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EFEKTYWNE MIKROORGANIZMY
Dr hab. Ewa Moliszewska, profesor Uniwersytetu Opolskiego

Pod pojęciem efektywne Mikroorganizmy (EM) kryje się termin ozna-
czający mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby, czy promieniowce 
współdziałające zarówno w naturze jaki i w skutek praktycznego wyko-
rzystania przez człowieka. Mikroorganizmy te mogą być selekcjonowane 
i łączone w biopreparatach. Łączenie EM-ów odbywa się dzięki obser-
wacji natury. Ich zastosowania mają przyczyniać się do poprawy funkcjo-
nowania agroekosystemów i ich ochrony, głównie poprzez zmniejszenie 
ilości stosowanych środków chemicznych. Typowe mieszanki efektyw-
nych mikroorganizmów zawierają do osiemdziesięciu różnych gatunków 
takich jak m.in. bakterie kwasu mlekowego, bakterie propionowe, bak-
terie fotosyntetyzujące, bakterie azotowe, drożdże czy promieniowce. 
Niektóre z nich znane są też w innych gałęziach gospodarki. Technologia 
ich przygotowania jest bezpieczna, a i one same też jako element środo-
wiska są dla środowiska naturalnego oraz agrocenoz bezpieczne. 

Koncepcja EM została opracowana przez prof. Teruo Higa z Uniwer-
sytetu Ryukyus w Japonii. Założenia tej koncepcji obejmują możliwość 
stosowania efektywnych mikroorganizmów w różnych dziedzinach życia 
i gospodarki. Rolnictwo i ogrodnictwo są tymi najbardziej podstawo-
wymi, ale profesor uwzględnił także np. medycyną, utrzymanie higieny 
w basenach, ochronę rzek, ochronę gleb, ochronę przed nieprzyjemnymi 
zapachami np. z budynków inwentarskich, itp. Tak więc, efektywne mi-
kroorganizmy mogą być niespotykanym wcześniej narzędziem „ratunko-
wym’ przed wieloma problemami występującymi w rolnictwie z zakresu 
ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami czy też problemów nawo-
zowych oraz dotyczących struktury i jakości gleby (Rys. 1). 
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Zwierzęta i człowiek a efektywne mikroorganizmy

Natomiast dodatek EM do pasz dla trzody chlewnej sprzyjał poprawie 
struktury i jakości mięsa świń oraz wpływał pozytywnie na cechy mor-
fologiczne jelita czczego i poprawę metabolizmu i funkcjonowania prze-
wodu pokarmowego. W tym zabiegu istotny też był dobór podstawowej 
paszy wzbogaconej preparatem EM Carbon Bokashi zawierającym obok 
mikroorganizmów także aktywny węgiel. Wskazaniem do stosowania 
preparatu są przypadki narażenia zwierząt na niekorzystne oddziały-
wanie środowiska takie jak porażenie zbóż paszowych i kiszonek nie-
korzystną mikrofl orą, zatrucia lub podejrzenie zatrucia mykotoksynami, 
a dodatkowe korzyści w postaci lepszej jakości mięsa oraz kondycji zdro-
wotnej znacząco poszerzają spektrum działania preparatu i zawartych 
w nim mikroorganizmów.

Rysunek 1. Wybrane kierunki korzystnego działania efektywnych mikroorganizmów

U przepiórek japońskich sztucznie zakażonych Clostridium perfrin-
gens (laseczka zgorzeli gazowej) i następnie suplementowanych EM 
stwierdzono korzystny ich wpływ na morfologię narządów wewnętrz-
nych, w tym jelit oraz aktywność biochemiczną surowicy. W jelicie 
suplementacja EM zmniejszyły liczbę zmian chorobowych, poprawiły 
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ogólną zdrowotność jelit i działały ochronnie na błonę śluzową przed 
bakteriami chorobotwórczymi. EM wykazywały działanie przeciwzapal-
ne, obserwowano mniej zmian martwiczych w kosmkach oraz w innych 
narządach wewnętrznych, a także poprawę parametrów krwi (poziom 
białka całkowitego, dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i albumin). Takie 
rezultaty wskazują na możliwe zastosowanie EM przeciwko bakteriom 
chorobotwórczym alternatywne dla antybiotyków i może stać się pod-
stawą opracowania przyszłych naturalne systemy produkcyjnych.

Stwierdzono także słabą aktywność przeciwdrobnoustrojową EM 
w badaniach in vitro przeciw typowym szpitalnym patogenicznym mi-
kroorganizmom. Działanie to było skuteczne, ale po zastosowaniu pre-
paratu czterokrotnie bardziej skoncentrowanego niż preparat handlowy, 
choć przeciwko drożdżakom rodzaju Candida nie uzyskano zadawala-
jących efektów. Wskazuje to na potencjalne możliwości wspomagania 
kuracji antybiotykowych efektywnymi mikroorganizmami, choć nadal 
konieczne są badania z tego zakresu. 

Ochrona środowiska a efektywne mikroorganizmy

Wyniki badań opublikowanych przez chińskich naukowców wskazują 
na możliwości oczyszczania gleb z pozostałości związków chemicznych 
niebezpiecznych dla środowiska i poprzez to człowieka. Stwierdzili oni, 
iż gleby zanieczyszczone trinitrotoluenem (TNT) i cyklotrimetylenotrini-
traminą (RDX) mogą być rekultywowane przy użyciu trawy weti wero-
wej i efektywnych mikroorganizmów (EM). Taka połączona rekultywacja 
pozwoliła po 60 dniach uzyskać odpowiednio ok. 95% i 84% eliminację 
ww. związków chemicznych. Ponadto uzyskano poprawę aktywności 
mikrobiologicznej gleby (zwiększenie różnorodności mikroorganizmów 
i zmiany w ich strukturze na korzyść bakterii zdolnych do rozkładu ww. 
substancji) oraz aktywności enzymatycznej związanej z cyklem obiegu 
azotu.

Efektywne mikroorganizmy mogą przyczyniać się do degradacji niko-
tynoidów takich jak imidachlopryd, które wraz ze stosowaniem w ochro-
nie roślin mogą akumulować się w glebie powodując jej zanieczyszcze-
nie. Dobre efekty oczyszczania gleby w trakcie uprawy pomidora uzy-
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skano stosując fi toremediację za pomocą babki zwyczajnej (Plantago 
major) wspomaganej przez efektywne mikroorganizmy. 

