40 - 60 ml. 
W przypadku pierwszych objawów kolki można zwiększyć dawkę do 100 ml. 

5.4. PROBIO EMY™ W PIELĘGNACJI KONI
 Pro-Biotyk (em15)® w postaci 10% roztworu może być stosowany ze-
wnętrznie u koni w celu utrzymania właściwego stanu sierści, skóry, grzywy, 
podogonia, pachwin, oczu, pęcin, chrap i strzałki i kopyt oraz ogólnej hi-
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gieny. Pro-Biotyk(em15)® zalecany jest również do przemywania niewielkich 
zranień. W przypadku wystąpienia urazu puszki kopytowej można wykonać 
moczenie w roztworze 10% ProBiotyku(em15)®.

5.5. PROBIO EMY™ W BIOASEKURACJI ZAPASÓW  
MAGAZYNOWYCH

 Do zabezpieczenia zapasów ziarna, słomy i siana oraz sianokiszonek 
należy stosować ok. 1 L Pro-Biotyku(em15)®/m3 bez rozcieńczenia.

5.6. BIOASEKURACJA WYBIEGU
 Bioasekuracja wybiegu ma na celu ochronę stanu kopyt poprzez elimi-
nację procesu zagniwania odchodów końskich. Wybieg należy opryskać 1-1,5 L 
EmFarma Plus™/100 m2 w uwodnieniu pozwalającym na dokładne wykonanie 
zabiegu (uwodnienie zależy od stopnia zanieczyszczenia, wilgotności wybie-
gu i warunków pogodowych). W miejscach zadaszonych oprysk należy wy-
konać w dużym uwodnieniu (1-1,5 L EmFarma Plus™ na 10 L wody/100 m2). 
Z kolei w miejscach niezadaszonych wystarczy użyć 4-5 L wody do uwod-
nienia 1-1,5 L EmFarmy Plus™/100 m2. Najlepszy efekt uzyskamy wykonując 
oprysk podczas mżawki, czy drobnego deszczu. W miejscach zadaszonych
należy również rozsypać Bokashi ProBiotics™ w ilości 10 dkg/m2 i następnie 
opryskać 10% roztworem EmFarma™.

5.7. ZABIEGI NA PASTWISKU
 W ciągu sezonu należy wykonać do 4 oprysków. Do pierwszego oprysku  
w momencie silnego wzrostu traw na powierzchni 1 ha należy zastosować  
20 L EmFarma Plus™ rozcieńczonych w 300-400 L wody, do następnych za-
biegów wystarczy 15 L EmFarma Plus™ w takim samym uwodnieniu. Opryski 
pastwiska pełnią funkcję odżywczą i ochronną. Powodują rozkład zalega-
jących odchodów, wpływają na poprawę stanu runi pastwiskowej, po-
prawiają dostępność składników pokarmowych dla roślin (makro i mikro 
elementów). 
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6. PROBIO EMY™ W CHOWIE KÓZ

6.1. BIOASEKURACJA - ZASIEDLENIE KOZIARNI 
POŻYTECZNĄ MIKROFLORĄ I LIKWIDACJA ODORÓW

 Do bioasekuracji koziarni należy użyć 1 L EmFarma Plus™ na 2 L wody/50- 
-60 m2 opryskiwanej powierzchni. Zabieg trzeba wykonywać raz na dwa ty-
godnie. Chcąc uzyskać szybki efekt w pierwszych tygodniach należy zwięk-
szyć 2-3 krotnie liczbę zabiegów.
Do zamgławiania należy użyć 1 L EmFarma™/1 L wody/3000 m3. Zabieg  
w zależności od nasilenia występujących odorów należy wykonywać jeden 
raz w tygodniu. Zamgławiamy całą kubaturę pomieszczenia wraz ze zwierzę-
tami wewnątrz.

6.2. PROBIO EMY™ W WYTWARZANIU KISZONEK
 Do przygotowania kiszone i sianokiszonek należy zastosować od 0,8 
do 1 L Pro-Biotyku(em15)®/t zakiszanego materiału. Rozcieńczenie prepara-
tu winno być takie, aby umożliwiało równomierne rozprowadzenie go. Ki-
szonka, w której przebiega prawidłowy proces zakiszania, nie zagrzewa się. 
  

6.3. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO WODY
 Profilaktycznie do pojenia zwierząt należy dodać 1 L Pro-Bioty-
ku(em15)® na 1000 L wody przez trzy dni w tygodniu.

6.4. PROBIO EMY™ W USZLACHETNIANIU OBORNIKA
 W celu fermentacji zgromadzonego obornika należy jednorazowo 
użyć od 1 do 2 L EmFarma Plus™/m3. W zależności od miejsca składowania 
obornika (pryzma, obora głęboka) oraz wilgotności, należy użyć odpowied-
niej ilości wody do rozcieńczania 1 L EmFarma Plus™, tzn. ok. 10-20 L.

6.5. PROBIO EMY™ W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM KÓZ 
 W przypadku zaburzeń układu trawiennego podajemy nierozcień-
czony Pro-Biotyk(em15)® w ilości 20 cm3 na dorosłą kozę bezpośrednio 
do pyska, dla koźląt dawkę zmniejszamy o połowę. Stosowanie Pro-Bioty-
ku(em15)® zalecane jest szczególnie w trakcie terapii antybiotykowej.
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7. PROBIO EMY™ W PASIECE

 ProBio Emy™ używane w pasiece to ApiFarma™ i ApiBioFarma™ 
- Mieszanki Paszowe Uzupełniające dla pszczół o probiotycznych właści-
wościach.

7.1. APIBIOFARMA™
 Preparatem, który jest przeznaczony do bezpośredniego podawania 
pszczołom jako dodatek do pokarmu i picia jest ApiBioFarma™. Dzięki zawar-
tym w niej bakteriom kwasu mlekowego pszczoły mają większą zdolność 
do wytwarzania szeregu enzymów poprawiających strawność pokarmu. 
Ponadto w układzie pokarmowym rozkładają niepożądane składniki poży-
wienia. Dzięki temu pszczoła jest w stanie przetrwać niskie stężenia toksycznych 
substancji pobieranych wraz z pokarmem ze skażonego środowiska.  
Do najważniejszych zadań bakterii kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym 
należy zaliczyć fermentację pierzgi. Pierzga stanowi białkowy pokarm pszczół, 
powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół (szczepionka po-
żytecznej mikroflory). Pszczoły umieszczają tak przygotowany pyłek w komór-
kach plastra ubijając go głową. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych przestrzeni 
(nadmiar tlenu mógłby zakłócać proces fermentacji). Enzymy trawienne bak-
terii kwasu mlekowego rozkładają osłonkę pyłku, uwalniając tym samym biał-
ko. Tylko dzięki temu pszczoła może wykorzystać ten najważniejszy składnik 
budulcowy zawarty w pyłku. Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na 
polepszenie walorów smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie kwasu 
mlekowego wytwarzają związki zapachowo-smakowe. Dzięki wytwarzaniu przez 
bakterie kwasów organicznych, pH pierzgi obniża się do ok. 4, co wpływa na 
trwałość pokarmu pszczelego.

 7.1.1. ProBio Emy™ jako dodatek do wody dla pszczół
 Stosujemy 1 L ApiBioFarma™/100 L wody, lub 10-50 ml ApiBioFar-
ma™/L wody dla jednej rodziny pszczelej (dobór dawki zależy od indywidualnej 
oceny kondycji rodzin pszczelich). W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć 
porady u najbliższego Licencjonowanego Doradcy Probiotechnologii.

 7.1.2. ProBio Emy™ jako dodatek do syropu:
 W okresie wiosennym i jesiennym stosujemy 2 L ApiBioFarma™/100 
L syropu. W sezonie stosujemy 1 L ApiBioFarma™/100 L syropu.
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7.2. APIFARMA™

 Preparatem, który jest przeznaczony do biodezynfekcji i higienizacji 
ula i jego otoczenia jest ApiFarma™.

 7.2.1. Bioasekuracja ula 
 Przed zasiedleniem odkładów należy najpierw usunąć wszelkie za-
nieczyszczenia, następnie spryskać ApiFarmą™ ramki i miejsca, na których 
pojawiła się pleśń, porażony czerw, a następnie całe wnętrze ula. Biodezyn-
fekować należy również wszystkie narzędzia do pracy w pasiece. Do biode-
zynfekcji należ użyć 5 L ApiFarma™/3 L wody (na ok. 10 uli).

 7.2.2. Biodezynfekcja ula i ramek
 Aby dokonać biodezynfekcji ula i ramek należy wykonać oprysk wnę-
trza ula roztworem ApiFarmy™ w proporcji 100 ml/5 L wody (na ok. 20 rodzin 
pszczelich). Należy opryskać całe gniazdo, łącznie z pszczołami. Do aplika-
cji należy użyć opryskiwacza ciśnieniowego. Jeżeli pszczoły chorują należy 
opryskać również zewnętrzne powierzchnie ula i jego otoczenie. Częstotli-
wość zabiegów należy skonsultować z najbliższym Licencjonowanym Dorad-
cą Probiotechnologii w zależności od konkretnej sytuacji w dane pasiece. 

7.3. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROBIO EMÓW™ W PASIECE

 Kompleksowe używanie ProBio Emów™ w pasiece zdecydowa-
nie poprawia jakość i zdrowotność w rodzinach pszczelich, ulu i jego 
otoczeniu. Dzięki pożytecznym mikroorganizmom w nich występujących, 
które współpracując i wzajemnie się wspierając wypierają patogenną mikro-
florę wprowadzając dobrostan w pasiece i jej otoczeniu. Korzyści ze stoso-
wania ProBio Emów™ w pasiece to przede wszystkim:

 ✓ poprawa kondycji rodzin pszczelich;
 ✓ wydłużenie żywotności pszczół robotnic; 
 ✓ poprawa procesów trawienia;
 ✓ poprawa warunków sanitarnych w gnieździe.
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8. PROBIO EMY™ W CHOWIE GOŁĘBI ORAZ 
DROBIU OZDOBNEGO I INWENTARSKIEGO

8.1. BIOASEKURACJA - ZASIEDLENIE GOŁĘBNIKÓW,  
KARMNIKÓW, I WOLIER POŻYTECZNĄ MIKROFLORĄ  
I LIKWIDACJA ODORÓW

 Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w gołębnikach należy 
rozpocząć od biodezynfekcji wykonanej po uprzednim usunięciu odchodów. 
Miejsca przebywania gołębi należy opryskać stosując 1 L EmFarma™/ok. 15-20 m3 

kubatury. W pierwszym tygodniu zabiegi wykonujemy co dwa dni, w drugim 
tygodniu co trzeci dzień, w tygodniach następnych co 7-10 dni. Oprysku-
jemy ściany, sufit, podłogę, gniazda, siodełka, oraz gołębie upierzone jak  
i nieupierzone (młode). Po tych zabiegach odchody z gołębników są dobrze 
przefermentowane, kruche i łatwe do usunięcia.
 
 Spryskiwanie powierzchni ścian i podłóg pomieszczeń ułatwia utrzy-
manie suchych warunków, niezależnie od częstotliwości zabiegów, tj. częstego  
i rzadkiego sprzątania.
 
 Przy spryskiwaniu pomieszczeń w obecności ptaków nie trzeba sto-
sować żadnych zabezpieczeń. Dodatkowym wsparciem w utrzymaniu higieny  
i komfortu stanowisk chowu jest ProBio Puder™ aplikowany jako zasypka  
w ilości 1 dkg/m². Może służyć również jako 10-20% dodatek granulatu toa-
letowego w kuwetach, co powoduje ograniczanie emisji amoniaku.

8.2. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO WODY
 Do picia dajemy 20 ml Pro-Biotyku dla gołębi™/10 L wody. Poda-
wanie gołębiom preparatu do picia polepsza kondycję osobników do-
rosłych i odchowywanego potomstwa. Rodzice zdecydowanie chętniej 
karmią, a młode dorastają w bardzo dobrej kondycji. Nie ma potrzeby zmu-
szania ptaków do picia, ponieważ gołębie bardzo chętnie piją wodę z do-
datkiem Pro-Biotyku dla gołębi™. Istotną poprawę jakości wody dla gołębi 
można uzyskać przez umieszczenie w filtrach ProBio Ceramiki™.

 Rewitalizowanie wody przy użyciu Pro-Biotyku dla gołębi™ po-
zwala na utrzymanie wysokiej jakości wody i eliminuje możliwe zagni-
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wanie, glonowanie i nadmierny rozwój patogennej mikroflory. Ogromną 
zaletą Pro-Biotyku dla gołębi™ jest fakt, że nie można go przedawkować.

8.3. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO KĄPIELI
 Wodę przeznaczoną do kąpieli gołębi zaszczepiamy Pro-Biotykiem 
dla gołębi™ stosując 20 ml preparatu na 10 L wody. Kąpiel z probiotykiem 
ogranicza, a w późniejszym okresie likwiduje patogeny gnieżdżące się 
w piórach.

8.4. PROBIO EMY™ JAKO DODATEK DO KARMY
 Zastosowanie 3-5 ml Pro-Biotyku dla gołębi™/kg karmy wpływa ko-
rzystnie na poprawę trawienia i ogranicza skutki ewentualnych błędów 
w karmieniu. 

8.5. PREPARATY PROBIOTYCZNE: 
 Pro-Biotyk(em15)®, ProBio Ceramika™, ProBio Puder™, doskonale 
nadają się jako uzupełnienie ProBiotyku dla gołębi™ do poprawy kondycji 
i zdrowotności ptaków. W pełni naturalne i całkowicie bezpieczne, pomagają 
w utrzymaniu właściwego balansu pożytecznej mikroflory w organi-
zmie i środowisku. 
Pro-Biotyk(em15)® - Mieszanka Paszowa Uzupełniająca o probiotycznych 
właściwościach.
ProBio Ceramika™ - rewitalizacja wody.
ProBio Puder™ - zasypka do siedlisk, eliminacja odoru, osuszanie stanowisk 
bytowania (kuwety, karmniki, itp.)
Formy stosowania ProBio Emów™ w chowie gołębi i innych ozdobnych 
zwierząt:

• spryskiwanie - biodezynfekowanie pomieszczeń,
• dodatek do kąpieli,
• dodatek do picia,
• dodatek do karmy.

 Regularne stosowanie ProBio Emów™ daje pozytywne rezultaty 
zdrowotne, poprzez wpływ na osuszanie i higienizowanie pomieszczeń 
oraz na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Poży-
teczne mikroorganizmy stosowane do kąpieli poprawiają upierzenie, 
oraz ograniczają insekty i szkodniki.
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CZĘŚĆ III

Zapis praktyki rolniczej  
i badań naukowych  

nad probiotechnologią
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Wojciech Sowiński
Licencjonowany Doradca Probiotechnologii 
Centrum Mikroorganizmów w Jasionce k/Rzeszowa 

NATURALNA ŻYZNOŚĆ GLEBY

 Zastanawiające jest, jak rośliny uprawne zaspokajały swoje po-
trzeby pokarmowe w czasach kiedy nie były stosowane nawozy mine-
ralne? Musiały korzystać z naturalnej żyzności gleby. Czy można okre-
ślić skalę naturalnej żyzności, lub granice jej wielkości?

 Moja wypowiedź jest próbą odpowiedzi na te pytania. Swoje obli-
czenia oparłem na uprawie pszenicy, a liczby, które podaję nie pretendują 
do ścisłych danych, mają tylko odzwierciedlać problem. 
 Pszenica na wytworzenie jednej tony ziarna pobiera z gleby 18 kg 
azotu, 7,5 kg fosforu, 8 kg potasu, 7 kg wapnia. Weźmy pod uwagę 400 lat, 
a więc od XVI do XIX wieku. Średni plon pszenicy w XVI wieku (wg Andrze-
ja Wyczańskiego) wynosił 0,85 t/ha. Średni plon pszenicy w XIX wieku (wg 
Wikimedia Commons) wynosił 2,5 t/ha. Przyjąłem więc, że średni plon za 
ten okres wynosił 1,2 t/ha. Przyjąłem też, że słoma wracała do gleby w po-
staci obornika. Zatem w ciągu 400 lat, by pokryć zapotrzebowanie pszenicy 
na składniki pokarmowe, potrzeba było na hektar 8640 kg azotu, 3600 kg 
fosforu, 3840 kg potasu, 3360 kg wapnia. Czy ta modelowa, wzorcowa 
gleba traciła naturalną żyzność, czy ulegała zakwaszeniu? Nie. Wręcz 
przeciwnie. W miarę doskonalenia odmian plony rosły, a gleba zaspokajała 
rosnące zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Oczywiście doskonalo-
no metody uprawy, ulepszano płodozmiany, ale jeden czynnik był stały, nie 
było zewnętrznego nawożenia mineralnego i nie ingerowano chemicznie  
w życie mikrobiologiczne gleby. W tym rolnictwie gleba była traktowana jak 
organizm żywy.
 Gleboznawstwo rozpoznało fundamentalne znaczenie próchnicy - 
naturalnego magazynu składników pokarmowych. W tradycyjnych, dobrych 
praktykach rolniczych ziemian i włościan, to próchnica rozstrzygała o jakości 
gleby, jej sile rodnej. W połowie XX wieku nastąpił zwrot. Odtąd gleboznaw-
stwo opierające zrównoważony rozwój rolnictwa na zawartości próchnicy  
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w glebie, zostało wyparte przez rozkwitającą chemię rolną. Glebę zaczęto 
traktować jako zbiór minerałów, którym można dowolnie manewrować dla 
osiągnięcia maksymalnych korzyści. Na pola wkroczyło nowoczesne rolnic-
two - zielona rewolucja. Jej promotorem było FAO, a symbolami syntetycz-
ne nawozy mineralne, wapno, chemiczne środki ochrony roślin. Zielona re-
wolucja poprzez zwiększenie wydajności i produktywności rolnej oraz wpro-
wadzenie do upraw nowych odmian pszenicy i ryżu miała być panaceum na 
zagrożenie głodu. Skutki ekologiczne - przekształcenia środowiska natural-
nego w wyniku wprowadzenia monokultur, nadmiernego zużycia nawozów 
sztucznych, nadmiernego zużycia wody są odczuwalne do dziś. 
 To nowoczesne rolnictwo i jego nowe metody zapewniło sko-
kowy wzrost wielkości plonów, który przysłonił ich energochłonność. 
Wszyscy byli zadowoleni z wyjątkiem gleby, ale kto by jej o zdanie py-
tał skoro jej obrońców - gleboznawców odesłano do lamusa. Nieliczni, 
którzy stawali w jej obronie byli uciszani argumentem, że tak musi być, bo 
potrzeba coraz więcej żywności. Tymczasem po latach panowania nowo-
czesne rolnictwo zaczęło dostawać zadyszki. Na ten sam plon trzeba było 
stosować coraz więcej nawozów. Coraz większe dawki sztucznych nawozów 
i biobójczych, chemicznych środków ochrony roślin wpływały na wzrost zaso-
lenia gleb, co doprowadziło do wyeliminowania pożytecznych mieszkańców 
gleby na czele z dżdżownicą i jej koprolitami. Chemizacja rolnictwa sukce-
sywnie zamieniała glebę w kadź związków chemicznych mierzoną zawarto-
ścią NPK. Pomimo realizowanego przez dziesięciolecia Narodowego Pro-
gramu Wapnowania Gleb, zakwaszanie gleb postępowało, bo wapnowanie 
dawało krótkotrwałe efekty. Nowoczesne rolnictwo spowodowało olbrzymie 
spustoszenie w życiu mikrobiologicznym gleby. Zmalał poziom próchnicy - 
naturalnego źródła NPK, wzrosły procesy gnilne, zmalała pojemność wodna, 
a uprawa stawała się coraz trudniejsza.
 Nowoczesne rolnictwo daje wysokie plony, ale o coraz gorszej 
wartości biologicznej. W konsekwencji pojawia się więcej chorób roślin, 
zwierząt i u ludzi. Czy należy zatem rezygnować ze stosowania nawozów mine-
ralnych? Nie, ale powinny one stanowić, także ze względu na koszty, uzupeł-
nienie naturalnej żyzności gleby, a nie podstawowy sposób odżywiania roślin.
 Czy jest na to rada? Oczywiście. Nawet te nowoczesne i wydajne 
odmiany gleba jest w stanie wyżywić. Trzeba jej tylko przywrócić życie nisz-
czone przez lata nadmiarem biobójczej agrochemii, trzeba przywrócić pra-
widłową mikrobiologię, sterującą naturalną żyznością gleby. Można to zrobić 
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przy pomocy preparatów mikrobiologicznych - ProBio Emów™, zawierają-
cych konsorcja pożytecznych mikroorganizmów. Oto przykład:

Kosina, woj. podkarpackie
 Poletko doświadczalne zostało założone w 2003 roku, na działce  
o powierzchni 0,40 ha. Wspólnie z właścicielem postanowiliśmy, że na tym 
polu nie będziemy stosować żadnych syntetycznych nawozów, ani żadnych 
chemicznych środków ochrony roślin, wyłącznie ProBio Emy™. Początko-
wy poziom pH i stan zawartości składników odżywczych był następujący: 

wyniki badań: 2003 rok

pH - 4,3
Fosfor - 11,4 mg/100 g
Potas - 14,0 mg/100 g

Magnez - 3,9 mg/100 g

Zasiane w 2003 r. buraki cukrowe przyniosły plon w wysokości: 45 t/ha.  
Uzyskiwane plony roślin z 1 ha uprawianych zgodnie z tradycyjną dobrą 
praktyką rolniczą w następnych latach przedstawia poniższa tabela: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

jęczmień (t) 5 5
buraki cukrowe (t) 60 62
pszenica jara (t) 5,5
pszenica ozima (t) 5 5,5
rzepak ozimy (t) 3

Przez cały okres corocznie badano pH oraz zawartość składników po-
karmowych. Ich stan utrzymywał się na poziomie średnim. W roku 2012 wyniki 
były następujące:

wyniki badań: 2012 rok

pH - 6,75
Fosfor - 16,7 mg/100 g
Potas - 23,5 mg/100 g

Magnez - 4,0 mg/100 g
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 Zasiane w 2012 r. buraki cukrowe, dały plon 55 t/ha. Badanie gleby 
przeprowadzone zostało przed zbiorem. Przez cały czas pH systematycznie 
rosło i już w 2006 roku wynosiło 5,2. 
 Od 2003 r. do 2012 r. rośliny, do uzyskania plonów potrzebowały 
azotu, fosforu, potasu i wapnia, w następujących ilościach:

lata 2003 -2012 26 t ziarna 222 t korzeni 
buraka cukrowego

3 t nasion 
rzepaku ŁĄCZNIE:

azot 468 kg 390 kg 90 kg 948 kg

fosfor 195 kg 279 kg 54 kg 528 kg

potas 208 kg 688 kg 30 kg 926 kg

wapń 182 kg X X 182 kg

 Zapotrzebowanie roślin uprawianych na tym polu do wytworzenia 
plonu, który był zbierany i wywożony wynosiło łącznie za 10 lat: 548 kg azo-
tu, 528 kg fosforu, 926 kg potasu. Ile by potrzeba było za to zapłacić (ceny 
z roku 2016 r.):

• za azot 2411 zł;
• za fosfor 1937 zł;
• za potas 2287 zł.

 Razem 6635 zł za 10 lat, czyli rocznie 663,50 zł. To zarobiły poży-
teczne mikroorganizmy prawie za darmo, bo średniorocznie w ciągu dzie-
sięciu lat wydano na nie ok. 200 zł/ha. Nie trzeba było ponosić wydatków na 
chemiczną ochronę, ponieważ rośliny były zdrowe. Poletko prowadzone jest 
nadal. Zasobność jak i plony są na podobnym poziomie co w przytoczonym 
przykładzie. Tak więc najlepszym, najtańszym i najskuteczniejszym środkiem 
ochrony roślin jest żyzna gleba, która zdecydowanie ogranicza rozwój cho-
rób i szkodników a rosnące w niej zdrowe, krępe i silnie ukorzenione rośliny 
są mniej podatne na infekcje chorób i atak szkodników. Tak więc zamiana 
chemicznych czynników na biologiczne czynniki plonotwórcze wpisują się 
w najnowsze trendy zrównoważonego rolnictwa i obowiązujące zasady inte-
growanej ochrony roślin. 

 Pomówmy o kosztach stosowania biologicznych czynników plo-
notwórczych. Jak widać powyżej naturalną żyzność gleby da się wyce-
nić i musi być bardzo duża skoro przez tyle lat się nie wyczerpała.   
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 Przy cenie pszenicy ok. 600 zł/t, przy plonie 5 t/ha otrzymujemy 
3000 zł/ha. Za EmFarmę Plus™ zapłacimy 234 zł, za azot - 170 zł (przy osią-
ganych na tym polu plonach konieczne jest uzupełnianie naturalnej żyzno-
ści azotem) - razem koszty „nawożenia” 404 zł, czyli niecała tona pszenicy. 
Resztę kosztów każdy musi policzyć sam, bo w każdym gospodarstwie są 
inne. Pozostaje do wyjaśnienia, jak to się dzieje, że coraz częściej bada-
nia prowadzone przez rolników pokazują, że gleby charakteryzują się wy-
soką i bardzo wysoką zawartością składników pokarmowych, ale nie znaj-
duje to potwierdzenia w plonach. Otóż wyniki ze Stacji Chemiczno-Rolni-
czej wskazują na potencjalne możliwości pobrania tych składników, a nie na 
ich dostępność dla roślin. Są to dwie różne wartości, całkowicie odmienne  
w swoich skutkach dla roślin. Dostępność dla roślin, z tego co wykazuje Sta-
cja Chemiczno-Rolnicza warunkują trzy podstawowe parametry: próchnica, 
pH i prawidłowa mikrobiologia uprawianej gleby.

 Jeżeli w glebie jest prawidłowe pH i prawidłowa mikrobiologia, 
dostępność składników dla roślin, którą wykazuje Stacja Chemiczno-
-Rolnicza wynosi nawet do 90%. Jeżeli któryś z tych parametrów jest 
niewłaściwy dostępność obniża się do około 30%.

 Malejące wykorzystanie przez uprawiane rośliny składników pokar-
mowych w miarę niszczenia przez chemię rolną życia mikrobiologicznego  
w glebie powoduje zwiększenie ilości stosowanych nawozów na ten sam 
plon. Warto zatem poświęcić czas i zrobić bilans nawożenia. Np. jeżeli rolnik 
pod pszenicę zastosuje 100 kg czystego składnika fosforu na hektar i uzyska 
ok. 7 t ziarna, to uprawiana pszenica pobrała 77 kg fosforu (do ziarna 52 kg, 
do słomy 25 kg). Co stało się z resztą 23 kg, gdzie podziały się zasoby i na-
turalna żyzność gleby? Takie obliczenia można również zrobić w odniesieniu 
do innych składników. Wtedy zobaczycie ile niepotrzebnie tracicie pieniędzy 
nie wykorzystując naturalnej żyzności gleby. 

