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OFERTA WDROŻENIOWA  

 

Pożyteczne mikroorganizmy glebowe w uprawie roślin sadowniczych 
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Opis wdrożenia 

 
Bakterie rizosferowe i grzyby mikoryzowe 
są naturalnymi komponentami biosfery 
gleby, stymulującymi wzrost i plonowanie 
roślin uprawnych. W Instytucie Ogrodnic-
twa powstał pierwszy w Polsce bank sym-
biotycznych grzybów mikoryzowych oraz 
pożytecznych bakterii wyizolowanych  
z rizosfery roślin sadowniczych, rosnących 
w warunkach glebowo-klimatycznych Pol-
ski. W zasobach SYMBIO BANK-u zgro-
madzono i zidentyfikowano zarodniki 30 
gatunków grzybów AMF z rodzaju Glo-
mus, Acaulospora, Ambispora, Claroideo-
glomus, Entrophospora, Funneliformis, 
Gigaspora, Rhizophagus, Scutellospora. 
Do dalszych identyfikacji zgromadzono 
53  tys. zarodników grzybów AMF:  
z rizosfery jabłoni 10,5 tys., truskawki 
18 tys., wiśni 1,5 tys., gruszy 14 tys., po-
ziomki 9 tys. Zgromadzono 1400 szcze-
pów bakterii i grzybów strzępkowych: 
Pseudomonas fluorescens (300), produ-
kujące siderofory (500), rozpuszczające 
związki fosforu (200), rozkładające celulo-
zę (40), wytwarzające formy przetrwalni-
kowe (110), wiążące azot atmosferyczny 
(100), promieniowce (100), izolaty grzy-
bów mikroskopowych (50), w tym: Tricho-
derma sp. (30). Spośród 1350 szczepów 
bakterii zidentyfikowano 150 szczepów do 

rodzaju lub gatunku oraz scharakteryzo-
wano 800 szczepów. Symbiotyczne grzy-
by AMF (Arbuscular Mycorrhizal Fungi)  
i szczepy pożytecznych bakterii PGPR 
(Plant Growth Promoting Rhizobacteria) 
są identyfikowane, charakteryzowane  
i przechowywane w glicerolu (-80 °C). Ba-
dania wykazały dużą skuteczność poży-
tecznych mikroorganizmów w stymulacji 
wzrostu wegetatywnego i plonowania ro-
ślin truskawki, jabłoni i wiśni. Niektóre 
szczepy bakterii mają działanie ochronne 
przeciwko patogenom Botrytis cinerea, 
Fusarium oxysporum i Verticillum dahliae. 
Identyfikacja i charakterystyka pożytecz-
nych mikroorganizmów umożliwiła pozna-
nie różnorodności biologicznej i skutecz-
ności działania tych symbiontów. Najbar-
dziej efektywne szczepy i gatunki mikroor-
ganizmów są komponentami inokulów bak-
teryjno-mikoryzowych. Opracowano prepa-
raty wzbogacone mikrobiologicznie dla 
praktyki ogrodniczej. Badania wykonano  
w ramach projektu „Opracowanie inno-
wacyjnych produktów i technologii dla 
ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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Podłoże CAS agar, pomarańczowe ‘halo’ wokół 
bakterii wskazuje na produkcję sideroforów 

Spory różnych gatunków arbuskularnych grzybów 
mikoryzowych AMF 

 
Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 

SYMBIO BANK jest innowacyjną, pierwszą w Polsce kolekcją rodzimych mikroorgani-
zmów glebowych. Innowacyjność kolekcji polega na zgromadzeniu dużej liczby szczepów 
i gatunków pożytecznych mikroorganizmów oraz ich bogatej bioróżnorodności  
i szerokim spektrum korzystnego działania. Mikroorganizmy zgromadzone w SYMBIO 
BANK-u stymulują aktywność procesów zachodzących w rizosferze oraz wzrost i plono-
wanie roślin sadowniczych. Konsorcja bakteryjno-mikoryzowe opracowane na bazie zaso-
bów SYMBIO BANK-u posłużyły do mikrobiologicznego wzbogacenia bionawozów, bio-
stymulatorów i środków ochrony roślin stosowanych w uprawach ogrodniczych. Opraco-
wane konsorcja pożytecznych mikroorganizmów oraz preparaty wzbogacone mikrobiolo-
gicznie są już stosowane w Instytucie Ogrodnictwa oraz u prywatnych producentów owo-
ców i szkółkarzy. Aplikacje te umożliwiły opracowanie zrównoważonych metod nawożenia 
roślin, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Zwiększy 
to jakość produkowanych plonów oraz dochodowość i konkurencyjność firm sektora pro-
dukcji ogrodniczej w Polsce. 

 

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 

Gospodarstwa ogrodnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, jednostki wykonujące reje-
strację inokulów bakteryjno-mikoryzowych. 
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