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UNIWERSUM NATURY.UNIWERSUM NATURY.

Mrowisko?Mrowisko?



UNIWERSUM NATURYUNIWERSUM NATURY
Jak pJak pszczoszczollyy radz radzaa sobie w skrajnych sobie w skrajnych  sytuacjach?sytuacjach?



      Czy chCzy chllopi i ziemianieopi i ziemianie

sterowalisterowali
sisillami Natury?ami Natury?



Czy mikroorganizmy moCzy mikroorganizmy mozznana
obobllaskawiaaskawiacc??

barszcz czerwonybarszcz czerwony
na zakwasiena zakwasie

kiszona kapustakiszona kapusta

kkiszoneiszone  ogogóórkirki kwakwassnene mleko mleko

chleb na zakwasiechleb na zakwasie

sushisushi



Czy nauka moCzy nauka mozze przyje przyjscsc z pomoc z pomocaa
w udomawianiu w udomawianiu mikroorganizmmikroorganizmóów?w?

Wiedza o warunkach Wiedza o warunkach zzycia mikroorganizmycia mikroorganizmóóww
obejmuje niecaobejmuje niecalle 0,2% ich populacjie 0,2% ich populacji

dotychczas  rozpoznanych.dotychczas  rozpoznanych.

Dixie D. Whitt i Abigail A. Salyers Dixie D. Whitt i Abigail A. Salyers   ""Mikrobiologia Mikrobiologia --
RRóózznorodnonorodnoscsc, Chorobotw, Chorobotwóórczorczoscsc i  i ssrodowisko"rodowisko"

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 200Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 20055r.r. str. 28 str. 28

Rys. Ola KolbuszRys. Ola Kolbusz
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MikroorganizmyMikroorganizmy  uksztauksztalltowatowally tylkoy tylko
dwadwa

odmienne odmienne kierunkikierunki swojej aktywno swojej aktywnossci:ci:

Regeneratywny - po

Regeneratywny - pozzyteczny

yteczny



Pliniusz Starszy (I wiek n.e.)Pliniusz Starszy (I wiek n.e.)
  „„fasola tak dobrze czyni polu jak obornikfasola tak dobrze czyni polu jak obornik””

Etapy rozwoju rolnictwaEtapy rozwoju rolnictwa
- trójpolówka (XII w.)

- nawozy organiczne i plodozmiany (XVII – XIX)

- nawozenie mineralne (Liebig kontra Thaer XIX)

- srodki ochrony roslin po 1950 r.
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RezygnujRezygnujaac z dobroczynnoc z dobroczynnosscici
mikroorganizmmikroorganizmóów uksztaw uksztalltowalitowalissmymy

dwie dwie szkoszkolly y ododzzywiania roywiania rosslinlin

Sukcesja

Sukcesja

wielowiekowych tradycji rolniczych

wielowiekowych tradycji rolniczych



Formy zorganizowania Formy zorganizowania zzyciaycia
od mikrobod mikrobóów do ssakw do ssakóów:w:



LaLacza pcza pllodu z matkodu z matkaa



jedyniejedynie  drobnoustrojedrobnoustroje
zdolne do zasiedlania systemu korzeniowegozdolne do zasiedlania systemu korzeniowego

w okrew okresslonych warunkach glebowo-klimatycznych.lonych warunkach glebowo-klimatycznych.

DecydujDecydujaacy wpcy wpllyw na strukturyw na strukturee drobnoustroj drobnoustrojóóww

majmajaa  wydzieliny korzeniowe,wydzieliny korzeniowe,
ich dobich dobóór zaler zalezzny jest od gatunku i odmiany rony jest od gatunku i odmiany rosslin.lin.

Rzeczywisty wpRzeczywisty wpllyw na wzrost royw na wzrost rosslin majlin majaa



Selekcyjny wpSelekcyjny wpllyw wydzielinyw wydzielin
korzeniowychkorzeniowych

 Bakterie   Grzyby  

 Gatunki Liczba
komórek Gatunki Liczba

komórek

Gleba > 2 000 107 > 1 200 106

Rizosfera ~ 400 108 ~ 50 104

Rizoplana ~ 50 109 ~10 102



Wydzieliny korzenioweWydzieliny korzeniowe
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AktywnoAktywnoscsc poszczeg poszczegóólnych gruplnych grup
mikroorganizmmikroorganizmóóww
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100%

