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ków ochrony roślin Wykorzystanie preparatu 
mikrobiologicznego zawierającego szczepy 
Trichoderma umożliwia oraz optymalizuje 
proces kompostowania nie tylko odpadów 
roślinnych, ale również szczeciny oraz piór, 
których głównym składnikiem budulcowym 
są trudno rozkładalne keratyny. Szczepy Tri-
choderma znajdują również zastosowanie w 
produkcji bioetanolu, w ochronie roślin oraz 
stymulują wzrost roślin przez produkcję wi-
tamin i fitohormonów.

Silna dewastacja naturalnego środowiska, 
drastyczny wzrost liczby ludności, powięk-
szenie areałów pól uprawnych oraz postę-
pująca urbanizacja zmuszają do właściwego 
zagospodarowania powstających odpadów. 
Możliwość biologicznego przetwarzania od-
padów pochodzących z różnych gałęzi prze-
mysłu w znacznym stopniu przyczynia się 
do ochrony środowiska. Zastosowanie izo-
latów Trichoderma sp. stwarza ogromne 
perspektywy w ochronie środowiska, jest 
bowiem alternatywą dla chemicznych środ-
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Streszczenie

Jedynym z globalnych zagrożeń dla środowiska 
są odpady pochodzące z przemysłu rolno-spożyw-
czego. W celu przezwyciężenia tego problemu uwa-
gę koncentruje się na przyjaznych dla środowiska i 
zrównoważonych technikach obejmujących biolo-
giczną utylizację odpadów. W procesie ich biode-
gradacji zasadniczą rolę odgrywają mikroorganizmy. 
Przyjmuje się, że biodegradacja odpadów może być 
potencjalnie skutecznym środkiem dla prawidłowe-
go zarządzania nimi. Jedną z najbezpieczniejszych 
metod zagospodarowania odpadów organicznych 
jest proces kompostowania, podczas którego dużą 
rolę odgrywają grzyby pleśniowe. Odpowiadają one 
za jego prawidłowy przebieg, a ponadto warunkują 
powstawanie produktu o bardzo cennych właści-
wościach próchnicotwórczych, który wykorzystany 
może być jako nawóz organiczny. Przeprowadzono 

liczne badania mające na celu wyizolowanie, identy-
fikację, a następnie określenie właściwości grzybów 
z rodzaju Trichoderma. Przeprowadzone badania 
wykazały, że właściwości biochemiczne poszczegól-
nych szczepów Trichoderma zależą od środowiska, z 
którego są izolowane i dodatnio korelują z jego wła-
ściwościami fizykochemicznymi. Rodzaj Trichoder-
ma dzięki swoim właściwościom wchodzi w skład 
preparatów mikrobiologicznych stosowanych w celu 
optymalizacji kompostowania surowców różnego po-
chodzenia. Skuteczną degradację odpadów zawdzię-
cza się wytwarzaniu przez wyżej wymienione grzyby 
wielu enzymów, takich jak: celulazy, proteazy, fosfa-
tazy, lipazy, ksylanazy oraz amylazy. Ponadto Tricho-
derma sp. wykorzystuje się w rolnictwie z uwagi na 
jej właściwości fitosanitarne, jak również indukowa-
nie wzrostu i rozwoju roślin.

ASPECTS OF THE USE OF TRICHODERMA SP IN CROP PROTECTION AND DISTRIBUTION OF 
ORGANIC MATTER

Summary

Global environmental threats include wastes 
from the agro-food industry. In order to overcome 
this problem, attention is focused on environmen-
tally friendly and sustainable techniques including 
biological waste treatment. In the process of bio-
degradation an essential role is played by microor-
ganisms. It is assumed that biodegradation may be a 
potentially effective means for proper management. 
One of the safest methods of managing organic 
waste is composting. Of importance in the process 
are moulds, which are responsible for its proper 
course, and allow the formation of a product with 
very valuable properties, which can be used as an 
organic fertilizer. To date, there have been numer-
ous studies to isolate, identify, and then determine 

the properties of Trichoderma isolates. The study 
showed that the biochemical properties of the dif-
ferent Trichoderma strains depend on the environ-
ment from which they are isolated and positively 
correlated with their physicochemical properties. 
Trichoderma due to its characteristics is included 
in the microbiological preparations used in order 
to optimize the composting of raw materials of veg-
etable origin. Effective waste degradation is mainly 
due to the above- mentioned production by moulds 
of numerous enzymes, such as cellulases, proteases, 
phosphatases, lipases, xylanase and amylase. In addi-
tion, Trichoderma sp. is used in agriculture because 
of its phytosanitary properties, as well as the ability 
to induce plant’s growth and development.