W celu poprawy jakości wód wdrażane są różne programy i metody 
rekultywacyjne, co jest utrudnione przenikaniem składników pokarmo-
wych z osadów dennych. W związku z tym zaproponowano wykorzysta-
ne efektywnych mikroorganizmów do zahamowanie rozwoju szkodliwych 
drobnoustrojów poprzez działanie konkurencyjne w środowisku wodnym 
płytkiego jeziora w zachodniej Polsce dotkniętego silnymi zakwitami si-
nicowymi. Wody zabezpieczono przed nowym napływem składników 
pokarmowych. W trakcie pięciu lat takich działań ochronnych uzyskano 
dzięki aplikacji EM zapoczątkowanie pozytywnych zmian w ekosystemie 
przejawiających się jako podwyższony rozkład materii organicznej (wzrost 
stężenia azotu amonowego; spadek zawartość ilości fosforu) i zwiększe-
nie różnorodności fi toplanktonu. Nie uzyskano jednak redukcji zakwitów 
sinic z uwagi ciągłą na wysoką zawartość składników odżywczych, jednak 
wykazano pozytywny trend stosowania EM do oczyszczania wód. 

Polskie lasy podlegają ochronie prowadzonej w sposób zmierzający 
do jak najmniejszej ingerencji chemicznej, stąd preferowane są meto-
dy biologiczne i różnego rodzaju naturalne środki ochronne. W związku 
z tym są one polem do szerokiego zastosowania efektywnych mikroor-
ganizmów wszędzie tam gdzie wzmacnianie naturalnych mechanizmów 
ochronnych może przyczynić się do wzrostu dobrostanu nie tyle lasu co 
szkółek leśnych. Poglądy takie głoszą producencie preparatów opartych 
o mieszanki mikroorganizmów sugerują lepszy wzrost siewek i młodych 
drzewek uprawianych na drzewka bożonarodzeniowe poprzez wprowa-
dzanie EM-ów bezpośrednio do gleby oraz opryski nalistne. Możliwa jest 
także ochrona wilgotnych trocin przez traktowanie ich zawiesiną EM, co 
ma zapobiegać przerastaniu ich przez różne grzybnie.  Jednak, jak do tej 
pory zastosowanie EM w lasach jest ograniczone.

Gleba a efektywne mikroorganizmy

Do poprawy jakości gleby, w tym jej uwalniania od nadmiernego zaso-
lenia, można wykorzystać nawozy organiczne fermentowane z wykorzy-
staniem EM. Takie nawozy zastosowano w uprawie pomidora w warun-
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kach szklarniowych wraz z podściółką wykonaną ze słomy jako warstwy 
izolacyjnej. W rezultacie zaobserwowano obniżenie zasolenia gleby o na-
wet 39% przy dawce nawożenia organicznego z EM 3600 kg/ha. Do-
datkowo zwiększyła się zawartość materii organicznej w glebie, polową 
pojemność wodna, jednakże spadły zawartości przyswajalnych  N, P i K. 
W innych badaniach stwierdzono także możliwy wpływ nawożenia gleby 
kompostem wzbogacanym EM na strukturę i liczebność drobnej fauny 
glebowej, która generalnie rosła wraz ze wzrostem dawek nawozu. 

Badania wskazują, że stosowanie EM wymaga prawidłowej agrotech-
niki by możliwe było uzyskanie poprawy parametrów chemicznych, bio-
logicznych i biochemicznych gleby. Prawidłowe wprowadzenie EM do 
gleby daje zatem zmiany rekultywacyjne, przyczynia się do zmniejszenia 
wymagań związanych z nawadnianiem takiej gleby oraz przyczynia się 
do redukcji chorób odglebowych roślin.  

Rośliny a efektywne mikroorganizmy

Interakcje efektywnych mikroorganizmów oraz roślin były w świecie sze-
roko badane. Pokazały one, że różne rośliny, takie jak kukurydza, pomi-
dory, groch, ogórki, bawełna i nawet grzyby, mogą pozytywnie reagować 
na traktowanie ich bezpośrednie lub w mieszankach z np. kompostami 
w pozytywny sposób. Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów 
zwiększało ich plonowanie oraz parametry użytkowe bądź fi zjologiczne.

Przykładem mogą być szeroko zakrojone, dwuletnie badania nawozo-
we z uwzględnieniem efektywnych mikroorganizmów, które wykazały że 
można przy prawidłowo dobranym nawożeniu fasoli połączonym z EM 
uzyskać 2-3-krotny wzrost wysokości roślin, liczby odgałęzień bocznych, 
całkowitej powierzchni liści, świeżej masy rośliny oraz sucha masa całych 
roślin, a także samych liści, co przekładało się na podwyższone plonowanie 
oraz akumulację składników odżywczych w porównaniu z roślinami nie-
traktowanymi EM. Rośliny fasoli traktowane EM zachowywały optymalną 
wydajność fotosyntezy liści o dwa tygodnie dłużej niż rośliny kontrolne, 
dawały także większy plon, przy czym zawartość w nasionach składników 
istotnych pod względem odżywczym takich jak białka, lipidy i skrobia, tylko 
w niewielkim stopniu  zmieniały się. 
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EM-y stosowane wraz z bio-węglem (stężenia 1,5% do 2,5%)w upra-
wie tytoniu, na polach podlegających wieloletniemu nawożeniu nawozami 
mineralnymi, mogą przyczyniać się do wzrostu powierzchni liści, efektyw-
ności fotosyntezy oraz poprawy innych parametrów fi zjologicznych. Re-
zultaty badań wykazały też, że bardzo istotne jest zastosowanie prawi-
dłowych proporcji i koncentracji zarówno EM jaki i bio-węgla, bo nadmiar 
jednego lub drugiego składnika będzie hamować ww. procesy. Takie ba-
dania mogą też tłumaczyć ewentualne niepowodzenia w stosowaniu EM. 

Badania przeprowadzone, przez polskich uczonych z Białegostoku, 
dotyczące fungicydów (azoksystrobiny, boskalidu, piraklostrobiny i ipro-
dionu) w mieszaninach z EM oraz drożdżami wykazały, że po stosowa-
niu takich mieszanin pozostałości fungicydów w liściach sałaty były co 
najmniej pięciokrotnie niższe niż dopuszczalne dawki, choć zastosowanie 
mieszaniny fungicydów tylko z EM-ami nie dawało oczekiwanego efektu, 
a wręcz spowalniało rozkład tych fungicydów, szczególnie w odniesieniu 
do iprodionu. Tak więc EM-y były w tym działaniu istotnie wspomagane 
przez drożdże. Zauważono tu także istotność użytego stężenia EM, lep-
sze rezultaty otrzymano po zastosowaniu EM w stężeniu 1% niż 10%. 