 Efekty uzyskane na poletku doświadczalnym pokazują,  
że konsekwentne stosowanie biologicznych czynników plonotwórczych 
- ProBio Emów™ może i na Waszych glebach przywracać naturalną  
żyzność.  
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Mirosław Serafinowicz
Od ponad 25 lat prowadzi certyfikowane gospodarstwo  
ekologiczne „Grabina” o pow. 42 ha 

 

dr inż. Roman Izdebski
Doradca Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych

Mirosław Serafinowicz, dr inż. Roman Izdebski

OD CHEMII DO PROBIO EMÓW™

WPŁYW BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW PLONOTWÓRCZYCH 
NA SIŁĘ RODNĄ GLEB I JAKOŚĆ UPRAW

Od chemii do ProBio Emów™

W latach 2006-2012 przeprowadzono badania, których celem 
było wstępne określenie wpływu zastosowania biologicznych czynników 
plonotwórczych, w tym przede wszystkim probiotechnologii na siłę rodną 
gleb, plonowanie roślin oraz redukcję stosowania zabiegów chemicznych  
w ochronie roślin i w konsekwencji wpływu na przychody. Badania prowadzo-
no w gospodarstwie Pana Mirosława Serafinowicza w Grabinie Wielkiej 5, 
gmina Dąbie (woj. wielkopolskie), specjalizującym się w uprawie ziemniaków 
i warzyw. Powierzchnia gospodarstwa - 42 ha, w tym ziemniaki - 5 ha, burak 
czerwony - 5 ha, fasola - 3 ha, kapusta - 1 ha, cebula - 1 ha oraz pozostałe 
uprawy (zboża) - 3 ha. Jakość gleb wg klas bonitacyjnych: III klasa - 14%,  
IV klasa - 28%, V klasa - 40% oraz VI klasa - 18%.  

W badanym okresie dwukrotnie wykonano analizę chemiczną gleb 
w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu w 2006 r. przed stosowaniem po-
żytecznych mikroorganizmów i w 2009 r. po 3 latach ich stosowania. Ozna-
czono w nich kwasowość gleb oraz przyswajalność makroskładników pokar-
mowych według ogólnie przyjętej metodyki (tabela nr. 1).



69

 Mirosław Serafinowicz, dr inż. Roman Izdebski    Od chemii do ProBio Emów™ 

Tab. 1. Wyniki badań gleby w 2007 i 2009 r.

Rok

Zawartość składników przyswajalnych w mg/100 g gleby  
(średnie wartości)

Zawartość 
próchnicy 

w %pH w KCl Fosfor - P2O5 Potas - K2O Magnez - Mg

wartości średnie dla 6 pól

2007 4,80 10 10,8 4,7 1,27

2009 5,60 14 15,2 5,8 1,68

Zabiegi agrotechniczne w latach 2006-2009 obejmowały jeszcze na-
wożenie mineralne NPK, wapnowanie pól (wapno węglanowo-magnezowe 
w ilości 5 t/ha), chemiczną ochronę roślin przeciwko patogenom w dawkach 
6 kg/ha fungicydów oraz 4 kg/ha herbicydów. W kolejnych latach sukcesyw-
nie obniżano nawożenie NPK, wapnowanie oraz chemiczną ochronę roślin. 
Od 2009 r. zaprzestano stosowania fungicydów, a od 2011 r. zrezygnowano 
także z nawożenia mineralnego (tab. nr 2).

Tab. 2. Redukcja nawożenia w uprawie ziemniaków w okresie 2006-2009.

Rok

2006 2007 2009

dawki nawożenia w kg/ha redukcja nawożenia w %

ziemniaki

Azot - N 60 120 80 - 50,0

Fosfor - P2O5 90 70 60 - 33,3

Potas - K2O 180 150 90 - 50,0

Razem - NPK 430 340 230 - 46,5

Od 2007 r. rozpoczęto stosowanie preparatów: EmFarma™ i EmFar-
ma Plus™, Ema5™. Pierwszym zabiegiem było szczepienie gleby po zbio-
rze przedplonu w dawce 30-40 L/ha. Kolejnym było zaprawianie nasion  
i rozsad (wzmacniające i wyrównujące kiełkowanie oraz ograniczające stres)  
w dawce 8 L/ha. W przypadku kapusty pierwszy zabieg w formie oprysków 
dolistnych wykonywano około 3 tygodnie po wysadzeniu, a na pozostałe 
rośliny po osiągnięciu przez nie wysokości około 15 cm. Kolejne 3-4 za-
biegi w zależności od warunków pogodowych i presji chorób grzybowych  
i szkodników, wykonywano od lipca do końca września w dawkach 8-10 L/ha.  
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Do co drugiego zabiegu ProBio Emami™ dodawano preparat Ema5™ w daw-
ce 2-3 L/ha. Łącznie roczne dawki pożytecznych mikroorganizmów sięgały  
ok. 80 L/ha. W celu wzmocnienia naturalnych procesów odporności roślin 
oraz eliminacji warunków sprzyjających rozwojowi szkodników warzyw mię-
dzy zabiegami ProBio Emami™, dodatkowo wykonywano opryski gnojów-
ką i fermentami roślinnymi sporządzonymi we własnym zakresie (pokrzywa, 
skrzyp, wrotycz, mniszek). Ponadto, w okresie badań na polach wysiewano 
gorczycę, facelię i żyto jako poplony.

Wyniki z lat 2006-2012 przedstawiają poprawę plonowania oraz 
efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności rolniczej w gospodar-
stwie na skutek: zastosowania pożytecznych mikroorganizmów, redukcji syn-
tetycznych nawozów mineralnych i chemicznej ochrony roślin. Stosowanie 
probiotechnologii nie zastępuje praktyk rolniczych takich jak płodozmian, 
dodawanie w uprawie gleby materii organicznej, wykorzystywanie resztek 
pożniwnych, czy biologiczne zwalczanie szkodników. Probiotechnologia 
przede wszystkim przywraca zdrowe procesy w glebie, a tym samym wpływa 
na lepsze wykorzystanie zawartości składników pokaromwych. Po trzech la-
tach stosowania ProBio Emów™, w połączeniu ze stosowaniem naturalnych, 
niemodyfikowanych biologicznych czynników plonotwórczych (poplony, 
fermentowana gnojowica, fermenty roślinne) uzyskano istotny wzrost za-
wartości próchnicy w glebach z 1,27% do 1,68% (wzrost o 0,41%) i przy-
swajalności makroskładników pokarmowych od 23 do 40 % oraz zmniejsze-
nie kwasowości gleb o 16,7% (tab. 1). Wzrost ten był jednak zróżnicowany  
w zależności od klasy bonitacyjnej gleby. Na bardzo słabym polu (VI klasa 
bonitacyjna) odnotowano wzrost próchnicy tylko o 2,1%, a na polu o wyższej 
jakości (przewaga III klasy bonitacyjnej) odnotowano jej ponad dwukrotny 
wzrost (z 0,90% do 2,41%). 

Przyswajalność składników pokarmowych również w większym stop-
niu wzrosła na glebie o przewadze III klasy bonitacyjnej. Przypuszczalnie na 
glebach słabszych proces humifikacji oraz przyswajalności składników po-
karmowych ze względu na niższą wyjściową zawartość materii organicznej 
wymaga dłuższego czasu stosowania powyższych biologicznych czynników 
plonotwórczych. Może to też wynikać ze zjawiska zmęczenia gleby, w którym 
dominacja chorobotwórczych mikrobów wpływa niekorzystnie na uprawiane 
rośliny. 
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Porównanie plonów z 2006 roku, w którym nie stosowano w gospo-
darstwie ProBio Emów™, z plonami z 2012 roku - po 6 latach stosowania  
ProBio Emów™ i konsekwentnego ograniczania chemicznych środków ochro-
ny roślin oraz syntetycznych nawozów NPK, pokazuje wyraźny wzrost plono-
wania roślin (tab. nr 3). Jest to szczególnie widoczne w przypadku ziem-
niaków, których plon wzrósł w tym okresie aż o 100%! Wzrost ten wystą-
pił pomimo sukcesywnego ograniczania w kolejnych latach nawożenia NPK  
i wapnowania (tab. 3), oraz rezygnacji z chemicznej ochrony roślin w 2009 r.  
i z nawożenia mineralnego w 2011 r. Dodać należy, że dochodowość gospo-
darstwa w 2006 r., a więc przed wprowadzeniem zmian w sposobie uprawy, 
wynosiła 150.000 zł, a w 2011 r. 230.000 zł. 

Tab. 3. Plony w gospodarstwie warzywniczym w latach 2006-2012.

rodzaj uprawy
2006 2007 2009 2010 2011 2012 wzrost/spadek plonu w %

plony w dt/ha 2012/2009 2012/2006

ziemniaki 150 150 260 280 260 300 15,4 100,0

cebula 260 300 280 260 360 350 - 7,9 34,6

kapusta 450 550 800 500 750 700 - 12,5 55,6

burak czerwony 20 20 24 14 18 21 - 12,5 5,0

fasola 15 12 21 12 20 18 - 14,3 20,0

Podsumowując:
• trzyletnie stosowanie ProBio Emów™ w okresie 2007-2009 w połą-

czeniu z innymi biologicznymi czynnikami plonotwórczymi w gospo-
darstwie warzywniczym poprawiło siłę rodną gleb wyrażoną średnim 
wzrostem zawartości próchnicy na wszystkich uprawianych polach  
o średnio 0,4%;

• odnotowano w tym okresie wyraźny wzrost plonów uprawianych  
roślin – ziemniaków i kapusty o ponad 70%, cebuli i fasoli odpowied-
nio 46% i 40%, a buraka czerwonego 20%;

• sześcioletnie stosowanie metod biologizacji roślin, w tym przede 
wszystkim pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków 
i warzyw przyniosło 50% wzrost przychodów na poziomie gospodar-
stwa.
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Jan Marczakiewicz
były dzierżawca Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 
SGGW w Chylicach 

STOSOWANIE KOMPOZYCJI 
POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW 
W GOSPODARSTWIE ROLNYM  
RZD SGGW W CHYLICACH,  
W UPRAWIE ZIEMNIAKÓW

STOSOWANIE KOMPOZYCJI POŻYTECZNYCH (...)
W latach 2001-2016 byłem dzierżawcą Rolniczego Zakładu Do-

świadczalnego SGGW w Chylicach koło Grodziska Mazowieckiego o łącznej 
powierzchni 500 ha. Pod uprawami znajdowało się w tym czasie ponad 400 
ha. Ziemniaki do produkcji chipsów zajmowały 220 ha, uprawa kukurydzy 
na ziarno około 200 ha, resztę gruntu stanowiły łąki do zagospodarowania 
i rekultywacji. 

Gdy objąłem gospodarstwo to jego potencjał produkcyjny, uzbro-
jenie techniczne, a przede wszystkim stan gruntów były na niskim poziomie 
- 60% powierzchni stanowiły porośnięte krzakami, podmokłe łąki. Natomiast 
pozostałe grunty należały do IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Były one zmelio-
rowane w 1913 roku i posiadały niską zawartość składników pokarmowych 
i próchnicy. Gleby te były mocno wyjałowione również dlatego, że nie sto-
sowano obornika. Po zastosowaniu - zgodnie z moją ówczesną wiedzą o no-
woczesnym rolnictwie - wysokiego nawożenia mineralnego i intensywnej 
ochrony chemicznej roślin uzyskałem mierne plony o niskiej jakości. Zasta-
nawiałem się wtedy jak przywrócić życie biologiczne glebom, poprawić ich 
strukturę i zwiększać poziom próchnicy. Dość przypadkowo dowiedziałem 
się o pożytecznych mikroorganizmach i zacząłem je stopniowo stosować. 
Dziś ta metoda to probiotechnologia.

 W celu poprawienia żyzności gleby sięgnąłem po nawozy naturalne 
takie jak poplony, odpady i obierki z produkcji ziemniaków czy masy pofer-
mentacyjne. Proces zwiększania urodzajności gleby oraz zwiększania jej bio-
logicznej aktywności jest jednak procesem powolnym. Można go przyspie-
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szyć, wprowadzając do gleby konsorcja pożytecznych mikroorganizmów, co 
też zrobiłem. Dobroczynne działanie takich preparatów na strukturę gleby 
było zauważalne po kilku latach właściwego stosowania. Nawozy zielone  
i słomę przed przeoraniem opryskiwałem preparatem mikrobiologicznym. 
Zauważyłem, że ułatwia to rozkład resztek roślinnych i przyspiesza odkłada-
nie warstwy próchniczej zasobnej w łatwo przyswajalne substancje pokarmo-
we. Po zastosowaniu m.in. ProBio Emów™ i fermentowanych obierków ziem-
niaczanych, średnia zawartość materii organicznej na powierzchni 440 ha 
wzrosła z poziomu 0,8-1,4% w roku 2001 do 2,2% w roku 2008 i nadal rosła, 
osiągając w ostatnim okresie na niektórych polach poziom 4%.

Po 16 latach obserwacji roślin i gleby i systematycznym sto-
sowaniu probiotycznych mikroorganizmów niemodyfikowanych gene-
tycznie8, mogę stwierdzić, że znacznie podniosła się wartość użytko-
wa gleby, poprawiła się jej żyzność (tzw. urodzajność, czy siła rodna gle-
by) oraz sorpcyjność. Polepszyła się także pojemność powietrzno-wodna. 
Szczególnie mogłem to obserwować w bardzo suchym 2005 roku (rośliny 
były mniej podatne na suszę) oraz w bardzo mokrym 2013 roku (woda krócej 
zalegała na polach). Ponadto, używane preparaty mikrobiologiczne korzyst-
nie wpłynęły na zawartość dostępnego fosforu i potasu oraz obniżenie kwa-
sowości gleb, o czym świadczą wyniki analiz glebowych w Tabeli 1.

Tab.1. Wyniki badań gleby w RZD Chylice w okresie 2002-2015 na wybranym polu: pole 34  
o powierzchni 42 ha. (Obliczenia R. Izdebski na podstawie danych dostarczonych przez Jana Marczakiewicza).

rok
zawartość składników przyswajalnych w mg/100 g gleby (średnie wartości)

pH w KCl Fosfor - P2O5 Potas - K2O Magnez - Mg

2002 5,50 4,02 3,37 5,10
2009 6,18 8,44 4,80 4,67
2012 6,01 9,87 6,47 5,31
2015 6,21 12,30 8,41 4,90

2015/2002 w % 112,9 306,0 249,6 96,1

Znacząco wzrosła wysokość plonów ziemniaków i nasion kukurydzy. Plony 
ziemniaków w okresie wrosły prawie trzykrotnie – Tabela 2.

8 Stanowią one kompozycję występujących w naturze pożytecznych mikroorganizmów, całkowicie 
bezpiecznych dla człowieka oraz przedstawicieli flory i fauny.
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Tab.2. Wzrost średnich plonów ziemniaka w okresie 2001-2015.   
(Obliczenia R. Izdebski na podstawie danych dostarczonych przez Jana Marczakiewicza)

2001 r. 2006 r. 2011 r. 2012 r. 2014 r. 2015 r. wzrost/spadek plonu w %

plony w dt/ha 2015/2006

70 176 245 220 280 270 285,7

Wzrosła także jakość zbieranych plonów. Świadczyły o tym pozytyw-
ne opinie odbiorców. Od lat ziemniaki jakie dostarczałem do fabryki chip-
sów Frito Lay zajmowały pod względem parametrów jakościowych czołową 
pozycję na liście dostawców. Również w przypadku kukurydzy uzyskiwałem 
wysoką jakość ziarna, co potwierdzają jej odbiorcy, tacy jak WIPASZ S.A.

Na studiach rolniczych uczono mnie, że w uprawie roślin niezbędny 
jest płodozmian. Ze względu na przeważające słabe gleby zdecydowałem 
się na uprawę ziemniaków i kukurydzy w monokulturach. Niestosowanie 
płodozmianu było możliwe głównie dzięki zastosowaniu kompozycji poży-
tecznych mikroorganizmów w połączeniu z innymi, od dawna znanymi za-
biegami. Do poprawy kondycji gleby w uprawie ziemniaków stosowałem też 
wspomniane już wcześniej poplony zielone (żyto, jęczmień, gorczyca) oraz 
biokompost z odpadów ziemniaczanych, czyli z obierków i ziemniaków, któ-
re z różnych względów nie spełniały norm jakościowych. Składowane na pry-
zmie i potraktowane kilkakrotnie opryskiem roztworu ProBio Emów™ ulegały 
fermentacji i przekształcały się w nawóz organiczny, niewydzielający odoru  
i nieinfekujący bulw ziemniaków chorobami. W przypadku uprawy kukurydzy 
preparaty mikroorganizmów bardzo przyspieszały rozkład resztek pożniw-
nych, które wielu rolnikom uprawiającym tą roślinę sprawia duże trudności. 

Aplikacja preparatów z  pożytecznymi mikroorganizmami była 
także pomocna w regeneracji roślin dotkniętych przymrozkami lub 
podczas zaprawiania bulw. Zaprawę chemiczną na całej plantacji uprawy 
ziemniaków zastąpiłem zaprawą biologiczną tj. stosowaniem ProBio Emów™ 
bezpośrednio podczas wysadzania bulw.

Ziemniaki, jak każda uprawa narażone są na działanie szkodników  
i różnych chorób. Także w rozwiązywaniu tych problemów można wesprzeć 
się naturalną ochroną mikrobiologiczną, ponieważ biopreparaty zawierają-
ce pożyteczne mikroorganizmy wypierają przyczyny pojawiania się na plan-
tacjach ognisk chorobowych i inwazji szkodników. Zwiększona aktywność 
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zdrowej mikroflory po zastosowaniu biopreparatów znacznie obniżała za-
grożenie szkodnikami, zwiększając naturalną odporność roślin na choroby  
i szkodniki. Obserwowałem m.in. zanik drutowców w glebie oraz mumifika-
cję larw mszyc i stonki.

Należy także pamiętać, że wdrażając nawozy organiczne i mi-
krobiologiczne preparaty do uprawy, trzeba systematycznie ograniczać 
zasilanie gleby nawozami sztucznymi oraz stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin. Na słabych glebach przy uprawie roślin o dużych 
potrzebach pokarmowych - takich jak ziemniak czy kukurydza - trudno jed-
nak zrezygnować z nawożenia mineralnego. Mnie się udało znacznie ogra-
niczyć stosowanie syntetycznych nawozów w uprawie ziemniaka w stosunku 
do zalecanych dawek. W latach 2006-2015 stosowałem ich średnio o około 
40-60% mniej -Tabela 3. Przy wysokich kosztach zakupu tych nawozów ma 
to znaczenie dla opłacalności uprawy. 

Tab.3. Zmniejszone dawki sztucznych nawozów w uprawie ziemniaka.   
(Obliczenia R. Izdebski na podstawie danych dostarczonych przez Jana Marczakiewicza).

rodzaj nawozu zalecane 2006 r. 2011 r. 2014 r. 2015 r.

N (kg/ha) 300 138 115 128 132

P2O5 (kg/ha) 180 100 70 60 68

K2O (kg/ha) 350 270 180 200 200

ProBio Emy™ spełniały także dużą rolę w pielęgnacji i wzroście ziem-
niaków podczas całej wegetacji. Aplikowałem je w czasie sadzenia w ilości 
30 L/ha, bądź podczas uprawy w ilości 50 L/ha. Systematycznie stosowa-
łem je również jako profilaktyczne zabiegi przeciw chorobom grzybowym 
i bakteryjnym. Zamiast profilaktycznych środków grzybobójczych (fungicy-
dów) stosowałem ProBio Emy™ co 3-14 dni w dawce 10 L/ha. Aby wzmocnić 
działanie w/w preparatów można je stosować łącznie z wyciągami roślinnymi 
(chrzan, pokrzywa, mniszek lekarski, skrzyp itp.). W przypadku wystąpienia 
choroby grzybowej (zaraza ziemniaczana, alternarioza itp.) należy zastoso-
wać jednak odpowiedni fungicyd.

Pożyteczne mikroorganizmy stymulują wzrost roślin uprawnych, ale 
też i chwastów, co jest dość uciążliwym problemem i wymaga często stoso-
wania chemicznych środków ochrony roślin. Wczesne wschody chwastów 
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można zlikwidować uprawami przed sadzeniem bądź broną przed obredla-
niem. Jeśli to nie wystarcza to należy zastosować herbicydy przed wschoda-
mi ziemniaków, aby nie spowodować nadmiernego stresu roślin. Przy wyż-
szej zawartości próchnicy w glebie, dawki herbicydów mogą być stosowane 
w dolnych granicach. Nie należy jednak rezygnować ze stosowania poży-
tecznych mikroorganizmów. W zależności od stopnia zdegradowania można 
zastosować przykładowo przed formowaniem redlin ProBio Emy™ w dawce 
30 L/ha. Im bardziej zdegradowana gleba, tym dawka preparatu powinna 
być większa.

ProBio Emy™ wykorzystywałem również w procesie przechowywa-
nia ziemniaków. Jest to sprawa kluczowa, bo plon często przechowywany 
jest do późnych miesięcy wiosennych, a dostawcy zawsze, w każdym okre-
sie wymagają najwyższej jakości. Aplikacja biopreparatów mikrobiologicz-
nych minimalizuje straty przechowalnicze, ograniczając pleśnienie i gni-
cie oraz likwiduje całkowicie problem nieprzyjemnego gnilnego zapachu 
typowego dla materii organicznej. Warunkiem powodzenia takiej prakty-
ki jest zbiór bulw dojrzałych, zdrowych, osuszonych, poddanych selekcji  
i działaniu naturalnych mikroorganizmów podczas całego procesu wege-
tacji. Oczywiście istotne jest też odpowiednie zarządzanie temperaturą  
i wilgotnością.

Dzięki stosowaniu pożytecznych mikroorganizmów możliwe było 
nie tylko ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i pestycydów. Po-
prawiona struktura gleby umożliwiała łatwiejszą uprawę i wymagała mniej-
szej liczby zabiegów agrotechnicznych. Wpływało to w konsekwencji na 
zmniejszenie zużycie paliwa przy ich stosowaniu.

Wielu rolników, widząc znaczący rozwój zarządzanego przeze 
mnie gospodarstwa, pytało: jak w tak krótkim czasie można osiągnąć 
taki stan? Odpowiedź była jedna: sukcesywnie odcinać się od rolnic-
twa konwencjonalnego, bazującego na chemii i zwiększać zastosowa-
nie naturalnych technologii (nawozy organiczne, poplony, nawozy zielo-
ne etc.), w tym przede wszystkim probiotechnologii. Naturalne techno-
logie oprócz korzyści ekonomicznych rolnika poprawiają jakość gleby, 
wody i powietrza oraz korzystnie wpływają na jakość wytwarzanej żyw-
ności, a tym samym na zdrowie człowieka.      
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Probiotechnologia w połączeniu z nowoczesną agrotechnologią jest 
dostępna na polskim rynku i w branży rolnej już od kilkunastu lat wciąż 
jest jednak niedoceniana. Na szczęście, również w swoim środowisku 
zauważam stale poszerzający się krąg świadomych, proekologicznych 
rolników. Zmieniają oni swoje tradycyjne myślenie bazujące na silnym 
eksploatowaniu gleby i karmieniu jej sztucznymi nawozami, na myślenie  
i działanie innowacyjne, które szanuje prawa Natury, chroni glebę i popra-
wia jej siły rodne, a tym samym podnosi zdrowotność roślin. Takie działanie 
w konsekwencji sprowadza się do dbałości o kondycję i zdrowie człowieka.

Wielu rolników, za moją radą, dzięki zastosowaniu probiotycz-
nych mikroorganizmów rozwiązało problemy związane z nieprzyjem-
nym i uciążliwym zapachem w oborach, chlewniach, magazynach  
i oczyszczalniach. Dzięki probiotechnologii poprawili oni biologiczny, 
chemiczny i fizyczny stan gleby oraz obserwowali wzrost urodzajności, np.  
w sadownictwie, uprawie cebuli czy prowadzeniu ogródków i warzywników. 
 

Często warto sięgać po nowe. Warto wbrew opiniom innych odrzu-
cić konwencjonalne metody prowadzenia upraw, na rzecz wdrażania inno-
wacyjnych, biologicznych rozwiązań. Aby osiągnąć zakładany plon najpierw 
trzeba zregenerować degradowaną latami glebę, odbudować jej strukturę 
oraz zwiększyć populację pożytecznych mikroorganizmów. Korzystne dzia-
łanie kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, skutecznie ograniczają-
cych i osłabiających działanie patogenów jest zauważalne nie tylko przy 
stosowaniu w polu, ogrodzie, ale także w domu. Czas zatem sięgnąć po 
specjalnie wyselekcjonowane zestawy wyrobów zwanych ProBio Emami™, 
które nie wymagają okresów karencji czy prewencji. W przeciwieństwie do 
chemii stosowanej na ogromną skalę są całkowicie bezpieczne dla ludzi  
i środowiska.

Aplikacja biopreparatów mikrobiologicznych minimalizuje 
straty przechowalnicze, ograniczając pleśnienie i gnicie 

oraz likwiduje całkowicie problem nieprzyjemnego 
gnilnego zapachu typowego dla materii organicznej (...)
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Dane z wieloletnich obserwacji stosowania ProBio Emów™  
w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie pozwalają stwierdzić,  
że dzięki pożytecznym mikroorganizmom w połączeniu z innymi natu-
ralnymi zabiegami agrotechnicznymi:

• zwiększa się zawartość próchnicy w glebach. średnia zawartość 
próchnicy w 2001 roku utrzymywała się na poziomie: 0,7-1,1 %, 
a w 2009 roku osiągnęła wartości: 1,8-2,7 %, a w 2015 sięgała na-
wet do 4%;

• zmniejsza się ilość stosowanych nawozów sztucznych i syntetycz-
nych środków ochrony roślin;

• zwiększa się naturalna odporność roślin na patogeny;
• polepsza się struktura gleby i jej pojemność wodna, co ogranicza 

negatywne skutki związane ze zmianami klimatycznymi zarówno  
w uprawie roślin, jak też w środowisku naturalnym; 

• zwiększa się średnia zawartość składników pokarmowych, głównie 
fosforu i potasu (nawet kilkukrotnie);

• zmniejszają się straty w plonach spowodowane niekorzystną aurą 
(susze, obfite deszcze, wahania temperatury i wilgotności powie-
trza);

• zwiększa się plonowanie roślin. średni plon ziemniaków wynosił  
w 2001 roku 7 t/ha, a po kilku latach wzrósł czterokrotnie. Średni 
plon kukurydzy wrósł z 4 t/ha w 2001 roku do ponad 8 t/ha w 2011 
roku;

• zwiększa się jakość plonów ziemniaka i kukurydzy potwierdzana 
przez odbiorców;

• zmniejszają się straty w przechowalnictwie ziemniaków; 
• zwiększa się opłacalność upraw roślin. moje przychody z gospodar-

stwa tylko w okresie 2006-2011 wzrosły o około 80%.

Moje pozytywne doświadczenia z pożytecznymi mikroorganizmami 
w uprawie ziemniaka i kukurydzy można z sukcesem przenieść nie tylko 
do upraw innych roślin, ale także do chowu zwierząt, na działki oraz do 
stosowania w domu.
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Wojciech Sowiński
Licencjonowany Doradca Probiotechnologii 
Centrum Mikroorganizmów w Jasionce k/Rzeszowa 

PROBIO EMY™ A SUSZA 
– MOJE DOŚWIADCZENIA 

W ostatnich latach w glebie coraz częściej występują braki wody. 
Woda stała się jednym z podstawowych czynników plonotwórczych. Często 
susza powoduje drastyczny spadek plonów. Od rolników, którzy co najmniej 
od 5-ciu lat stosują EmFarmę Plus™, usłyszałem, że u nich spadku plonów 
nie było. Usłyszałem o stabilności plonów nawet w ekstremalnych warun-
kach suszy czy nadmiernych opadów. Dotyczyło to gleb wszystkich klas. 
Wieloletnie obserwacje i analizy wyników badań gleb przeprowadzonych 
w Stacjach Chemiczno-Rolniczych upoważniają mnie do tego, by stwier-
dzić, że dotychczasowa klasyfikacja gleb nie jest miarodajnym wskaźnikiem 
potencjału plonotwórczego, czy siły rodnej. Moim zdaniem, jeżeli chodzi 
o sprawność gleby, której wyznacznikiem jest plonowanie, gleby można po-
dzielić na chemizowane i biologizowane. 

