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WYTWÓRNIA PROBIOTYKÓW W BRATUSZYNIE



Możliwości badawcze:
• Wykrywania patogenów

• Wykrywania GMO

• Analizy metagenomowej konsorcjów pożytecznych 
mikroorganizmów

• Określania pokrewieństwa i właściwości szczepów

• Obecności białek alergennych itp.

• Identyfikacji drobnoustrojów

• Tworzenie banku pożytecznych mikroorganizmów

Możliwości analityczne wykrywania:
• Pestycydów i innych środków ochrony roślin                                  

• Mykotoksyn, alkaloidów,  konserwantów i leków 

• Alergenów, metabolitów powstających w bioprocesach

• Kwasów organicznych i tłuszczowych, cukrów 

prostych, alkoholi

• Witamin i przeciwutleniaczy, barwników 

organicznych i substancji aromatycznych

• Pierwiastków, w tym metali ciężkich



Nawożenie – prawo minimum J. Liebiga

w ekologii jest oparte na wyczerpywaniu 
zasobów środowiska i głosi, że te 
substancje, które w środowisku znajdują się 
w ilościach najbliższych punktom kryt. (a są 
wykorzystywane przez organizmy), stanowią 
czynnik ograniczający występowanie tych 
organizmów; w rolnictwie — zasada, w myśl 
której wielkość plonów roślin uprawnych 
jest zależna od tego składnika 
pokarmowego (azotu, fosforu, potasu), 
który znajduje się w glebie (w postaci 
dostępnej dla roślin) w najmniejszej ilości w 
stosunku do potrzeb danej rośliny; 

AKTYWNA 
PRÓCHNICA !!!





Badanie gleby i wnioski
• Badanie zawartości próchnicy (węgiel organiczny)

• Badania mikrobiologiczne- bakterie funkcjonalne, 

• Ocena wartości biologicznej gleby - Biotrex

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

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

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

• Ocena używanych środków pod kątem biodegradowalności



ROLNICTWO REGENERATYWNE

oparte na biologicznym potencjale gleby 



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

Mikrobiom i plon

Zgrany Duet 







PRÓCHNICA
(Humus z łacińskiego gleba, ziemia)

• Dwa najważniejsze naturalne procesy w których powstaje węgiel organiczny:

➢ proces tworzenia próchnicy (rozkład do węgla organicznego),

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

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

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

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



Próchnica – silnik gleby

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

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

• Retencja – im cząsteczka koloidalna mniejsza tym większa retencja. 

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

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



Próchnica – silnik gleby

- Zdolności buforowe gleby - powierzchnia cząstek w 1 gramie:                                                                   
gleby piaszczystej 3-60m², montmorylonitu 700-800m²,                                            
próchnicy 800-1000m²

- Sorpcja gleby – powierzchnia ciała stałego (gleby) która przyciąga                       
i zatrzymuje warstwę jonów, atomów, molekuł.  

Próchnica ma kilkunastokrotnie większą                                                                    
sorpcję niż wszelkie inne sorbenty w glebie. 

Zatrzymuje składniki przed ich wymyciem                                                                              
do głębszych warstw gleby. W ten sposób                                                                          
kationy i aniony mogą ulec desorpcji i wrócić                                                              
do roztworu glebowego i stać się ponownie                                                                         
dostępnymi dla roślin.

EFEKT – OGRANICZENIE NAKŁADÓW NA NAWOŻENIE



Próchnica i wykorzystanie  fosforu

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

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

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

✓EFEKT- ZWIĘKSZENIE PRZYSWAJALNOŚCI                                                     
FOSFORU



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



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

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



Gospodarka wapniem

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

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

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

tę glebę wapnować. 



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

Rozkład Materii Organicznej (MO)

Resztki roślinne i zwierzęce

Mineralizacja Humifikacja

Gnicie Butwienie Produkty humifikacji
(Wartości 
beztlenowe)

(Wartości tlenowe)

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



ŹRÓDŁA HUMUSU 

• Obornik przefermentowany

• Obornik granulowany przefermentowany

• Pofermenty z biogazowni

• Słoma, resztki pożniwne, resztki pozbiorcze, poplony i przedplony

• Komposty z różnych resztek roślinnych

• Kwasy humusowe

• Kopaliny (węgiel brunatny, torf, alginit, okrzemki, kaolinit, itd.)