Gleba poza ryzosferą Ryzosfera ogórka Ryzosfera buraka cukrowego

Grzyby Bakterie Inne
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ToTo, , zzee mikroorganizmymikroorganizmy  uksztauksztalltowatowallyy
tylko tylko dwa dwa odmienne odmienne kierunkikierunki swojej swojej

aktywnoaktywnossci nie ci nie uprawnia nasuprawnia nas
((aazz?!?!)) do dw do dwóóch szkch szkóóll  leczenia:leczenia:

Wzmacnianie naturalnej odporno

Wzmacnianie naturalnej odporno sscici



ZZycie ycie na na ZiemiZiemi
Wszelkie uproszczenia w najbardziej

sztucznych zestawieniach
staja sie

falszywym krokiem gnebiacym bioróznorodnosc przyrody.

Wspólczesny czlowiek powinien chciec
trzymac nauke „pod straza”,

by poszukiwala te sily,
które usuna przyczyny chorób

a nie narzedzia ich maskowania
grozace naturalnemu obliczu naszej planety.



ProfesorProfesor  biologiibiologii T Teruoeruo H Higaiga

SkomponowaSkomponowall grup grupee
probiotycznych mikroorganizmprobiotycznych mikroorganizmóów,w,

ktktóóre w Naturzere w Naturze
zawsze wspieraja sizawsze wspieraja siee i steruj i sterujaa

popozzytecznym kierunkiemytecznym kierunkiem
rozkrozklladu materii  organicznej .adu materii  organicznej .



SSwiat mikroorganizmwiat mikroorganizmóóww
wg koncepcji profesora Teruo Higawg koncepcji profesora Teruo Higa

5%
Patogenne

90% Neutralne

5%5%
PoPozzyteczneyteczne

mogmogaa by bycc

patogenne lub popatogenne lub pozzyteczneyteczne

w zalew zalezznonossci od ci od ssrodowiska.rodowiska.



KompozycjeKompozycje

ProBiotycznychProBiotycznych

mikroorganizmmikroorganizmóóww

opracowaopracowall  Matthew WoodMatthew Wood w wllaassciciel SCD  Probiotics LLCciciel SCD  Probiotics LLC
z Kansas Cityz Kansas City,, w wychowanychowaneekk  profprofesora Teruo Higa.esora Teruo Higa.

Jest to kJest to kompozycjompozycja szczepa szczepóów tlenowych i beztlenowych:w tlenowych i beztlenowych:
bakterii fototropowych,bakterii fototropowych,

bakterii kwasu mlekowego,bakterii kwasu mlekowego,
drodrozzddzzy,y,
grzybgrzybóów,w,

promieniowcpromieniowcóów.w.

odod



         M         Mikroorganizmy poikroorganizmy pozzyteczneyteczne,,
swoswojjaa aktywno aktywnossciciaa::

§§przywracajprzywracajaa  biobiorróózznorodnonorodnoscsc ekosystem ekosystemóóww,,

§§zwizwieekszkszajajaa plon plonyy i podnos i podnoszzaa ich jako ich jakosscc biologiczn biologicznaa,,

§§uzdrawiauzdrawiajjaa  ssrodowiskorodowisko,,
§§ooczyszczaczyszczajjaa,, rewitalizuj rewitalizujaa wod wodee i powietrze, i powietrze,

§§wwlalaczaczajjaa odpady  odpady (w tym (w tym komunalnekomunalne)) do  do llaanncucha pokarmowego,cucha pokarmowego,

§§wypierawypierajjaa gnicie i blokuj gnicie i blokujaa rozw rozwóój j infekcji,infekcji,

§§likwidujlikwidujaa odory odory!!!!!!



28 sierpnia 2005 Huragan Katrina  
zginelo 1209 osób

Zapobiezenie inwazji plesni.

na scianach
zasiedlila sie plesn

Nowy
Orlean



TsunamiTsunami
trztrzeesienie Ziemi nasienie Ziemi na
Oceanie IndyjskimOceanie Indyjskim

ZZapobieapobiezzenie pandemii.enie pandemii.
26 grudnia 2004 r                                                     ok. 249 tys osób zabitych



Wyzwanie postWyzwanie posteepowego rolnictwa to:powego rolnictwa to:
zachwiany obieg w lancuchu pokarmowym!!!
AZOTU - wymywanie azotynów i azotanów

WEGLA - ujemny bilans materii organicznej
WODY - ujemny bilans gospodarki wodnej

Malejaca zawartosc makro i mikro elementów
Rosnaca zawartosc niedostepnych pierwiastków

ZAGNIWAJACE i ZAKWASZAJACE sie GLEBY
RoRossnie wydajnonie wydajnoscsc spada dochodowo spada dochodowoscsc!!!!!!

