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Klimatyczny bilans wodny (Pp – Eo w mm) 

Koźmiński, Michalska 2001
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Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
- metoda puławska Wskaźnik WWRPP odzwierciedla potencjał rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynikający z 

warunków naturalnych. 
- Został on opracowany w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w latach siedemdziesiątych 

dwudziestego wieku, w ramach badań dotyczących metodologii oceny jakości gruntów rolnych w Polsce. 
- Głównym celem badań było stworzenie wskaźników pozwalających na ilościową i przestrzenną ocenę czynników 

naturalnych, decydujących o potencjalnej wydajności plonów na poziomie lokalnym (gminy). 
- Metodologia ta została wprowadzona, obliczone zostały odpowiednie wskaźniki dla całego terytorium Polski. 

WWRPP jest wskaźnikiem zintegrowanym bazującym na ocenie 
wskaźników (cech diagnostycznych): 

- - jakości gleby; - klimatu; - rzeźby terenu; - stosunków wodnych. 
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Fig. 1. Mean multi-year total precipitation during 

the vegetation season (April – September) in 

Pomerania over 1965-2004

Fig. 2. Course of total precipitation during the vegetation 

season (April-September) in Pomerania over 1965-2004

IDENTIFICATION OF ATMOSPHERIC DROUGHT PERIODS IN NORTH-WEST POLAND OVER 1965-2004 
Eliza Kalbarczyk, Robert Kalbarczyk



Województwo

Wskaźnik bonitacji

Ogólny wskaźnik 

jakości r.p.p

Warunki do 

produkcji 

rolniczejjakości i przydatności 

rolniczej gleb
agro klimatu

rzeźby 

terenu

warunków 

wodnych

Zachodniopomorskie 50,0 9,8 4,0 3,6 67,5
Średnio

korzystne

Polska 49,5 9,9 3,9 3,3 66,6
Średnio

korzystne

Długość sezonu Średnia roczna Roczna

KRAJ wegetacyjnego temperatura suma

powietrza opadów

AUSTRIA 220-250 8,5 700

BELGIA 280 8,7 900

DANIA 219 7,5 650

FRANCJA 250-365 9,5-11,5 700

NIEMCY 215-265 7,5-10,0 750

POLSKA 195-223 6,2- 8,7 450-700

WYSZCZEGÓLNIENIE Unia Polska

Klimat 100 75-80

Gleba 100 57-80

Syntetyczny wskaźnik jakości 100 57-64

rolniczej przestrzeni produkcyjnej

gleba - 18,0 - 100 pkt.,  agroklimat - 1,0 - 15 pkt.,

rzeźba terenu - 0,1 - 10 pkt., warunki wodne- 1,0 - 10 pkt.



Wskaźnik cząstkowy Zakres punktów

Jakości i przydatności 
rolniczej gleb

18-95

Agroklimatu 1-15

Rzeźby terenu 0-5

Stosunków wodnych 
gleb

0,5-5

Razem WWRPP 19,5-120
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Gmina na piątkę

Odtwarzająca własne zasoby naturalne

Samowystarczalna energetycznie

Chroniąca zasoby wód i gleb

Podwyższająca potencjał produkcyjny gleb

Chroniąca cenne siedliska

Efektywna energetycznie

Wytwarzająca pełnowartościową żywność

Zazieleniona
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Działalność pożytecznych 
mikroorganizmów  w obrębie 
gleby 

1. Inicjacja procesów próchnicznych (!)

2. Likwidacja resztek pożniwnych

3. Poprawa struktury gleby (!!)

4. Dezynfekcja i detoksykacja gleby

5. Obniżenie populacji szkodników

6. Poprawa stosunków powietrzno-wodnych

7. Uruchamianie makro i mikroelementów, wzbogacanie 
gleby w azot atmosferyczny 

8. Regulacja pH



Biopreparaty (systematyka J. Wereszczaka, 2011)

i ich zastosowanie w rolnictwie 
1. Szczepionki stosowane w produkcji roślinnej

z mikroorganizmami pożytecznymi dla roślin, np. nitragina
kompozycje mikroorganizmów lub ich wyciągi - polepszacze glebowe;

2. Biostymulatory 
preparaty naturalne, których substancje aktywne usprawniają zachodzące 
w roślinach procesy życiowe bez modyfikowania ich naturalnego zachowania;

3. Biopestycydy
zawierające jako substancję biologicznie czynną mikroorganizmy  (lub ich produkty i formy przetrwalnikowe) chorobotwórcze dla

agrofagów lub ograniczające ich rozwój,  nie wymagające stosowania karencji,  przydatne w ochronie roślin, zwłaszcza leczniczych i 
przyprawowych, ograniczające chemizację środowiska;

4. Dodatki paszowe stosowane w produkcji zwierzęcej
takie jak konserwanty i detoksykanty ziemiopłodów, 
koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotyki paszowe, 
probiotyki, 
kokcydiostatyki, antyoksydanty, 
preparaty enzymatyczne, aminokwasy syntetyczne, 
witaminy, 
substancje pigmentujące;

5. Stymulatory przemian materii organicznej
Mieszanki bakteryjno-enzymowe  naturalne - chemicznie obojętne (nietoksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin), przystosowane do 

biodegradacji substancji organicznych zawartych  w odpadach czy ściekach. 
Tego rodzaju biopreparaty stosuje się do wspomagania procesów unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych i produkcyjnych, 

gnojowicy, osadów, tłuszczów, fekaliów, intensyfikacji procesu metanizacji odpadów komunalnych itp. 