Na rynku preparatów do stosowania w rolnictwie zawierających żywe 
mikroorganizmy można znaleźć wiele produktów. Są to często mieszani-
ny/zawiesiny zawierające tylko drobnoustroje, ale także preparaty skom-
ponowane z różnych materiałów takich jak np. węgiel aktywny, ekstrakty 
z roślin bądź proszki z suszonych roślin, ziemi okrzemkowej, melasy i in-
nych. Deklaracje producentów często odnoszą się do wskazania konkret-
nych mikroorganizmów, np. rodzaju Bacillus, w tym B. thuringiensis, B. 
subti lis, rzadziej zaś do B. licheniformis czy B. velezensis, które w wyniku 
szeroko zaplanowanych badań kontrolnych były identyfi kowane w bio-
preparatach dostępnych na rynku. 

Endofi ty roślinne

Częstym składnikiem takich preparatów są także bakterie endofi tyczne, 
czyli takie które bytują wewnątrz roślin bez wyraźnego uszczerbku dla 
jakości życia roślin-gospodarzy. Są one dobrze znane we współczesnej 
mikrobiologii oraz znana jest rola jaką pełnią. Zgodnie z aktualną wiedzą 
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możliwe jest ich wykorzystanie jako składników preparatów biobójczych 
stosowanych w uprawie roślin. Endofi ty zdefi niowano jako „drobnoustro-
je, które występują w tkance roślinnej przez przynajmniej część ich cyklu 
życiowego, nie powodując choroby w żadnych znanych okolicznościach”. 
Efekt kolonizacji tym mikroorganizmami rośliny zależy zarówno od żywi-
ciela roślinnego, jak i rodzaju mikroorganizmu endofi tycznego, przy czym 
niewywoływanie choroby wydaje się być jedną z kluczowych cech endo-
fi tów. Większość z nich jest obecnie intensywnie badana ze względu na 
ich ogromną potencjalną, korzystną rolę w życiu roślin. Jedną z najciekaw-
szych cech endofi tów bakteryjnych jest możliwość wytwarzania przez nie 
IAA, czyli kwasu indolo-3-octowego. Jest to ważna cząsteczka pełniąca 
funkcję regulatora rozwoju roślinnego (fi tohormonu) i jak się okazuje nie 
tylko rośliny potrafi ą ją wytwarzać. W przyrodzie, bakterie zdolne do wy-
twarzania IAA należą do bioty endofi tycznej, jak również do bioty glebo-
wej, epifi tycznej (żyjącej na powierzchni roślin) oraz bioty żyjącej w wo-
dzie. Typowe bakterie zdolne do wytwarzania IAA należą do wielu ro-
dzajów i gatunków, jak np. Aeromonas, Azospirillum, Enterobacter, Erwinia, 
Pantoea i Pseudomonas, Flavobacterium, Curtobacterium, Microbacterium, 
Bacillus, Bradyrhizobium, Streptomyces, Azotobacter, Klebsiella, Alcaligenes, 
Rhodococcus, Brevibacter, Methylobacterium, Dickeya dadanti i.

Dla uzyskania pozytywnych efektów stosuje się pożyteczne bakterie 
głównie na rośliny, rzadziej stosowana jest inokulacja gleby, choć znane 
są przypadki wprowadzania zawiesiny bakterii bezpośrednio do gleby 
i uzyskiwania efektu promującego wzrost.

Pierwszym i głównym efektem wywoływanym na roślinach przez 
bakterie produkujące IAA jest zwykle lepszy rozwój korzeni, a przez to 
lepszy wzrost nadziemnych części roślin, w tym także wyższa zawartość 
suchej masy, lepsza wydajność fotosyntezy i zawartość chlorofi lub w li-
ściach. Podwyższeniu może dzięki temu ulec plon roślin, jak np. w przy-
padku buraka cukrowego lub zawartość niektórych składników, jak np. 
zwiększenie zawartości cukru w korzeniach buraka. 

Obserwowano także możliwość powodowania przez szczepy rodza-
ju Bacillus lub Pseudomonas poprawy kiełkowania nasion roślin takich 
jak kukurydza, pszenica, jęczmień, żyto, sorgo, soja i proso, poprzez za-
szczepienia ich bakteriami przed wysianiem do gleby. Siewki nie tylko 
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wcześniej pojawiały się, ale także odnotowano wzrost procentu kiełko-
wania, większą ilość włośników na korzeniach oraz wzrost długości ko-
rzeni i pędów traktowanych bakteriami roślin.

Niektóre z pożytecznych producentów IAA są w stanie zahamować 
rozwój fi topatogenów, jak np. B. amyloliquefaciens chroniły proso przed 
patogami grzybowymi, w tym Fusarium oxysporum, Curvularia sp., Alter-
naria sp. i Scleroti nia sp. Podobnie obserwowano poprawę odporności 
buraków cukrowych przez Pantoea agglomerans po zakażeniu siewek 
przez Rhizoctonia solani (rizoktonioza siewek, zgorzel siewek). 

Endofi ty są zdolne do indukowania systemu odporności roślin zwa-
nego indukowaną odpornością systemiczną (ISR). Najczęściej odkrywa-
nymi bakteriami zdolnymi do indukowania ISR są te z rodzajów Pseu-
domonas i Bacillus. Czasami jednak stosowanie bakterii endofi tycznych 
prowadzi do innych korzystnych cech, m.in. Azospirillum brasiliense, który 
potrafi  wywoływać u roślin truskawek odporność na antraknozę, po-
woduje również wzrost tolerancji na stresy zasolenia i suszy. Endofi ty, 
w tym bakterie, sprzyjają wzrostowi roślin w stresujących warunkach, 
takich jak susza i upał, wysokie zasolenie i słaba dostępność składników 
odżywczych. Mechanizmy molekularne zwiększające tolerancję na stres 
u roślin przez endofi ty obejmują indukcję ekspresji genów powiązanych 
z procesami chorobowymi/stresowymi, a także biomolekuł, takich jak 
zmiatacze reaktywnych form tlenu (ROS).