EFEKTY STOSOWANIA PROBIOTECHNOLOGII – EmFarma Plus



2005 – 2021
to już 16 lat 

doświadczenia



Wyroby oparte na kompozycjach żywych, pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitów oraz innych komponentów 
jak minerały, wyciągi roślinne, fermenty oraz nawozy organiczne I naturalne stymulatory wzrostu.



ALGINIT
NATURALNY ŚRODEK POPRAWIAJĄCY 

WŁAŚCIWOŚCI GLEBY



Składniki i skład Alginitu

Alginit zawiera następujące podstawowe składniki:
• materia organiczna             do 20%
• składniki mineralne          min 80%:

a) glina 54%:

- smektyt 50%

- illit 40%

- chloryt / wermikulit 10%

a) muł 40%

b) piasek 6%

Skład chemiczny alginitu:

• SiO2 43 do 51%

• pH 7,15-7,78
i następnie

➢ humus                              do      200  kg/t
➢ wapń                                do      220  kg/t
➢ magnez                                       8-10 kg/t
➢ potas                                           6-9   kg/t
➢ fosfor                                           5-6   kg/t
➢ azot                                              3-5   kg/t
➢ P2O5 co najmniej 330 mg/kg
➢ K2O co najmniej 820 mg/kg
➢ mangan co najmniej 38 mg/kg
➢ cynk co najmniej 8 mg/kg

oraz ponad 60 pozostałych pierwiastków



NOWE WYROBY 



Kombinacja Świeża masa części 

nadziemnej roślin

[g]

Sucha masa części 

nadziemnej 

[g]

Świeża masa korzeni 

[g]

Sucha masa korzeni 

[g]

Kontrola 37,41 a 5,85a 49,85 a 10,96 a

ProBiotics Polska 80,25 b 12,10 b 103,65 a 19,01 a

Mikroorganizmy 

Skierniewickie + ProBiotics 

Polska

78,15 b 11,03 ab 84,80 a 15,90 a

Mikroorganizmy 

Skierniewickie 

65,80 ab 10,05 ab 90,30 a 15,68 a

Baza 42,23 ab 6,70 ab 84,43 a 16,31 a

Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na wzrost części nadziemnej oraz korzeni roślin pietruszki 

(Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Piotr Krajewski, lipiec 2015).



PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. oprysk: 300-400 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarma Plus 30-50 L + Radiculum 5L 
2. posypowo: Azocor 200-400 kg (Posypowo przy niedoborze potasu: siarczan potasu ( Kalipso 200-400 kg)

1. Posypowo: Alginit 1000-1500 kg 

PRODUKCJA SADZONEK I ZAPRAWIANIE NASION
1.EmFarma 2L/m3 podłoża
2. Na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady do gruntu podlać 1-2 % roztworem EmFarma,                                                        
tj: 1-2 litry EmFarmy na 100 litrów wody 
3. Zaprawianie nasion : 100 % EmFarma + 1 % AdeSilu względem masy nasion 



PODLEWANIE FERTYGACJA

6 czerwca: EmFarma Plus 10 L + PreBio Humus 300 gr + L-Amino 3L ( 1 zabieg po przyjęciu i wzroście )

ZABIEG 6 DNI PO WYSADZENIU

21 czerwca, 30 czerwca:              oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarma 10 L + Folium 1 L                 
+ Green Alga 5 L, BIO N12 1 l

zabieg pogłówny dolistny (  zatrzymanie rozwoju grzybów i pleśni , zwiększenie potencjału biologicznego gleby i roślin)



ZABIEGI PROFILAKTYCZNE ( od 4 tygodnia co 7-10 dni)  

23 lipca:               oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym EmFarma Plus 10 L + GreenAlga 2 L + BioSach C 1 kg

30 lipca:           oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarmaPlus 10 L + Ema5: 2 L + Folium 1 L + ZumSil
0,5 L 

7 sierpnia:          oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarmaPlus 10 L + Mączka skalna  wapniowo-
krzemowa 1,5 kg, BIO RED 1 l
Profilaktycznie posypowo : Azocor 105: 400 kg/ha 



ZABIEGI ODŻYWCZO -PROFILAKTYCZNE ( od 4 tygodnia co 7-10 dni)  

10 sierpnia :            oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: Ingreen bor-cynk 1L

14 sierpnia :              oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarmaPlus 10 L + BioSach 1kg  + Folium 1 L + 
Mączka skalna krzemowo-wapniowa 1,5 kg(zabiegi profilaktyczne zapobiegawczo przeciw zarazi ziemniaczanej)