Co to są gleby chemizowane? Są to gleby o różnej klasie bonitacji, 
które na skutek wieloletniego stosowania nawozów, środków chemicznych 
i wapna do odkwaszania utraciły prawidłową mikrobiologię, a więc przede 
wszystkim zdolność do odtwarzania próchnicy. Brak prawidłowej mikoryzy  
i bakterioryzy uniemożliwia pełne pobranie przez roślinę składników pokar-
mowych – azotu, fosforu, potasu, magnezu, żelaza. W wielu przypadkach 
wykorzystanie to – sądząc po plonach – wynosi ok. 30%. Jednak w gle-
bach chemizowanych, badania przeprowadzone przez Stację Chemiczno-
-Rolniczą wykazują wysoką zawartość dostępnych składników pokarmowych  
i prawidłowe pH. Wynika to stąd, że w miarę coraz większej chemizacji rol-
nictwa, a w konsekwencji niszczenia naturalnej żyzności gleby, na ten sam 
plon potrzeba coraz intensywniejszego nawożenia. Ponadto bardzo słaba 
działalność mikroorganizmów rozkładających skałę macierzystą powoduje 
brak mikroelementów. Gleby chemizowane są na ogół ciężkie do uprawy 
i słabo magazynują wodę. Większość składników jest w tych glebach skon-
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centrowana w warstwie do 30 cm. W takim przypadku w tej warstwie rozwija 
się większość systemu korzeniowego. Stąd w warunkach dobrego, ale nie 
nadmiernego uwilgotnienia tej warstwy i przy dolistnym nawożeniu mikro-
elementami plony są zadowalające. Sytuacja zmienia się diametralnie jeżeli 
przyjdzie długotrwała susza i warstwa gleby na głębokości 30 cm wyschnie. 
Głębiej nie ma już prawie korzeni i chociaż jest woda to brak składników 
pokarmowych. Plony drastycznie spadają, a w skrajnych przypadkach rośliny 
giną całkowicie. Okazuje się, że tam, gdzie są składniki pokarmowe nie ma 
wody i odwrotnie, tam gdzie jest woda, tam roślina nie ma pokarmu.

Gleby biologizowane to gleby o różnej klasie bonitacji, które mają 
dużą zdolność przetwarzania materii organicznej w próchnicę oraz zdol-
ność magazynowania wody, nieraz o średniej i niskiej zawartości skład-
ników pokarmowych wykazywanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze. 
W tym przypadku nawet gleby ciężkie są łatwe do uprawy. Stosunkowo 
duża zawartość próchnicy, pozwala na utrzymanie prawidłowego pH. Takie pH 
oraz prawidłowe stosunki powietrzno-wodne powodują silny rozwój mikoryzy  
i bakterioryzy. W glebach biologizowanych wykorzystanie składników wy-
kazywanych przez Stacje Chemiczno-Rolnicze dochodzi do 90%. Podczas 
suszy, zasadniczą zaletą tych gleb jest rozkład składników pokarmowych 
w profilu glebowym, sięgający nawet głębokości 60 cm. Jest on bardziej 
równomierny. Główną rolę gra tutaj przyswajalny fosfor. O ile rozsiany na 
powierzchni azot i potas przedostaje się powoli z wodą w głąb gleby, o tyle 
fosfor pozostaje na ogół w warstwie ornej. Skąd zatem w glebach biologizo-
wanych nawet na głębokości 60 cm zawartość przyswajalnego fosforu waha 
się od niskiej do wysokiej? Na pewno nie przedostał się on tam wysiany na 
powierzchni uprawianej roli. Zresztą na glebach tych nawozów fosforowych 
i potasowych nie stosuje się wcale, lub w minimalnych ilościach, a przyswa-
jalne ich formy powstają z rozkładu skały macierzystej. 

Biorąc pod uwagę cechy gleby biologizowanej, zapewnia ona rośli-
nom możliwość rozwoju systemu korzeniowego do większej głębokości niż  
w glebach chemizowanych, ponieważ korzenie mają tam po prostu po co iść. 
I nawet jeżeli w czasie suszy 30 cm warstwa gleby wyschnie na cegłę, to na gle-
bach biologizowanych rośliny głębiej znajdą i wodę i składniki pokarmowe. 
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SOKOLNIKI – MATECZNIK 
RODZINY STANKÓW 
PROBIO EMY™ W UPRAWIE CEBULI  
I KOMPOSTOWANIU ŁUSKI CEBULOWEJ 

SOKOLNIKI – MATECZNIK RODZINY STANKÓW

 Pochodzę z włościańskiej rodziny, która od wieków gospodaruje  
w historycznych Sokolnikach pod Kruszwicą na Kujawach. Gospodarstwo, 
które 1983 roku przejąłem od ojca przekazałem po 20 latach swojemu sy-
nowi Mateuszowi. Było to przed ponad 7 laty. Wtedy do pomocy w prowa-
dzeniu gospodarstwa zaprosiliśmy niewidzialnych sprzymierzeńców – poży-
teczne mikroorganizmy. Ich przemożne działanie obserwujemy w każdym 
miejscu naszego domu, zagrody oraz na polach.

A	chociaż	praca	na	roli	zmieniła	nieco	swój	dawny	charakter	w	związ-
ku	z	postępem	techniki,	to	jednak	nadal	zachowuje	swe	tradycyjne,	istotne	
znamiona.	Warsztatem	pracy	jest	ziemia,	którą	człowiek	uprawia,	a	uprawia-
jąc	pozwala	się	objawić	tej	ziemi	w	jej	urodzaju,	w	jej	naturalnej	płodności.	
Staje	się	więc	ta	ziemia	–	warsztat	pracy	rolnika	–	ziemią,	która	rodzi	i	karmi,	
jakimś	 podobieństwem	matki:	matka-ziemia.	O	 żadnym	 innym	warsztacie	
pracy	niepodobna	tak	się	wyrazić.	(…) Święty Jan Paweł II w Łomży 4.IV.1991.

Słowa wielkiego Polaka wypowiedziane przed 25 laty do rolników 
zastanowiły mnie. Czy nasza ojcowizna – Matka ziemia jest w należytym 
szacunku? Opatrzność obdarzyła naszych przodków dobrym, urodzajnym 
chociaż trudnym i nieraz kapryśnym w uprawie kujawskim czarnoziemem. 
Doświadczenie pokazało, że nawet najlepszą ziemię można niewłaściwym 
gospodarowaniem zniszczyć.

W trakcie nauki i studiów spotkałem nauczycieli, którzy umieli ukształ-
tować u swoich słuchaczy szacunek do urodzajności ziemi, a w domu rodzin-
nym mówiło się zawsze z wielkim uznaniem o dobrych gospodarzach oraz 
o wartości zdrowego chleba. To właśnie dlatego w 1989 r. wziąłem udział  
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w powoływaniu Stowarzyszenia Ekoland. Jednak inne, nowe wyzwania zawo-
dowe wpłynęły na konieczność uproszczenia działalności w gospodarstwie. 
Zrezygnowałem z chowu bydła. W uprawie polowej zdecydowałem się na 
zmianowanie dwupolowe z przemienną uprawą pszenicy i rzepaku. Nieste-
ty ten okres kiedy gleba została poddana jedynie zabiegom chemicznym 
i dość intensywnemu nawożeniu mineralnemu bardzo negatywnie wpłynął 
na jej kondycję. Kujawski czarnoziem stawał się coraz bardziej zlewny, trudny 
w orce i w uprawie. Zbierane plony nie odzwierciedlały poziomu ponoszo-
nych nakładów. W tym miejscu warto przytoczyć wywód prof. dr Bolesława 
Smyka, który w podręczniku dla studentów pt. „Gleboznawstwo”9 pisał tak: 
Znane	 jest	 zjawisko	gwałtownego	zmniejszenia	plonów	pomimo	stosowa-
nia	 agrotechniki	 –	określane	 jako	 zmęczenie	gleby.(...)	Aktualnie	przyjmu-
je	się,	że	zjawisko	to,	będące	skutkiem	naruszenia	równowagi	biologicznej	
w	przyrodzie,	a	specjalnie	w	biocenozach	gleb	uprawnych,	jest	potencjalnie	
największym	niebezpieczeństwem	 zagrażającym	współczesnemu	 rolnictwu	
światowemu.

Powrót do właściwego gospodarowania w Sokolnikach przejawił się 
w przywróceniu chowu bydła mięsnego i pełnego zmianowania z uprawą 
roślin strączkowych oraz warzyw, z których decydującą rolę (jak czas pokazał) 
miała odgrywać cebula. Dzisiaj, analizując z perspektywy niespełna 20 lat 
nasze doświadczenia uprawowe, stwierdzam, że agrotechnika w naszym go-
spodarstwie znacząco różni się od technologii i trendów lansowanych przez 
liczne firmy doradcze i koncerny chemiczne. 

W 2000 roku rozpoczęły się w Strzelnie na Kujawach cykliczne zimo-
we spotkania rolników. Byłem inicjatorem a następnie moderatorem tych 
spotkań. Spotkania organizowane pod szyldem Klubu Dobrego Rolnika gro-
madzą w sobotnie zimowe wieczory grono kilkudziesięciu rolników z rejonu 
sąsiednich powiatów. Przed ośmiu laty na życzenie kilku rolników zaprosiłem 
Stanisława Kolbusza – Prezesa Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Na-
tury oraz Sławomira Gackę, obecnie Prezesa ProBiotics Polska Sp. z o.o. 
Tematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, ale i niedowierza-
niem niektórych uczestników. Prezentacja wywarła także i na mnie duże 
wrażenie. Szerokie spektrum możliwości pożytecznych mikroorganizmów 
przedstawione przez wykładowców zachęciło do nawiązania współpracy  

9 praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Saturnina Zawadzkiego, PWRiL, wyd. IV
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i pomocy w naszym gospodarstwie. Wiosną 2008 r. rozpoczęto w Sokolni-
kach z pomocą ProBio Emów™ szczepienie pól i zaprawianie nasion.

Z pewną obawą przeprowadziliśmy w pierwszym roku ochronę 
plantacji nasiennej grochu przeciwko pachówce i strąkowcowi. Dwukrotny 
oprysk EmFarmą™ w ilości 12 L/ha oraz 2 L Ema5™ w okresie oblotu owadów 
i wiązania strąków zabezpieczył skutecznie nasiona przed uszkodzeniami. 
Dziś prowadzimy ochronę wszystkich roślin uprawnych 2-4 zabiegami do-
listnymi (w zależności od gatunku rośliny) w ilościach 8-12 L EmFarma Plus™  
w połączeniu z połową zalecanej przez producenta dawki nawozów dolist-
nych. Wybór nawozów dolistnych uzależniony jest od gatunku rośliny upraw-
nej oraz zasobności gleby w mikroelementy.

Coroczne badania zasobności gleby w makro i mikroskładniki uka-
zywały najpierw tendencję stałego wzrostu dostępności poszczególnych 
składników, a obecnie pewną stabilizację poziomu ich dostępności. Aktual-
nie zasobność gleb w fosfor przyswajalny ukształtował się na poziomie bar-
dzo wysokim, potas przyswajalny na poziomie wysokim, magnez przyswajal-
ny na poziomie wysokim i bardzo wysokim, a zawartość próchnicy w zakresie 
2,2-2,5%. Gleby w gospodarstwie cechują się średnią zawartością manganu, 
cynku i miedzi zaś niską zawartością siarki, boru i żelaza.

Kierując się wynikami badań glebowych już od kilku lat mój syn – 
jako gospodarz nie stosuje nawozów fosforowo-potasowych. Jedynie pod 
uprawę cebuli z uwagi na duże zapotrzebowanie tej rośliny na siarkę i potas 
postanowił wysiewać siarczan potasu w ilości 150 kg/ha. W gospodarstwie 
stosuje się także ograniczone ilości azotu w dawkach od 80-140 kg N/ha.  
Z uwagi na wysokie pH (7-7,5) preferuje się wysiew saletry amonowej i sale-
trosanu (saletra z dodatkiem siarki).

Pomimo bardzo ograniczonego nawożenia uzyskiwane plony na-
leży uznać za wysokie. W 2015 roku pomimo braku opadów plony cebuli  
(z deszczowaniem) oraz buraków cukrowych (bez deszczowania) kształtowały 
się na poziomie przeszło 60 ton. Przywróciliśmy naszym polom siłę rodną. 
Gleba, która stała się na powrót pulchna, pachnąca, łatwa do uprawy, wy-
kazuje oczekiwaną strukturę gruzełkowatą, nie zaskorupia się, przez co za-
pewnia dobre wschody i poprawny wzrost roślin. Systematycznie ogranicza 
się ilość i głębokość orek. Niezbyt głęboka orka (15-18 cm) i wykonywana 
nie częściej niż jeden raz w roku, miesza z glebą obornik i przykrywa resztki 
pozbiorowe.
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 Dobrodziejstwo obornika

Dobrze przefermentowany obornik bydlęcy jest ogromnym dobro-
dziejstwem dla gleb w naszym gospodarstwie. Chów bydła opasowego pro-
wadzony jest w systemie bez uwięzi na głębokiej ściółce. Obornik usuwany 
jest z bukaciarni co pół roku. Przed wprowadzeniem do gospodarstwa ProBio 
Emów™ wysokość zgromadzonego obornika wynosiła w ciągu 6 miesięcy ok. 
150 cm, a obornik podczas załadunku był gorący, z silnym aromatem. Obec-
nie obornik w bukaciarni jest co 7 dni polewany 10% roztworem EmFarmy™. 
 Systematyczne szczepienie obornika pożytecznymi mikroorgani-
zmami inicjuje procesy zimnej fermentacji. Dzięki temu wysokość nagroma-
dzającego się przez 6 miesięcy obornika wynosi ok. 100 cm. Posiada on kon-
systencję ciemnego i zimnego torfu z delikatnie wyczuwalnym zapachem.  
A zatem nie ma ulatniania i strat amoniaku oraz siarkowodoru, które pozo-
stają w przefermentowanym oborniku wzbogacając jego wartość pokarmo-
wą. Taki obornik oprócz wysokiej wartości nawozowej wnosi do gleby także 
dużą ilość drobnoustrojów probiotycznych poprawiających jej urodzajność  
i żyzność.

 Bioaekuracja cielętnika

Na wiosnę każdego roku dokonywany jest zakup cieląt mięsnych do 
opasu. Cielętnik po w zakończonym cyklu chowu każdorazowo jest czyszczo-
ny i bielony, a przed wstawieniem kolejnych cieląt jest zasiedlany pożytecz-
nymi mikroorganizmami. 10% roztworem EmFarmy™ spryskujemy dokładnie 
kojce, wygrodzenia, ściany, sufity, posadzki, a następnie rozesłaną ściółkę. 
Wstawione do odchowalni cielęta są najpierw dwukrotnie pojone wodą  
z dodatkiem Pro-Biotyku(em15)® roztworem 5%. Zaszczepienie układu po-
karmowego cieląt probiotykami przywraca im równowagę mikrobiologiczną 
i łagodzi stres wywołany transportem oraz zmianą miejsca. Biodezynfekcję 
i bioasekurację poprzez zamgławianie lub opryski cielętnika najlepiej prze-
prowadzać raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. W takim 
cielętniku panuje właściwy mikroklimat, który zapewnia zwierzętom zdrowie 
i dobre przyrosty. Warto dodać, że w obejściu nie wyczuwa się żadnych za-
pachów świadczących o prowadzonym chowie bydła.
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 Doświadczenia w uprawie cebuli

Cebula jest uprawiana w naszym gospodarstwie od niespełna 20 
lat. Jest to roślina o dużych wymaganiach agrotechnicznych. Przy korzyst-
nych warunkach pogodowych i glebowych uprawa cebuli przynosi znaczące 
dochody i dlatego budzi duże zainteresowanie rolników. Niestety w gospo-
darstwach uprawiających duże ilości tej rośliny występują choroby i szko-
dniki. Plantatorzy chcąc za wszelką cenę utrzymać poprawną zdrowotność 
plantacji przez cały okres wegetacji coraz bardziej intensyfikują ochronę 
chemiczną. Ilość zabiegów fungicydowych nierzadko dochodzi już do dzie-
sięciu i dotyczy to stosowania środków z tzw. najwyższej półki – jak określa-
ją je koncerny chemiczne. Rolnicy żalą się następnie na spadek siły rodnej 
gleb oraz problemy z przechowywaniem cebuli. W naszym gospodarstwie 
w Sokolnikach po zakończeniu ochrony plantacji przed chwastami tj. około  
15 maja rozpoczyna się kondycjonowanie plantacji cebuli opryskami z roz-
tworu EmFarma Plus™ w ilości 10-12 L w połączeniu z 2-3 L Ema5™ oraz 
połową zalecanej dawki nawozów dolistnych. Nawozy dolistne wybierane są 
pod kątem mikroelementów, która występuje na naszych polach w niewy-
starczającej ilości. 

 

 Skuteczna pomoc ProBio Emów™ w przechowalnictwie cebuli

Kilkuletnie doświadczenia z zamgławianiem cebuli potwierdzają celo-
wość kompleksowego zastosowania preparatów mikrobiologicznych w prze-
chowalni. Hala, kanały wentylacyjne oraz cebula są opryskiwane ProBio Ema-
mi™. Do tego celu używamy 20% roztwór EmFarmy™. Preparat dozujemy przy 
pomocy opryskiwacza plecakowego 12 L, którego końcówka lancy jest umo-
cowana w odpowiednim miejscu nad taśmociągiem usypującym cebulę na 
pryzmie. Przesuwając się cebula jest systematycznie opryskiwana roztworem 
z pożytecznymi mikroorganizmami. Taki zabieg wspomaga proces suszenia 
cebuli (ProBio Emy™ mają zdolność odwadniania płodów rolnych) oraz za-
pobiega występowaniu chorób przechowalniczych. Od czasu kiedy w Sokol-
nikach wprowadzono do obsługi gospodarstwa ProBio Emy™ skończyły się 
problemy ze stratami w czasie przechowywania cebuli, ale także innych pło-
dów jak: ziemniaki, marchew czy pietruszka. Warto jeszcze dodać, że koszt 
EmFarmy™ do bioasekuracji cebuli (czy też innych warzyw) przed chorobami 
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przechowalniczymi jest niewielki i wynosi ok. 2 zł/t i jest nieporównywalny do 
uzyskanych korzyści. Cebule uszkodzone, zgniecione, bączaste, grube szyjki 
nie ulegają gniciu, ale dzięki wysuszającemu działaniu pożytecznych mikroor-
ganizmów ulegają zasuszeniu i mumifikacji.

Łuska cebulowa cennym nawozem

 Polska jest w Europie liczącym się producentem cebuli (trzecim po 
Holandii i Hiszpanii), natomiast w ilości przetwarzania tego warzywa zajmu-
jemy pierwsze miejsce. Dotyczy to tzw. obierania cebuli na biało. Na terenie 
kraju działalność prowadzi kilkaset obieralni różnej wielkości. Dla większości 
z nich dużym problemem jest zagospodarowanie odpadów, czyli łuski pozo-
stałej po obieraniu. Najczęściej jest ona wywożona na różne przypadkowe 
pryzmy i ulega gniciu, co stanowi wielką szkodę dla środowiska oraz bez-
powrotną stratę składników odżywczych gleb. Dla jednej z dużych obieralni 
przygotowałem kartę technologiczną dotyczącą kompostowania łuski z po-
mocą ProBio Emów™.

Technologia kompostowania łuski cebulowej

 Wraz z integracją Polski z Unią Europejską wprowadzone zosta-
ły normy w zakresie gospodarowania odpadów. W przypadku odpadów 
z przemysłu rolno-spożywczego wprowadziły one nowe ograniczenia, bo-
wiem okazało się, że materiały będące teoretycznie bardzo dobrą paszą jak 
wysłodki buraczane, czy też dobrym nawozem (jak wywary, odpady z pro-
dukcji warzywniczej, pieczarkarskiej czy zielarskiej) muszą być traktowane 
jako odpad i poddane odpowiednim procedurom przechowywania, zbycia, 
przerobu i stosowania. Łuska cebulowa jest w rozumieniu prawa odpadem 
organicznym. Według Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dzien-
nik Ustaw Nr 62/01, poz. 628) łuska cebulowa znalazła się z grupie 02 (odpa-
dy z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnic-
twa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności), gdzie przyporządkowany jej 
został kod 02 03 80 (wytłoki, osady, i inne odpady z przetwórstwa produktów 
roślinnych). Jest materiałem organicznym, który odpowiednio przerobiony  
i wykorzystany jako nawóz może znacznie podnieść plonowanie gleb.



87

 dr inż. Ryszard Stanek    Sokolniki – matecznik rodziny Stanków 

Cenna wartość nawozowa łuski

Dostępne dane w przedmiotowej literaturze wskazują, że w każdej 
tonie łuski cebulowej pozostaje około 7 kg N, 10 kg P2O5 i 30 kg K2O oraz 
7 kg SO2. Dodatkowy udział wewnętrznej części cebuli w łusce będzie nieco 
zmieniał jej wartość nawozową, ale proporcjonalnie może podnosić jeszcze 
zawartość azotu. Są to zatem odpady zbyt cenne, aby ulegały zgniciu.

Odorowe skutki procesów gnilnych

Jednakże zagospodarowanie łuski cebulowej nastręczało do tej 
pory bardzo duże trudności. Jest to spowodowane specyficznym składem 
biochemicznym łuski, oraz wewnętrznej części samej cebuli. Są to substan-
cje aseptyczne, które działają hamująco na rozwój niektórych grup bakterii 
saprofitycznych (rozkładających masę organiczną). Drugim czynnikiem nie-
korzystnym w biodegradacji łuski jest bardzo szeroki stosunek węgla do 
azotu (C/N) wynoszący nawet 50:1. Z tego powodu mikroorganizmy będące 
w środowisku prowadzą proces kompostowania łuski w sposób samoistny – 
początkowo wolno i niejednorodnie. Następnie jednak mając do dyspozycji 
łatwo dostępny węgiel dochodzi w pewnym momencie tego procesu do 
wybuchowej reakcji przy intensywnym przebiegu termofilnym, co objawia 
się zagrzaniem pryzmy. Kolejnym etapem jest schładzanie pryzmy i przecho-
dzenie w fazę procesów gnilnych poprzedzających reakcję tworzenia alko-
holi, fenoli i innych związków objawiającymi się nieprzyjemnymi zapachami. 
Są one szkodliwe także z punktu widzenia późniejszego oddziaływania ta-
kiego nawozu na glebę.

 Charakterystycznymi składnikami cebuli są również pochodne ami-
nokwasów zawierające siarkę (głównie cykloalilina). To podczas gnilnego 
rozkładu cebuli z tych związków ulatniają się wspomniane substancje odoro-
we, a przede wszystkim siarkowodór. Niekontrolowanym procesom gnicia 
łuski cebulowej można zapobiec poprzez wprowadzenie do kompostowania 
probiotycznych preparatów mikrobiologicznych. Aplikacja ProBio Emów™ 
inicjuje bardzo korzystny proces zimnej fermentacji, który zapewnia popraw-
ną humifikację i mineralizację łuski cebulowej. Uzyskany kompost wykazuje 
brak odoru charakterystyczny dla gnijącej cebuli. Posiada natomiast zapach 
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zbliżony do ziemi ogrodniczej oraz brunatną barwę typową dla materiałów 
organicznych o dużej zawartości próchnicy. Taki sposób kompostowania za-
pobiega wydzielaniu dużej ilości metanu i podtlenku azotu (powstających 
podczas gnicia łuski na pryzmie) – gazów bardzo silnie wpływających na 
efekt cieplarniany. Ponadto nie występują tu wycieki gnilne do podłoża. 
Kompostowanie łuski cebulowej z udziałem probiotycznych preparatów mi-
krobiologicznych jest technologią bezpieczną z punktu widzenia ochrony 
gleby i wód gruntowych zapewniającą wysokiej jakości nawóz. Uzyskany  
w ten sposób kompost jest jednocześnie zaszczepką mikrobiologiczną 
szczególnie cenną dla gleb zdegradowanych wysokim nawożeniem mineral-
nym, zabiegami chemicznymi i intensywnym nawadnianiem.  
 

 
Warto jeszcze wspomnieć, że łuska i wewnętrzna część cebuli są bo-

gate w tzw. fruktany. Są to prebiotyki – substancje ułatwiające rozwój bak-
terii probiotycznych i ich procesy fermentacyjne. Czym są ProBio Emy™?  
To biologiczna szczepionka pochodzenia naturalnego, która nie zawiera 
w swoim składzie GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów), 
a pożyteczne mikroorganizmy wchodzące w jej skład występują w na-
turalnym środowisku na całym świecie. ProBio Emy™ stanowią mieszaninę 
składającą się z 5 głównych grup drobnoustrojów tj. bakterie kwasu mleko-
wego, bakterie fotosyntetyzujące, drożdże, promieniowce - Actinomycetes 
oraz grzyby fermentyzujące. Bakterie kwasu mlekowego są silnym steryli-
zatorem dzięki czemu opóźniają i hamują rozwój szkodliwych drobnoustro-
jów oraz grzybów z grupy fusarium powodujących wiele groźnych chorób 
roślin uprawnych. Bakterie te wytwarzają kwas mlekowy z cukrów i innych 
węglowodanów wytworzonych przez bakterie fotosyntetyzujące i drożdże. 
Wspomagają fermentację wszelkiej materii organicznej np.: celulozy, przez 
co rozkład tego składnika zachodzi bez szkodliwych efektów jakie powsta-
ją w procesie gnicia. Dzięki temu zapewniają jednocześnie roślinom więcej 
składników pokarmowych w łatwo przyswajalnej i zdrowej formie.

Doświadczenie pokazało, że nawet najlepszą 
ziemię można niewłaściwym 
gospodarowaniem zniszczyć.
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Bakterie fotosyntetyzujące są samodzielnymi, samoutrzymującymi 
się organizmami. Do życia wykorzystują CO2 z atmosfery, światło słoneczne 
i ciepło gleby, a także syntetyzują pożyteczne substancje z wydzielin korzenio-
wych roślin, materii organicznej i szkodliwych gazów tj. H2S. Po przetworzeniu 
tych związków powstają aminokwasy, kwasy nukleinowe, substancje bioak-
tywne oraz cukry. Te metabolity po wywiezieniu takiego kompostu na glebę 
są następnie wchłaniane bezpośrednio przez korzenie roślin działając równo-
cześnie jako podłoże dla rozwoju innych pożytecznych bakterii i grzybów gle-
bowych. Grzyby fermentyzujące powodują szybki rozkład materii organicz-
nej. Hamują również procesy gnilne likwidując źródła emisji fetoru i zapobie-
gając tworzeniu korzystnych warunków do rozwoju szkodników, np.: much. 