Stosowanie EM ma zwolenników i przeciwników. Z pewnością nie 
można oczekiwać spektakularnych efektów ich stosowania w aspekcie 
krótkoterminowym lub w warunkach prawidłowego ekosystemu. Ich 
niewłaściwe stosowanie też może powodować brak oczekiwanych efek-
tów lub wręcz negatywne działanie, przykładem może być zastosowanie 
EM jako dodatku do inhalatora bez kontroli lekarskiej i bez wyraźne-
go zalecenia – takie działanie wywołało u pacjenta zmiany chorobowe 
w układzie oddechowym. Dziamba i współautorzy w badaniach opubli-
kowanych w 2009 roku wykazali niekorzystny wpływ jednorocznego 
stosowania technologii EM w uprawie jęczmienia jarego na glebie pło-
wej. Nie stwierdzili oni istotnych zmian w odczynie gleby i jej zasobności 
w makro- i mikroelementy oraz w plonowaniu jęczmienia. Dodatkowo 
zaobserwowali pogorszenie stanu fi zycznego badanej gleby, wyraźny 
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spadek zawartości węgla organicznego, niekorzystną zmianę stosun-
ku C:N oraz stosunku liczebności bakterii do grzybów. Dość podobne 
wyniki uzyskano także dla stosowania EM w szkółce leśnej buków i dę-
bów, rośliny traktowane EM-ami nie wykazywały lepszych cech wzrostu 
a dodatkowo cechowały się większą liczbą martwych/nieefektywnych 
korzeni mikoryzowych w porównaniu do nawożenia organicznego i mi-
neralnego. 

Przyczyna niepowodzeń w stosowaniu EM może się także kryć w nie-
powtarzalnym składzie i proporcjach poszczególnych preparatów i dość 
swobodnym używaniu określenia „efektywne mikroorganizmy”. Tak więc 
niepowodzenia nie powinny przekreślać ich pożytecznej roli, a raczej 
należy szukać błędów stosowania i ewentualnego składu. Powszechnie 
uznaje się, że zastosowanie tzw. produktów ekologicznych o wysokim 
stosunku C:N indukują w glebie początkowe procesy unieruchomienia N. 
Pamiętać też należy, że w prawidłowo działających ekosystemach/agro-
sytemach nie uzyskamy spektakularnych efektów, natomiast prawdopo-
dobnie wszelkie sytuacje stresowe mogą być przez EM-y łagodzone. 

Materiały źródłowe dostępne u autorki.
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MOŻLIWOŚCI 
BIOLOGICZNEJ OCHRONY ROŚLIN

Dr hab. Ewa Moliszewska, profesor Uniwersytetu Opolskiego

Biologiczna ochrona roślin nastawiona jest na wykorzystanie organi-
zmów pożytecznych jako czynników kontroli biologicznej. W przypadku 
chorób roślin kontrola biologiczna jest najczęściej defi niowana jako bez-
pośrednie lub pośrednie hamowanie choroby lub patogena wywołujące-
go chorobę przez inny organizm antagonistyczny lub grupę organizmów 
antagonistycznych. Szersza defi nicja obejmuje również wyspecjalizowa-
ne metabolity lub ekstrakty roślinne, które mogą być przydatne w zwal-
czaniu chorób. Należą do nich substancje o działaniu sygnalizacyjnym, 
substancje antybiotyczne lub o działaniu wabiącym (np. feromony). Pre-
paraty zwierające takie organizmy lub substancje są często nazywane 
biopestycydami, jednakże jest to dość mylące pojęcie i lepsze są okre-
ślenia „biopestycydy” lub „bioprotektanty”, bądź szerzej „biopreparaty”. 
Stosowanie wielu z nich przyczynia się do urozmaicenia i wzbogacenia 
mikrofl ory chronionego środowiska glebowego.

Stosowanie preparatów opartych o EM-y oraz inne mikroorganizmy po-
winno podlegać restrykcyjnemu przestrzeganiu instrukcji. Niektóre prepa-
raty nie powinny być stosowane w czasie intensywnego operowania słońca, 
zwykle też stosuje się je więcej niż jeden raz w sezonie wegetacyjnym. Cie-
kawym rozwiązaniem dla stosowania EM-ów jest możliwość wprowadzania 
ich do gleby wraz z kompostem produkowanych z ich udziałem. 

W Polsce użytkownicy profesjonalni mogę wykorzystywać prepara-
ty biologicznej ochrony oparte o wybrane mikroorganizmy o potwier-
dzonej skuteczności. Są one jednym z elementów systemu integro-
wanej ochrony roślin. Lista takich środków znajduje się np. na stronie 
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Instytutu Ochrony Roślin (htt ps://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-
-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych) (Tab.1). Rynek oferuje także 
szereg preparatów wspomagających uprawy, których skuteczność jest 
jedynie deklarowana przez producenta.

 Tabela 1. Wybrane preparaty biologicznej ochrony roślin dopuszczone do stosowa-
nia w Polsce (źródło: IOR)

Nazwa Funkcja 
użytkowa Czynnik aktywny / Opis działania

Blossom 
ProtectTM

fungicyd, 
bakteriocyd

grzyb Aureobasidium pullulans, szczep DSM 14940 
i DSM 14941; do stosowania zapobiegawczo, działa-
nie antagonistyczne wobec sprawcy szarej pleśni.BOTECTOR fungicyd

CONTANS WG fungicyd grzyb pasożytniczy Coniothyrium minitans; selektywnie 
niszczy przetrwalniki grzybów z rodzaju Scleroti nia. 

Delfi n WG insektycyd Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 (Btk 
SA-11); zawiera zarodniki i kryształów przetrwalników. 
Działa przeciwko gąsienicom motyli.

DIPEL® WG insektycyd Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 

INTEGRAL 
PRO

fungicyd Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600; płynny kon-
centrat do zaprawiania nasion;  stymulator naturalnych 
mechanizmów obronnych roślin.

JULIETTA fungicyd Drożdże Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02; 
ochrona przed chorobami wywoływanymi przez grzy-
by rodzaju Botryti s.

Lepinox Plus insektycyd Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348, 
gąsienice po spożyciu przestają żerować, mogą pozo-
stawać żywe jeszcze przez kilka dni. Środek ma działa-
nie żołądkowe.

MAX SPIN
SpinTor 240 SC

insektycyd Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (substancja z gru-
py spinozyn), otrzymywany w wyniku fermentacji 
bakterii Saccharopolyspora spinosa. Na roślinie działa 
powierzchniowo i wgłębnie (dotyczy młodych liści); 
działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do 
paraliżu, a następnie do śmierci szkodników; śmierć 
szkodnika następuje po upływie kilku godzin; działa 
kontaktowo i żołądkowo oraz jajobójczo, przeznaczo-
ny do zwalczania niektórych szkodników gryzących.

