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CZYM SĄ BIOPREPARATY I JAKIE JEST ICH 
ZASTOSOWANIE? 

WHAT ARE BIOPREPARATIONS AND WHAT IS THEIR USE? 

Abstrakt. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnień dotyczących definicji bioprepa-
ratów, ich klasyfikacji oraz procedury rejestracji tych środków. Dodatkowo na podstawie dostęp-
nej literatury opisana została skuteczność biopreparatów używanych w rolnictwie w walce ze 
szkodnikami i patogenami roślin, a także w innych niż rolnictwo dziedzinach. W dostępnej litera-
turze przytoczono wiele definicji biopreparatów. Pod pojęciem tym rozumie się układ mikroorga-
nizmów z określonym składem gatunkowym i aktywnością przystosowaną do prowadzenia okre-
ślonego procesu. Wyselekcjonowane mikroorganizmy są bezpieczne dla środowiska, gdyż wspo-
magają procesy naturalne, do których mają uwarunkowania genetyczne. Poszukiwanie nowych 
środków podtrzymujących rozwój i plonowanie wybranych roślin jest konieczne w realiach 
współczesnego rolnictwa i zgodne z wprowadzoną w krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 
2014 r. obowiązkową, integrowaną ochroną roślin. Wraz z rozwojem technologii biopreparaty 
znalazły szersze zastosowanie poza rolnictwem, między innymi w przydomowych i komunalnych 
oczyszczalniach, górnictwie, kompostowaniu i redukcji skażeń środowiska. 

Słowa kluczowe: biopreparaty, mikroorganizmy, szkodniki, ochrona roślin 

Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rozwój rolnictwa i przemysłu doprowadził do 
nadużywania środków chemicznych w celu lepszego plonowania i ochrony roślin, co 
przyczyniło się do poszukiwania alternatywnych preparatów bezpiecznych dla środowi-
ska i zdrowia ludzkiego.  

Obecnie dzięki pogłębianiu świadomości i rozwojowi metod biologicznych dąży się 
do ograniczenia stosowania środków chemicznych na rzecz biopreparatów. Nazwa 
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„biopreparat” pochodzi od greckiego słowa bios oznaczającego życie i łacińskiego 
preparatum, czyli „przygotowane”. Biopreparaty definiuje się jako konsorcja mikroor-
ganizmów o składzie gatunkowym i aktywności przystosowanych do prowadzenia 
określonego procesu w warunkach przemysłowych. Skuteczność preparatów wynikają-
ca z właściwości mikroorganizmów wykorzystywanych do konstruowania konsorcjów 
bakteryjnych zwanych biopreparatami pozwala na zastosowanie ich w różnych dziedzi-
nach produkcji. Do użytku coraz częściej wprowadza się biopreparaty oparte na związ-
kach organicznych oraz na bazie mikroorganizmów antagonistycznych (Pięta i in., 
2004). Celem niniejszej pracy jest przybliżenie zagadnienia biopreparatów, zyskującej na 
popularności grupy środków do produkcji rolnej w Polsce, używanej głównie w ochronie 
roślin, ale także do innych celów. 

Co to są biopreparaty? 