Wiele organizmów występujących w preparacie EmFarma™ jest sto-
sowanych na świecie od stuleci do wytwarzania artykułów spożywczych np.: 
chleba, jogurtu, kapusty kiszonej, piwa i wina. Każdy gatunek z kompozycji 
ProBio Emów™ spełnia swoją specyficzną funkcję. Oś ich działania stano-
wią bakterie fotosyntetyzujące, stymulujące równolegle działalność innych 
mikroorganizmów i wykorzystujące w doskonały sposób na własne potrze-
by substancje odżywcze wytwarzane przez te mikroorganizmy. Zjawisko to 
można nazwać koegzystencją i wspólnym rozwojem lub też zasadą synergii. 
Eliminuje ona w środowisku procesy gnicia a inicjuje najbardziej pożądane 
procesy niskotemperaturowej fermentacji.
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Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin IOR PIP

  

WPŁYW PROBIOTYKÓW NA ZDROWOTNOŚĆ 
EKOLOGICZNYCH UPRAW TRUSKAWKI, 

WIŚNI I JABŁONI
WPŁYW PROBIOTYKÓW NA ZDROWOTNOŚĆ EKOLOGICZNYCH UPRAW (...)

Pojawiające się na polskim rynku preparaty zawierające mikroor-
ganizmy o oddziaływaniu probiotycznym są polecane jako środki produk-
cji rolniczej, które mogą ograniczać występowanie chorób i szkodników.  
We wcześniejszych badaniach (Kowalska i Remlein-Starosta. 2013, Kowalska 
i wsp. 2013) stwierdzono, że probiotyki mogą oddziaływać na szereg pro-
cesów fizjologicznych roślin w tym na ich reakcje obronne. Można również 
zaliczyć je do stymulatorów wzrostu. 

Badania z zastosowaniem probiotyków oraz wyciągu z czosnku 
niedźwiedziego przeprowadzono na plantacjach ekologicznych truskawki, 
jabłoni i wiśni. Oceniano wpływ zastosowanych mikroorganizmów i wycią-
gu z czosnku niedźwiedziego na występowanie chorób i szkodników w tych 
uprawach. Zabiegi preparatami EmFarma™ i EmFarma Plus™ oraz wyciągiem 
z czosnku niedźwiedziego przeprowadzono trzykrotnie: na truskawkach  
w okresie od początku kwitnienia do początku dojrzewania owoców, a drzew 
jabłoni i wiśni od fazy różowego pąka do fazy tworzenia zawiązków owoców. 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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Szypułki kwiatowe truskawek pod koniec kwitnienia były uszkadzane przez 
kwieciaka malinowca (Anthonomus	rubi). Najmniej uszkodzonych szypułek 
było na krzaczkach truskawek traktowanych EmFarma™ z dodatkiem czosn-
ku niedźwiedziego i EmFarma Plus™ z czosnkiem niedźwiedzim. Najwięcej 
zniszczonych zawiązków owoców było na roślinach truskawek pochodzą-
cych z plantacji nie objętej zabiegami. Nie stwierdzono zdecydowanego 
wpływu stosowanych probiotyków na występowanie szarej pleśni (Botrytis	
cinerea) na owocach w porównaniu do owoców zebranych z powierzchni 
kontrolnych. Z kolei na jabłoniach największe zagrożenie stwarzała drob-
na plamistość (Phyllosticta	mali). Podczas obserwacji w lipcu stwierdzono,  
że zastosowane produkty wykazały efektywność w ograniczaniu tej choroby.  
We wrześniu mimo wzrostu poziomu porażenia uzyskano efekt ochronny po 
zastosowaniu EmFarma™ wzbogaconego wyciągiem z czosnku niedźwie-
dziego. W sadzie wiśniowym największym zagrożeniem okazała się nasion-
nica trześniówka (Rhagoletis	cerasi), którą efektywnie ograniczały oba pro-
biotyki w połączeniu z czosnkiem niedźwiedzim, jak i sam czosnek niedźwie-
dzi. W okresie zawiązywania zawiązków owoców wiśni odnotowano niskie 
nasilenie porażenia przez Monilinia	laxa, sprawcę brunatnej zgnilizny drzew 
pestkowych. Najmniej zawiązków owoców było uszkodzonych na drzewach 
traktowanych EmFarma™ z czosnkiem niedźwiedzim. W trakcie kolejnej 
obserwacji przeprowadzonej w okresie dojrzewania owoców stwierdzono, 
że drzewa traktowane wyciągiem z czosnku niedźwiedziego miały tylko 
w niewielkim stopniu obniżony poziom porażenia owoców w stosunku do 
drzew kontrolnych. W przypadku zastosowania obu preparatów stwierdzono  
na drzewach więcej porażonych owoców niż na drzewach kontrolnych.  
Po pojawieniu się pierwszych objawów wskazujących na porażenie przez 
drobną plamistość drzew pestkowych (Blumeriella	 jaapi) odnotowano, że 
choroba ta w jej początkowych fazach rozwoju była ograniczana na drze-
wach traktowanych czosnkiem niedźwiedzim oraz w przypadku obu prepa-
ratów wzbogaconych probiotykami.
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CZYNNIKI BIOLOGICZNE 
WZMACNIAJĄCE ŻYZNOŚĆ 
GLEBY I ODPORNOŚĆ ROŚLIN

CZYNNIKI BIOLOGICZNE WZMACNIAJĄCE ŻYZNOŚĆ GLEBY (...)
 

 Żyzność gleby to naturalna zdolność gleby do zaspokajania po-
trzeb roślin. Utrzymanie trwałej żyzności gleby polega na systematycznym 
zwiększaniu i odbudowywaniu zawartości substancji organicznej w glebie, 
składającej się głównie z próchnicy. Zrozumienie znaczenia materii organicz-
nej w glebie dla zdrowia i jakości gleby jest ważnym elementem wspierania 
całościowego prewencyjnego podejścia do gospodarki rolnej, czyli zapo-
biegania występowaniu problemów na poziomie chemicznym, biologicz-
nym i fizycznym. Żyzność gleby kształtuje podstawowe fizykochemiczne  
i biologiczne jej właściwości, ma wpływ na strukturę gleby i jej trwałość, 
pojemność wodną i sorpcyjną oraz właściwości cieplne, a także zmniejsza 
podatność gleby na erozję oraz wpływa na wielkość plonu. A zagrożeniem 
dla żyzności i biologicznej aktywności gleby jest intensyfikacja rolnic-
twa, która prowadzi do spadku ilości materii organicznej, zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi, erozji i zbitości gleby, występowania roślin inwazyjnych. 
Wskutek stosowania nawozów sztucznych, pestycydów, zbyt głębokiej orki, 
monokultury, przy jednoczesnym ograniczeniu chowu zwierząt następuje 
degradacja gleby. Nadmierne stosowanie nawozów sztucznych poprzez de-
gradację gleby zubaża ją w wiele mikroelementów i taka gleba nie zapewnia 
roślinom tych cennych składników. Dlatego zawartości ważnych dla zdrowia 
człowieka mikroelementów i innych składników bioaktywnych są drastycznie 
niskie w żywności z rolnictwa intensywnego. 

Aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w glebie należy przy-
wrócić jej żyzność poprzez stosowanie prawidłowego następstwa roślin, 
nawożenia organicznego oraz technologii probiotycznych tj. nawozów or-
ganicznych kompostowanych przy użyciu probiotycznych mikroorganizmów 
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(PM) oraz ochrony roślin z wykorzystaniem PM wzmacnianych fermentowa-
nymi ekstraktami roślinnymi. System ochrony i żywienia roślin z wykorzysta-
niem PM jest szczególnie ważny na plantacjach wieloletnich tj. w sadach  
i chmielnikach. PM utrzymują żyzność gleby, wzmacniają odporność roślin, 
zwalczają patogeny i szkodniki roślin oraz wpływają na skład mikrobiomu 
roślin.

 Żyzna gleba warunkuje skład mikrobiomu zapewniającego do-
bry stan zdrowotny roślin. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w la-
tach 2007-2012 opracowano dobre praktyki w uprawie chmielu ekologicz-
nego z wykorzystaniem PM. Metody ochrony i nawożenia roślin testowano 
w ekologicznej i integrowanej uprawie chmielu. Wykazano, że chmiel można 
uprawiać bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony. 
Stosowano biopreparaty zawierające konsorcja PM przez oprysk na rośliny 
w celu ograniczenia rozwoju chorób i szkodników oraz do kompostowania 
obornika i pociętych pędów po zbiorze chmielu w celu przyspieszenia humi-
fikacji i mineralizacji, a w konsekwencji uaktywnienia składników pokarmo-
wych i zapobieżenia stratom azotu.   

W doświadczalnym chmielniku, w którym stosowano wyłącznie na-
wożenie organiczne obserwowano rokrocznie wzrost zawartości próchnicy 
w glebie. W integrowanym żywieniu chmielu znacząco można ograniczyć 
nawożenie mineralne, bez obniżenia plonu szyszek, stosując doglebowo PM 
oraz kompost z pędów chmielu. Należy użyć 60 L PM na 1 hektar. Mikroor-
ganizmy rozcieńczone wodą stosuje się rozlewając ciecz z pojemnika opry-
skiwacza wzdłuż rzędów roślin za pomocą gumowego węża. W ten sposób 
zużywa się do 2000 L wody na 1 hektar w zależności od typu opryskiwacza 
i prędkości ciągnika. Czynność tę należy wykonać na wiosnę po naprowa-
dzeniu roślin, przed pierwszym oboraniem. Przy takiej dawce PM można 
obniżyć nawożenie azotem o ok. 2/3 tj. wystarczy zastosować 70 kg N/ha 
przy plonie szyszek wynoszącym 2,5 do 3 t/ha. Przy nawożeniu fosforem  
i potasem należy brać pod uwagę wyniki analizy gleby. Przy niskim i średnim 
zaopatrzeniu roślin w te składniki pokarmowe nawożenie nimi można obni-
żyć o 20%. Natomiast wysoki poziom tych składników w glebie pozwala na 
rezygnację z tych nawozów przy stosowaniu preparatów na bazie PM.
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Wacław Wawrzyniak
prowadzi gospodarstwo rolne; od 2003 r. uprawia borówkę 
amerykańską, żurawinę wielkoowocową oraz sad jabłoniowy

PROBIO EMY™ W UPRAWIE 
BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ

 
 Historia naszego gospodarstwa zaczęła się od złości. W poło-
wie lat 90-tych sąsiad pozostawił odłogiem przylegającą do naszego 
siedliska działkę o powierzchni 1,69 ha. Rosły tam m.in. osty i bylice, 
które latem rozsiewały nasiona, a w następnym roku straszyły martwy-
mi łodygami. Po kilku rozmowach z sąsiadem odkupiliśmy tę działkę, 
a złość trzeba było przekuć w działanie. 

Nasz wybór padł na borówkę amerykańską, którą interesowałem się 
już na początku lat 80-tych. Na początku kupiliśmy 36 krzewów kilku odmian 
i przez pięć lat prowadzaliśmy doświadczenia z podłożem i metodą uprawy. 
Od samego początku moje wątpliwości budził torf, który był polecany jako 
podłoże do borówki. Borówka to roślina bardzo blisko spokrewniona z ja-
godą leśną, a ta nigdy nie rosła i nie rośnie na torfowiskach, ale w lasach 
iglastych. Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń sprawdziłem, 
że odpowiednie dla borówki podłoże jest złożone z trocin, igliwia i kory. 
W związku z tym podjęliśmy decyzję o zakupie 500 krzewów i wiosną 2003 
roku wysadziliśmy je na odpowiednio przygotowane stanowisko. Dwa lata 
później posadziliśmy następne 800 szt. Gdy wszystko zdawało się iść w do-
brym kierunku pojawiły się choroby grzybowe, z których najgorsza była szara 
pleśń niszcząca zawiązki owoców i atakująca już dojrzałe owoce. Po dwóch 
latach bezowocnej walki przy pomocy środków chemicznych natknąłem się 
na informację o ProBio Emach™. Wbrew opiniom specjalistów, którzy twier-
dzili, że podnoszą one pH gleby, a borówka wymaga podłoża kwaśnego, 
postanowiłem sprawdzić ich działanie. 
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W pierwszym roku wykonałem trzy opryski w okresie kwitnienia (co 
2 tygodnie) 3% roztworem EmFarma™ z dodatkiem 0,3% Ema5. Natęże-
nie porażeniem szarą pleśnią było znacznie mniejsze. To spowodowało, że 
zdecydowałem się na kolejne 2 zabiegi jesienią, aby utrudnić patogenom 
przezimowanie. To był strzał w dziesiątkę! W następnym roku po wykonaniu 
w okresie kwitnienia 3 zabiegów okazało się, że szara pleśń to już historia,  
a inne choroby grzybowe uległy znacznemu ograniczeniu. Od tej pory sto-
sujemy ProBio Emy™ z bardzo dobrym skutkiem. Jedynym efektem ubocz-
nym jest zdecydowanie lepszy wzrost roślin nieuprawnych tzw. „chwastów”. 
Trzeba je po prostu częściej wykaszać. 

Pożyteczne mikroorganizmy stosujemy w celu przywrócenia w śro-
dowisku glebowym równowagi biologicznej, a nie objawowo, jako pana-
ceum na konkretny problem. Gleba, w której panuje równowaga biologicz-
na jest bardzo skomplikowanym, żywym organizmem. Wszystkie procesy 
przebiegają w niej prawidłowo, a ryzyko porażenia roślin przez patogeny 
jest niewielkie. Trzeba pamiętać, że nie w każdym miejscu można uprawiać 
każdą roślinę. Należy obserwować chwasty, które rosną na polu. To one 
wskazują nam dla jakich upraw gleba jest odpowiednia, jaki gatunek roślin 
znajdzie tam optymalne warunki. Z pola należy zabierać tylko to, co zostanie 
przez nas wykorzystane. Cała masa organiczna powinna na polu pozostać, 
ponieważ składniki pobrane z gleby muszą do niej powrócić. Warto dostar-
czać do gleby odpowiednio przefermentowaną przez pożyteczne mikroor-
ganizmy materię organiczną m.in. w postaci obornika, kompostu, czy poplo-
nów, itp. Gleba zasobna w próchnicę żyje, magazynuje znaczne ilości wody, 
w którą zaopatruje rośliny w okresach suszy, dlatego zabieranie np. słomy 
na cele opałowe jest działaniem krótkowzrocznym, szkodliwym, a w efekcie 
doprowadza glebę do szybkiej degradacji. Zboża pobierają z gleby tylko ok. 
20% składników na wytworzenie ziarna, a ok. 80% na wytwarzanie słomy. To 
wskazuje, że sprzedaż słomy jest nieekonomiczna, gdyż wartość składników, 
które zawiera jest znacznie wyższa niż cena za jaką ją sprzedamy. Nawozami 
sztucznymi możemy uzupełnić tylko niektóre składniki np. azot, fosfor, potas, 
itp. A przecież rośliny pobierają z gleby także całą masę mikroelementów, 
które są niezbędne dla ich prawidłowego wzrostu. 

W zdrowej, normalnie funkcjonującej glebie rośliny żyją w symbiozie 
z mikroorganizmami, które udostępniają im składniki pokarmowe. Stosując 
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nawozy sztuczne zaburzamy ten mechanizm, co odbija się na wartości od-
żywczej roślin, a w efekcie wartości i jakości żywności. Zamiast dostarczać 
pełnowartościowego pożywienia powodują problemy zdrowotne. Nawozy 
sztuczne oraz środki chemicznej ochrony roślin należy stosować tylko  
w przypadku absolutnej konieczności, gdyż degradują środowisko, 
niszczą pożyteczne mikroorganizmy i przyczyniają się do rozwoju pa-
togennej mikroflory. 

Z moich obserwacji wynika, że dostarczając glebie materii organicz-
nej możemy w bardzo istotny sposób wpłynąć korzystnie na jej właściwo-
ści. W naszym gospodarstwie uprawiamy borówkę amerykańską, żurawinę 
wielkoowocową oraz prowadzimy sad jabłoniowy. Przed każdą nową uprawą 
przez przynajmniej dwa lata przygotowujemy podłoże i dopiero później wy-
sadzamy rośliny. W uprawie borówki odpowiednie przygotowanie podłoża 
jest konieczne, gdyż jest to roślina bardzo wymagająca, żyjąca w symbiozie  
z grzybami mikoryzowymi. Grzyby są organizmami żyjącymi tylko w ściśle 
określonym podłożu dlatego użyty materiał ma bardzo duże znaczenie. Nic 
nie da stosowanie szczepionek mikoryzowych jeśli podłożem jest torf. Jeśli  
w przypadku borówki zdecydujemy się na torf to uprawiamy roślinę w spo-
sób zupełnie sztuczny. Taka uprawa staje się trudna, wymaga nawożenia 
oraz chemicznej ochrony, co ma decydujący wpływ na jakość i wartość od-
żywczą owoców. Rośliny uprawiane we właściwym podłożu są zdrowe i przy 
zastosowaniu kilku oprysków ProBio Emami™ z dodatkiem preparatu Ema5™ 
nie wymagają żadnych innych zabiegów. W przypadku borówki bardzo istot-
ny jest również zabieg cięcia krzewów, gdyż niewłaściwie wykonany ma duży 
wpływ na plonowanie i jakość owoców. Istotne jest także zapewnienie krze-
wom jak największej ilości światła słonecznego, gdyż niedobór światła po-
budza wzrost i obniża plon oraz powoduje, że owoce gorzej się wybarwiają  
i o wiele później dojrzewają. Nie wystarczy jednak zatroszczyć się o wytwo-

W naszym gospodarstwie od 2006 r. stosujemy poży-
teczne mikroorganizmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni  

i nie wyobrażamy sobie powrotu do epoki „chemicznej”. 
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rzenie żywności bardzo dobrej jakości. Powinniśmy również starać się, aby 
trafiła ona do konsumenta jak najmniej przetworzona. Dlatego tak istotna 
jest sprzedaż bezpośrednia, bo dzięki niej mamy wpływ na jakość ofe-
rowanego nabywcy towaru, pieniądze które płaci kupujący trafiają do nas 
(eliminujemy pośredników), a klient wie od kogo pochodzi to, co kupuje. 
Wpływa to także na budowanie więzi pomiędzy wytwórcą i konsumentem.

W naszym gospodarstwie od 2006 r. stosujemy pożyteczne mikro-
organizmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni i nie wyobrażamy sobie powrotu 
do epoki „chemicznej”. Wymaga to jednak konsekwencji, wytrwałości i nie 
zrażania się chwilowymi przeciwnościami, lecz przecież wytrwali osiągają na-
prawdę dobre wyniki.

Nasza ekipa składa się z:

• Wacław Wawrzyniak – z wykształcenia technik mechanik samo-
chodowy po kursie rolniczym. Brak wykształcenia rolniczego to 
moim zdaniem zaleta, gdyż pozwala z innej perspektywy spo-
glądać na to co robimy.

• Barbara Wawrzyniak – z wykształcenia technik hodowca, spe-
cjalistka od cięcia krzewów, obserwacji upraw oraz efektywnego 
wykorzystania tego, co wytworzymy.

• Małgorzata Wawrzyniak – absolwentka ochrony środowiska 
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przygotowuje 
się do przejęcia pałeczki w sztafecie pokoleń.
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Antoni Mleczko
od ponad 50 lat prowadzi gospodarstwo ogrodnicze  
w Wilamowicach 

OGRODNICTWO – MOJE ŻYCIE

Ogrodnictwem zajmuję się od 1962 roku. Prowadzę szklarnie  
o powierzchni 3500 m2, w których uprawiam różnorodne rośliny doniczkowe 
ozdobne z liści i kwiatów oraz zioła ciepłolubne.

Przez długi czas w uprawie szklarniowej w walce z chorobami, szko-
dnikami, czy wspomagająco na rozmnażanie, ukorzenianie, czy wzrost ro-
ślin, korzystałem ze środków chemicznych. W konsekwencji odbiło się to 
na zdrowiu ogrodnika i ogrodu, moim i moich upraw. Z roku na rok rośliny 
odmawiały współpracy, słabo korzeniły się, słabo rosły, a w efekcie ich wy-
gląd daleko odbiegał od oczekiwań klientów. Z biegiem czasu konieczne 
stały się poszukiwania nowych gatunków, odmian roślin i nowych środków 
chemicznych, bo te uprawiane dotychczas nie umiały sobie poradzić w sche-
mizowanym środowisku.

Dziś w uprawie roślin szklarniowych i pod osłonami stosuję ProBio 
Emy™: EmFarma™, EmFarma Plus™, Ema5™, Ema5 z wrotyczem™ w różnych 
rozcieńczeniach i mieszankach w zależności od zdiagnozowanej potrzeby. 
Moje szklarnie od 2013 r. zasiedlają pożyteczne mikroorganizmy. Okazało 
się, że są wręcz niezbędne na każdym etapie uprawy: w ukorzenianiu, we 
wzroście, walce z chorobami, szkodnikami, w podlewaniu by utrzymać ro-
śliny w dobrej kondycji. Dzięki probiotechnologii mogłem wrócić do roz-
mnażania i uprawy starych odmian o dwukolorowych liściach, takich 
jak kroton, bluszcz, peperonia, fatshedera. Wymagający kwiat Gardenii 
zaakceptował pożyteczne mikroorganizmy, a jego uprawa stała się dzięki 
nim nie tylko łatwiejsza, ale również efektywniejsza i bardziej opłacalna.  
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 Przy zastosowaniu ProBio Emów™ kwiat ma wyjątkowe walory este-
tyczne, a czas uprawy skrócił się o około dwa tygodnie. Duże zagęszczenie  
i różnorodność gatunków roślin w szklarniach nie wpływa już negatywnie 
na ich kondycję. W ciągu 4 lat stosowania ProBio Emów™ z roku na rok, 
stopniowo, ograniczyłem zużycie środków chemicznych o 80%, a nawożenie  
o 40%. Dziś ze środków chemicznych jeszcze korzystam, ale tylko wtedy, kie-
dy muszę. Bardzo ważny jest dla mnie również fakt, że każdy pracownik może 
wykonywać zabiegi w szklarni bez specjalistycznych szkoleń, a przebywanie  
w zamgławianym pożytecznymi mikroorganizmami pomieszczeniu korzyst-
nie wpływa na nasze zdrowie. 

Od kiedy sam w swojej pracy doświadczyłem efektów stosowania 
biologicznych czynników plonotwórczych w postaci ProBio Emów™, mogę 
sprostać wymaganiom klientów, rosnącej konkurencji, jak i panującym tren-
dom ogrodniczym. Klienci, mówią, że moje rośliny doniczkowe są „żelazne”, 
bo są trwałe i dobrze adoptują się nawet do niekorzystnych warunkach.

Probiotechnologia pozwala uprawiać rośliny zgodnie z prawa-
mi natury. Ponieważ opiera się na pracy żywych, pożytecznych mikro-
organizmów jej stosowanie wymaga elastyczności, otwartości umysłu, 
obserwacji, chęci uczenia się oraz współpracy z Licencjonowanym Do-
radcą Probiotechnologii. Taka kooperacja oparta na wymianie doświad-
czeń przynosi wyjątkowe efekty oraz sprawia, że chciałbym mieć dziś 
znów 20 lat i tą wiedzę co dziś. Bo ogrodnictwo to nie tylko pasja, to 
moje życie. 
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Zbigniew Jakubiec
ogrodnik, od 1980 roku zajmuje się uprawą roślin  

doniczkowych; powierzchnia szklarni: 1500 m2

PROBIO EMY™ NA RATUNEK  
– POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY  

W UPRAWIE ROŚLIN DONICZKOWYCH

ProBio Emy™ na ratunek – pożyteczne mikroorganizmy (...)

Od ponad trzydziestu lat zajmuję się uprawą roślin doniczkowych, 
takich jak: scindapsus, filodendron, peperomia, hypocyrta, paprocie w od-
mianach Kankan, Boston, Fantasy Macho. Papirus, Helianthus oraz Pa-
pirus. Rocznie w mojej szklarni uprawiam do 40 tysięcy roślin. Niestety 
w 2015 roku prawie 80% mojej uprawy hedery zniszczyły choroby i szko-
dniki. Rośliny zupełnie nie nadawały się do sprzedaży. Stosowane do tej 
pory środki chemiczne zawiodły, nie przyniosły żadnych spodziewanych 
efektów. Zacząłem szukać pomocy. Znajomymi ogrodnicy powiedzieli mi  
o pożytecznych mikroorganizmach i ich możliwościach. Skontaktowałem 
się z Licencjonowanym Doradcą Probiotechnologii i wspólnie ustaliliśmy 
plan działania, dawkowanie oraz częstotliwość zabiegów. Moją uprawę ra-
towała EmFarma Plus™, EmFarma™, Ema5™ i Ema5 z wrotyczem™, w róż-
nych rozcieńczeniach i mieszankach. 

W pierwszym etapie wdrażania probiotechnologii stosowałem 
również stopniowo ograniczane dawki chemii (z zachowaniem koniecz-
nych odstępów pomiędzy zabiegami). Na bieżąco monitorowałem efek-
ty przeprowadzanych zabiegów. Pożyteczne mikroorganizmy stosowałem 
w każdej fazie wzrostu roślin – od ukorzeniania do pełnego wzrostu, po-
przez systematyczne i obfite zamgławiania szklarni (do efektu „łzawiących” 
ścian). Po miesiącu wdrażania probiotechnologii uratowanych zostało ok. 
70% roślin przeznaczonych początkowo na zniszczenie. Choroby jak i szko-
dniki roślin na tyle zostały ograniczone w swojej aktywności, że nie stano-
wiły dla nich już zagrożenia.
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Uprawa szklarniowa ma swoją specyfikę. Okres wegetacji roślin  
w szklarni jest krótki, a tym samym wiąże się to z koniecznością sprzedaży  
w określonym terminie. Każda choroba, czy szkodnik to zarówno straty  
w uprawie, jak i opóźnienia w realizacji zamówień i niezadowolenie klienta. 
Dlatego, aby mieć pewność, że uprawiane przeze mnie rośliny będą zdro-
we w szklarni wciąż systematycznie stosuję ProBio Emy™. Stan uprawianych 
roślin jest ściśle kontrolowany przez wykwalifikowanego pracownika stacji 
kontroli i ochrony roślin pod kątem obecności szkodników i chorób. 

Dzięki pożytecznym mikroorganizmom ograniczyłem stoso-
wanie środków chemicznych o około 80%. Zauważyłem, że 99% za-
sadzonych roślin zawsze bardzo dobrze ukorzenia się, nawet w okresie 
jesienno-zimowym i przyjmuje się, a „wypady” roślin zmniejszyły się 
z 300 do 10 szt. tygodniowo. Wybarwienie jak i mięsistość liści są nie-
porównywalne z uprawą chemiczną. To wszystko przekłada się bezpo-
średnio na korzyści ekonomiczne.       
 W przypadku konieczności zastosowania chemicznej ochrony ro-
ślin, po okresie karencji, w celu rewitalizacji i przywrócenia naturalnej bio-
asekuracji przed chorobami zasiedlam szklarnię pożytecznymi mikroorga-
nizmami. 