NATURALIS insektycyd Grzyb Beauveria bassiana szczep ATCC 74040; poraża 
owady przerasta ich ciała doprowadzając do śmierci.
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Nazwa Funkcja 
użytkowa Czynnik aktywny / Opis działania

POLYVERSUM 
WP

Fungicyd Zawiera oospory organizmu grzybopodobnego Pythium 
oligandrum, który rozkłada strzępki grzybów patogenicz-
nych stymulując jednocześnie mechanizmy odporno-
ściowe chronionej rośliny.

PreFeRal insektycyd Grzyb Isaria fumosorosea, szczep Apopka 97; spory grzyba 
kiełkują i wnikają do kuti kuli mączlika  (działanie kontak-
towe), wewnątrz ciała owada rozwija się grzybnia, śmierć 
następuje w ciągu 7-10. W warunkach wysokiej wilgotno-
ści grzybnia tworzy spory, które infekują kolejne osobniki.

PRESTOP WP fungicyd Zarodniki i grzybnia grzyba Gliocladium catenulatum; 
zapobiega grzybowym chorobom odglebowym. 

Proradix fungicyd Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134; zawiera 
bakterie które występują naturalnie w środowisku

ROMEO Stymulator 
odporności

cerewisan (otrzymywany ze ścian komórkowych Sac-
charomyces cerevisiae szczep LAS117), stymulator re-
akcji odpornościowych roślin

SERENADE 
ASO

fungicyd Bacillus subti lis szczep QST 713; bakteria wykazuje działa-
nie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłócenie 
rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na po-
wierzchni roślin i wytwarzanie substancji, które zakłócają 
funkcjonowanie błon komórkowych grzybów; konkuruje 
także z patogenami o przestrzeń życiową i składniki od-
żywcze oraz indukuje systemiczną odporność rośliny.

SERIFEL fungicyd Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600; bakteria wy-
kazująca działanie fungistatyczne i fungicydowe poprzez 
zakłócenie kiełkowania zarodników oraz zahamowanie 
rozwoju grzybni patogena, jest zdolna do wytwarzania 
substancji antagonistycznych w stosunku do patogena.

TRIANUM-G
TRIANUM-P

fungicyd Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22; w postaci za-
rodników w proszku; chroni system korzeniowy rośliny 
przed patogenami pochodzenia glebowego rodzaju: 
Fusarium, Rhizoctonia, Pythium

VELIFER insektycyd Beauveria bassiana szczep PPRI 5339; zarodniki natural-
nie występującego w środowisku, entomopatogennego 
grzyba, które przytwierdzają się do kutykuli owada, kieł-
kują, strzępki wnikają do ciała owada, gdzie grzyb rozwi-
jając się niszczy wewnętrzne struktury ciała owada.

Xilon fungicyd grzyb Trichoderma asperellum, szczep T34; ogranicza wy-
stępowanie patogenów poprzez konkurencję o przestrzeń 
w strefi e korzeniowej roślin i składniki pokarmowe, może 
pasożytować na grzybach chorobotwórczych dla roślin.
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GRUPA OPERACYJNA „MOJA SOJA” 
– CZY UPRAWA SOI W POLSCE STANIE SIĘ 
RÓWNIE POPULARNA JAK KUKURYDZY? 

Grupa Operacyjna jest pionierskim rozwiązaniem, które zgodnie z pla-
nem wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 motywuje różne podmioty działające w sektorze rolnym do współ-
pracy w ramach tworzonych spółek lub konsorcjów. Utworzenie Gru-
py Operacyjnej „Moja Soja” jest wzorcowym przykładem wieloletniej 
współpracy między przedsiębiorstwem a uniwersytetem na rzecz wdra-
żania innowacji w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich. 

Historia powstania Grupy Operacyjnej

Konsorcjum Moja Soja powstało z efekcie rosnącego potencjału roz-
wojowego w zakresie uprawy konwencjonalnych odmian soi bez GMO 
w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Możliwość sfor-
malizowanej współpracy między biznesem, rolnikami, nauką i doradz-
twem otworzyło możliwość skorzystania ze wsparcia fi nansowanego 
w ramach działania „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020 skierowanych dla Grup Operacyjnych 
w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji – EIP. 

Na etapie tworzącego się konsorcjum bardzo duże znaczenie miała 
współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, które są jednostkami 
odpowiedzialnymi za wdrażanie działania ,,Współpraca’’ na poziomie 
województwa. Znaczącym wsparciem dla tworzącego się wówczas kon-
sorcjum był i jest nadal Pan Aleksander Bomberski, broker innowacji, 
który od 2017 roku współtworzy, doradza i pomaga w tworzeniu i funk-
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cjonowaniu konsorcjum. Kluczowe w funkcjonowaniu konsorcjum jest 
również wsparcie dyrektora KPODR Minikowo dr Ryszarda Kamińskie-
go, który od wielu lat jest inicjatorem współpracy biznesu i nauki z rolni-
czym doradztwem publicznym.

W styczniu 2017 roku powstała grupa inicjatywna, a w jej skład weszli: 
dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik profesor Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dr hab. inż. Piotr Dorszewski z KPODR 
w Minikowie, Aleksander Bomberski z CDR o/Warszawa oraz Andrzej 
Bąk z Przedsiębiorstwa Lechpol. Wszyscy członkowie grupy inicjatywnej 
zaangażowali się z sukcesem w poszukiwanie rolników zainteresowanych 
uprawą i skarmianiem wyprodukowanej we własnym gospodarstwie soi. 
Broker innowacji przedstawił zainteresowanym wstępną koncepcję utwo-
rzenia konsorcjum i możliwości aplikowania o środki fi nansowe w ramach 
działania ,,Współpraca”. W efekcie przeprowadzonych kilkunastu spotkań 
i konsultacji udział w programie zaproponowano 5 rolnikom przekonanym 
o korzystnym wpływie udziału w projekcie na rozwój ich gospodarstw.

W lutym 2017 r. w czasie spotkania rolników i pozostałych potencjal-
nych członków konsorcjum zdecydowano o jego o ostatecznym składzie, 
określono rolę każdego z partnerów i przyjęto nazwę Grupy Operacyjnej 
„Moja Soja”. Liderem Konsorcjum zostało przedsiębiorstwo Lechpol sp. 
z o.o., a jego przedstawiciel – Andrzej Bąk – objął funkcję kierownika 
projektu i prac nad wnioskiem o dofi nansowanie z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

W lipcu 2017 roku podpisano Umowę Konsorcjum, a kilka dni póź-
niej Lider Konsorcjum w imieniu całej Grupy Operacyjnej, złożył w Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wniosek 
o przyznanie pomocy, której przedmiotem jest realizacja operacji pt. 
,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – inno-
wacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”. 
Projekt w toku oceny wniosków uzyskał 40 punktów i znalazł się na 3. 
miejscu w ogólnokrajowym rankingu określającym kolejność przysługi-
wania pomocy w ramach działania ,,Współpraca”. 