Istnieje kilka definicji biopreparatów. Może być to środek zawierający formy prze-
trwalnikowe bakterii chorobotwórczych atakujących niektóre gatunki owadów lub pre-
parat, w skład którego wchodzi właściwie zdefiniowany i przygotowany układ mikroor-
ganizmów z odpowiednią budową i aktywnością do prowadzenia określonego procesu 
w warunkach przemysłowych. Szynkowska i Zwoździak (2010) nazywają biopreparaty 
naturalnymi mieszaninami bakteryjno-enzymatycznymi, które mają na celu wspomagać 
procesy przemian związków nieorganicznych oraz biodegradacji związków organicz-
nych. Kwaśny i Balcerzak (2014) wskazują w swojej pracy, iż „preparaty bakteryjno-
enzymatyczne zawierają wyselekcjonowane szczepy różnych mikroorganizmów (nie 
tylko bakterii), które są bezpieczne dla środowiska, nie stanowią zagrożenia dla ludzi i 
zwierząt”. W zależności od składu biopreparatów autorzy wyróżniają trzy typy: bakte-
ryjne, bakteryjno-enzymatyczne i enzymatyczne. Preparaty te można podzielić także na 
zawierające pojedyncze szczepy mikroorganizmów (jednoskładnikowe biopreparaty) 
oraz na wieloszczepowe (tzw. konsorcja) mające w składzie kilka szczepów mikroorga-
nizmów wykazujących zróżnicowane właściwości i charakteryzujących się szerokim 
spektrum działania. Malusà i in. (2010) dzielą preparaty na zawierające jeden lub kilka 
biologicznie aktywnych związków organicznych (witaminy, enzymy, hormony roślin-
ne), jak również mikro- i makroelementy. W odrębnej grupie stawiają biopreparaty 
wyprodukowane z wykorzystaniem żywych mikroorganizmów. Są to produkty zawiera-
jące różne rodzaje bakterii i grzybów, a w szczególności grzybów mikoryzowych sty-
mulujących wzrost i plonowanie roślin. W tej grupie znajdują się także preparaty mi-
krobiologiczne będące szczepionkami zawierającymi żywe mikroorganizmy pasożytni-
cze, drapieżne lub antagonistyczne w stosunku do patogenów roślinnych. 

Papciak i Zamorska (2004) opisują wspomaganie biologiczne, technikę zwiększania 
wydajności biologicznej systemu oczyszczania poprzez dodatek odpowiednich szcze-
pów bakteryjnych (biopreparatów). Wyselekcjonowane szczepy bakterii są bezpieczne 
dla środowiska dlatego, że wspomagają procesy naturalne, do czego mają genetyczne 
przystosowanie. Zasada działania biopreparatów polega na wykorzystaniu przez zawar-
te w nich mikroorganizmy substancji organicznych jako źródła węgla, energii i elektro-
nów, dzięki czemu mogą wzrastać i rozmnażać się, a substancje organiczne ulegają przy 
tym stopniowej biodegradacji do nieszkodliwych produktów końcowych. Najczęściej 
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biopreparaty zawierają mieszaninę bakterii, substancje pokarmowe, nośnik, ewentualnie 
enzymy.  

Kasza (2005) wskazuje, iż biopreparaty tworzy się na bazie starannie dobranych 
szczepów mikroorganizmów (bakterii oraz grzybów) izolowanych z naturalnych środo-
wisk. Szczepy zawarte w biopreparatach mogą być przechowywane w formie liofiliza-
tów, zamrażane lub umieszczane w specjalnej zawiesinie. Warunkiem koniecznym 
pozwalającym na skuteczne użycie technologii mikrobiologicznej jest dobór bioprepara-
tu zawierającego takie mikroorganizmy, które w danym środowisku znajdą optymalne 
warunki działania, tzn. mają cechy umożliwiające ich adaptację i rozwój.  

Według Sapiehy-Waszkiewicz i in. (2005) biopreparaty mogą mieć w swoim skła-
dzie również wyciągi z roślin. Przykładem takich preparatów są Biosept 33 SL oraz 
Bioczos. Biosept 33 SL zawiera 33% ekstraktu z grejpfruta, natomiast w Bioczosie 
znajduje się wyciąg z czosnku. Oba środki wykorzystuje się do zwalczania chorób ro-
ślin pochodzenia grzybowego i bakteryjnego, w tym mączniaka prawdziwego i szarej 
pleśni.  