Dzięki temu, że stosuję pożyteczne mikroorganizmy polepszył 
się również mój stan zdrowia – nie dokuczają mi już alergia i problemy 
skórne. Dziś nie wyobrażam sobie, że mógłbym przestać korzystać  
z ProBio Emów™. 
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Kazimierz Kosakowski
Licencjonowany Doradca Probiotechnologii;  
od 1994 wraz z żoną prowadzą rodzinne gospodarstwo  
rolne o specjalizacji: hodowla koni, ferma brojlerów kurzych  
oraz uprawy polowe.

DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU 
GOSPODARSTWA ROLNEGO 
Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
I ZASADY MINIMUM INGERENCJI

DOŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PROWADZENIA GOSPODARSTWA (...)

Razem z żoną prowadzimy wielokierunkowe gospodarstwo rol-
ne: uprawa zbóż, hodowla i chów koni oraz odchów brojlerów kurzych.  
Od dziewięciu lat prowadzimy doświadczenia z kompozycjami pożytecz-
nych mikroorganizmów o probiotycznych właściwościach w celu wypraco-
wania skutecznej ochrony roślin oraz bioasekuracji chowu i hodowli. Choć 
stosowanie probiotyków wymaga od rolnika większej wiedzy, doświadcze-
nia oraz praktycznego wyczucia, to taki wysiłek opłaca się.

Naturalne technologie eliminują problemy związane z negatywny-
mi skutkami stosowania środków chemicznych. Stanowią skuteczną alter-
natywę dla konwencjonalnej agrochemii. Gospodarstwo zrównoważone 
pojmujemy jako zintegrowany system uprawy roślin oraz chowu i hodowli 
zwierząt. Polega on na takim gospodarowaniu, w którym na każdym eta-
pie należy zachować maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno dla 
roślin, zwierząt, środowiska naturalnego jak i ludzi, którzy mają korzystać 
z plonów naszej pracy. Uprawa gleby konwencjonalnymi metodami pole-
ga na głębokim mechanicznym uprawianiu ziemi, chemicznym nawożeniu 
i ochronie roślin oraz totalnym usuwaniu chwastów.

Od wielu lat mówi się o zjawisku jałowienia gleb oraz konieczno-
ści stosowania coraz silniejszych środków chemicznej ochrony roślin i co-
raz droższych nawozów. Dopiero od niedawna mówi się o skumulowanym 
wpływie takiego sposobu gospodarowania na środowisko oraz na jakość 
żywności w ten sposób wytwarzanej.

Stosowanie środków chemicznych, nierzadko „na zapas” jest nie-
stety szeroko rozpowszechnione. Taki sposób uprawy, choć postrzegany 
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jako wygodny pozostawia w ogniwach łańcucha pokarmowego chemiczne 
substancje, które wpływają bardzo negatywnie na środowisko naturalne 
i na nas. Mając na względzie troskę o dobrostan środowiska oraz najwyższą 
jakość biologiczną żywności poszukiwaliśmy skutecznej alternatywy.

Systematycznie wprowadzamy probiotyki w połączeniu z prepara-
tami ziołowymi, w celu zmniejszania zapotrzebowania na środki chemiczne 
tam, gdzie można się bez nich obejść. Wieloletnie badania i obserwacje 
pozwoliły na uzyskanie powtarzalnych, dobrych wyników w zakresie upra-
wy zbóż, dobre plonowanie oraz znakomitą jakość uzyskiwanych plonów. 
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób stosowania ProBio Emów™  
w uprawie żyta. 

Tabela 1. Wyniki stosowania zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych stosowanych w latach  
2011-2012 w uprawie żyta odmiany Gradan.

wyszczególnienie zabiegi uprawowe 
i pielęgnacyjne dawka, jednostka wynik obserwacji wynik ostateczny

powierzchnia 
 w ha - 17

nie stwierdzono 
występowania 
chorób

wysoka zdrowot-
ność roślin

podorywka brona talerzowa
nie stwierdzono 
występowania 
szkodników

zwiększenie plonu

nawożenie obornik drobiowy 5,0 t/ha

krótsze zaleganie 
wody roztopowej
w zagłębieniach, 
miejscach wymok-
nięć

mniejsze
koszty nawożenia
mineralnego
i zakupu paliwa

uprawa przedsiew-
na

orka płytka
+ siew 120 kg/ha mniejsze zapotrze-

bowanie mocy
czysta, wysokiej 
jakości słoma

oprysk  
probiotykiem

EmFarma™ 3 l/ha
plon ziarna 48,8 
dt/haEmFarma plus™ 2 l/ha

Florovit 2 l/ha

oprysk na chwasty Glean 75 wg 23,5 g/ha

nawożenie Saletra amonowa 86 kg/ha

oprysk  
probiotykiem

EmFarma™ 10 l/ha

Ema5™ 1 l/ha

Florovit 3 l/ha
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Należy pamiętać, że nie można beztrosko zbierać plonów nie pozo-
stawiając w glebie czegoś w zamian. W naszym gospodarstwie stosujemy 
obornik drobiowy fermentowany ProBio Emami™, który znakomicie zastępu-
je nawozy sztuczne. Można oczywiście korzystać z innych nośników substan-
cji organicznej i składników odżywczych, np. słomy.

Tabela 2. Wartość obornika

wyszczególnienie N P2O5 K2O wartość 1 tony

słoma 4 - 7 kg 2 - 3 kg 12 - 22 kg 53 - 93 zł
15% wilg.

obornik drobiowy 20 - 35 kg 17 - 25 kg 17 - 25 kg 174 - 298 zł
50% wilg.

obornik trzodowy 11,7 kg 9,3 kg 16,3 kg 124 zł
80% wilg.

obornik bydlęcy 11,9 kg 7,1 kg 16,7 kg 116 zł
80% wilg.

obornik koński 10 kg 6,1 kg 18 kg 108 zł
75% wilg.

Podobnych zasad należy przestrzegać w chowie i hodowli zwierząt. 
My gospodarujemy zgodnie z zasadą: lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie 
oznacza to jednak kilkukrotnego szczepienia, antybiotyków czy dezynfekcji 
na każdym kroku. Postawiliśmy na zupełnie odmienne podejście. W hodowli 
i chowie zwierząt uzyskujemy bardzo dobre wyniki stosując bioasekurację  
w pomieszczeniach, a w karmieniu mieszankę probiotyczno-ziołową.

W naszym gospodarstwie hodowla i chów zwierząt ukierunkowany 
jest na: hodowlę koni oraz tucz brojlerów kurzych. U koni probiotyki stosu-
jemy w żywieniu oraz do bioasekuracji stajni, wybiegów, pastwisk. Dzięki za-
stosowaniu pożytecznych mikroorganizmów uzyskaliśmy wiele pozytywnych 
rezultatów. Wchodząc do stajni nie dusimy się od oparów amoniaku, a za-
pach obecnie jest co najmniej neutralny. Konie, które otrzymują probiotyk 
jako dodatek do paszy treściwej prawie w ogóle nie kolkują (jeśli się zdarzają 
kolki, to nie są to kolki żywieniowe). Stosując niewielkie dawki – 10-20 ml na 
1 dorosłego konia, zabezpieczamy prawidłową pracę układu pokarmowego 
oraz wpływamy pozytywnie na samopoczucie i spokój naszych koni.

Najlepsze i najszersze doświadczenie ze stosowaniem probiotyków 
mamy w odchowie i tuczu brojlerów kurzych (100 000 sztuk w jednym cy-
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klu). W tym szczególnym przypadku probiotyki stosujemy w dwóch celach.  
Po pierwsze, by zadbać o środowisko bytowania ptaków, by zasiedlić śro-
dowisko pożytecznymi mikroorganizmami, zabezpieczyć – bioasekurować 
zwierzęta przed skutkami gnicia i dominacją mikroflory patogennej, która 
jest źródłem rozwoju chorób i szkodników.

Drugim elementem zapewnienia dobrostanu zwierząt jest zastosowa-
nie probiotyków bezpośrednio na zwierzęta. Można stosować takie zabiegi jak:

• zamgławianie,
• opryskiwanie,
• podawanie jako dodatku do picia i paszy.
Wdrożenie pełnego programu biologizacji chowu i hodowli zwie-

rząt w skojarzeniu z zastosowaniem preparatów probiotyczno-ziołowych, 
daje możliwość odchowania (jak w naszym przypadku) kurcząt, które są źró-
dłem mięsa o znakomitych walorach smakowych, kulinarnych, dietetycznych 
i zdrowotnych.

Nasze obserwacje i doświadczenie w stosowaniu probiotyków i ziół 
pokazuje ścisłe zależności i współdziałanie tych dwóch grup terapeutyków 
naturalnych. Dlatego postanowiliśmy skonsolidować ich działanie tworząc 
preparat probiotyczno-ziołowy, który łączy zalety jednego i drugiego. Pre-
parat ten testujemy na naszej fermie uzyskując możliwość odchowu kurcząt 
z bardzo dużym ograniczeniem preparatów dezynfekcyjnych, wyeliminowa-
niem stosowania szczepionek oraz antybiotyków.

Biologizacja chowu kurcząt umożliwia stosowanie na naszych polach 
obornika drobiowego o wysokiej jakości, bezpiecznego dla środowiska. Na-
sze doświadczenie jednoznacznie potwierdza, że dobrze przefermentowany 
obornik podnosi naturalną żyzność gleb. Żyzna gleba jest bogata w życie 
biologiczne, które jest źródłem materii organicznej. Dominująca pożyteczna 
mikroflora uaktywnia jej procesy humifikacji i mineralizacji hamując gnicie,  
co radykalnie ogranicza aktywność patogennej mikroflory. Tym samym natu-
ralnie żyzna gleba wspomaga odporność roślin, co pozwala na unikanie bądź 
ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. 

Nasze doświadczenia w pełni potwierdzają tezę wysuniętą przez 
naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mówiącą o tym, że  
w najbliższej przyszłości ProBio Emy™ mogą stanowić pierwszy krok  
w przejściu z rolnictwa konwencjonalnego (bazującego na chemii) do 
rolnictwa, które poprawnie rozwijając się, byłoby przy tym ekonomicz-
ne, ekologiczne i społecznie opłacalne… (Grzelak, 2007).
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Adam Skonieczny
ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Informatyki  
w Łodzi na kierunku sieci komputerowe. Od 2008 roku,  
przy wsparciu rodziców prowadzi gospodarstwo rolne  
o pow. 23 ha o specjalizacji: hodowla kóz. Od 2011 roku  
gospodarstwo posiada certyfikat Gospodarstwa Ekologicznego 
na produkcję roślinną i zwierzęcą.

Adam, Piotr Skonieczny
Od 1980 r. prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 9,13 ha, 

dziś pomaga synowi. Początkowo specjalizował się w hodowli 
bydła mlecznego i owiec. W 1994 r. przekształcił swoje gospodar-

stwo w Gospodarstwo Hodowlane Kóz Rasy Barwnej Uszlachet-
nionej, w 2000 r. poszerzył działalność o hodowlę szynszyli. 

ZASTOSOWANIE PROBIOTECHNOLOGII  
W CHOWIE I HODOWLI KÓZ

Hodowlą kóz zajmujemy się od ponad 20 lat. Ten czas poświęci-
liśmy na prowadzenie wytężonych prac hodowlanych nad uzyskaniem jak 
największej wydajności mlecznej. Poprzez selekcję oraz odpowiednie krzy-
żowanie uzyskaliśmy kozy o wysokiej wydajności mlecznej, odpowiednim 
pokroju, ale bardzo wrażliwe na warunki środowiskowe i podatne na cho-
roby wymion. Uzyskanie wysokich wydajności zbiegło się w czasie z nieko-
rzystnym zjawiskiem „zmęczenia” budynku. Mimo stosowania zabiegów 
dezynfekcyjnych nie udało się uchronić zwierząt przed chorobami wymion 
wywołanymi zakażeniem gronkowcem. Po wykonaniu szeregu badań la-
boratoryjnych zastosowaliśmy leczenie antybiotykami oraz autoszczepion-
ką wyhodowaną ze szczepów bakterii pochodzących od zainfekowanych 
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kóz. Leczenie antybiotykami przynosiło jedynie doraźne efekty, niestety  
w dłuższym okresie okazywało się nieskuteczne. Kozy – jedna po drugiej 
– traciły mleko, lub dawały mleko niskiej jakości z dużą liczbą komórek so-
matycznych i drobnoustrojów. Słabe parametry mleka wpływały niekorzyst-
nie na cenę surowca dostarczanego do mleczarni. Wysokie koszty leczenia  
i utrzymania stada oraz malejące dochody spowodowały, że zaczęliśmy 
szukać alternatywy dla konwencjonalnego leczenia i sposobu utrzymania 
stada. Zrezygnowaliśmy z mineralnych i witaminowych dodatków paszo-
wych oferowanych przez renomowane firmy oraz z wysokobiałkowych do-
datków paszowych. 

Szukaliśmy metody, która pomogłaby podnieść odporność naszych 
zwierząt. I tu z pomocą przyszły nam konsorcja pożytecznych mikroorgani-
zmów. W maju 2009 r. zaczęliśmy wdrażać probiotechnologię w hodowli 
kóz. Początkowo stosowaliśmy Pro-Biotyk(em15)® do rewitalizacji wody – 1 L 
preparatu na 1000 L wody. Następnym krokiem było zastosowanie Pro-Bio-
tyku(em15)® do przygotowania sianokiszonki. W tym celu wyposażyliśmy 
naszą prasę zwijającą w aplikator do zakiszaczy. Do zakiszania stosowali-
śmy ok. 0,9 L na belę o wadze 900 kg. Uzyskana sianokiszonka bardzo do-
brze się przechowywała, miała przyjemny zapach i była chętnie spożywana 
przez zwierzęta.

 Do fermentacji obornika używamy EmFarma Plus™. Kozy utrzymy-
wane są na głębokiej ściółce, obornik usuwany jest raz w roku. Co tydzień 
wykonujemy zabieg opryskiwaczem plecakowym zużywając 5 L EmFarma 
Plus™ na całą powierzchnię koziarni (220 m2). Aby cały budynek inwentarski 
zasiedlić pożyteczną mikroflorą zamgławiamy go co dwa tygodnie (kuba-
tura 3500 m3).

Należy podkreślić, że odkąd stosujemy probiotechnologię  
w naszej koziarni nie używamy antybiotyków. Zwiększyła się również 
strawność pasz, poprawiła się odporność oraz zdrowotność zwierząt. 
Świadczą o tym wyniki badań mleka zamieszczone w tabeli (dotyczą one 
roku 2009). 
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miesiąc liczba drobnoustrojów w tys. komórki somatyczne w tys.

maj 1433 1803

czerwiec 932 1663

lipiec 410 1342

sierpień 153 1161

wrzesień 91 866

październik 29 638

listopad 28 618

Obecnie żywienie kóz oparte jest wyłącznie na paszach wytwarza-
nych w naszym gospodarstwie. Do paszy treściwej dodajemy 5 kg Boka-
shi (wytworzonego w gospodarstwie) na tonę śruty. Należy pamiętać, że  
w przypadku skarmiania kiszonki szczepionej Pro-Biotykiem (em15)® nie ma 
potrzeby dodawać Bokashi do paszy. 

Konsorcja pożytecznych mikroorganizmów zastosowaliśmy również 
w przydomowej oczyszczalni ścieków, która została zbudowana w 1993 r.  
i wymagała wymiany złoża żwirowego. Stosowaliśmy 3 L EmFarma Plus™ na 
3 m3 osadnika, raz na dwa tygodnie. Po trzech miesiącach systematycznego 
stosowania ProBio Emów™ oczyszczalnia została udrożniona i pozbawiona 
nieprzyjemnych zapachów, a osady zalegające na dnie osadnika uległy roz-
puszczeniu.

Od jesieni 2009 roku pożyteczne mikroorganizmy wprowadziliśmy 
również do uprawy roślin na całej powierzchni gospodarstwa. ProBio Emy™ 
są stosowane przed uprawkami pożniwnymi w formie oprysku na ścierniska 
EmFarma Plus™ (20 L/ha), jako zaprawa do materiału siewnego EmFarma™  
(1 L/100 kg ziarna) oraz jako odżywka na rośliny w trakcie okresu wegetacji 
– trzy zabiegi EmFarma Plus™ (10 L na każdy zabieg).
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FERMENTOWANA GNOJOWICA I OBORNIK  Z PRZEMYSŁOWEGO CHOWU (...)
Paweł Grześkowiak

prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 32 ha.  

Podstawowa specjalizacja - chów świń. 

FERMENTOWANA GNOJOWICA  
I OBORNIK Z PRZEMYSŁOWEGO 

CHOWU ŚWIŃ ŹRÓDŁEM  
PRÓCHNICY W GLEBIE

FERMENTOWANA GNOJOWICA I OBORNIK Z PRZEMYSŁOWEGO CHOWU (...)

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 32 ha. 
Głównym źródłem dochodu jest chów świń, w cyklu zamkniętym. Stado 
podstawowe liczy 60 loch. 

W konwencjonalnym chowie świń w moim gospodarstwie (bez sto-
sowania pożytecznych mikroorganizmów) zachorowalność trzody była bar-
dzo duża. Wpływało to na konieczność stosowania chemicznych środków 
do dezynfekcji oraz wprowadzenia kilku szczepień profilaktycznych loch,  
a nawet prosiąt, w celu utrzymania należytej zdrowotności. Powodowało 
to wzrost kosztów oraz bardzo dużą emisję odorów w chlewni zwłaszcza,  
w tucznikach. 

Po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów całkowicie wy-
eliminowane zostały niektóre chorób, a występowanie innych ograniczo-
no. Emisja odorów ustała prawie całkowicie. Wzrosła efektywność głównie  
w rozrodzie, przyrostach i mięsności. Lepsze wykorzystanie składników pokar-
mowych pozwoliło na zmniejszenie ilości podawanego białka w paszy. Anty-
biotyki stosowane są profilaktycznie tylko u loch, ale już raz na 5-6 miesięcy.  
 
 Dawniej gnojowica powodowała szereg problemów, m.in.: nad-
mierny wylęg much w okresie letnim. Ich występowanie można było ograni-
czyć tylko chemicznymi preparatami. Bardzo dużym problemem był również 
kożuch podrusztowy w szambach podziemnych, czy odory i toksyny wydzie-
lające się po wywiezieniu gnojowicy na glebę. W 2007 roku po raz pierwszy 
zaszczepiłem gnojowicę pożytecznymi mikroorganizmami. Dzięki temu po-
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woli lecz systematycznie zanikał kożuch, a po spuszczeniu do zbiornika pod-
ziemnego dominująca w gnojowicy pożyteczna mikroflora wyzwalała proces 
czyszczenia kanału spustowego, który wcześniej często się zatykał. W ciągu 
ostatnich lat nie było potrzeby czyszczenia go ani razu. Trzeba podkreślić, że 
od czasu stosowania ProBio Emów™, spuszczaniu gnojowicy nie towarzyszy 
emisja uciążliwych odorów w chlewni jak i jej otoczeniu. Z czasem oprócz 
higienizacji następowało stopniowe ograniczenie występowania much. 

Gnojowica niefermentowana miała niską zawartość składników po-
karmowych. Wykonane próby w laboratorium w Lesznie wykazały, że gno-
jowica fermentowana ma dwa razy większą zawartość makro składników jak  
i mikroelementów. Wyniki te zachęciły mnie do stosowania przefermento-
wanej gnojowicy jako nawozu dolistnego. Od dwóch lat stosuję autorską 
metodę, która polega na oprysku zboża przefermentowaną gnojowicą, któ-
ra dojrzewa minimum 6 miesięcy. Taki zabieg zapobiega chorobom i do-
żywia rośliny. W ten sposób przefermentowana gnojowica bardzo dobrze 
zastępuje nawozy dolistne. Obornik przed zastosowaniem pożytecznych mi-
kroorganizmów był słomiasty i niewielka jego ilość była odpowiednia do na-
wożenia. Duży udział fermentacji termofilnej powodował, że główne skład-
niki pokarmowe „odparowywały”. Nawożenie takim obornikiem hamowało 
humifikację materii organicznej. Taki obornik rozkładał się w ciągu kilka lat. 
Od kiedy szczepię obornik pożytecznymi mikroorganizmami i układam go  
w pryzmę jednocześnie dobrze ugniatając, jego objętość po kilku miesią-
cach składowania zmniejsza się o ok. 30%. Pryzma nie przepalała się. Obor-
nik uzyskał brązową, a miejscowo czarną barwę. Wyniki wykonanych prób 
glebowych wykazały dwukrotny wzrost fosforu i potasu i w normie poziom 
magnezu. Odczyn pH 6,9-7,6. Jako ciekawostkę podam, że łubiny upra-
wiam na IV b i V klasie bonitacyjnej bez nawozu. Przed siewem stosuje-
my wiosną tylko gnojowicę w ilości 3 m³/ha. Na całym areale w sezonie 
ograniczyłem nawożenie nawozami fosforowo-potasowymi o 7 ton. Nawozy 
azotowe stosuję w dawce zależnej od potrzeby rośliny i warunków przezimo-
wania. Jednak po zastosowaniu ProBio Emów™ ograniczyłem je o ok. 4 tony 
rocznie. Gleba po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów po 4 latach 
ich stosowania ma strukturę przepuszczalną i nie tworzą się zastoiska wody  
w czasie intensywnych opadów deszczu. W czasie niedoboru wody rośliny 
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żyjące w coraz powszechniejszej i silniejszej symbiozie z pożyteczną mikro-
florą wydają całkiem zadowalające plony. I tak w 2010 r. plony z 1 ha wynio-
sły: pszenica od 5-8 ton, pszenżyto 6-7 ton, jęczmień ozimy ok. 7 ton, łubin 
średnio 5 ton. 

Zastosowanie w chowie świń oraz upraw polowych ProBio Emów™ 
czyli kompozycji pożytecznych mikroorganizmów ograniczyło koszty, popra-
wiło dobrostan stada i gleby. Nade wszystko probiotechnologia pozwala 
na radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i eliminuje problem 
uciążliwości odchodów zwierzęcych. Probiotechnologia wszechstronna 
w zastosowaniu stwarza realną szansę na przywrócenie gnojowicom 
i obornikom naturalnych właściwości nawozowych. Tak trudne do rolni-
czego zagospodarowania w przemysłowym rolnictwie mogą na nowo dzia-
łać strukturotwórczo w glebie. W glebie nawożonej zdrowym obornikiem  
i gnojowicą następuje powolny, ale stały wzrost zawartości materii organicz-
nej i próchnicy, a nie jej likwidacja. Ostatnie dwa lata anomalii pogodowych 
pozwoliły zaobserwować, że w porównaniu z sąsiednimi polami uprawia-
nymi konwencjonalnie coraz silniejsza obecność probiotycznej mikroflory  
w glebie łagodzi skutki zarówno suszy jak i nadmiaru wody. Probiotechnolo-
gia pozwala również na bezpieczne i niekonfliktowe funkcjonowanie dużych 
skupisk zwierząt hodowlanych, nawet w bliskich sąsiedzkich odległościach 
od domostw i siedlisk. Powszechnie panująca opinia o gnojowicy pochodzą-
cej z chowu i hodowli trzody mówi o zakwaszaniu gleby. Jednak, co wynika  
z moich doświadczeń, zastosowanie kompozycji pożytecznych mikro-
organizmów do jej fermentowania absolutnie tego nie potwierdza.  
Pozwala to na niskonakładowy powrót dobrych praktyk rolniczych.

Gleba po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów 
po 4 latach ich stosowania ma strukturę przepuszczalną 

i nie tworzą się zastoiska wody  
w czasie intensywnych opadów deszczu.
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dr inż. Andrzej Mandecki
Prezes Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. 

Jacek Rafalski
Kierownik gospodarstwa Lisnowo Stadnina Koni Nowe Jankowice 

dr inż. Jerzy Żółkowski
SGGW Warszawa

WPŁYW STOSOWANIA KONSORCJÓW 
POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW  

NA POPRAWĘ MIKROKLIMATU W BUDYNKACH 
INWENTARSKICH I NA ZDROWIE ZWIERZĄT

 (na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach  
8-9.08.2013 r. w Nowych Jankowicach przez mgr Agnieszkę Wiechrowską  

i dr inż. Jerzego Żółkowskiego).
 

WPŁYW STOSOWANIA KONSORCJÓW POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW (...)

Badania nad wpływem stosowania konsorcjów pożytecznych mi-
kroorganizmów na poprawę mikroklimatu w budynkach inwentarskich i na 
zdrowie zwierząt rozpoczęto w lipcu 2013 roku w Stadninie Koni „Nowe 
Jankowice”. Stadnina posiada około 2500 sztuk bydła, w tym 900 krów oraz 
około 200 koni. Zwierzęta są utrzymywane w 3 gospodarstwach Nowe Jan-
kowice, Lisnowo i dwóch folwarkach – Widlice i Bogdanki oraz Mędrzyce  
z folwarkiem Szarnoś. Kultura chowu bydła jest bardzo wysoka o czym świad-
czy wysoka wydajność mleczna krów w Szarnosiu ponad 12 tys. litrów, w Li-
snowie i Nowych Jankowicach około 12 tys. litrów. Krowy są utrzymywane  
w 2 oborach wolnostanowiskowych - Lisnowo i Nowe Jankowice zaś w Szar-
nosiu jest jeszcze obora uwięziowa dla 100 krów. W Lisnowie i Widlicach zo-
stały zmodernizowane budynki do odchowu jałowizny i młodych byków. Są to 
budynki, gdzie zwierzęta są utrzymywane systemem wolnostanowiskowym  
z wydzielonymi wiatami do karmienia i legowiskami na głębokim oborniku. 
W podobnym systemie są utrzymywane krowy zasuszone i tam są porodów-
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ki – wolnostanowiskowe, wg przepisów UE krowy nie mogą rodzić na uwięzi. 
Z pomocą środków finansowych UE i współpracy z Instytutem Zootechniki  
w Krakowie wybudowano bardzo nowoczesne cielętniki. Pod wiatą cielę-
ta są utrzymywane w budkach pojedyńczych lub zbiorowych po 10 sztuk. 
Stadnina we współpracy z Instytutem Zootechniki prowadzi też badania nad 
utrzymaniem krów w „szopach” zadaszonych (Lisnowo), w celu określenia 
wpływu tego systemu utrzymania na zdrowie krów i ich wydajność mleczną  
(dr inż. Andrzej Kaczor Instytut Zootechniki Kraków). W stadninie wprowadzo-
ne są bardzo nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła. Określana jest 
wartość biologiczna siary – ilość ciał odpornościowych (siaromierz) oraz ilość 
ciał odpornościowych (immunoglobulin) jaką pobrał cielak (refraktometr). 
Wprowadzono odzysk ciepła z porodówki do podgrzewania wody do 60ºC 
dla potrzeb gospodarczych. Wprowadzono różne systemy „pedometrów” 
do określania ruchliwości krów i czasu przeżuwania, w ten sposób określa się 
czy krowa jest w rui lub jej kondycję zdrowotną.

Stosowana jest kontrola przyrostów młodego bydła. Zwierzęta mają 
założone w uszach odpowiednie „czipy” i kiedy przechodzą przez bramkę 
– wagę notowana jest ich masa ciała. To wszystko świadczy jak nowocze-
snym gospodarstwem są Nowe Jankowice. Można określić, że jest to go-
spodarstwo wzorowe, dlatego ubiegaliśmy się, aby w takim gospodarstwie 
przeprowadzić badania nad wpływem stosowania konsorcjów pożytecznych 
mikroorganizmów na poprawę mikroklimatu w budynkach inwentarskich – 
zdrowie zwierząt i użytkowość. Przed zastosowaniem ProBio Emów™ poziom 
kłopotliwych gazów był następujący: NH3 – 40 ppm (norma 22 ppm), H2S – 
0,8 ppm ppm (norma 5ppm). Po wielokrotnym zamgławianiu obory poziom 
NH3 zmniejszył się do 7-12 ppm. 