W maju 2018 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Agen-
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cją a członkami Konsorcjum Moja Soja na realizację operacji pt. ,,Soja 
w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne 
rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”.

Fot. 1. Spotkanie inauguracyjne Grupy Operacyjnej „Moja Soja” z wiceministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr. Ryszardem Zarudzkim

Główne założenia realizowanej operacji

W ramach operacji realizowanej przez Grupę Operacyjną „Moja Soja” 
prowadzone są badania polowe oraz testy odpowiednich odmian soi, 
inokulantów do nasion wraz z doskonaleniem ochrony przed chwastami, 
prowadzącej do maksymalizacji plonów i minimalizacji kosztów uprawy 
soi konwencjonalnej. Ponadto, pięć gospodarstw rolnych z wojewódz-
twa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego prowadzi do końca 2019 
roku na obszarze 5 hektarów plantacje rozwojowe. Nasiona soi uzyski-
wane z gospodarstw partnerów konsorcjum są przeznaczane do skar-
miania trzody chlewnej i bydła mlecznego we własnych gospodarstwach. 
Dwóch rolników zakupiło w ramach projektu ekstrudery za które otrzy-
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mali 50% refundacji, pozostałych 3 gospodarzy otrzymało 90% refunda-
cję usługi ekstruzji, dzięki czemu mogli uzyskać ekstrudowaną produkcji 
śrutę sojową gotową do skarmiania we własnej produkcji zwierzęcej. 

Głównym celem operacji jest zwiększenie dochodów w gospodar-
stwach rolnych poprzez przedstawienie rolnikowi kompleksowej meto-
dologii uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi, wy-
selekcjonowanych w ramach badań terenowych. Ponadto odmiany soi 
wybrane w toku testów poletkowych charakteryzują się najwyższą wydaj-
nością również pod kątem dostosowania uzyskanej z soi śruty do żywienia 
zwierząt w optymalnie zbilansowanych paszach. Za ten element projektu 
odpowiadają naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy oraz Specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jednym 
z kluczowych elementów tej operacji jest analiza ekonomiczna opłacal-
ności uprawy soi, jej ekstruzji i wykorzystania do skarmiania we własnym 
gospodarstwie rolnym na przykładzie trzody chlewnej i bydła mlecznego, 
która zostanie przeprowadzona pod koniec 2019 roku na ostatnim etapie 
operacji przez ekonomistów rolnictwa z KPODR Minikowo. 

Fot. 2. Wizytacja poletek doświadczalnych soi bez GMO
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Główne korzyści z zastosowania rezultatów operacji dla rolnika 

Rezultatem operacji w jego ostatecznym wymiarze jest wzrost docho-
dów uczestników konsorcjum a następnie wszystkich zainteresowanych 
rolników, którzy spodziewany efekt osiągną na skutek podjęcia działań, 
polegających na uwzględnieniu w produkcji zmieniających się potrzeb 
rynku, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych elementów 
uprawy soi. Zastosowane innowacje z jednej strony umożliwiają reali-
zację prorynkowych zmian zmierzających do dywersyfi kacji produkcji 
rolnej, a z drugiej strony wzmacniają korzystny dla rolnika efekt ekono-
miczny. W związku z tym, iż konwencjonalna soja jako roślina upraw-
na reaguje w sposób szczególny na uwarunkowania środowiskowe, zaś 
operacja jest realizowana w gospodarstwach rolnych położonych w pa-
sie szerokości geografi cznej od równoleżnika stopnia 52N do stopnia 
54N zakres operacji odnoszący się do uprawy i stosowania nasion soi 
do skarmiania może być stosowany na terenie całego kraju. Również ak-
tualnie trendy rynkowe w skali krajowej i europejskiej potwierdzają po-
trzeby konsumentów na bezpieczną żywność wysokiej jakości, wzmac-
niają potrzebę rozwoju metod uprawy polskich źródeł soi bez GMO.

Niewątpliwie dodatkowym atutem partnerstwa w Grupach Opera-
cyjnych jest ich międzynarodowy charakter umożliwiający współpracę 
z innymi tego typu inicjatywami na poziomie międzynarodowym, wymia-
nę doświadczeń i dodatkowe dofi nansowanie. Przykładem takiej współ-
pracy jest kolejny szczyt Grup Operacyjnych „AGRI Innovati on Summit”, 
organizowany przez Komisję Europejską, który odbył się w dniach 25-26 
czerwca 2019 r. w Lisieux w którym uczestniczyli przedstawiciele Grup 
Operacyjnych „Moja Soja” oraz „Pradawne Ziarno”.

Wzrost bioróżnorodności poprzez wprowadzanie dobrze rokujących, 
plonujących i bezpiecznych odmian roślin uprawnych jest oczywistą in-
nowacją, którą powinny wdrażać gospodarstwa rolne. Z tego względu 
zachęcamy do śledzenia wydarzeń i konferencji organizowanych w ra-
mach konsorcjum „Moja Soja”. Na odpowiedź czy soja podzieli sukces 
kukurydzy musimy jeszcze poczekać jednakże ocieplający się klimat 
w Polsce świadczy o możliwej ekspansji upraw tej ciepłolubnej rośliny 
w najbliższych latach.
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Dodatkowe informacje i materiały dotyczące projektu

Aby uzyskać dodatkowe informacje i być na bieżąco z wydarzeniami 
i efektami pracy związanymi z Grupą Operacyjną „Moja Soja” zachęcam 
do kliknięcia w poniższe linki oraz obejrzenia reportażu wyemitowanego 
przez TVP1:

htt ps://vod.tvp.pl/video/to-sie-oplaca,11092018,38603217

htt p://www.mojasoja.eu/

Osoby zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnic-
twie zachęcamy do kontaktu z brokerami innowacji działającymi w ra-
mach CDR i WODR oraz odwiedzania naszej strony internetowej:

www.sir.cdr.gov.pl
dr inż. Aleksander Bomberski

Broker innowacji
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

Tel.: 693 021 602
E-mail: a.bomberski@cdr.gov.pl

Tekst: Aleksander Bomberski
Zdjęcia: Aleksander Bomberski, Grupa Operacyjna „Moja Soja”, Piotr Prus