ZbliZblizza sia siee a apokalipsapokalipsa?? racjonalna bo wbrew racjonalna bo wbrew
prawom Natury prawom Natury nnaukowo wspieranaaukowo wspierana??



Antidotum to PRAntidotum to PRÓÓCHNICA boCHNICA bo::

Jest glównym zródlem C, N, P, …..,

Poprawia zdolnosci buforowe gleby,

Stabilizuje odczyn gleby,

1% próchnicy magazynuje do 150 t. wody/1 ha.



ðð  to nowoczesneto nowoczesne
rolnictworolnictwo::przywracajprzywracajaacece zdrowi zdrowie glebye gleby  -- w wllaassciwciwee pH, pH,

podnosipodnosi zawarto zawartosscc pr próóchnicy,chnicy,

czyli czyli rozstrzyga orozstrzyga o

sile rodnej glebysile rodnej gleby..

Ogranicza koniecznosc
nawadniania roslin uprawnych.

PoPozzyteczne mikroorganizmy - ProBioemyyteczne mikroorganizmy - ProBioemy



ðð  to optymalna zawartoto optymalna zawartoscsc pr próóchnicy w glebiechnicy w glebie::

pH ~ 7pH ~ 7ObniObnizzajajaace sice siee pH < 5,8 pH < 5,8
Zatrzymywanie NZatrzymywanie NWymywanie NWymywanie N

Plon pszenicy ~ 10 t/haPlon pszenicy ~ 10 t/haPlon pszenicy ~ 3 Plon pszenicy ~ 3 –– 4 t/ha 4 t/ha
380 380 –– 760 kg/ha N-NO 760 kg/ha N-NO3335 35 –– 70 kg/ha N-NO 70 kg/ha N-NO33

2 2 –– 4 % mineralizacji 4 % mineralizacji1 1 –– 2 % mineralizacji 2 % mineralizacji

18,9 t/ha mikroorganizm18,9 t/ha mikroorganizmóóww
(30 cm)(30 cm)

3,5 t/ha mikroorganizm3,5 t/ha mikroorganizmóóww
(30 cm)(30 cm)

7/1    C/N7/1    C/N15/1    C/N15/1    C/N
2,9 % C2,9 % C1,16 % C1,16 % C

5 % humusu5 % humusudo 2 % humusudo 2 % humusu
ZZYZNA I ZDROWA GLEBAYZNA I ZDROWA GLEBAZDEGENEROWANA GLEBAZDEGENEROWANA GLEBA

PoPozzyteczne mikroorganizmyyteczne mikroorganizmy



        ProBioemy         ProBioemy zamiastzamiast  pplluga!uga!



Copyright: Adolf Daenecke

              AktywnoAktywnoscsc mikroorganizm mikroorganizmóów w glebiew w glebie



PoPozzyteczne mikroorganizmy yteczne mikroorganizmy ProBioemyProBioemy = =
wzrost dostwzrost dosteepnopnossci NPKci NPK

                        Gotthard Stielow, Zyzna gleba nie wymaga nawozenia, "Raport Rolny" nr 2/2003 r.



ðð  wapnowanie gleby a biorwapnowanie gleby a bioróózznorodnonorodnoscsc==zzyznoyznoscsc

    Gleba zdrowa, aktywna ma pH zbliGleba zdrowa, aktywna ma pH zblizzone do obojone do obojeetnego (pH 7)tnego (pH 7)
    Gleba chora, zdegenerowana ma odczyn kwaGleba chora, zdegenerowana ma odczyn kwassny.ny.
    Wapno Wapno tlenkowetlenkowe::
üü   odka  odkazza i dezynfekuje, czyli zabija wszystkie grupya i dezynfekuje, czyli zabija wszystkie grupy
              mikroorganizmmikroorganizmóów,w,
üü   wspiera procesy utleniania,  wspiera procesy utleniania,
üü   zwi  zwieeksza spoistoksza spoistoscsc gleby. gleby.