W okresie upałów nawet codziennie stosowane jest zamgławianie, 
rutynowo 2 razy w tygodniu. Wydajność mleczna krów w Szarnosiu wynosi 
ponad 12 tys. litrów. W przypadku silniejszej emisji gazów załoga sama do-
maga się zamgławiania. W pozostałych gospodarstwach Lisnowo i Nowe 
Jankowice również stwierdzono znaczne ograniczenie poziomu amoniaku  
i siarkowodoru. W cielętnikach, w których poprawie uległ mikroklimat, 
stwierdzono ograniczenie upadków z 8% do 3%. Cielęta, które chorowały na 
zapalenie płuc mniej kasłały (NH3 nie podrażniał ich krtani), tam gdzie wystą-
piła grzybica (Widlice) kilka tygodni po „zamgławieniu” schorzenie ustąpiło. 
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W budynkach, a zwłaszcza w cielętnikach i porodówkach zauważono ograni-
czenie ilości much. W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Obory, 
w którym od około 15 lat stosowane jest zamgławianie roztworem wodnym 
z konsorcjami pożytecznych mikroorganizmów, w cielętnikach i oborach nie 
ma już much, a grzybica nie występuje. Obory w tym Zakładzie zamgła-
wia się 2 razy tygodniowo. W Nowych Jankowicach wprowadzono również 
„zamgławianie” dojarni, poczekalni przed udojem. Prawdopodobnie miało 
to wpływ na ograniczenie komórek somatycznych w mleku. Prowadzone są 
badania jaki wpływ może mieć ograniczenie NH3, H2S w poczekalniach na 
rozród krów na „zagnieżdżanie się” zarodków. 

W stajniach Stadniny Koni Nowe Jankowice pomieszczenia również 
zamgławia się ProBio Emami™.10 Prezesi Spółek Hodowlanych w Gałowie  
i Dobrzyniewie, po zapoznaniu się z efektami stosowania ProBio Emów™  
w Nowych Jankowicach zaczęli wdrażać probiotechnologię w chowie trzody 
i bydła.

Jesteśmy przekonani, że powszechne stosowanie biologicznych 
czynników w chowie zwierząt w postaci konsorcjów pożytecznych mi-
kroorganizmów, to szansa na ograniczanie toksycznej chemii. To wła-
ściwy kierunek dla polskiego rolnictwa, który poprawi stan środowiska 
i pozwoli na trwały i zrównoważony rozwój. 

Prowadzono również obserwacje wpływu ProBio Emy™ na kon-
systencję obornika – mineralizację słomy. Poczyniono obserwacje w gospo-
darstwie Jana Sęktasa ze wsi Krzyżanów gm. Mrozy, który dodaje pożytecz-
ne mikroorganizmy do zakiszanej kukurydzy i traw. Krowy są utrzymywane 
na głębokim oborniku w budynku, dawnej stodole. Są czyste, ponieważ do-
brze przefermentowany i zmineralizowany obornik nie przylega do sierści.  
Wartość odżywcza tego obornika jest wyższa, gdyż włókno słomy zostało 
zmineralizowane i stanowi gotowy łatwo przyswajalny pokarm dla roślin  
w postaci metabolitów probiotycznych mikroorganizmów.

10 Szerzej o pomiarach prowadzonych z Stadninie Koni Nowe Jankowice w tekście pt. 
„Określenie poziomu stężenia szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich w SK 
Nowych Jankowicach po zastosowaniu konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów”  
autorstwa; inż. zoot. J. Sztompki, mgr inż. zoot. K. Warchulskiej, dr n. rol. J. Żółkowskiego
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Edward Warych
Dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego  
w Brodach. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem stosowanego w Brodach 
systemu opartego na wykorzystaniu zadaszonej, jednostronnie 
zamkniętej płyty obornikowej jako obory i wytwarzaniu wysokiej 
jakości kompostu oraz gnojowicy z udziałem ProBio Emów™. 
Współzałożyciel i Prezes jednej kadencji Krajowego Związku 
Producentów Rzepaku.

PROBIOTECHNOLOGIA 
 W CHOWIE BYDŁA I OWIEC

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody jest jednostką Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Położone jest ok. 50 km na zachód 
od stolicy Wielkopolski. Od północnego zachodu graniczy z Rezerwatem 
im. Bolesława Papiego na jeziorze Zgierzynieckim – ostoją rzadkich gatun-
ków ptaków wodno-błotnych. Od 1957 roku, do dziś, majątek Brody jest 
jednym z gospodarstw doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Powierzchnia gospodarstwa to ok. 900 ha, w tym. 500 ha powierzch-
ni towarowej (przeznaczonej na podnoszenie dochodowości gospodarstwa)  
i ok. 400 ha powierzchni paszowej (przeznaczanej na samozaopatrzenie 
w karmę bydła mlecznego i owiec), w tym: 133 ha użytku ekologicznego. 
Gospodarstwo posiada 600 sztuk bydła i 900 sztuk owiec. Rasy dostoso-
wane są do trudnego środowiska (podmokłe i okresowo zalewane tereny).

Pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia, a więc ponad 25 lat temu, 
zaczęły się w gospodarstwie pierwsze próby z preparatami mikrobiologicz-
nymi. Początkowo stosowane preparaty pochodziły z niemieckich gospo-
darstw biodynamicznych, zrzeszonych w organizacji DEMETER. Jednak 
prawdziwym przełomem okazała się technologia konsorcjów probiotycz-
nych mikroorganizmów. W 2003 r. gościł w Polsce na XXVIII Międzynaro-
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dowym Sympozjum Mikrobiologicznym w Rogowie prof. Teruo Higa twórca 
innowacyjnej technologii wykorzystania mikroorganizmów do biologizacji 
środowiska. Od tamtej pory w Brodach stosuje się preparaty zawierające 
pożyteczne mikroorganizmy o probiotycznym działaniu. 

 W Brodach przyjęto system łączący największe i najmniejsze formy 
życia: czyli bydło i mikroorganizmy, w synergiczny konglomerat skutecznie 
poprawiający walory środowiskowe, takie jak żyzność gleb, czystość wód 
gruntowych, jakość powietrza w budynkach inwentarskich czy zdrowotność 
zwierząt, co bardzo wyraźnie odzwierciedlają wskaźniki plonowania i wydaj-
ności. Przeżuwacze i ich drobnoustroje jelitowe to jeden z najpopularniej-
szych przykładów współdziałania mikroorganizmów z dużymi zwierzętami.  
W żwaczu krowy – cienkościennym worku z błoną śluzową pokrytą listkowa-
tymi brodawkami, ułatwiającymi mechaniczne rozdrabnianie pokarmu nie 
ma enzymów trawiennych, pokarm zaś jest trawiony jedynie dzięki enzymom 
zawartym w paszach oraz enzymom pochodzącym od bakterii i pierwotnia-
ków. Żwacz jest całkiem sporym zbiornikiem fermentacyjnym – poj. ok. 160 
litrów. Zawiera m.in. bakterie, wytwarzające enzymy rozkładające celulozę 
oraz pierwotniaki z grupy orzęsków, biorące udział w przemianach węglo-
wodanowo-białkowych. W pierwszym przedżołądku bytują miliony mikroor-
ganizmów różnych typów:

• beztlenowce, najliczniejsze w treści żwacza,
• względne beztlenowce, 
• beztlenowe pierwotniaki,
• beztlenowe grzyby. 

Wśród gatunków zamieszkujących żwacz wymienić warto, pocho-
dzące ze szczepów Succinomonas, Butyrivibrio, Selenomonas, Bacteroides, 

Streptococcus, Ruminococcus, Eubacterium, Clostridium, pierwotniaki, 
grzyby oraz inne organizmy. Mikroorganizmy stanowią aż 10% objętości pły-
nu żwaczowego. Jeśli do żwacza dostaną się z pożywieniem bakterie cho-
robotwórcze, są eliminowane przez pożyteczne mikroorganizmy. Odczyn  
w żwaczu waha się między 6 a 7, co dla większości bakterii oznacza sprzyja-
jące warunki.

PROBIOTECHNOLOGIA 
 W CHOWIE BYDŁA I OWIEC
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Mikroorganizmy żwacza są nieswoiste, tzn. występują także  
np. w jelicie grubym i środowisku zewnętrznym. Do jelita dostają się często 
wraz z pokarmem. Dlatego jest możliwa ścieżka bezpośredniego działania 
na skład mikroflory przez stosowanie preparatów dodawanych do wody 
albo paszy, lub pośredniego przez aplikowanie ich do gleby (bezpośrednio 
lub przez obornik) i na rośliny. Pozytywnie wpływa także rozpylanie probio-
tycznych mikroorganizmów w budynkach inwentarskich i magazynach pasz. 
Mikroorganizmy żwacza są wrażliwe na zmiany warunków. Na przykład pier-
wotniaki, których jest ok. 1000 razy mniej niż bakterii, giną, gdy zwierzę 
przez 3 dni nie otrzymuje pokarmu, gdy pH spada poniżej 4,5, gdy jest 
nadmiar wody (pękają). Ich rolą jest wewnątrzkomórkowy chemiczny rozkład 
pasz oraz ich rozdrabnianie, zwłaszcza drobin włóknistych. Wśród bakterii 
zamieszkujących żwacz w literaturze wymienione są najczęściej następujące 
gatunki:

• Fibrobacter succinogenes jest w przewadze w składzie mikroflo-
ry – rozpuszcza białka;

• Ruminobacter amylophilus (celulolityczne), rozkłada skrobię 
i glukozę, wytwarza beta-glukany;

• Prevotella ruminicola – bakteria gram ujemna, bezwzględny 
beztlenowiec, hydrolizuje kazeinę, fermentuje glukozę, galakto-
zę, celobiozę, laktozę. Rozkłada białka, skrobię na polisachary-
dy, nie rozkłada celulozy;

• Anaerovibrio liotica – beztlenowe bakterie, gram ujemne, od-
powiedzialne za fermentację glicerolu, zatem za przetwarzanie 
tłuszczowców;

• Streptococcus bovis – (gram dodatnie), bierze udział w tworze-
niu kwasu mlekowego (podnosi pH), pojawia się licznie w towa-
rzystwie cukrów, jej „zadaniem” jest fermentowanie tych skład-
ników;

• Methanosarcina barkeri – odpowiada za trawienie celulo-
zy, nie ma regularnego kształtu, a ich wielkość może być na 
tyle duża, że można ją zaobserwować nieuzbrojonym okiem,  
gram dodatnia bakteria, zaliczana do bezwzględnych beztlenow-
ców, aby mogła normalnie funkcjonować potrzebuje dwutlenku 
węgla. Podczas procesów fermentacyjnych wytwarza metan.  
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Ponadto w żwaczu występują: Mitsuokella multiacidas, Clostri-

dium species, Syntrophococcus sucromutans, Ruminococcus 

species, Streptococcus capinus, Peptostreptococcus species, 

Acetiomaculum Ruminie. 

Bakterie żwacza rozkładają:
• celulozy (Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococcus albus, Ruminococ-

cus flavefaciens, Bacteroides succinogenes),
• hemicelulozy (Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens, Bu-

tyrivibrio fibrisolvens, Bacteroides ruminicola),
• cukry (Treponema brytanii, Lactobacillus ruminus, Lactobacillus vi-

tulinus),
• kwasy (Megashaera elsdenii, Selenomonas ruminantium),
• pektyny (Lachnospira multiparus, Butyrivibrio fibrisolvens, Bactero-

ides ruminicola, Succinivibrio dextrinosolvens, Treponema Brytanii, 

Streptococcus bovis),
• tłuszcze (Butyrivibrio fibrisolvens, Eubacterium sp., Fusocillus sp., 

Treponema Brytanii, Microccus sp., Anaerovobrio lipolytica),
• mocznik (Bacteroides amylophilus, Bacteroides ruminicola, Strepto-

coccus bovis, Succinimonas amylolytica),
• ważną rolę odgrywają także drobnoustroje rozpuszczające białka – 

bakterie proteolityczne: (Bacteroides amylophilus, Bacteroides ru-

minicola, Streptococcus bovis, Butyrivibrio fibrisolvens).

Bakterie w żwaczu wytwarzają:
• amoniak: (Selenomonas ruminantium, Megasphaera elsdemii, Bac-

teriodes ruminicola),
• metan: (Methanobrevibacter ruminantium, Methanobacterium for-

micicum, Methanomicrobium mobile). 
 Zarówno bakterie, jak i pierwotniaki przechodzą z przedżołądków 
do trawieńca i dwunastnicy, gdzie stają się źródłem białka, ich organizmy są 
trawione przez enzymy żołądkowe i trzustkowe. Białko to przeciętnie w 70% 
jest pochodzenia bakteryjnego a w 30% pierwotniakowego. Pierwotniaki ży-
wią się nie tylko tym, co dostają z pokarmem pobieranym przez krowy, lecz 
również bakteriami, a bakterie tym, co zostaje po fermentacji pierwotnia-
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ków. Ich współzależność jest tak duża, że nie mogą istnieć bez siebie. Wyniki 
doświadczeń pokazują, że bez bakterii żwacz wykazuje poważne odchylenia 
od normalnego działania i w dużym stopniu spada przyswajalność składni-
ków pokarmowych. Mikroorganizmy znajdujące się w żwaczu pozwalają 
przeżuwaczom wykorzystywać celulozę, niebiałkowe związki azotowe, 
syntetyzować witaminy z grupy B. W efekcie celuloza staje się dla tej 
grupy zwierząt znakomitym źródłem energii. Warto pamiętać, że bez 
mikroorganizmów nie byłoby to możliwe.

 
Podstawą żywienia przeżuwaczy jest żywienie drobnoustrojów zawar-

tych w żwaczu. Już na tym przykładzie widać jak bardzo kluczową rolę odgry-
wają mikroorganizmy w życiu przeżuwaczy. Komplementarnym zjawiskiem 
jest wpływ przeżuwaczy na środowisko – jego jakość zależy od jakości mi-
kroorganizmów w żwaczu i całym organizmie zwierząt. Z drugiej strony, to od 
środowiska życia zwierząt (głównie od pasz, ale nie tylko) zależy jakość mikro-
organizmów bytujących w organizmach przeżuwaczy. Współzależność mię-
dzy przeżuwaczami a środowiskiem, której fundamentem są mikroorga-
nizmy, ma zatem charakter sprzężenia zwrotnego. Dobrostan mikroorga-
nizmów w organizmach zwierzęcych wpływa korzystnie na glebę i pasze oraz 
całe środowisko, zaś zdrowe środowisko i pasze wzmacniają kondycję zwierząt. 

Sposoby działania na skład i funkcjonowanie mikroorganizmów 
u przeżuwaczy: 

1. działanie bezpośrednie na skład mikroflory w układzie pokar-
mowym zwierząt - przez stosowanie preparatów w żywieniu zwierząt (np. 
Pro-Biotyk(em15)®), 

2. pośrednie – przez aplikowanie preparatów (EmFarma™, EmFar-
ma Plus™) bezpośrednio na glebę (lub przez obornik i gnojowicę) i na rośli-

Dobrostan mikroorganizmów w organizmach 
zwierzęcych wpływa korzystnie na glebę i pasze 

oraz całe środowisko, zaś zdrowe środowisko 
i pasze wzmacniają kondycję zwierząt.
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ny. Pozytywnie wpływa także rozpylanie probiotycznych mikroorganizmów 
w budynkach inwentarskich i magazynach pasz (EmFarma™ do zamgławiania 
i ProBio SANIT™).

 Ponieważ w RGD Brody proces biologizacji rozpoczął się już ponad 
ćwierć wieku temu, obecnie szczepienie środowiska pożytecznymi mikroorga-
nizmami można wykonywać tylko od czasu do czasu, stosując dość niewielkie 
ilości preparatów. Najszerzej wykorzystywaną w Brodach metodą wprowa-
dzania ProBio Emów™ do środowiska jest opryskiwanie pryzm z obornikiem. 
Efekty są w tym przypadku łatwe do zaobserwowania. Probiotyczne mikroor-
ganizmy dominujące w pryzmie poprzez niskotemperaturową fermentację za-
pobiegają stratom energii zawartej w materii organicznej obornika. Wyraźnie 
widoczne jest ograniczenie do minimum zjawiska „parowania” pryzm. Obor-
nik już po około sześciu miesiącach przypomina wysoko próchniczną ziemię. 
Obornik nie wydziela przykrego zapachu, jest rozdrobniony i lekki, co znacz-
nie ułatwia jego rozprowadzanie na polach. Taki obornik spełnia, jak dawniej 
funkcję naturalnej zaszczepki konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów. 

 Fenomenem jest zbiornik na gnojowicę, stojący w pobliżu obór, który 
stał się miejscem tętniącym życiem. W lecie porasta go zielona grzywa do-
rodnej roślinności, podłoże aż roi się od dżdżownic, nawet z bliska nie wyczu-
wa się ostrego zapachu, nic nie wskazuje na to, że w zbiorniku znajduje się 
świeży obornik, który bez probiotycznych mikroorganizmów popaliłby rośliny, 
nawet gdyby go użyć na przykład do podlewania roślin. Tymczasem, dzięki 
obecności probiotycznych mikroorganizmów, rośliny rosną bezpośrednio na 
powierzchni kożucha, pokrywającego zbiornik.

 Najważniejsze jednak są efekty stosowania obornika zawierającego 
pożyteczne mikroorganizmy oraz większą dawkę organicznego azotu. Obser-
wuje się coraz lepszą jakość gleby (wzrastająca zawartość próchnicy glebo-
wej), poprawę struktury ziemi i jej właściwości retencyjnych, większe plony 
i lepszą odporność roślin na choroby oraz trudne warunki, dobre zdrowie 
zwierząt i lepszą wydajność, w tym wysoką mleczność krów i bardzo dobrą 
jakość mleka. Zdarzają się również nieoczekiwane problemy wynikające z za-
stosowania probiotechnologii. Na przykład groch w drugim roku po nawoże-
niu obornikiem z EmFarmą Plus™, na ziemi 3 klasy okazał się zbyt intensywny 
i wybujały.
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 Innym sposobem aplikowania probiotycznych mikroorganizmów do 
środowiska są opryski pomieszczeń inwentarskich dziesięciokrotnym roz-
tworem EmFarmy™ z wodą. Opryski stosuje się z reguły wtedy, kiedy np.  
w pomieszczeniach zaczyna wyczuwać się nieprzyjemne zapachy lub kondy-
cja zwierząt się pogarsza, albo tu i ówdzie widoczne stają się początki proce-
sów gnilnych, pojawia się pleśnienie itp. Nowatorskie rozwiązania architek-
toniczne sprawiają, że obory i owczarnie w RGD Brody są przewiewne, nie 
ma w nich problemów z nadmierną wilgocią, a warunki, w jakich przebywają 
zwierzęta, są maksymalnie zbliżone do tych, które występują w naturze – pod 
gołym niebem. Krowy w sezonie spędzają kilka godzin dziennie na pastwi-
skach, bezpośrednio zasilając glebę masą organiczną i chłonąc wszystko, co 
natura ma zwierzętom do zaoferowania, a to zawsze będzie dużo więcej, niż 
może zwierzętom dać sztuczne, zaaranżowane przez człowieka środowisko. 
Wpisanie chowu zwierząt w naturalny cykl przyrody wpływa pozytywnie na 
równowagę mikrobiologiczną w ich organizmach i otoczeniu. Gdy zwierzęta 
przebywają na pastwiskach, można ograniczyć stosowanie preparatów, zo-
stawiając przyrodzie zadanie utrzymywania optymalnej równowagi.

fot. Buraki traktowane ProBio Emami™ w różnych stadiach wzrostu.
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Efekty stosowania konsorcjów pożytecznych mikroorganizmów w RGD 
Brody to:

 ✓ poprawa jakości gleb,
 ✓ zwiększenie warstwy próchniczej,
 ✓ większa odporność roślin uprawnych na suszę i nadmiar wody,
 ✓ korzystny wpływ na zdrowotność roślin i zwierząt,
 ✓ bardzo dobra jakość mleka,
 ✓ lepsze wykorzystanie obornika - materii organicznej i zawartej w niej 

energii,
 ✓ obniżenie kosztów nawożenia organicznego (nawóz suchy, lekki,  

bardziej wartościowy),
 ✓ oszczędności na nawożeniu dzięki bogatemu w łatwo przyswajalne 

składniki obornikowi,
 ✓ obniżenie kosztów leczenia zwierząt.
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 Edward Warych    CZĘŚĆ IV 

CZĘŚĆ IV

OPIS WYROBÓW 
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SCD ProBio Original®

Atest PZH/HT-3111/2016

SCD ProBio Original® jest jedną z kilku ProBiotycznych Kultur Matecz-
nych opracowanych przez Amerykanina Matthew Wooda. 
SCD ProBio Original® wytworzona została w naturalnym procesie fermenta-
cji, z udziałem pożytecznych mikroorganizmów powszechnie występujących 
w naturze i niemodyfikowanych genetycznie, z zachowaniem najwyższych 
standardów higienicznych i jakościowych. 

W procesie fermentacji biorą udział głównie: 

❖ bakterie kwasu mlekowego
• mają silne właściwości bakteriostatyczne,
• hamują rozwój takich drobnoustrojów jak: fusarium, enterokoki, sal-

monella, bakterie coli, 
• produkują kwas mlekowy z cukrów i innych węglowodanów wytwarza-

nych przez bakterie fotosyntetyzujące i drożdże,
• przyspieszają przyjazny dla środowiska rozkład materii organicznej bez 

wytwarzania siarkowodoru i amoniaku
• są zdolne do przywrócenia równowagi mikrobiologicznej w ekosys-

temie zdominowanym przez patogeny poprzez konkurencyjne wyklu-
czenie

• wytwarzają kwasy organiczne, nadtlenek wodoru oraz bakteriocyny
• są zdolne do produkcji związków utleniających amoniak

SCD ProBio Original®
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SCD ProBio Original®

❖ drożdże
• produkują ważne witaminy i substancje odżywcze stymulujące różno-

rodność i aktywność ekologii mikroorganizmów
• syntetyzują antybiotyczne i pożyteczne dla roślin substancje wydzielin 

m.in. bakterii fotosyntetyzujących
• produkują hormony i enzymy aktywizujące podział komórek
• ich metabolity są substratem dla bakterii kwasu mlekowego i bakterii 

fotosyntetyzujących

❖ purpurowe bakterie bezsiarkowe (PNSB)
• są niezależnymi, samożywnymi mikroorganizmami
• funkcjonują podobnie do roślin zielonych i potrafią tworzyć związki 

organiczne wykorzystując CO2 i energię świetlną 
• tworzą pożyteczne dla roślin substancje z wydzielin korzeni, materiału 

organicznego i szkodliwych gazów jak siarkowodór, wykorzystując do 
tego dwutlenek węgla, światło słoneczne i ciepło gleby

• produkują aminokwasy, kwasy nukleinowe i inne substancje bioak-
tywne

• posiadają zdolność redukcji azotanów do wolnego azotu (denitryfikacja) 
• potrafią utleniać amoniak 

SCD ProBio Original® jest komponentem do wytwarzania preparatów  
mikrobiologicznych przeznaczonych do kondycjonowania gleby i roślin, 
neutralizacji odorów, higienizacji i biodezynfekcji powierzchni i pomiesz-
czeń. Jest żółtobrunatną cieczą o pH poniżej 4, o słodko-kwaśnym smaku  
i zapachu zakwasu chlebowego lub fermentującego soku owocowego. Jest 
całkowicie bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi zwierząt i roślin.

Składniki: Bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, grzyby fermentujące, 
drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana woda.

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
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EmFarma™

Atest PZH/HT-3111/2016

EmFarma™ to środek mikrobiologiczny do produkcji rolnej w rozumieniu 
przepisów rolnictwa ekologicznego. Powstaje w procesie naturalnej fermen-
tacji z wykorzystaniem Kultury Matecznej SCD ProBio Original® oraz innych 
dodatków naturalnych w tym minerałów. Wybrane szczepy bakterii o dzia-
łaniu probiotycznym wzrastają w konsorcjum i w interakcji z innymi szcze-
pami. Technologia ta zasadniczo różni się od typowej mieszaniny czystych 
szczepów bakterii, ponieważ powstaje w warunkach wzajemnego wzrastania 
i oddziaływania na siebie wielu szczepów wykorzystuje efekt synergii współ-
pracujących ze sobą mikroorganizmów. 

Wybrane do kompozycji pożyteczne mikroorganizmy występują 
powszechnie w naturze i nie są modyfikowane genetycznie.

EmFarma™ posiada płynną konsystencję i jest stosowana w rozcieńczeniu 
z wodą i podawana przy użyciu standardowego sprzętu gospodarskiego 
(opryskiwacze, zamgławiacze, systemy nawadniające itd.) i jej stosowanie 
nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę. 

Dopuszczona do obrotu jako środek mikrobiologiczny przeznaczony 
do kondycjonowania gleby i roślin, neutralizacji odorów, higienizacji  

EmFarma™
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EmFarma™

i biodezynfekcji powierzchni i pomieszczeń. Szerokie spektrum działa-
nia preparatu pozwala na wykorzystanie go zarówno w rolnictwie jak  
i w rewitalizacji środowiska.

Preparat jest powszechnie stosowany do poprawy aktywności biologicznej 
gleby i jej struktury, zaprawiania nasion i sadzonek ale również do higieni-
zacji i biodezynfekcji pomieszczeń gospodarskich w celu zapobiegania ple-
śniom i zawilgoceniom pomieszczeń i płodów rolnych w nich składowanych.

EmFarma™ jest w pełni bezpieczna dla człowieka, roślin oraz środowiska  
i może być stosowana w całym cyklu uprawy bez okresu karencji, prewencji 
i bez dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

EmFarma™ została wyróżniona nagrodą „Dobrosław” przyznawaną 
przez prezesa KRUS za poprawianie bezpieczeństwa pracy w gospo-
darstwie rolnym.

Składniki: Kultury Mateczne żywych mikroorganizmów SCD ProBio ORIGINAL®, ekologiczna 
melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana, niechlorowana woda, sól, kompleks minerałów.

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
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EmFarma Plus™

Atest PZH/HT-3112/2016

EmFarma Plus™ to środek mikrobiologiczny do produkcji rolnej w rozumie-
niu przepisów rolnictwa ekologicznego. Powstaje w procesie naturalnej fer-
mentacji z wykorzystaniem Kultury Matecznej SCD ProBio Plus® oraz innych 
dodatków naturalnych w tym minerałów. Dopuszczona do obrotu jako 
środek mikrobiologiczny przeznaczony do kondycjonowania gleby i ro-
ślin, neutralizacji odorów, przyspieszenia rozkładu materii organicznej. 

EmFarma Plus™ skuteczniej niż EmFarma™ przyspiesza rozkład mate-
rii organicznej i zwiększa dostępność składników mineralnych, w tym 
głównie azotu , ponieważ zawiera więcej bakterii fototropowych.   
Pożyteczne mikroorganizmy w niej występujące wzajemnie się wspierają  
i jako zespół wypierają chorobotwórcze mikroorganizmy, zmieniając kieru-
nek procesu mikrobiologicznego na regenerujący albo rewitalizujący w miej-
scu ich użycia.
 