Fot. 3. Spotkanie Grup 
Operacyjnych podczas 
AGRI Innovati on 
Summit w Lisieux
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GRUPA OPERACYJNA 
„PRADAWNE ZIARNO” 

– INNOWACYJNY POWRÓT DO TRADYCJI

Celem funkcjonowania Grup Operacyjnych jest opracowanie nowych roz-
wiązań w praktyce rolniczej, które doprowadzą do poprawy dochodowości 
i wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych w naszym kraju. Cechą, 
która wyróżnia Grupy Operacyjne jest ich wielopodmiotowy charakter sku-
piający wszystkie podmioty działające na rzecz obszarów wiejskich.  Pierw-
sze Grupy Operacyjne rozpoczęły realizację innowacyjnych projektów 
w maju 2018 roku. Grupa „Pradawne Ziarno” jest jednym z ciekawszych 
konsorcjów działających obecnie na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego oraz pomorskiego.

Grupa Operacyjna „Pradawne Ziarno” została powołana na mocy 
umowy konsorcjum na początku 2018 roku z inicjatywy naukowców 
Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-
-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz pracowników Kujawsko-Pomorskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W skład konsorcjum 
wchodzą między innymi: Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, przetwórcy reprezentowani przez Spółdzielnie Pro-
dukcji Spożywczej „TOSTA” oraz Wytwórnię Makaronu BIO. Najistot-
niejszymi konsorcjantami w Grupie Operacyjnej jest pięć gospodarstw 
rolnych zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim oraz 
pomorskim, których właściciele w praktyce weryfi kują opracowywane 
technologie w produkcji ekologicznej. 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego rozumiane przez pro-
dukcję żywności wysokiej jakości jest obecnie jednym z priorytetowych 



22

celów polityki Unii Europejskiej1 oraz jedną z szans polskiego rolnictwa 
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej eksportowanych produktów. 
Konsorcjum „Pradawne Ziarno” wpisując się w omawianą strategię 
rozwoju rolnictwa złożyło Wniosek o Przyznanie Pomocy do Centrali 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację opera-
cji pt: „Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek 
pierwotnych form pszenic okrągło ziarnowej i perskiej o podwyższonej 
wartości odżywczej”. Złożony wniosek w ramach pilotażowego nabo-
ru wniosków działania „Współpraca” PROW 2014-2020 uzyskał dofi -
nansowanie na realizację operacji z najwyższą oceną punktową wśród 
wszystkich 90 złożonych wniosków. 

Powrót do produkcji dawnych genotypów i działania polegające na 
rewitalizacji zapomnianych gatunków pierwotnych jest jednym ze spo-
sobów powrotu do bioróżnorodności w rolnictwie. Wprowadzanie ge-
netycznie zróżnicowanych gatunków i odmian roślin2 jest jedną z moż-
liwości wykorzystania ogromnego potencjału zasobów genetycznych, 
którymi dysponują niektóre jednostki naukowo-badawcze. Uprawa pier-
wotnych gatunków i odmian pszenicy stwarza dobrą okazję do przywró-
cenia i utrzymania różnorodności biologicznej w środowisku naturalnym. 
Pozwala również rozszerzyć asortyment produktów zbożowych wyso-
kiej jakości. W celu osiągnięcia powyższych celów konsorcjum „Pradaw-
ne Ziarno” w maju 2018 roku rozpoczęło realizację pionierskiego w skali 
kraju projektu. 

Założeniem realizacji operacji jest opracowanie i upowszechnienie 
optymalnej i opłacalnej metodologii uprawy pierwotnych, niemodyfi ko-
wanych genetycznie form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w syste-
mie rolnictwa integrowanego i ekologicznego. 

1 Bojar, W., Sikora, M. i Dzieża, G. (2017), “Current challenges of Agricultural Business 
against farming economic effi  ciency and sustainable development”, Proceedings of the 
8th Internati onal Scienti fi c Conference Rural Development 2017 - Bioeconomy Challenges. 
Social Innovati ons for Rural Development, pp. 917-923, ISSN 1822-3230, DOI 10.15544/
RD.2017.137.
2 Chateil, C., Goldringer, I., Tarallo, L., Kerbiriou, C., Le Viol, I., Ponge, J. F., Salmon, 
S., Gachet, S. and Porcher, E. (2013), “Crop geneti c diversity benefi ts farmland 
biodiversity in culti vated fi elds”, Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 171, pp. 
25-32, ISSN 0167-8809, DOI 10.1016/j.agee.2013.03.004
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Dlaczego naukowcy zainteresowali się pszenicą okrągłoziarnową i per-
ską?: 
 Odmiany te nie są obecnie uprawiane (zostały „zapomniane” przez 

współczesne rolnictwo), 
 Nie były poddane procesom hodowlanym, mającym na celu popra-

wienie plenności (plonowania),
 Z powodu nie poddania omawianych pszenic procesom hodowla-

nym, ich ziarno jest mniejsze, a w konsekwencji również plony są 
mniejsze w porównaniu do pszenicy zwyczajnej.

Argumenty naukowe zaprezentowane podczas III Forum Wiedzy i In-
nowacji przemawiające za opracowaniem metodologii uprawy pierwot-
nych pszenic: 
 Pszenice te i produkty z nich wytwarzane charakteryzują się pod-

wyższoną wartością odżywczą, 
 Wśród innych pszenic wyróżniają się m.in. wysoką zawartością fos-

foru, magnezu i cynku, a także błonnika, 
 Nie zostały wyprodukowane metodami inżynierii genetycznej, są 

wolne od GMO,
 Charakteryzują się wysoką zawartością aminokwasów egzogen-

nych, czyli takich, których nasz organizm nie jest w stanie sam wy-
tworzyć i muszą one być dostarczane do naszego organizmu wraz 
z pożywieniem3.

Pszenica okrągłoziarnowa (nazwa łacińska: Triti cum sphaerococcum Per-
cival o nazwie rodowej KSUR 3, proponowana nazwa własna ‘Trispa’)

Kłos tej pszenicy jest biały, piramidalny, średnio-zbity, o długości 5-6 
cm i posiada ostki. Roślina charakteryzuje się bardzo silnym nalotem wo-
skowym na pochwie liścia fl agowego i średnim na blaszce.