Biopreparaty a integrowana ochrona 

Biomasa mikroorganizmów w glebach stanowi około 85% całej biomasy wszystkich 
organizmów żyjących w tym środowisku, a około 90% dwutlenku węgla powstającego 
w glebach ma pochodzenie drobnoustrojowe. Dane te świadczą o dużej aktywności 
metabolicznej i ogromnym znaczeniu mikroorganizmów dla większości procesów za-
chodzących w środowisku glebowym (Dahm, 2010). W badaniach przeprowadzonych 
przez Čepulienė i Jodaugienė (2017) wykazano, że preparaty biologiczne mają tenden-
cję do zmniejszania gęstości gleby oraz zwiększania jej wilgotności, przyczyniając się 
do wzrostu aktywności mikrobiologicznej pedosfery, a tym samym plonowania roślin. 
W ostatnich latach na świecie podejmuje się działania związane ze strategią zrównowa-
żonego rozwoju rolnictwa, w tym także sadownictwa. Ich celem jest uzyskiwanie wy-
sokiej jakości plonów przy zachowaniu równowagi biologicznej ekosystemów. Rów-
nież w uprawach sadowniczych w Polsce coraz powszechniej wprowadza się i upo-
wszechnia integrowaną produkcję owoców (IPO), której zasadniczy element to inte-
growana ochrona roślin. Podstawą IPO jest dążenie do zminimalizowania używanych 
agrochemikaliów powodujących niekorzystne efekty uboczne, co zwiększa korzyści dla 
środowiska i zdrowia ludzi. Wymogi ochrony środowiska naturalnego i zdrowia czło-
wieka ukierunkowują na stosowanie w produkcji rolniczej metod ekologicznych (Ma-
lusà i in., 2010; Sapieha-Waszkiewicz i in., 2005). W celu ochrony roślin przed patoge-
nami i szkodnikami poszukuje się środków pochodzenia naturalnego. W krajach Unii 
Europejskiej od 1 stycznia 2014 r. wprowadzona została obowiązkowa integrowana 
ochrona roślin (Pruszyński i in., 2012). W Polsce wdrożono ją w formie Rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2019 r. poz. 972). Zgodnie z zasadami 
integrowanej ochrony roślin określonymi w załączniku 3 do dyrektywy 2009/128/WE: 
„(…) nad metody chemiczne przedkładać należy zrównoważone metody biologiczne, 
fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one zadowalającą ochronę 
przed organizmami szkodliwymi” (Dziennik Urzędowy UE, 2009). Kluczowa rola mi-
kroorganizmów glebowych w kształtowaniu żyzności gleby powoduje, że od dawna  
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w wielu krajach prowadzono badania ukierunkowane na wykorzystywanie różnych grup 
pożytecznych drobnoustrojów w praktyce rolniczej. Ich efektem było opracowanie  
i wdrożenie do produkcji licznych biopreparatów, wśród których dominują specyfiki 
wykorzystywane w biologicznej ochronie roślin (Martyniuk i Księżak, 2011). Środki 
zawierające ekstrakty z roślin i pożyteczne mikroorganizmy glebowe umożliwiają 
zwalczanie chorób i szkodników alternatywnymi metodami. Nowe rodzaje preparatów 
wymagają przygotowania innowacyjnych środków technicznych i przestrzegania zasad 
ich stosowania. Pozwoli to na skuteczną aplikację poprzez zapewnienie odpowiednich 
parametrów ich stosowania, tak by nie zmniejszyć populacji oraz efektywności działa-
nia żywych mikroorganizmów obecnych w biopreparatach (Malusà i in., 2010).  

Biopestycydy, bionawozy, preparaty mikrobiologiczne 

Na podstawie literatury przedmiotu, w obrębie biopreparatów wyróżnić można bio-
pestycydy (preparaty entomopatogenne, w skład których wchodzą mikrobiologiczne 
insektycydy powodujące ograniczenie liczebności szkodliwych owadów), bionawozy 
(preparaty wpływające na zwiększenie przyswajalności pierwiastków trudnodostępnych 
dla roślin, a także zapobieganie procesowi gnicia gleby oraz polepszenia jej warunków 
próchnicotwórczych) i preparaty mikrobiologiczne (zawierające w swoim składzie m.in. 
bakterie z rodziny Rhizobiaceae wchodzące w symbiozę z roślinami bobowatymi  
i wiążące azot atmosferyczny czy grzyby mikoryzowe charakteryzujące się korzystnym 
wpływem na wzrost i rozwój roślin, a także przyczyniające się do ich ochrony przed 
patogenami). 