20 sierpnia:                   oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: Solucat 6-9-38+ME: 6 kg + Soler Fruit 4 L 
(dożywanie fosfor, potas - mikro i makroelementy) 

27 sierpnia: dożywienie kropelkowe : EmFarmaPlus 10 L + ZumSil 1 L + BioN12 1 L



ZABIEGI PROFILAKTYCZNE ( od 4 tygodnia co 7-10 dni) ZABIEGI

oprysk: 300-400 L cieczy roboczej/ha, w tym: Polyversum WP 0,15-0,2 kg ( maksymalnie 2 zabiegi, 

stosujemy między Miedzianem)

7 września :             oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarma 10-12 L + BioSach 1kg  + Folium 2 L + 
Ema5: 2 L  + Mączka skalna krzemowo-wapniowa 1,5 kg

16 września : oprysk: 400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarma 10 L + BIORED 1,5l( przyspieszenie i wyrównanie 

wybarwienia ) 



ZABIEGI POZBIORCZE

oprysk:            400-500 L cieczy roboczej/ha, w tym: EmFarma Plus 30 L + Carbohumic 20 kg







Wdrożenia ProBioemów w gospodarstwie

Przełom maj/ czerwiec 2013 r (duża ilość opadów)

- Kapusta biała wczesna :

oprysk pierwszy EmFarma Plus  30l/ha i 5l/ha Ema 5

powtórka dawki po dwóch tygodniach.

Przygotowanie pola pod uprawę selera:

- oprysk resztek po zbiorze kapusty wczesnej – EmFarma Plus 40L/ha

- zasiew poplonu

- zorkanowanie poplonu i zaszczepienie gleby(oprysk) dawką EmFarmy Plus 40l/ha       

- orka

- zaprawienie sadzonek EmFarmą

- czerwiec: co dwa tygodnie trzykrotny oprysk                                                                        
EmFarma Plus 30l /ha wraz z Ema 5 -5l/ha



Gospodarstwo warzywne w Janowicach

Uprawy: sałata,seler, pory, kapusta



Gospodarstwo warzywne w Janowicach

Uprawy: sałata,seler, pory, kapusta





5 tygodni



8 tygodni
PBP



1 grono

PBP KONTROLA 



12 tygodni



termin 
badania

pH
N-

AZOT
P-

FOSFOR
K-

POTAS
Mg 

MAGNEZ 
Ca*100 -

WAPŃ
Cu-

MIEDŹ
Fe-

ŻELAZO

Mn-
MANGA

N

Zn-
CYNK

B-BOR
S-

SIARKA

marzec 7,12 20 53 107 80 6,47 1,8 48,7 6,8 4 10 0,5

sierpień 6,6 73 52 214 123 5,82 3 97,6 16,6 6,1 3 40

wrzesień 6,88 24 52 149 95 5,87 2,2 66,5 7,2 4,6 0,7 50

Dynamika zasobności gleby w składniki pokarmowe  

mg/dm3



termin badania pH N-AZOT P- FOSFOR K- POTAS Mg MAGNEZ 
Ca*100 -

WAPŃ

marzec 7,61 39 34 20 158 35,8

sierpień 7,6 72 28 91 228 24,9

wrzesień 7,68 69 18 25 250 33,35

Dynamik zasobności gleby w składniki pokarmowe  



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

Struktura 440 ha. IV klasa  45 %, V klasa  35 %, VI klasa   20 %
Pierwsze i ostatnie prace melioracyjne wykonano w 1913r. na pow. 130 ha

Średnia zawartość próchnicy w 2001r. 0,7 – 1,1% Średnia zawartość próchnicy                            
w 2009r. 1,8 – 2,7% 
Średnia zawartość składników pokarmowych zwiększyła się 2 – 3 krotnie
Średni plon w 2001r. : jęczmień 7 q/1 ha, ziemniaków
7 ton/1 ha a w 2009r. 35 ton/1ha









Zaprawianie 
sadzonek

Zabiegi interwencyjne: 
po przymrozkach, 

gradobiciu

Zabiegi prewencyjne:
przeciwko grzybom

i szkodnikom

Zaszczepianie gleby
jesień i wiosna

Opryski przed zbiorem,
biohigienizacja i 

bioasekuracja opakowań 
i przechowalni 

Opryski dolistne
i

fertygacja

OBSZARY STOSOWANIA PROBIOTECHNOLOGII

Ekologiczne Gospodarstwo  Sadownicze  Violetta i Arkadiusz Kartus. Autor i źródło:  V i A Kartus i  Probiotics Polska Sp. z o.o.           SLAJD 12