Roślina uprawna

PREWENCJA

MONITORING

REAKCJA
CHEMICZNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

ZAKRES STOSOWANIA BIOPREPARATÓW
1. Szczepionki

2. Biostymulatory

3. Biopestycydy

5.   Stymulatory przemian materii organicznej

AGRO-EKO-LAND s.c.
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Golfplatzpflege
Christoph Richter



Probiobiotechnologia - biologizacja w 
wydawnictwach



PROBIOTECHNOLOGY PRODUCTS
ProBio Emy™



Dla całej rodziny
Mydło brązowe dla cery mieszanej

Mydło Zielone dla cery wrażliwej

Jedyne na rynku całkowicie 
naturalne algi

Mydło Zielone w płynie 
dla najbardziej wymagających





w rolnictwie, ogrodnictwie 
sadownictwie, terenach zieleni

Oraz:

- Ema5 z wyciągami roślinnymi

- ProBiotyk dla gołębi

- Bokashi ProBiotics MPU



Aplikacja gnojowicy 
z biopreparatem

Prewencyjna ochrona siewek

Stymulowanie intensywnego wzrostu

Ochrona łanu
Humifikacja 
resztek pożniwnych

Terminy stosowania biopreparatów w zależności od fazy rozwojowej

Dawki bioperparatów ustalamy na podstawie danych uzyskanych od rolnika

Ochrona plonu 
przed zbiorem

D
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• Wzmocnienie naturalnej odporności roślin

• Poprawa kiełkowania i korzenienia się roślin

• Silniejszy i bardziej wyrównany wzrost

• Obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców

• Likwidacja odorów i ograniczanie insektów w 

obiektach inwentarskich

• Ograniczenie chorób grzybowych i pleśni w 

przechowalnictwie

(zmniejszenie stosowania środków ochrony 

roślin)

• Dodatek do zakiszania

Powstaje w wyniku fermentacji kultur matecznych 

wraz z ekologiczną melasą z trzciny cukrowej.

Certyfikat: PZH/HT 2508/2011



• wspieranie żyzności gleby

(ograniczanie nawożenia)

• tworzenie struktury gruzełkowatej gleby

• udostępnianie mikro i makroelementów

• przyspieszenie mineralizacji resztek pożniwnych

• wypieranie chorób, zwłaszcza grzybowych

• rozkład pozostałości pestycydów

• zwiększanie pojemności wodnej gleby

• wspieranie procesów próchnicznotwórczych

• fermentacja obornika i gnojowicy

Powstaje w wyniku fermentacji kultur matecznych 

wraz z ekologiczną melasą z trzciny cukrowej.

Większa liczba bakterii fotosyntetyzujących niż w EmFarmie

Certyfikat: PZH/HT 2508/2011



RZD SGGW Chylice

Pierwsze i ostatnie prace 
melioracyjne 
wykonano w 1913 roku na 
pow. 130 ha

Średnia zawartość próchnicy 

w 2001 roku  0,7 – 1,1% 
Średnia zawartość próchnicy 

w 2009r roku 1,8 – 2,7% 

Średnia zawartość składników 
pokarmowych 

zwiększyła się 2 – 3 krotnie

Średni plon w 2001 roku: 
jęczmień 7 q/1 ha, 
ziemniaki 7 ton/1 ha, 
a w 2009r. 35 ton/1ha

Struktura 440 ha upraw wg klas gleb: IV klasa - 45 % V klasa -
35 %, VI klasa - 20 %



80 l na 1 ha

40 l na 1 ha
AGRO-EKO-LAND s.c.



Kompozycja mikroorganizmów wytworzona w naturalnym 

procesie fermentacji, z udziałem pożytecznych mikroorganizmów 

octu winnego, melasy z trzciny cukrowej i alkoholu etylowego.

• Ema5 charakteryzuje się silnym działaniem w ograniczaniu lub 

eliminowaniu warunków sprzyjających  rozwojowi chorób grzybowych :

– bakteriozy, szara pleśń, parch, zaraza ziemniaczana,

• oraz niektórych szkodników

– mszyce, stonki

Certyfikat: PZH/HT 2509/2011

Ema5 z 
wrotyczem



Przedplon 
Roślina uprawiana w plonie głównym

Roślina następcza

PREWENCJA

MONITORING

PREWENCJA

MONITORING

Ogrody działkowe

REKOMENDOWANE DO STOSOWANIA PREPARATY PROBIOTECHNOLOGII

1. Szczepionki
2. Biostymulatory
3. Biopestycydy
5.   Stymulatory przemian materii organicznej

AGRO-EKO-LAND s.c.



kwiecień - majPrzed wypełnieniem

Zbiornik wodny

PREWENCJA

MONITORING

Wiosenna aplikacja

MONITORING

Wody stojące, fontanny

AGRO-EKO-LAND s.c.



Gmina na piątkę x 10 = 50

Odtwarzająca własne zasoby naturalne 10

Samowystarczalna energetycznie 10

Chroniąca zasoby wód i gleb 8

Podwyższająca potencjał produkcyjny gleb 6

Chroniąca cenne siedliska 5

Efektywna energetycznie 5

Wytwarzająca pełnowartościową żywność 4

Zazieleniona 2



WNIOSKI
W świadomości wielu rolników biopreparaty funkcjonują

najczęściej, jako środki stosowane interwencyjnie w razie

wystąpienia na plantacji czynnika stresowego (fitotoksyczność,

przymrozek, susza, itp.), o wiele rzadziej

włączane są do standardowych

technologii upraw

TO MUSIMY ZMIENIĆ
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