Preparat jest powszechnie stosowany do poprawy aktywności biologicznej 
gleby. W zdegradowanej glebie przywraca i stabilizuje proces tworzenia 
próchnicy przez co uaktywnia szereg niedostępnych, zalegających w niej 
składników uwięzionych min. w postaci szkodliwych soli. Poprawia sorpcję 
glebową ułatwiając gromadzenie większej ilości łatwo dostępnych dla roślin 
składników i przeciwdziałając ich wypłukiwaniu. Ponadto przyspiesza humi-
fikację oraz rozkład resztek pożniwnych i przywraca zawarte w nich związki 

EmFarma Plus™
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EmFarma Plus™

pokarmowe w łatwo dostępnej formie dla roślin oraz ogranicza niszę dla 
przetrwalników patogenów w glebie.

W przypadku stosowania na obornik, gnojowicę lub kompost, EmFarma 
Plus™ poprawia ich zapach, ogranicza emisje amoniaku, siarkowodoru 
i merkaptanów (powstrzymując cenne pierwiastki nawozowe przed uciecz-
ką do atmosfery i wód gruntowych), poprawia właściwości nawozowe  
i powoduje, że materia organiczna obornika i gnojowicy dużo łatwiej 
zamienia się w cenną próchnicę.

EmFarma Plus™ posiada płynną konsystencję i jest stosowana w rozcień-
czeniu z wodą i podawana przy użyciu standardowego sprzętu gospodar-
skiego (opryskiwacze, zamgławiacze, systemy nawadniające itd.) i jej sto-
sowanie nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę.  

EmFarma Plus™ jest w pełni bezpieczna dla człowieka, roślin oraz środowi-
ska i może być stosowana w całym cyklu uprawy bez okresu karencji, pre-
wencji i bez dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

EmFarma Plus™ została wyróżniona nagrodą „Dobrosław” przyznawaną 
przez prezesa KRUS za poprawianie bezpieczeństwa pracy w gospo-
darstwie rolnym.

EmFarma Plus™ zdobyła Złoty Medal Targów AGROTECH Kielce (2014r.)

Składniki: Kultury Mateczne żywych mikroorganizmów SCD ProBio Plus®, ekologiczna mela-
sa z trzciny cukrowej, rewitalizowana, niechlorowana woda, sól, kompleks minerałów.

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
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Ema5™

Atest PZH/HT-2509/2011

Ema5™ to środek mikrobiologiczny do produkcji rolnej w rozumieniu prze-
pisów rolnictwa ekologicznego. Powstaje w procesie naturalnej fermentacji  
z wykorzystaniem Kultury Matecznej SCD ProBio Original® oraz octu winne-
go i alkoholu. 
Charakteryzuje się silnym działaniem w ograniczaniu patogenów grzy-
bowych oraz niektórych szkodników. 
Działa skuteczniej aplikowany razem z ProBio Emami™: EmFarmą™  
i EmFarmą Plus™.

Ema5™ posiada płynną konsystencję i jest stosowana w rozcieńczeniu 
z wodą i podawana przy użyciu standardowego sprzętu gospodarskiego 
(opryskiwacze, zamgławiacze, systemy nawadniające itd.) i jej stosowanie 
nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę. 

Ema5™ jest w pełni bezpieczna dla człowieka, roślin oraz środowiska i może 
być stosowana w całym cyklu uprawy bez zachowania okresu karencji, pre-
wencji i bez dodatkowych środków bezpieczeństwa. 
 

Składniki: Bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, grzyby fermentujące, 
drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, ocet winny, alkohol etylowy i rewitalizowa-
na, niechlorowana woda.

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Ema5™
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Ema5 z wrotyczem™

Atest PZH/HT-2757/2013

Ema5 z wrotyczem™ to środek mikrobiologiczny do produkcji rolnej w ro-
zumieniu przepisów rolnictwa ekologicznego. Powstaje w procesie natural-
nej fermentacji z wykorzystaniem Kultury Matecznej SCD ProBio Original® 
oraz octu winnego, alkoholu i wrotyczu. 
Preparat charakteryzuje się działaniem repelentnym dla populacji opu-
chlaków, pędraków, drutowców. 
Praktycy chętnie sięgają po ten preparat w celu ograniczenia populacji 
uciążliwych szkodników.

Ema5 z wrotyczem™ posiada płynną konsystencję i jest stosowana  
w rozcieńczeniu z wodą i podawana przy użyciu standardowego sprzętu go-
spodarskiego (opryskiwacze, zamgławiacze, systemy nawadniające itd.) i jej 
stosowanie nie wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt czy infrastrukturę.  

Ema5 z wrotyczem™ jest w pełni bezpieczna dla człowieka, roślin oraz śro-
dowiska i może być stosowana w całym cyklu uprawy bez okresu karencji, 
prewencji i bez dodatkowych środków bezpieczeństwa. 

Składniki: Bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, grzyby fermentujące, 
drożdże, wrotycz, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, ocet winny, alkohol etylowy i rewi-
talizowana, niechlorowana woda.

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Ema5 z wrotyczem™
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Pro-Biotyk (em15)®

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca - WNI PL 3027065 p.

Pro-Biotyk (em15)® to kompozycja pożytecznych mikroorganizmów (KPM) dla 
zwierząt zarejestrowana jako Mieszanka Paszowa Uzupełniająca (MPU). Zale-
cany jako dodatek do karmy.

Pro-Biotyk (em15)® podawany zwierzętom w połączeniu z paszą podnosi jej wa-
lory smakowe oraz zwiększa stopień jej wykorzystania. Wspomaga utrzymanie 
równowagi w mikroflorze przewodu pokarmowego. Wpływa na odporność 
i kondycję zwierząt hodowlanych i domowych oraz poprawia przyswajalność 
pasz. Zwiększona obecność pożytecznej mikroflory wpływa dodatkowo na przy-
swajalność substancji odżywczych przez przewód pokarmowy zwierząt. 

Pro-Biotyk(em15)® dodawany do wody powoduje jej zasiedlenie pożytecz-
ną mikroflorą. Tak zrewitalizowana woda podawana zwierzętom do picia do-
skonale zastępuje zakwaszacze. Należy pamiętać, że woda, do której dodajemy 
Pro-Biotyk(em15)® nie może być chlorowana i uzdatniana chemicznie. Jeżeli po 
dodaniu Pro-Biotyku(em15)® w wodzie wydzieli się osad lub substancja żelują-
ca będzie to znaczyło, że użyto najprawdopodobniej zanieczyszczonej wody.  
Mogą to być pozostałości antybiotyków, bądź obecność innych substancji  
nieobojętnych dla mikroorganizmów. Należy wówczas skutecznie oczyścić całą 
instalację. Jeżeli w dalszym ciągu będzie się pojawiać substancja żelująca należy  
ustalić i usunąć przyczynę żelowania wody i dopiero wówczas podać probiotyk.

Składniki: rewitalizowana, niechlorowana woda , ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
chlorek sodu, drożdże, bakterie kwasu mlekowego.

Dostępne pojemności: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Pro-Biotyk (em15)®
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Pro-Biotyk dla gołębi™

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca - WNI PL0214826p.

Pro-Biotyk dla gołębi to mikrobiologiczny preparat dla gołębi i drobiu ozdob-
nego, przygotowany na bazie ziół takich jak: owoc jarzębiny, ziele karczocha 
zwyczajnego, liść pokrzywy, kłącze perzu, liść jeżówki purpurowej i probiotycznej 
kultury matecznej SCD ProBio Food®. Zarejestrowany jako Mieszanka Paszowa 
Uzupełniająca (MPU). Zalecany jako dodatek do paszy i wody.

Podawany do karmy dla ptactwa wspomaga utrzymanie równowagi w mi-
kroflorze przewodu pokarmowego. Wpływa na ogólną odporność i kondy-
cję osobników dorosłych i odchowanego potomstwa. Zwiększona obecność 
pożytecznej mikroflory wpływa dodatkowo na przyswajalność substancji 
odżywczych przez przewód pokarmowy ptactwa. Wpływa korzystnie na 
trawienie. Dodawanie Pro-Biotyku dla gołębi do kąpieli ogranicza również ak-
tywność patogennej mikroflory w upierzeniu.

Składniki: rewitalizowana, niechlorowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
chlorek sodu, drożdże, mieszanka ziół, bakterie kwasu mlekowego.

Dostępne pojemności: 200 ml, 500 ml, 1 L

Pro-Biotyk dla gołębi™
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ApiFarma™

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca - WNI PL 0214826 p.

ApiFarma™ to probiotyczny preparat do bioasekuracji ula i otoczenia, który 
swoim działaniem poprawia jakość i zdrowotność w ulu i jego otoczeniu, 
wytworzony na bazie probiotycznych kultur matecznych SCD ProBio Original®. 

Doskonale nadaje się do biodezynfekcji wnętrza ula, ramek i oto-
czenia ula. Zdecydowanie poprawia warunki sanitarne w gnieździe.  
Jest w pełni bezpieczny dla pszczół.

Składniki: rewitalizowana, niechlorowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
chlorek sodu, drożdże, ziele cykorii, bakterie kwasu mlekowego.

Dostępne pojemności: 1 L

ApiFarma™
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ApiBioFarma™

Mieszanka Paszowa Uzupełniająca - WNI PL 0214826 p.

ApiBioFarma™ to mikrobiologiczny preparat dla pszczół skomponowany na 
bazie probiotycznych Kultur Matecznych SCD ProBio Original® i dodatków 
ziołowych. Zioła zawarte w ApiBioFarma™: liść melisy, liść rozmarynu, liść 
szałwii, liść orzecha włoskiego, liść mięty, liść pokrzywy, owoc anyżku, czar-
nuszka, ziele bylicy bożego drzewka. Wytworzony w naturalnym procesie 
fermentacji.

ApiBioFarma™ dzięki zawartości szeregu enzymów:
 ✓ poprawia strawność pokarmu pszczelego, 
 ✓ poprawia kondycji osłabionych rodzin pszczelich,
 ✓ wydłuża żywotności pszczół robotnic,
 ✓ stabilizuje dobrostan rodzin pszczelich,
 ✓ ogranicza ilość zatruć pokarmowych.

Sąd Konkursowy Złotego Medalu MTP na Targach POLAGRA 
PREMIERY 2014 przyznał Złoty Medal MTP za Preparat pro-
biotyczny dla pszczół ApiBioFarma™.

Składniki: rewitalizowana, niechlorowana woda, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, 
chlorek sodu, drożdże, mieszanka ziół, bakterie kwasu mlekowego.    

Dostępne pojemności: 200 ml, 500 ml, 1 L 

ApiBioFarma™
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ProBio Ceramika™

Atest: PZH HK/W/0873/01/2013
 

ProBio Ceramika™ to elementy w kształcie koralików wypalone z glinki zaszcze-
pionej probiotykami. Wyrób naturalny. Z wyglądu przypominają porcelanę lub 
ceramikę pokrytą szkliwem. W wyniku działania ProBio Ceramiki™ drobiny wody 
zostają rozbite na mniejsze, a woda ulega strukturyzacji i aktywacji energetycz-
nej przez co poprawia się jej jakość i smak.

ProBio Ceramika™ uzdatnia wodę, strukturyzuje i aktywizuje energię wody, 
poprawia jakość i smak wody. Stosuje się ją bezpośrednio do wody w naczy-
niach szklanych, ceramicznych, plastikowych, w różnego rodzaju filtrach: domo-
wych, przemysłowych, stacjach uzdatniania wody a także w czajniku do gotowa-
nia wody.

ProBio Ceramika™
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ProBio Puder™

ProBio Puder™ powstaje w wyniku specjalnej obróbki kawałków skał z dodat-
kiem pożytecznych mikroorganizmów, odżywki z melasy i wody. 

ProBio Puder™ służy m.in. do tworzenia korzystnych warunków dla domina-
cji pożytecznych mikroorganizmów w ekosystemie, w którym jest stosowany. 
Posiada właściwości aktywatora, który uaktywnia pożyteczne mikroorga-
nizmy. Może być stosowany na glebę, ale również do eliminacji zagrzybienia 
w pomieszczeniach (jako dodatek do farb). Świetnie sprawdza się w miejscach 
bytowania zwierząt, jako zasypka do siedlisk. 

Pochłania gazy (min. amoniak) obniżając w ten sposób emisję przykrego zapa-
chu oraz osusza stanowiska bytowania (kuwety, karmniki, posłania, ect.).

ProBio Puder™
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BOKASHI ProBiotics™

Atest: PZH/HT-2717/2012

Przefermentowana materia organiczna z udziałem 
bakterii tlenowych i beztlenowych

Bokashi ProBiotics™ to wyjątkowy wyrób spełniający wielorakie funkcje. 

Najważniejsze wśród nich to:

• aktywator procesów fermentacji, regeneracji i rewitalizacji środowiska;

• mikrobiologiczno-organiczny dodatek poprawiający warunki siedli-

skowe zwierząt i roślin;

• zaczyn do kompostowania odpadów kuchennych, resztek roślinnych 

z ogrodu (trawa, chwasty) i innych bioodpadów z gospodarstwa do-

mowego.

BOKASHI ProBiotics™
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BOKASHI ProBiotics™

Bokashi ProBiotics™ powstaje z otrąb (pszennych i ryżowych) fermentowanych 

przy użyciu ProBio Emów™, Em-Farma™, SCD ProBio Original®, melasy z trzciny 

cukrowej, rewitalizowanej, niechlorowanej wody, soli kamiennej i pudru cera-

micznego. Nie zawiera komponentów modyfikowanych genetycznie i substancji 

toksycznych. Jest bezpieczny dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

 

Konsekwentne stosowanie Bokashi ProBiotics™ skutkuje:

 ✓ eliminacją uciążliwych zapachów w kompostownikach, toaletach ze-
wnętrznych, fermentowanych gnojówkach roślinnych, pomieszczeniach 
zwierząt domowych, wybiegach dla zwierząt;

 ✓ wytwarzaniem wysokiej jakości kompostów z różnorodnej materii orga-
nicznej, w tym z odpadków kuchennych;

 ✓ eliminacją gnicia na rzecz fermentacji;
 ✓ poprawą warunków biofizykochemicznych w glebie i eliminacją patoge-

nów glebowych;
 ✓ poprawą krzewienia, siły wzrostu i plonowania roślin.
 ✓ Bokashi ProBiotics™ należy przechowywać w szczelnie zamkniętym 

opakowaniu, w suchym i ciemnym miejscu.

Składniki: otręby pszenne, otręby ryżowe, rewitalizowana, niechlorowana woda, ekologicz-
na melasa z trzciny cukrowej, sólkamienna, probiotyczne kultury mikrobiologiczne SCD. 

Dostępne pojemności: 2 kg, 5 kg 
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Michał Świątek 
Instytut Technologii Mikrobiologicznych - ITM

POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY  
- STAN WIEDZY

 Mikroorganizmy towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów 
i stanowią najliczniej rozpowszechnioną grupę na Ziemi. Jest to moż-
liwe dzięki ogromnej różnorodności cech oraz zdolnościom przystoso-
wawczym do zróżnicowanych środowisk. W treści artykułu przedsta-
wiona została ogólna charakterystyka wybranych grup drobnoustrojów 
będących źródłem pożytecznych mikroorganizmów, czyli bakterie fer-
mentacji mlekowej, bakterie zdolne do promowania wzrostu roślin oraz 
bakterie purpurowe. Przedstawiony został również potencjał każdej 
z grup oraz związane z tym obecne kierunki zastosowań ze szczegól-
nym uwzględnieniem technologii mikrobiologicznych.

 Według doniesień ewolucjonistów oraz ekologów, mikroorganizmy 
są jednymi z organizmów pionierskich, czyli takich, które jako pierwsze są 
zdolne do zajmowania środowisk pozbawionych życia. Wykorzystując sub-
stancje, często nie możliwe do przyswajania przez inne organizmy, przyjmują 
rolę pierwszych kolonizatorów, przyczyniając się jednocześnie do uczynienia 
danego środowiska „gościnnym” dla kolejnych form życia – glonów, mchów 
prymitywnych roślin (paprocie, skrzypy i widłaki), roślin wyższych (drzewa, 
trawy), a z pojawieniem się zwierząt, również dla człowieka.
 Wiek Ziemi określany jest na 4,6 mld lat, natomiast według danych 
naukowych pierwsze drobnoustroje pojawiły się na niej 4 mld lat temu sta-
nowiąc prawdopodobnie pierwsze formy życia na planecie. Obecnie odkry-
to ok. 9680 gatunków bakterii, a szacuje się, że ich łączna liczba razem z nie-
zidentyfikowanymi dotąd gatunkami może wahać się na poziomie 10 mln! 
Fakt ten czyni bakterie najbardziej rozpowszechnioną grupą organizmów na 
Ziemi. Ich wszechobecność jest wynikiem dużego zróżnicowania oraz ich 
wyjątkowych zdolności adaptacyjnych do zmiennego środowiska. W kon-
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sekwencji mikroorganizmy występujące naturalnie w środowisku często wy-
kazują unikatowe cechy, które warunkują duże możliwości ich praktycznego 
wykorzystania.
 W środowisku naturalnym znajduje się szeroki zestaw mikroorgani-
zmów reprezentujących bogaty wachlarz cech i możliwości począwszy od 
bakterii saprofitycznych (czyli przyczyniających się do uruchamiania obiegu 
substancji pokarmowych w środowisku) poprzez szczepy patogenne (wy-
wołujące zakażenia roślin, zwierząt lub człowieka) po bakterie probiotyczne 
i wspomagające rozwój roślin i zwierząt. W środowiskach znajdujących się 
w równowadze zachodzi zbalansowany obieg materii (obieg węgla, azotu 
i innych pierwiastków mających znaczenie pokarmowe), a więc szczątki ob-
umarłych organizmów przekształcane są przez mikroorganizmy w związki po-
bierane przez rośliny, które stanowią pokarm dla zwierząt i człowieka. Dzięki 
temu możliwe jest współistnienie pomiędzy mikroflorą patogenną a poży-
tecznymi mikroorganizmami. 
 Zakłócenie równowagi w środowisku m. in. poprzez stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, antybiotyków oraz 
przede wszystkim przez nierozważne ich stosowanie, wywołuje presję selek-
cyjną i w przypadku mikroorganizmów może prowadzić do rozwoju mikro-
flory patogennej na skalę zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu. Przykładem 
takiego zjawiska jest powstawanie szczepów lekoopornych, które pojawiły 
się wskutek nierozważnego stosowania antybiotyków. Pojawianie się leko-
opornych bakterii jest zjawiskiem naturalnym, natomiast intensywne stoso-
wanie antybiotyków sprzyja przetrwaniu i rozprzestrzenianiu się opornych 
szczepów. Szczepy lekooporne stwarzają zagrożenie dla zdrowia ponieważ 
przestają być podatne na działanie antybiotyków stosowanych w medycy-
nie. Innym czynnikiem negatywnie wpływającym na utrzymanie równowagi 
w środowisku jest intensywna działalność rolnicza. Żyzność gleby zależy nie 
tylko od jej właściwości fizycznych i chemicznych (zasobność w składniki po-
karmowe), ale również od mikroflory glebowej, która uczestnicząc w prze-
biegu procesów krążenia materii organicznej wpływa na zasobność i uro-
dzajność gleb. Intensywne rolnictwo generuje silną presję na środowisko 
przyczyniając się m. in. do zjawiska „zmęczenia gleby”, tzn. stanu, w którym 
naturalna bioróżnorodność mikroflory glebowej ulega zubożeniu. Stosowa-
nie upraw w monokulturach może ukierunkowywać proces zubożenia mi-
kroflory prowadząc do nagromadzenia się w łanie naturalnych patogenów 
(pleśni lub wirusów) wywołujących choroby roślin.
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BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ

 Najbardziej znaną grupą mikroorganizmów docenianą za oddziały-
wanie probiotyczne zbawienne dla zdrowia są bakterie fermentacji mlekowej 
(LAB). Szczepy z tej grupy często stosowane są w kompozycjach preparatów 
bakteryjnych przeznaczonych do stosowania w profilaktyce zdrowia ludzi oraz 
od wielu lat w sektorze rolno-spożywczym. Wykorzystanie bakterii fermen-
tacji mlekowej ma swoje źródła w tradycyjnych wielowiekowych praktykach 
otrzymywania żywności fermentowanej (fermentowane wyroby mleczarskie, 
pieczywo na zakwasie piekarskim, kiszone ogórki lub kapusta, czy inne wa-
rzywa) oraz pasz objętościowych dla zwierząt (np. kiszonki z runi łąkowej lub 
z całych roślin kukurydzy).
 Bakterie fermentacji mlekowej reprezentują zróżnicowane rodzajo-
wo mikroorganizmy (przeszło 30 rodzajów), a najbardziej rozpowszechnione 
należą do rodzaju Lactobacillus,	którego pospolicie występującym przedsta-
wicielem są szczepy z gatunku Lactobacillus	plantarum.	Naturalnym środo-
wiskiem występowania szczepów	Lactobacillus	plantarum	są tkanki roślinne, 
a tym samym kiszona kapusta, ogórki, oliwki solone, zakwasy piekarskie 
i inne materiały pochodzenia roślinnego poddane procesowi fermentacji 
mlekowej. Szczepy te występują również w niektórych serach i wędlinach fer-
mentowanych, a także w przewodzie pokarmowym i na błonach śluzowych 
człowieka i zwierząt. Innym równie pospolitym gatunkiem jest	Lactobacillus	
fermentum.	Ze względu na często opisywane właściwości probiotyczne na 
uwagę zasługują szczepy z gatunku Lactobacillus	casei,	których występowa-
nie jest równie powszechne jak w przypadku wcześniej wymienionych gatun-
ków. Szczepy Lactobacillus	casei	często kolonizują przewód pokarmowy, co 
możliwe jest dzięki częstej oporności tego gatunku na ekstremalne warunki 
panujące w żołądku lub trzustce. Dodatkowo m. in. poprzez zdolność do 
przylegania do nabłonka jelita cienkiego stosunkowo często wykazują efekt 
immunostymulacyjny, czyli przyczyniają się do poprawy funkcjonowania ukła-
du odpornościowego organizmu. Ze względu na właściwości probiotyczne 
szczepy	Lactobacillus	casei	wchodzą w skład preparatów osłonowych stoso-
wanych przy antybiotykoterapii. Podobne właściwości wykazują szczepy Lac-
tobacillus	acidophilus,	które również poprzez zdolność do przywierania do 
nabłonka jelita ograniczają ryzyko zakażenia przewodu pokarmowego przez 
mikroflorę chorobotwórczą. Pewne szczepy należące do tego gatunku wyka-
zują również zdolność do obniżania poziomu cholesterolu we krwi.
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 Poza bakteriami z rodzaju Lactobacillus	właściwości probiotyczne 
zostały gruntownie udowodnione w przypadku bakterii z rodzaju	Bifidobac-
terium.	 Ich naturalnym środowiskiem występowania są: układ pokarmowy 
zdrowych niemowląt i osób dorosłych oraz fermentowane produkty mleczne 
(np. jogurty). Kolejnym rodzajem bakterii fermentacji mlekowej są szczepy 
Leuconostoc, które razem z przedstawicielami Oenococcus	 powszechnie 
wykorzystywane są w winiarstwie i procesie fermentacji cydrów oraz kształ-
tując charakterystyczne i doceniane cechy smakowo-zapachowe napojów.
 Przeprowadzanie procesu fermentacji mlekowej w tradycyj-
ny sposób stanowiło niegdyś powszechną praktykę, dziś to alternaty-
wa dla syntetycznych konserwantów żywności, bowiem uwalniane przez 
bakterie fermentacji mlekowej metabolity przyczyniają się do hamo-
wania wzrostu bakterii patogennych i mikroorganizmów zanieczyszcza-
jących żywność. Jest to tzw. zjawisko „biokonserwacji”. Zatem bakte-
rie fermentacji mlekowej pełnią kluczową rolę w procesie wytwarzania 
żywności fermentowanej poprzez zdolność do wykorzystywania cu-
krów znajdujących się w surowcu (mleku, mące, roślinach) do syntezy  
m. in. kwasu mlekowego, obniżając tym samym wartość pH środowiska, czyli 
prowadząc do zakwaszenia. Innymi metabolitami wykorzystywanymi w bio-
konserwacji żywności są kwas octowy, kwas propionowy, nadtlenek wodoru, 
diacetyl, bakteriocyny (czyli toksyczne białka syntetyzowane przez pewne 
bakterie jako forma ograniczania rozwoju konkurentów) i drobne peptydy. 
Zatem bakterie fermentacji mlekowej są źródłem całej gamy różnych me-
tabolitów, które mogą być wykorzystane przez człowieka dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności. Poza ograniczaniem rozwoju mikroflory pato-
gennej bakterie fermentacji mlekowej korzystnie wpływają na kształtowa-
nie cech prozdrowotnych żywności. Opisywane są szczepy bakterii zdolnych 
do ograniczania alergenności produktów z mleka krowiego lub produktów 
pszennych. Pewne szczepy, np. należące do gatunku Lactobacillus casei lub 
Bifidibacterie, w sposób bezpośredni wpływają na poprawienie skuteczno-
ści funkcjonowania układu odpornościowego (zjawisko immunostymulacji).
 Poza zastosowaniem w procesie fermentacji w celu otrzymania tra-
dycyjnej żywności, bakterie fermentacji mlekowej wykorzystywane są rów-
nież w chowie i hodowlii zwierząt gospodarskich. Szczególną popularność 
zyskały w momencie wprowadzenia zakazu stosowania antybiotykowych 
stymulatorów wzrostu zwierząt. Istnieje szereg dowodów wskazujących na 
możliwość uzyskania poprawy przyrostu masy, stopnia wykorzystania paszy 
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oraz ogólnego dobrostanu zwierząt, których dieta suplementowana jest 
probiotycznymi kompozycjami bakterii fermentacji mlekowej. Pozytywne 
efekty uzyskuje się również dzięki skarmianiu zwierząt kiszonkami powstają-
cymi w obecności mikroflory LAB. Ponadto fermentacja mlekowa pokosów 
trwałych użytków zielonych lub całych roślin kukurydzy ogranicza rozwój mi-
kroflory patogennej dla zwierząt mikroflory – Salmonelli sp., Escherichia	coli, 
Clostridium	 sp. czy pleśni. Omawiając ten kierunek zastosowania bakterii 
fermentacji mlekowej należy również podkreślić udokumentowane zdolno-
ści pewnych szczepów do wiązania/inaktywowania mikotoksyn, które stano-
wią częste zagrożenie dla zdrowia zwierząt gospodarskich. Wiedza na temat 
bakterii fermentacji mlekowej jest nadal budowana i w toku ostatnich badań 
został opisany szczep Lactobacillus	brevis WCP902 oraz zestaw szczepów 
Lactobacillus	plantarum i Lactobacillus	delbrueckii	wykazujących zdolność 
do rozkładu pestycydów fosforoorganicznych. Zastosowanie szczepów wy-
kazujących tego rodzaju właściwości może być jedną z możliwości detoksy-
kacji płodów rolnych z zanieczyszczeń pestycydami i/lub ich pozostałościa-
mi, które to substancje stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