W 2005 roku w krajach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju zarejestrowanych było ponad 210 biologicznych środków ochrony roślin (biope-
stycydów), których działanie bazowało na mikroorganizmach. Tak liczna grupa biopre-
paratów wskazuje, że badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych zakończyły 
się sukcesem i wdrożeniem do produkcji biopestycydów zawierających różne grupy 
mikroorganizmów (wirusów, bakterii i grzybów) oraz mikroskopijne nicienie (Marty-
niuk, 2012). Należy podkreślić, że rejestracja biologicznych środków ochrony roślin 
odbywa się na podobnych zasadach jak chemicznych środków ochrony. Jest to proces 
rygorystyczny oraz bardzo kosztowny. Zapewnia to bezpieczeństwo stosowania (dla 
ludzi i środowiska) oraz odpowiednią jakość, co w przypadku powyższych środków jest 
szczególnie ważne. Rejestracja wymaga podania wielu ważnych informacji, takich jak: 
dokładna nazwa i charakterystyka mikroorganizmu, dane dotyczące kolekcji, w której 
czysta kultura mikroorganizmu została zdeponowana, ilościowy skład preparatu, meto-
da oznaczania (identyfikacji) składu produktu, warunki przechowywania i okres przy-
datności, zakres (cel) i zasady stosowania, wyniki badań potwierdzające skuteczność 
biopreparatu (Tomalak, 2010). Oprócz aspektu środowiskowego nie można pominąć 
podłoża ekonomicznego (związanego z niższymi kosztami produkcji substancji natural-
nych w porównaniu do chemicznych pestycydów) oraz społecznego (bezpiecznego dla 
użytkowników) znaczenia biopestycydów (Mołoń i Durak, 2018). Jeżeli preparat mi-
krobiologiczny ma pełnić funkcję biologicznego środka ochrony roślin (biopestycydu) 
w Polsce, to musi zostać zarejestrowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009, które uchyliło 
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Dyrektywę 91/414 (Parlament Europejski…, 2009). Zezwolenie określa rośliny lub 
produkty roślinne i obszary, na które środek ochrony roślin może być stosowany, oraz 
cele jego przyszłego wykorzystania. Jest to bardzo kosztowna procedura, a badania 
trwają do 5 lat. Aktualne wymagania i procedury rejestracyjne UE są zbyt złożone  
i drogie dla polskich producentów biologicznych środków ochrony roślin. Mały rynek 
tych produktów i niewielki potencjał badawczy oraz finansowy małych i średnich firm 
w Polsce istotnie ograniczają dalszy rozwój i liczbę podejmowanych prób rejestracji.  

Dla praktyki rolniczej dostępne są również bionawozy, czyli preparaty, które wyko-
rzystuje się do stymulowania wzrostu i plonowania niektórych gatunków roślin upraw-
nych. Zawierają one materię organiczną oraz jeden lub kilka aktywnych związków 
organicznych, np. aminokwasy, witaminy, enzymy, hormony roślinne, makro- i mikroe-
lementy stymulujące wzrost i rozwój roślin uprawnych. W występujących na rynku 
bionawozach często używane są związki organiczne hamujące wzrost i rozwój wielu 
bakterii oraz grzybów, takich jak Penicillium spp., Colletotrichum spp. i Botrytis cine-
rea. Są to między innymi alifatyczne aldehydy, endogenne flawonoidy, monoterpeny, 
chitozan i nutkaton. Z literatury przedmiotu dowiadujemy się, że chitozan ogranicza 
wzrost i rozwój bakterii oraz grzybów porażających pomidory oraz rośliny ozdobne 
(Pięta i in., 2004; Saniewska, 2002). Bionawozy dostarczają roślinom niezbędnych 
substancji, naturalnie przez nie syntetyzowanych w wielu procesach biochemicznych. 
Powoduje to oszczędność energii, która może być wykorzystywana do innych procesów 
biochemicznych w roślinie. Dzięki stosowaniu bionawozów można zasilać rośliny  
i dodatkowo zabezpieczyć system korzeniowy przed infekcjami. W tej grupie związków 
znajdują się preparaty, których mechanizm działania jest podobny do działania fungicy-
dów. Ta kategoria biopreparatów także podlega rejestracji w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Bionawozy zawierające materiał organiczny, a czasami także pewne 
mikroorganizmy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule czwartym Ustawy z dnia 
10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dziennik…, 2007) oraz Rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku (Ministerstwo…, 2008), 
podlegają dwuletnim badaniom w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Puławach, które powinny potwierdzać pozytywny wpływ produktu na rozwój i kon-
dycję roślin, żyzność gleb oraz polepszenie plonów. 

