
CZTERY WAŻNE PRAWA 

 
Badania zapoczątkowane w XIX w. pozwoliły 
ustalić pewne zależności, jakie istnieją pomiędzy 
stanem zaopatrzenia roślin w niezbędne dla nich 
pierwiastki mineralne, a ich wzrostem, rozwojem i 
plonowaniem. Zależności te sformułowano w 
postaci kilku praw naukowych



• 1. Prawo zwrotu składników pokarmowych, aby utrzymać 
żyzność gleby, trzeba zwracać jej substancje pokarmowe 
pobrane przez rośliny oraz te, które zostały uwstecznione w 
wyniku stosowania nawozów, szczególnie mineralnych. 

• 2. Prawo minimum - wysokość plonu określa ten składnik 
pokarmowy, który występuje w glebie w najmniejszej ilości 
w stosunku do potrzeb uprawianej rośliny. 

• 3. Prawo maksimum - nadmiar składnika pokarmowego w 
glebie ogranicza skuteczność działania innych i w 
następstwie powoduje obniżkę plonów. 

• 4. Prawo pierwszeństwa wartości biologicznej plonu - 
nawożenie roślin powinno mieć na celu nie tylko 
zapewnienie maksymalnego plonu, lecz także utrzymanie 
lub poprawienie jego wartości biologicznej



Świat mikroorganizmów

w koncepcji profesora Teruo Higa
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5% 
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mogą być 

patogenne lub pożyteczne 

w zależności od środowiska.



SIŁA RODNA GLEBY

Żyzność - Zdolność gleby do zapewnienia

 roślinom odpowiednich warunków

wzrostu i rozwoju.

Siła rodna – to potencjał gleby będący

 wypadkową jej żyzności  i możliwości

 pożytecznych organizmów

 glebowych w

 udostępnianiu roślinom zawartych w glebie

 składników odżywczych. 











Jabłonie
1 Pierwszy oprysk miedzianem.
2 W fazie różowego pąka Em-Farma Plus 20l i 
2-3 l EM5 (ogranicza kwieciaka)
3 Po kwitnieniu ze względu na silny wzrost 
części zielonych i pojawienie się zarodników 
parcha wykonywać przemiennie opryski 
chemiczne i Em-Farma Plus. Z tego 
względu ,że mikroorganizmy lubią pogodę 
wilgotną należy nimi wykonywać zabiegi kiedy 
nie można chemicznie chronić 
plantację( deszcz).
4 W czasie wegetacji zmniejszamy ilość emów 
do 15l a nawet 10 l na ha.
5 Ostatni zabieg przed opadem liśći.







Czereśnie i wiśnie
1 Pierwszy oprysk chemiczny np:miedzianem.
 2 Em-Farma Plus 20 l w okresie białego pąka, można dodać 2-3l 
EM5 na kwieciaka czy licinka tarninaczka na wiśnie.
3 Oprysk chemiczny jakimś środkiem systemicznym po kwitnieniu.
4 Oprysk Em-Farma Plus 20 l po ok. 10-14 dni.
5 Oprysk śr. chemicznym kontaktowy ewentualnie w połączeniu z 
systemicznym.
6 Kolejne opryski Em-Farma Plus 15 l ( co drugi oprysk z EM5 2-3l 
w zależności od presji mszycy)
7 Oprysk bezpośrednio przed zbiorem (poprawia trwałość w 
obrocie handlowym.
 8 Ostatni przed opadem liści z drzew (przyspiesza okres 
mineralizacji liści na których znajdują sie patogieny grzybów np: 
drobnej plamistości liści drzew pestkowych).











Śliwy
1 Pierwszy oprysk chemiczny
2 Em-Fama Plus 20 l w okresie białego pąka ( można dodać 2-3l 
EM5 na mszyce czy pordzewiacza śliwowego).
3 Po kwitnieniu na owocnicę żółtorogą prysnąć chemią ( oprysk 
Em-Farma Plus z EM5 może być mniej skuteczny ze względu na 
opużnione działanie mikroorganizmów na hitynę , chyba że mamy 
okres deszczowy wtedy można pokusić się o oprysk emami i 3l 
EM5 )
4 Kolejne opryski przemiennie chemiczne i mikroorganizmy co 10- 
14 dni. Ze względu na pojawianie się przędziorka oraz naloty 
mszycy , która przenosi choroby wirusowe ( szarka) należy na 
bierząco monitorować sad. W zależności od presji wykonywać 
zabiegi.
5 Oprysk na owocówkę śliwkóweczkę w pierwszym roku 
stosowania emów wykonać chemicznie. W kolejnych latach opryski 
na szkodniki będzie można zastąpić mikroorganizmami.
6 Ostani 0prysk wykonać przed opadem liści







Należy podkreślić, że emy dają nam 
możliwość ochrony sadów w 

okresie opadów deszczu, kiedy nie 
można wyjechać z chemią. Poza 
tym zwiększają walory smakowe 

oraz poprawiają wybarwianie 
owoców. Poprawiają też 

przechowywanie.           
 



KORZYŚCI STOSOWANIA 
ProBioemów

wzrost plonów, szczególnie w niekorzystnych warunkach glebowo-
klimatycznych,  
zmniejszenie kosztów produkcji, 
oszczędność na zabiegach uprawowych, gdyż polepszenie kultury gleby 
umożliwia stosowanie uproszczonych technologii uprawy, 
polepszenie parametrów jakościowych plonu, 
wygoda stosowania - tylko 60-80l /ha  w kilku opryskach
dowolność terminu stosowania – EMy mogą być stosowany w każdej 
porze sezonu wegetacyjnego, jesienią i wiosną, latem – ich efektywność 
jest zawsze wysoka.