BAKTERIE PROMUJĄCE WZROST ROŚLIN

 Inną dużą grupą cennych mikroorganizmów są bakterie promujące 
wzrost roślin (tzw. endofity, czyli mikroorganizmy wnikające w powierzchnię 
korzeni, łodyg i liści oraz szczepy ryzosferowe). Jest to bardzo duża gru-
pa obejmująca pożyteczne mikroorganizmy. Ich stosowanie w rolnictwie 
korzystnie wpływa na poprawę warunków rozwoju roślin, ich plonowanie 
oraz na środowisko. Zastosowanie mikroorganizmów w uprawie roślin ma 
swoje uzasadnienie w naturze, w relacji pomiędzy rośliną a mikroflorą gle-
bową (ryzosfera). W przypadku bakterii ryzosferowych wykorzystywany jest 
zestaw cech wspomagających wzrost i rozwój roślin m. in.: zdolność do syn-
tezy fitohormonów, sideroforów, cyjanowodoru, enzymów celulolitycznych, 
rozpuszczania związków fosoforu, aktywność przeciw mikroflorze chorobo-
twórczej. Kwas indolo-3-octowy jest jednym z hormonów roślinnych, który 
wywiera korzystny wpływ na wzrost roślin. W przypadku bakterii zdolnych 
do syntezy tego związku szczególnie istotne jest uwalnianie tego związku 
przez bakterie glebowe, co w efekcie korzystnie oddziałuje na rozwój sy-
temu korzeniowego roślin, zwiększa powierzchnię systemu korzeniowego 
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i poprawia proces pobierania składników pokarmowych z gleby. Żelazo jest 
jednym z mikroelementów niezbędnym w procesie prawidłowego rozwoju 
roślin. Jego niedobór prowadzi do zakłóceń procesu fotosyntezy, który jest 
niezbędny dla utrzymania prawidłowego poziomu tlenu w atmosferze. Na 
pewnych stanowiskach żelazo może występować w formie niedostępnej dla 
systemu korzeniowego, przez co wzrost rośliny jest zaburzony i następuje 
spadek wydajności procesu fotosyntezy. Niektóre szczepy bakteryjne wy-
kształciły jednak zdolność do syntezy i uwalniania do środowiska siderofo-
rów, czyli związków, które umożliwiają pobieranie i wykorzystywanie żelaza 
przez rośliny. Inną cenną właściwością bakterii promujących wzrost roślin jest 
zdolność do syntezy cyjanowodoru, który razem z sideroforami jest czynni-
kiem ograniczającym rozwój mikroflory patogennej. Fosfor, obok wspomnia-
nego żelaza, jest ważnym pierwiastkiem, którego odpowiednia dostępność 
warunkuje prawidłowy rozwój roślin.
 Ważną i pożądaną cechą wśród mikroorganizmów wspierających 
wzrost roślin jest zdolność do rozpuszczania związków fosforu przez co pier-
wiastek staje się dostępny dla roślin. Efekt taki zachodzi poprzez uwalnianie 
specyficznych enzymów (fosfataz) rozpuszczających złożone związki fosforu 
lub poprzez syntezę kwasów organicznych. Z kolei zdolność do syntezy enzy-
mów celulolitycznych przez mikroorganizmy promujące wzrost roślin sprzyja 
kolonizowaniu roślin przez korzystną mikroflorę. Pożądaną cechą szczepów 
bakteryjnych promujących wzrost roślin jest również zdolność do kontroli 
rozwoju mikroorganizmów patogennych. Znane są przypadki stosowania 
bakterii w celu tzw. „biokontroli” rozwoju pleśni. Pierwsze szczepy opisy-
wane jako czynniki biokontrolne w rozwoju pleśni należą do rodzaju Bacillus 
np. szczepy Bacillus	 subtilis	wchodzą w skład biofungicydu stosowanego 
w ochronie roślin uprawnych przed chorobami bakteryjnymi powodowany-
mi przez patogenne gatunki z rodzaju Erwina sp. i Xanthomonas sp.
 Poza wspomnianymi szczepami z rodzaju Bacillus	sp., często wystę-
pującymi bakteriami promującymi wzrost roślin są szczepy z rodzajów Paeni-
bacillus sp., Pseudomonas sp., Pantoea sp., Agrobacterium sp., Lyseobac-
ter sp., Chryseobacterium	sp.	Wśród tej grupy bakterii znajdują się również 
cenne szczepy, których aktywność wykorzystywana jest w procesach reme-
diacji środowiska, czyli procesach, których celem jest usuwanie zanieczysz-
czeń generowanych przez przemysł. Znane są przykłady stosowania mikro-
organizmów w celu rozkładu związków ropopochodnych, pestycydów lub 
metali ciężkich. Źródłem cennych mikroorganizmów są tereny zanieczysz-
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czone przez przemysł, skąd izoluje się bakterie i drożdże będące elemen-
tem nowatorskich technologii procesu mikrobiologicznej remediacji środo-
wiska. Wariantem procesu remediacji jest łączne zastosowanie roślin oraz 
mikroorganizmów wspomagających ich wzrost, tzw. fitoremediacja. W tym 
układzie wykorzystywane jest zjawisko kumulowania zanieczyszczeń w bio-
masie roślin. Aby efekt wiązania zanieczyszczeń był możliwie wysoki, a efekt 
oczyszczenia środowiska możliwie skuteczny, stosowane są pożyteczne mi-
kroorganizmy wspomagające bujny wzrost roślin. W tego rodzaju zastoso-
waniach szczególnie dobrze sprawdzają się szczepy z rodzaju Pseudomonas 
sp., Lyseobacter sp., Chryseobacterium sp. lub Variovorax sp.

BAKTERIE PURPUROWE

 Kolejną grupą pożytecznych mikroorganizmów są bakterie purpu-
rowe reprezentujące grupę bakterii fototroficznych, które podobnie jak ro-
śliny są zdolne do pobierania energii do życia poprzez asymilację światła 
słonecznego. Bakterie purpurowe są bardzo plastycznymi drobnoustrojami 
bowiem wykształciły również inne mechanizmy zdobywania energii do wzro-
stu i rozmnażania, co pozwoliło im również na kolonizację niemal każdego 
rodzaju środowiska (wody powierzchniowe, wody oceaniczne, rośliny, gle-
ba, osady). W związku z tą elastycznością oraz zdolnością do kolonizowania 
różnorodnych środowisk stanowią grupę mikroorganizmów odgrywających 
ważną rolę w globalnym obiegu węgla, azotu i siarki w przyrodzie. Szczepy 
z gatunku Rhodopseudomonas	palustris są jednym z klasycznych przykła-
dów bakterii purpurowych i jednocześnie uznawanych za pożyteczne drob-
noustroje, które wzbudzają ogromne zainteresowanie. Sprawia to, że bak-
teria ta znajduje zastosowanie w wielu rozwiązaniach biotechnologicznych, 
a szczepy tego gatunku już są stosowane w procesach remediacyjnych lub 
jako czynniki wspomagające wzrost roślin. Dzięki szerokiemu zakresowi wy-
kształconych procesów metabolicznych szczepy Rhodopseudomonas	palu-
stris	mogą wzrastać w zróżnicowanych warunkach, niezależnie od dostępu 
światła, co dodatkowo sprzyja wprowadzaniu tych szczepów do środowiska. 

PODSUMOWANIE

 Wśród ogółu mikroorganizmów znajdują się nie tylko bakterie 
patogenne, odpowiedzialne za choroby roślin uprawnych lub chorobo-
twórcze dla zwierząt i ludzi, ale przede wszystkim mikroorganizmy poży-
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teczne, które charakteryzują się ogromną różnorodnością pożądanych 
cech. Ich umiejętne wyselekcjonowanie ze środowiska i namnażanie 
w sztucznych warunkach (biotechnologia) stanowi wyjątkową możliwość wy-
korzystania ogromnego potencjału pożytecznych mikroorganizmów w służ-
bie środowisku i człowiekowi. Mikroorganizmy oraz ich metabolity stosowa-
ne w tradycyjnych procesach wytwarzania żywności fermentowanej i pasz 
objętościowych, w profilaktyce zdrowia zwierząt i ludzi oraz coraz częściej 
w procesach rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł. Są rów-
nież promowane jako narzędzia w prowadzeniu zrównoważonego rolnictwa 
poprzez stosowanie w złożonych kompozycjach bakteryjnych, bakteryjno-
-grzybowych lub grzybowych. Wyroby takie zawierają szereg szczepów, w tym 
często deklarowana jest obecność szczepów Lactobacillus	acidophilus, Lac-
tobacillus	delbrueckii, Lactobacillus	 casei, Lactobacillus	plantarum, Lacto-
bacillus	 fermentum, Lactococcus	 lactis, Streptococcus	 salivarius, Bacillus	
subtilis	oraz mikroflora ryzosferowa i fototroficzna. Każdy ze szczepów wnosi 
do kompozycji zestaw specyficznych cech, takich jak zdolność do naturalne-
go zakwaszania środowiska, wspomaganie obiegu materii poprzez rozpusz-
czanie złożonych związków do substancji prostych wykorzystywanych przez 
rośliny jako związki pokarmowe, ograniczanie rozwoju mikroflory patogen-
nej (biokontrola).

 Pożyteczne mikroorganizmy mogą przyczyniać się w sposób 
pośredni lub bezpośredni do wspomagania wzrostu, zdrowia i plono-
wania roślin uprawnych poprzez oddziaływanie na parametry gleby 
lub wpływanie na rozwój systemu korzeniowego. Świadome i umiejętne 
stosowanie pożytecznych mikroorganizmów przez człowieka może być spo-
sobem na względne przywrócenie równowagi w środowisku m. in. poprzez 
próbę eliminacji zanieczyszczeń w procesach remediacyjnych środowiska, 
ograniczenie stosowania chemicznych środków w przemyśle spożywczym 
lub antybiotyków w medycynie i weterynarii lub poprzez próbę poprawy 
aktywności gleby.

Świadome i umiejętne stosowanie pożytecznych  
mikroorganizmów przez człowieka  
może być sposobem na względne  

przywrócenie równowagi w środowisku.
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Bioasekuracja – biobezpieczeństwo, bioprewencja, zabezpieczanie dobrosta-
nu zwierząt i roślin przed patogenną mikroflorą; inaczej, sposób postępo-
wania w chowie zwierząt ukierunkowany na utrzymanie lub poprawę statusu 
zdrowia z jednoczesną jego ochroną przed wtargnięciem nowych patoge-
nów (L. Zimny, Leksykon przyrodniczy polsko-angielski, Wrocław 2014, s. 42). 

Biodegradacja – biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze 
składniki chemiczne przez organizmy żywe (pierwotniaki, bakterie, pro-
mieniowce, grzyby, glony, robaki). Termin ten, w odróżnieniu od terminu 
mineralizacja, używany jest na ogół w odniesieniu do substancji szkodli-
wych, np. pestycydów (L. Zimny, Leksykon przyrodniczy polsko-angielski, 
Wrocław 2014, s. 43

Biodezynfekcja – bioodkażanie, czyli wypieranie patogennej mikroflory przez 
zasiedlanie powierzchni i pomieszczeń pożyteczną mikroflorą. Biodezyn-
fekcja jest podstawowym działaniem zapewniającym bioasekurację.

Biogospodarka – według definicji OECD to działalność polegająca na za-
stosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia 
dóbr i usług, w obliczu kurczenia się dostępnych zasobów i zmian degra-
dujących środowisko. 

Biologizacja – stosowanie praw biologicznych rządzących procesami zacho-
dzącymi w organizmach żywych do innych dziedzin (Słownik języka pol-
skiego PWN, 2007).

Biologizacja rolnictwa – „Operowanie w rolnictwie głównie biologicznymi 
czynnikami plonotwórczymi (komposty, obornik, biopreparaty, racjonalne 
płodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenne odmiany odporne na agrofa-
gi, retencja azotu biologicznego z roślin motylkowatych) w celu wypro-
dukowania zdrowszej żywności i ochrony środowiska” prof. dr hab. Le-
sław Zimny, Leksykon przyrodniczy polsko-angielski, Wrocław 2014, s. 48.  
Biologizację rolnictwa Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych de-
finiuje jako stosowanie w rolnictwie biologicznych czynników w celu wy-
twarzaniu pełnowartościowej żywności oraz ochrony środowiska.

Biopreparaty:
1) naturalne wyroby zawierające żywe szczepy mikroorganizmów, lub ich 

wydzieliny, których substancje biologicznie aktywne usprawniają pro-
cesy życiowe zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu oraz organi-
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zmach roślin, zwierząt i ludzi (szczepionki z mikroorganizmami poży-
tecznymi dla roślin, np. nitragina, azotobakteryna, a także szczepionki 
z mikroorganizmami pożytecznymi dla gleby (EmFarma™, EmFarma 
Plus™, Ema5™) oraz mieszanki paszowe uzupełniające na bazie probio-
tyków stosowane w hodowli zwierząt (Pro-Biotyk (em15)®),

2) preparaty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub z naturalnych mi-
nerałów o działaniu ochronnym, nawozowym i stymulującym wzrost 
roślin (Biochicol 020 PC, BETA-CHICOL, Biosept Active, Grevit 200 SL, 
Ema5 z wrotyczem™, piasek kwarcowy), 

3) naturalne dodatki paszowe, takie jak konserwanty i detoksykanty, kon-
centraty pasz, premiksy, probiotyki, kokcydiostatyki, antyoksydanty, 
preparaty enzymatyczne, aminokwasy syntetyczne, witaminy, substan-
cje pigmentujące stosowane w chowie i hodowli zwierząt,

4) biopestycydy – czynniki biologiczne do zwalczania agrofagów roślin 
tj. patogenów, szkodników, chwastów. Dzielą się na następujące kate-
gorie: preparaty zawierające żywe organizmy jak wrogowie naturalni 
szkodników, a także nicienie oraz mikroorganizmy takie jak bakterie, 
grzyby, wirusy, wiroidy i inne, preparaty zawierające feromony, oraz 
preparaty na bazie ekstraktów roślinnych,

5) naturalne, chemicznie obojętne (nietoksyczne dla ludzi, zwierząt i ro-
ślin) mieszanki bakteryjno-enzymowe, przystosowane do biodegrada-
cji substancji organicznych zawartych w ściekach. Efekt ich działania 
polega na dynamicznym rozwoju aktywnej biologicznie biomasy, przy-
spieszającej biodegradację zanieczyszczeń organicznych. Bioprepara-
ty stosuje się do wspomagania procesów unieszkodliwiania ścieków 
bytowo-gospodarczych i produkcyjnych, gnojowicy, osadów, tłusz-
czów, fekaliów itp. Wykorzystywane są także do mineralizacji fekaliów 
z ustępów suchych oraz ograniczające uciążliwości odorowe (ProBio 
Sanit™, Bio-21, Biolatrin, Septofos),

6) naturalne środki myjące, czyszczące i piorące zawierające kompozycje 
mikroorganizmów, enzymy i inne naturalnego pochodzenia dodatki 
(ProBio Cleaner™, BioKlean soft®, Mydło Mikroorganiczne™). 

Bioróżnorodność – jest określeniem dla sumy gatunków lub ekosystemów 
analizowanych lub porównywanych obszarów. Oznacza zróżnicowanie 
wszystkich żywych organizmów pochodzących m.in.: z ekosystemów lą-
dowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekolo-
gicznych, których są one częścią (Dz. U. 2002). Źródło: Dz.U.02.184.1532 
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro 
dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 6 listopada 2002 r. artykuł 2 Definicje). 
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Biotechnologia – oznacza każde rozwiązanie technologiczne, które wykorzy-
stuje systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich pochodne do wytwo-
rzenia, albo modyfikowania produktów lub procesów (Dz. U. 2002). Źródło: 
Dz.U.02.184.1532 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona 
w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z dnia 6 listopada 2002 r. 
artykuł 2 Definicje).

Efektywne mikroorganizmy w skrócie EM określenie autorstwa prof. Teruo 
Higa. 

EM-1 – to kultury mateczne skompletowane w początkach lat osiemdziesią-
tych przez biologa Teruo Higę, profesora Uniwersytetu w Ryukyus w Japo-
nii na wyspie Okinawa. Na ten zestaw mikroorganizmów składają się różne 
szczepy bakterii wyizolowane ze zdrowej gleby na Okinawie, bakterie kwa-
su mlekowego, bakterie ze żwacza krowy, mikroorganizmy pozyskane od 
przemysłu mleczarskiego i pewne szczepy drożdży. 

Gospodarka cyrkularna – to taka gospodarka, w której każdy wytworzony 
materiał można ponownie wykorzystać. Wszystko, co zostanie wytworzo-
ne trafia z powrotem do cyklu gospodarczego. Taka koncepcja zakłada 
również możliwie jak najmniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz 
użycie energii odnawialnej. Gospodarka cyrkularna wnosi zmiany syste-
mowe, które wielowymiarowo ograniczają negatywny wpływ działalności 
człowieka na środowisko. Obejmują one wszystkie sektory, w tym rolnictwo 
oraz możliwie jak najwięcej etapów wytwórczych – począwszy od projek-
towania przez proces wytwarzania – powstania materiału, do etapu jego 
ponownego użycia bądź regeneracji. 

Higiena – przestrzeganie czystości; nauka o wpływie środowiska na zdrowie 
ludzkie (Słownik Języka Polskiego).

Higienizacja – polepszanie stanu higieny.

Kultury mateczne (KM) – szczepy mikroorganizmów lub ich konsorcja wy-
tworzone w naturalnym procesie na bazie gatunków powszechnie wystę-
pujących w naturze, z udziałem mikroorganizmów, nie modyfikowanych 
genetycznie, z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych i jako-
ściowych. Służą do wytwarzania i uaktywniania wyrobów przeznaczonych 
do bezpośredniego użycia – zastosowania w wybranych ekosystemach. 
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Prebiotyk:
a. składniki pożywienia, które korzystnie wpływają na organizm gospoda-

rza poprzez wybiórczą stymulację wzrostu i/lub aktywności jednej lub 
określonej grupy bakterii w jelicie, poprawiając w ten sposób zdrowie 
gospodarza (Gibson i Roberfroid, 1995).

b. wybiórczo fermentowany składnik (pokarmowy - przyp.tłum.) skutku-
jący swoistymi zmianami składu i/lub aktywności mikroflory przewodu 
pokarmowego, przynoszący korzyść/ci zdrowotną/e dla gospodarza. 
(Gibson i in. et al. 2010) Food Science and Technology Bulletin: Func-
tional Foods 7 (1) 1–19.). 

ProBio Emy™ – to grupa naturalnych wyrobów na bazie odpowiednio dobra-
nych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjo-
nowanych, niemodyfikowanych genetycznie szczepów drobnoustrojów, 
ich metabolitów, zawartych łącznie w fermentowanej mieszaninie z natu-
ralnych składników. Wyroby te mogą wykazywać właściwości probiotycz-
ne, przeciwutleniające, jak również bakterio- i fungistatyczne wobec pa-
togenów i szczepów niepożądanych. Ich stosowanie nie wymaga karencji 
i prewencji, prof. dr hab. Lesław Zimny, Leksykon	przyrodniczy	polsko-an-
gielski, Wrocław 2014, s. 296.

Probiotechnologia (gr. pro	bios	– dla życia) – to sposób wytwarzania i sto-
sowania niemodyfikowanych genetycznie kompozycji pożytecznych mi-
kroorganizmów i i ich metabolitów zawartych łącznie w fermentowanej 
mieszaninie z naturalnych składników. Probiotechnologia wzmacnia efek-
tywność i bioasekurację w rolnictwie, w rewitalizacji i ochronie środowiska, 
jak również w gospodarstwie domowym i życiu człowieka, podnosząc jego 
zdrowotność, prof. dr hab. Lesław Zimny, Leksykon	przyrodniczy	polsko-
-angielski, Wrocław 2014, s. 296. 

Probiotyki – żywe szczepy ściśle określonych drobnoustrojów, które podawa-
ne w odpowiednich ilościach wywierają korzystny efekt na zdrowie gospo-
darza (World Health Organization, Food and Agriculture Organization of 
the United Nations. Probiotics in food. Health and nutritional properties 
and guidelines for evaluation. FAO Food and Nutrition Paper 85; Rome 
2006.). 

INDEKS POJĘĆ
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 Nawet najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku. Nasza droga 
zaczęła się w 2005 r., kiedy założyliśmy Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzic-
two Natury (SE-DN). Od tamtej pory nieprzerwanie działamy na rzecz przy-
wracania i zachowania równowagi ekosystemowej, przez odtwarzanie różno-
rodności biologicznej i jej ochronę. Podstawą naszej aktywności jest edukacja 
w zakresie biologizacji rolnictwa i upowszechniania naturalnych technologii 
służących trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi polskiej gospodarki. 

Krąg ZDROWA ZIEMIA
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 Coraz większa rzesza gospodarstw rolnych od ponad dziesięciu lat 
z powodzeniem stosuje ProBio Emy™, wpisując się w realizację idei biologi-
zacji rolnictwa, która stanowi główny cel działań i projektów realizowanych 
przez Stowarzyszenie. W efekcie naszej pracy wokół SE-DN rozwija się Krąg 
ZROWA ZIEMIA – ruch społeczno-gospodarczy, który skupia wszystkich użyt-
kowników probiotechnologii oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające na 
rzecz jej upowszechniania i wdrażania. Zarówno dla indywidualnych użyt-
kowników, jak i podmiotów gospodarczych, Krąg ZDROWA ZIEMIA stanowi 
szeroką platformę współpracy i wsparcia. Aktywizuje zawodowo i inspiruje 
do podejmowania działań na rzecz powszechnego stosowania probiotech-
nologii jako podstawy biologizacji. 

Filarami Kręgu ZDROWA ZIEMIA są:

• Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury – inicjator utwo-
rzenia Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych ProBioClu-
ster i budowy Instytutu Technologii Mikrobiologicznych (ITM) w Turku.  
SE-DN w ramach działalności statutowej m.in. organizuje ogólnopolskie 
konferencje i szkolenia z zakresu biologizacji rolnictwa i zrównoważo-
nych, naturalnych technologii;

• ProBiotics Polska Sp. z o.o. – wyłączny dystrybutor wyrobów wytwa-
rzanych w oparciu o probiotechnologię amerykańskiej firmy SCD Pro-
biotics, LLC;

• ProBiotics Polska Magdalena Górska jest wyłącznym przedstawi-
cielem SCD ProBiotics LLC Kansas City, USA i wytwórcą naturalnych 
probiotycznych wyrobów. Aby sprostać wymaganiom rynku w 2013 r. 
oddano do użytku nowoczesną Wytwórnia ProBiotyków w Bratuszynie, 
która stanowi część firmy;

• Instytut Technologii Mikrobiologicznych (ITM) jest wyspecjalizowa-
ną jednostką badawczą. ITM powstał w ramach działania 5.1: Wspar-
cie	 rozwoju	 gospodarczego	 i	 innowacyjności	 produktów	 w	 oparciu	
o	naturalne	technologie	mikrobiologiczne, którego beneficjentem jest  
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Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury. Na powierzchni blisko 
1000 metrów kwadratowych zlokalizowano ponad dwadzieścia pracow-
ni i pomieszczeń technicznych, które składają się na dział mikrobiologii, 
wraz z pracownią biologii molekularnej, dział analiz instrumentalnych 
oraz niewielka część administracyjna. Prowadzone przez ITM badania 
związane są przede wszystkim z opracowaniem nowych wyrobów, testo-
waniem ich właściwości oraz opracowaniem sposobów aplikacji. Poza 
pracami o charakterze badawczo-rozwojowym, związanymi też z realiza-
cją wspólnych projektów badawczych z jednostkami naukowymi z kraju 
i zagranicy, planowana jest realizacja specjalistycznych usług analitycz-
nych dla uczestników ProBioClustra, związanych z zapewnieniem jako-
ści ich wyrobów oraz fachowym wsparciem realizowanych przez nich 
projektów i inicjatyw. 

• Centra Mikroorganizmów – miejsca sprzedaży ProBio Emów™,  
ale przede wszystkim spotkań, konsultacji porad i szkoleń związanych 
z naturalnymi technologiami służącymi biologizacji wszystkich obszarów 
naszego życia;

• Licencjonowani Doradcy Probiotechnologii oraz Partnerzy WICI – 
sprzedają wyroby oparte na probiotechnologii, propagują wiedzę o jej 
praktycznym stosowaniu, prowadzą szkolenia na temat wdrażania Pro-
Bio EmówTM w różnych obszarach naszego życia;

• Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych to organizacja sa-
morządu gospodarczego działającą na rzecz poprawy jakości żywności, 
środowiska i zdrowia człowieka poprzez upowszechnianie i promocję 
przyjaznych człowiekowi, środowisku technologii i wyrobów natural-
nych. PITiWN została powołana w 2013 r. W jej skład wchodzą wytwór-
cy i użytkownicy naturalnych technologii i wyrobów, dostawcy środków 
do uprawy roślin, przetwórcy i dystrybutorzy żywności, rolnicy, dorad-
cy, jednostki szkoleniowe, naukowe, fundacje, stowarzyszenia. PITiWN 
działa m.in. na rzecz konsolidacji podmiotów, które wdrażają bądź sto-
sują naturalne technologie głównie w branży rolno-spożywczej oraz 
podmiotów wytwarzających naturalne wyroby. Realizuje zadania m.in. 
w obszarze analizy i opiniowania projektów aktów prawnych dotyczą-
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cych funkcjonowania gospodarki, współpracy z samorządami i odpo-
wiednimi resortami na rzecz rozwoju biogospodarki oraz opracowania 
i wprowadzenia na polski rynek systemu certyfikacji technologii i wyro-
bów naturalnych. 

• Inne podmioty zaangażowane w krzewienie i upowszechnianie na-
turalnych technologii służących przywracaniu i zachowaniu równowagi 
różnych ekosystemów np.: Ziemia Polska Sp. z o.o. – organizator sie-
ci biodegradowalni, EMEKO – Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Śro-
dowiska Naturalnego, Mikronatura Środowisko Sp. z o.o. – działająca 
na rzecz ochrony biologicznej wód, Mikronatura Człowiek Sp. z o.o. 
– zajmująca się popularyzowaniem probiotyków w życiu człowieka, 
Kwadrant Ekosystem podmiot specjalizujący się we wdrażaniu Metody 
KWADRANT-Ekosystem opartej na kompozycjach pożytecznych natu-
ralnych mikroorganizmów coraz popularniejszej w rewitalizacji oczysz-
czalni przydomowych i higienizacji szamb.
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WIELKOPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI

dla

ProBiotics Polska Magdalena Górska
w Bratuszynie

Poznań 2012

Nagrody i wyróżnienia
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Wyróżnienie Targowe DOBROSŁAW
za ProBio Emy™

- wyroby probiotyczne do stosowania w rolnictwie

jako

WYRÓB ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO PRACY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM
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Lista Centrów Mikroorganizmów 

jest dostępna pod adresem:

www.probiotics.pl/rcm

 Lista  

Licencjonowanych Doradców Probiotechnologii 
jest dostępna pod adresem:

www.probiotics.pl/ldp
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Certyfikaty dla poszczególnych wyrobów  

dostępne są pod adresem

www.probiotics.pl/certyfikaty

Zobacz także nasze nagrody i wyróżnienia 

www.probiotics.pl/nagrody-i-wyroznienia
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NOTATKI

Notatki