Inną kategorią biopreparatów są szczepionki bakteryjne. Pierwsze z nich zawierają 
bakterie symbiotyczne roślin bobowatych (motylkowatych), drugie to szczepionki sto-
sowane w leśnictwie do mikoryzacji sadzonek w szkółkach drzew. Takie preparaty 
również muszą zostać zarejestrowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po 
dwuletnich badaniach prowadzonych przez IUNG w Puławach na podobnych zasadach 
jak bionawóz. Wyniki badań przedstawiają właściwości fizykochemiczne, chemiczne  
i biologiczne preparatu wraz z opinią o spełnianiu wymagań jakościowych. 

W ostatnim dwudziestoleciu szeroko propagowane są preparaty poprawiające nie 
tylko mikrobiologiczne, ale także chemiczne i fizyczne właściwości gleb oraz podno-
szące plonowanie roślin. W odniesieniu do tych preparatów procedura rejestracyjna jest 
uproszczona i nie stawia ona nawet wymogu prowadzenia badań potwierdzających 
skuteczność rolniczą tych produktów. Preparaty mikrobiologiczne stosowane w rolnic-
twie ekologicznym nie podlegają rejestracji. Martyniuk i Księżak (2011) wspominają  
o producentach i dystrybutorach rożnych biopreparatów, którzy wprowadzają na rynek 
środki o wątpliwej efektywności i jakości z mikrobiologicznego punktu widzenia. Jednym 
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z bardziej znanych produktów jest preparat pochodzenia japońskiego – tzw. Efektywne 
Mikroorganizmy (EM). Biopreparaty te nie spełniają większości z wymienionych wy-
mogów stawianych produktom wykorzystywanym w ochronie i uprawie roślin. Niezna-
ny jest skład gatunkowy drobnoustrojów wykorzystywanych w EM-ach, producent 
podaje jedynie, iż zawierają one 80 gatunków mikroorganizmów beztlenowych i tleno-
wych reprezentowanych przez bakterie fermentacji mlekowej, bakterie fototroficzne, 
promieniowce, drożdże i inne grzyby, ale brak jest jakiejkolwiek informacji na temat 
koncentracji wymienionych grup drobnoustrojów. W badaniach przeprowadzonych 
przez Gałązkę i in. (2017) wykazano, że jedyną korzyścią stosowania EM było zwięk-
szenie ilości dostępnego fosforu w glebie. Preparaty mikrobiologiczne niewymagające 
rejestracji bywają często reklamowane jako panaceum zwalczające liczne choroby  
i szkodniki, co jest nadużyciem prawa, ponieważ bezpieczeństwo tych niezarejestrowa-
nych preparatów w żaden sposób nie zostało potwierdzone. 

Zastosowanie biopreparatów w rolnictwie 

Jak wcześniej wspomniano, biopreparaty są wykorzystywane jako alternatywna me-
toda zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz ozdobnych. Dobre efekty 
eliminowania niektórych chorób zbóż powodowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium 
uzyskano, stosując biopreparaty na bazie chitozanu (Borkowski i Dyki, 2004). Związek 
ten indukuje odporność roślin, zabezpieczając je przed porażeniem przez grzyby i bak-
terie. Chitozan w bezpośrednim kontakcie ze strzępkami grzybów patogennych powo-
duje zmiany w strukturze ścian komórkowych (Szpitter i Królicka, 2005). Solarska i in. 
(2013) zaobserwowali, że po zastosowaniu biopreparatu własnego grzyby z rodzaju 
Fusarium nie wytwarzały zarodników. Z kolei Świerczyńska (2010) w swoich bada-
niach laboratoryjnych testowała różne stężenia biopreparatów. Zastosowane środki 
hamowały rozwój kolonii grzybów z rodzaju Fusarium średnio o ponad 50% w stosun-
ku do kontroli. W dawce zwiększonej pięciokrotnie Bioczos BR hamował w 100% 
rozwój Fusarium spp. Wielgusz i Heller (2011) stwierdzili, że zaprawianie nasion lnu 
włóknistego preparatami zawierającymi bakterie Pseudomonas fluorescens i Pseudo-
monas aureofaciens zmniejsza liczbę gatunków grzybów w warstwie ryzosferowej.  