Ekologiczne Gospodarstwo  Sadownicze  Violetta i Arkadiusz Kartus. Autor i źródło:  V i A Kartus i  Probiotics Polska Sp. z o.o.           SLAJD 02

EkoMarchaty

E kologiczne Gospodarstwo Sadownicze

Agroturystyka

Violetta i Arkadiusz Kartus

Gospodarstwo położone jest w gminie Biała Rawska, 
powiat Rawski, województwo łódzkie. 

Część gospodarstwa znajduje się w malowniczej wsi 
Marchaty na południowych obrzeżach
Białej Rawskiej w otoczeniu lasów  i łąk.

Druga część gospodarstwa znajduje się
we wsi Żurawia po zachodniej stronie
Białej Rawskiej. 30 letni sad jabłoniowy

Agroturystyka

Prowadzimy    Centrum Mikroorganizmów w Białej Rawskiej



 

OWOCE ZIARNKOWE 
FAZA/DZIAŁANIE ZABIEGI 

 Zabieg wykonać przy słonecznej lub suchej pogodzie 

 Zabieg wykonać przy pochmurnej lub deszczowej pogodzie 

  EFEKT 

1. 
PĘKANIA PĄKÓW  
zabezpieczenie przeciw 
chorobom grzybowym                 
i szkodnikom 
 

1.  Kompost z mikroorganizmami 30-40 t/ha, lub przefermentowany nawóz: obornik, gnojowica (lub 

jesienią po zbiorach) 

2.  Oprysk  w  500-700 L wody (pH ok. 5):       
EmFarma Plus 20-30L /ha + (PreBio HumusTM 0,5kg/ha lub AMINOSPRINT N8  2L/ha)  

zwiększenie potencjału biologicznego 
gleby i roślin 

3.  Oprysk  w  500-700 L wody (pH ok 5) :                                                                                               
a) MIEDZIAN 1,5kg/ha + OLEJKI ETERYCZNE (anyż, cynamon 0,5L/ha) 
b) Emulpar (1%) + AdeSil (1%)  

c) SIARKOL  2kg/ha + olej parafinowy (1,5%) 

prewencja przeciw chorobom 
grzybowym i szkodnikom (mszycy, 
przędziorkowi) 

2.  
LIŚCI ROZETOWYCH 
zabezpieczenie przeciw 
chorobom grzybowym 
i szkodnikom; początek 
odżywiania 
doglebowego 

1 . Oprysk woda 500-700 L/ha(pH ok. 5) :  
a) EmFarma 20-L /ha + Ema5 z wrotyczem 5L/ha + PreBio HumusTM  0,2kg/ha +  MĄCZKA SKALNA 
WAPNIOWO-KRZEMOWA 2kg/ha + nawóz borowy i cynkowy 
lub 

  EmFarma 20-L /ha + Ema5 z wrotyczem 5L/ha  + AMINOSPRINT N8  2L/ha + MĄCZKA SKALNA 
WAPNIOWO-KRZEMOWA 2kg/ha + nawóz borowy i cynkowy 

wczesnowiosenne zasilenie pąków 
 
 
 
 

2. Oprysk woda 500-700L/ha(pH ok. 5) :  
a) MIEDZIAN 1,5kg/ha + OLEJKI ETERYCZNE (anyż, cynamon 0,5L/ha)  
lub 
b) SIARKOL 2kg/ha  

prewencja przeciw chorobom 
grzybowym i szkodnikom (mszycy, 
przędziorkowi) 

3.  
ZIELONEGO PĄKA 
zabezpieczenie przeciw  
chorobom grzybowym 
i szkodnikom; początek 
odżywiania 
doglebowego i 
uzupełnienia dolistnie 

1.  Doglebowo:  
AZOCOR 105 – posypowy nawóz organiczny azotowy z mikroelementami 300-500kg/ha  

zasilenie gleby azotem organicznym 

 



ProBio Emy w sortowniach
z wodnym rozładunkiem

EmFarma

1%~2%



Zakładanie nowych sadów i plantacji

EmFarma + Carbohumic
10% stężenie  / 15 minut



SŁAWOMIR GACKA

tel.: +48 721 20 30 40,  e-mail: sg@probiotics.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


