
333Wpływ preparatów mikrobiologicznych na glebę oraz wzrost i rozwój roślin

Na rynku dostępne są również preparaty mikoryzowe 
charakteryzujące się korzystnym wpływem na wzrost i 
rozwój roślin, a także przyczyniające się do ich ochro-
ny przed patogenami. Kolejnymi są: szczepionki przy-
gotowane na bazie grzyba z rodzaju Trichoderma sp., 
który poprzez produkcję antybiotyków oraz enzymów 
degradujących ścianę komórkową patogena przyczynia-
ją się do ochrony roślin. Kolejnymi preparatami mikro-
biologicznymi, które znalazły zastosowanie w uprawie 
roślin są Azotobakteryna i Fosfobakteryna. W skład 
tych szczepionek wchodzą  drobnoustroje zaopatru-
jące glebę w trudno przyswajalne formy fosforu lub 
azotu. Duże zainteresowanie, szczególnie w rolnictwie 
ekologicznym, wywołują preparaty entomopatogenne, 
w skład których wchodzą mikrobiologiczne insekty-
cydy przyczyniające się do ograniczenia liczebności 
szkodliwych owadów. Kontrowersyjnym preparatem 
mikrobiologicznym, ze względu na szerokie spektrum 
działania, jest dostępna na rynku szczepionka EM 
(Efektywne Mikroorganizmy), w skład której wchodzą 
odpowiednio wyselekcjonowane szczepy mikroorgani-
zmów, które zdaniem niektórych autorów wywierają 
pozytywny wpływ na cech morfologiczne roślin oraz 
właściwości podłoża.

Powszechnie stosowane w rolnictwie konwencjo-
nalne metody ochrony roślin przyczyniły się do za-
kwaszenia gleb oraz zmniejszenia stopnia jej żyzności, 
czego skutkiem jest degradacja środowiska. Obecnie 
prowadzone są liczne badania mające na celu ogra-
niczenie chemizacji rolnictwa, poprzez wprowadze-
nie do obrotu handlowego efektywnych biologicznie 
preparatów, będących alternatywą konwencjonalnych 
środków ochrony roślin. Ich celem jest ochrona roślin 
przed patogenami oraz korzystny wpływ na ich wzrost 
i rozwój. Biopreparaty znalazły zastosowanie w upra-
wach ogrodniczych i rolniczych, przyczyniając się do 
zwiększenia przyswajalności pierwiastków trudnodo-
stępnych dla roślin, a także zapobiegania procesowi 
gnicia gleby oraz polepszenia jej warunków próchnico-
twórczych. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów 
mikrobiologicznych, które mogą być aplikowane dogle-
bowo, a także dolistnie. Przykładem mogą być te, któ-
re zawierają w swoim składzie bakterie wiążące azot 
atmosferyczny. Symbiotyczne bakterie brodawkowe 
znajdujące się w składzie preparatów mikrobiologicz-
nych przyczyniają się do asymilacji azotu z powietrza 
i dostarczają go w formach przyswajalnych dla roślin 
bobowatych, dla których jest on trudno przyswajalny. 
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Streszczenie

THE INFLUENCE OF MICROBIAL INOCULATES ON MORPHOLOGICAL TRAITS IN PLANTS

Summary

Conventional methods of crop protection, which 
are commonly applied in agriculture, have contrib-
uted to soil acidification and reduced level of soil 
fertility, and, in consequence,  to degradation of the 
environment. At present, there are carried numer-
ous investigations  to limit the use of chemicals in 
agriculture by introducing into trade biologically ef-
fective preparations,  as an alternative to the conven-
tional crop protection products. They are supposed 
to protect plants from pathogens and to positively 
affect the growth and development of crops. Bio-
preparations have been applied in agriculture and 
horticulture, increasing assimilation of the elements 
which are not easily accessible to plants, preventing 
thus the process of soil rotting and improving the 
conditions of humus production. There is a wide 
range of microbial preparations on the market. They 
can be applied into the soil or leaves. One example 
of such products is a preparation containing bacte-
ria fixing atmospheric nitrogen. Symbiotic rhizobia 
in microbial preparations contribute to the nitrogen 
assimilation by Fabaceae plants unable to assimilate 

nitrogen in sufficient amount. There are also avail-
able mycorrhizal preparations, which exert positive 
influence on the growth and development of plants 
and protect them from pathogens. Some microbial 
preparations contain vaccines prepared from Tricho-
derma sp. molds. They produce antibiotics and en-
zymes degrading pathogen cell walls and thus, they 
contribute to plant protection. Azotobacterine and 
phosphobacterine are other examples of microbial 
preparations used in plant cultivation containing 
microorganisms  able to provide phosphorus or ni-
trogen, respectively, to the soil. Entomopathogenic 
preparations are the subject of great interest, espe-
cially in organic farming. These preparations contain 
microbial insecticides, which limit the population of 
pest insects. The EM (Effective Microorganisms) in-
oculate, is a controversial microbial preparation due 
to its broad spectrum of actions. It contains appro-
priately selected strains of microorganisms, which 
have positive influence on morphological traits in 
plants and on the substrate quality. 
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