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mikroorganizmów i możliwości zastosowania ich w 
rolnictwie i ochronie środowiska. Opisując potencjał 
Efektywnych Mikroorganizmów przedstawiono kon-
kretne przykłady ich wykorzystania oraz skuteczność 
tych metod.

w uprawie środków chemicznych, co skutkuje uzy-
skaniem zdrowych plonów i poprawą jakości gleby. 
W wyniku zastosowania technologii EM można pro-
wadzić wydajny recykling odpadów, a także efek-
tywnie oczyszczać wodę i ścieki. W pracy szczegól-
nie zwrócono uwagę na właściwości pozytywnych 

POSSIBILE APPLICATION OF EFFECTIVE MICROORGANISMS IN ENVIRONMENTAL 
PROTECTION 

Summary

Multiple changes that have occurred in the en-
vironment as a result of human activity markup vis-
ibly in the surrounding landscape. Intensive devel-
opment of industry, communication, agriculture and 
urbanization are the reasons for increasingly wors-
ening state of water, soil and air. The aim of this pa-
per is to present a technology called Effective Micro-
organisms (EM) as an example of methods designed 
for improvement of the environment quality. It of-

fers the possibility of limiting the use of chemicals 
in agriculture, to improve quality of soil and crop. 
The usage of EM technology can result in a more 
efficient recycling of the waste and more effective 
purification of water and wastewater. The paper 
particularly highlights characteristics of EM microor-
ganisms and their possible application in agriculture 
and environmental protection. 
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