ProBioemy a wapnowanieProBioemy a wapnowanie

Przy wysokim plonowaniu buraki
pobiora 30 kg wapnia z 1 ha to w jakim

celu sypiemy wapno tonami?



Ema Plus w uprawie burakEma Plus w uprawie burakóóww

Glebe przed sadzeniem szczepimy Ema Plus w ilosci minimum

40 litrów Ema Plus/1 ha w 300 - 400 litrach wody.

W trakcie wzrostu zastosowac 2-3 zabiegi

po 10 - 15 litrów Ema Plus/1 ha rozcienczone jw.

Do drugiego i trzeciego oprysku dodac

po 3 litry EMa5/1 ha w analogicznym rozcienczeniu.
Pozwoli to m.in. zlikwidowac mszyce i zdecydowanie ograniczy

wystepowanie chwoscika buraczanego.



ðð  PRZECHOWALNICTWPRZECHOWALNICTWIEIE

HamujHamujaa rozw rozwóój j chorchoróób przeniesionych z pb przeniesionych z póóll,,
likwidujlikwidujaa ple plessnie (mykoplazmy).nie (mykoplazmy).

1 litr E1 litr Emmaa plus plus/1 /1 tontonee burak burakóów uw ullatwia ichatwia ich magazynowanie magazynowanie,,
dobrze konserwuje wysdobrze konserwuje wysllodki podnoszodki podnoszaac c ich jakoich jakoscsc..

ProBioemy wProBioemy w



ðProBio OriginalTM

ðEma

ð Ema PLUSR

ð Ema5

ðEma z wyciagami 
roslinnymi

ðPro-Biotyk (em15)

ððProBio OriginalProBio OriginalTMTM

ððEEmama

ðð E Emama PLUS PLUSRR

ðð E Emmaa55

ððEEmama z wyci z wyciaagami gami 
rorosslinnymilinnymi

ððPro-Biotyk (em15)Pro-Biotyk (em15)

DOSTDOSTEEPPNE NE WYROBWYROBY:Y:
ð ProBio ceramika

ðProBio Puder

ðSCD Probiotica

ð SCD X-tra Life

ð Kompozycja z Ema 
do walki z

insektami

ð Bokashi

ðð ProBio c ProBio ceramikaeramika

ððProBio PuderProBio Puder

ððSCD ProbioticaSCD Probiotica

ðð  SCD SCD X-traX-tra Life Life

ðð Kompozycja z E Kompozycja z Emama  
do walki zdo walki z

insektamiinsektami

ðð Bokashi Bokashi

ProBioticsProBiotics Polska Polska

Bio World sp. z o.o. 62-720 BrudzewBio World sp. z o.o. 62-720 Brudzew
Bratuszyn 21 pow. TurekBratuszyn 21 pow. Turek

tel:tel:  +48 63-279-87+48 63-279-87  e-mail:e-mail:  biuro@bioworld.pl

mailto:biuro@bioworld.pl


Prastary sens rolnictwa:Prastary sens rolnictwa:
Rolnictwo

to kres prastarego mysliwstwa, rybolówstwa i zbieractwa.

Rolnik
obserwujac przyrode, sposobil ziemie pod zasiew,
pomnazajac zywnosc, zabezpieczal pewnosc jutra.

Zadna dziedzina ludzkiej dzialalnosci
– nawet medycyna-

nie ma takiego wplywu na czlowieka,
jak rolnictwo.

      (PIERRE DELBET - francuski profesor medycyny)



StanisStanisllaw Kolbuszaw Kolbusz
Prezes StowarzyszeniaPrezes Stowarzyszenia

EkosystEM- DZIEDZICTWO NATURYEkosystEM- DZIEDZICTWO NATURY

tel: tel: 0 694 466 0930 694 466 093,,
e-mail: e-mail: sk@sk@dziedzictwonaturydziedzictwonatury.pl.pl

Zdrowa Zdrowa Ziemia i jej mieszkaZiemia i jej mieszkanncycy

Za Za uwaguwagee dzi dzieekuje:kuje:

Nie mozna rozwiazac naszych obecnych problemów, uzywajac tego
samego sposobu myslenia, który doprowadzil do ich powstania.”

Albert Einstein
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