3 Materiał opracowany na podstawie wykładu dr hab. inż. Małgorzaty Szczepanek 
pt: „Pierwsze doświadczenia w funkcjonowaniu Grupy Operacyjnej - Pradawne 
Ziarno” podczas III Forum Wiedzy i Innowacji w dniu 15 Listopada 2018 roku 
w Warszawie. 
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Fot. 1. Kłosy pszenicy okrągłoziarnowej

Pszenica perska (Triti cum persicum Vavilov, o nazwie rodowej KSUR 2, 
proponowana nazwa własna ‘Persa’)

Pszenica ta tworzy barwny, piramidalny, luźny kłos, o długości 7-8 
cm, z długimi ośćmi (5 cm).  Rośliny są wysokie (90-100 cm), kłoszą się 
w pierwszej dekadzie czerwca.

Fot. 1. Kłosy pszenicy perskiej
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Hodowcą wymienionych pszenic jest Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Pszenice te w 2018 r. 
zostały zgłoszone do urzędowego badania OWT w Centralnym Ośrodku 
Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), w celu wpisania ich do 
Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa do Odmian. Od chwili opublikowania 
informacji w Diariuszu obowiązuje dla nich tymczasowe prawo ochronne.

Kolejnym celem operacji jest opracowanie nowych procesów produk-
cji i wytworzenie innowacyjnych produktów spożywczych (m.in. pradaw-
nego chleba). Aby skutecznie odpowiadać na potrzeby rynkowe Grupa 
Operacyjna przed rozpoczęciem realizacji operacji przeprowadziła ocenę 
zapotrzebowania rynku na produkty oparte na pierwotnych rodzajach 
pszenicy o podwyższonych właściwościach odżywczych. Analiza przepro-
wadzonych preferencji konsumenckich, wskazała jednoznacznie na zainte-
resowanie zakupem produktów z pierwotnych form pszenic oraz potwier-
dziła chęć zakupu tego typu produktów nawet kosztem wyższej ceny4. 
Wyniki badań pilotażowych potwierdziły racjonalność realizacji operacji 
poświęconej uprawie czystych, pierwotnych form pszenic. Ostatnim z ce-
lów operacji jest opracowanie i wykorzystanie nowych metod marketi ngu 
umożliwiających rozpowszechnienie wśród społeczności wiejskiej i miesz-
kańców miast idei produktów z pierwotnych pszenic poprzez:
 branding – budowanie świadomości i rozpoznawalności marki po-

przez promowanie wspólnego logotypu dla produktów z pszenic 
pierwotnych, mające na celu nadania im nowego, rozpoznawalnego 
wizerunku; 

 wprowadzenie na opakowaniach kodu QR, pozwalającego na zapi-
sanie danych m.in. informacji o uprawie, wartości odżywczej i po-
chodzenia produktu;

 stworzenie nowej strony www oraz konta na portalu społeczno-
ściowym umożliwiające stałe śledzenie wydarzeń związanych z pra-
dawnym ziarnem; 

 wspólne dla członków konsorcjum działania promocyjne (m.in. targi, 
jarmarki, konferencje);

4   Szczepanek, M., Prus, P., Knapowski, T., (2018), ”The assessment of market 
demand for products obtained from primary wheat forms with increased nutriti onal val-
ue”, Agrarian perspecti ves XXVII, Food safety – food security, Proceedings of the 27th 
internati onal scienti fi c conference, september 19-20, 2018. Prague, Czech Republic.
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 badanie rynku, analiza preferencji konsumentów, dająca możliwość 
lepszego dostosowania produktów spożywczych do oczekiwań od-
biorcy.

Fot. 3. Pradawny chleb

Największą siłą Grupy Operacyjnej „Pradawne Ziarno” jest bliska 
współpraca nauki, biznesu i doradztwa z rolnikami, która przynosi wy-
mierne efekty w praktyce. Podczas trwania projektu naukowcy i doradcy 
udzielają wszechstronnej pomocy merytorycznej i praktycznej rolnikom 
będąc razem z nimi w kluczowych etapach projektu. Przedsiębiorcy na-
tomiast dbają o odpowiednią komercjalizację produktów z pradawnych 
ziaren stwarzając możliwość uzyskania dodatkowych rynków zbytu 
i źródeł dochodu dla producentów rolnych.

Grupa Operacyjna „Pradawne Ziarno” rozpoczęła realizacje doświad-
czeń polowych od wiosennego siewu pszenic pierwotnych okrągłoziar-
nowej i perskiej. Pszenice wysiewano po grochu uprawianym w między-
plonie ścierniskowym. W celu porównania i określenia najlepszej meto-
dy stosowane są następujące sposoby uprawy roli: 

 płużna (z zastosowaniem orki przedzimowej),
 powierzchniowa płytka (zastosowanie płytkiego talerzowania przed 

zimą i na wiosnę),
 siew pasowy w mulcz (technologia uprawy bezorkowej strip-ti ll).
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Fot. 4. Wyznaczanie poletek doświadczalnych w jednym z gospodarstw ekologicznych

Fot. 5. Zbiór pszenicy po pierwszym sezonie
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W obiektach z uprawą płużną oraz powierzchniową płytką siew wy-
konano przy użyciu siewnika talerzowego, w rozstawie rzędów 12 cm. 
W obiektach z siewem pasowym siew w mulcz grochu wykonano przy 
pomocy agregatu uprawowo siewnego Czajkowski ST 300. W tym sys-
temie uprawy roli nasiona wysiewane są w pasie o szerokości 23-24 cm, 
a rozstaw rzędów wynosi 37,5 cm. Pod koniec 2019 roku będzie możli-
we porównanie skuteczności zastosowanych metod uprawy z uwzględ-
nieniem różnych klas gleb występujących w pięciu partnerskich gospo-
darstwach rolnych oraz warunków agrometeorologicznych panujących 
w sezonie 2018 i 2019.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i być na bieżąco z wydarzeniami 
i efektami pracy związanymi z Grupą Operacyjną „Pradawne Ziarno” za-
chęcam do kliknięcia w poniższy link:

htt ps://www.facebook.com/PradawneZiarnoPL/

Osoby zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rol-
nictwie zachęcamy do kontaktu z brokerami innowacji działającymi 
w ramach CDR i WODR oraz odwiedzania naszej strony internetowej:

www.sir.cdr.gov.pl
dr inż.  Aleksander Bomberski

Broker innowacji
Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

Tel.: 693 021 602
E-mail: a.bomberski@cdr.gov.pl

Tekst: Aleksander Bomberski

Zdjęcia: Grupa Operacyjna „Pradawne Ziarno”