W walce z patogenami roślin zastosowanie znalazły preparaty na bazie grzybów  
z rodzaju Trichoderma. Z badań przeprowadzonych przez Ciesielską i in. (2011) wyni-
ka, że najskuteczniejszymi szczepami do walki z tymi patogenami są: T. harzianum,  
T. asperellum, T. viride, T. gamsii oraz T. polysporum. Antagonistyczne oddziaływanie 
szczepów Trichoderma spp. polega na produkcji hydrolaz (chitynaz, celulaz, pektynaz, 
proteaz) oraz związków fenolowych, które indukują odporność roślin. Gatunkiem  
o najsilniejszych właściwościach fitosanitarnych okazała się T. harzianum, która wcho-
dzi w skład preparatów stosowanych do dezynfekcji biologicznej gleby i zaprawiania 
nasion. Ponadto Kowalska i in. (2012) wykazali, że niektóre gatunki Trichoderma sty-
mulują wzrost roślin oraz zwiększają ich tolerancję na stres wywołany czynnikami 
abiotycznymi. Z doświadczeń przeprowadzonych przez Sobolewskiego i in. (2013) 
wynika, że zarodniki Trichoderma sp. mają istotny wpływ na zwiększenie masy i wyso-
kości młodych roślin.  
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W praktyce do usunięcia szkodników z upraw szklarniowych wykorzystuje się rów-
nież biopreparaty bazujące na grzybach pasożytniczych. Są to m.in. Isaria fumosorosea 
oraz Beauveria bassiana. Środki te pozwalają na zwalczanie gąsienic owadów na wa-
rzywach oraz roślinach ozdobnych. Niestety w ostatnich latach nie obserwuje się postę-
pu w rozszerzaniu składu gatunkowego grzybów pasożytniczych wykorzystywanych w 
ochronie roślin do zwalczania szkodników (Sosnowska, 2013). 

Inne zastosowania biopreparatów 

Ochrona przed szkodnikami oraz zwiększanie plonowania roślin to nie jedyne moż-
liwości wykorzystania biopreparatów. Zainteresowanie tym zagadnieniem skłoniło 
wiele ośrodków badawczych do zastosowania szerokiej aktywności mikroorganizmów 
w innych dziedzinach niż rolnictwo. 

Mikroorganizmy produkują wiele enzymów – proteazy, fosfatazy, celulazy, amyla-
zy, lipazy oraz ksylanazy, które znalazły zastosowanie w preparatach mikrobiologicz-
nych, a ich działanie ma na celu optymalizację procesu kompostowania. Współczesna 
produkcja dużej ilości odpadów stanowi poważny problem dla środowiska. Odpowied-
nie postępowanie w celu ich bezpiecznego zutylizowania stało się priorytetem w wielu 
krajach. Procesowi kompostowania, obok odpadów pochodzenia roślinnego, poddawane 
są również odpady z przemysłu mięsnego i drobiowego (Kosicka i in., 2014). Zdaniem 
Błaszczyka (2010) to temperatura w kolejnych fazach kompostowania decyduje o suk-
cesji różnych populacji mikroorganizmów. Wahania temperatury w trakcie tego procesu 
wywierają duży wpływ na ich aktywność biologiczną. Oprócz odpowiedniej temperatu-
ry ważnym czynnikiem jest także dobór preparatu, który umożliwi kompostowanie 
materiału. Z badań przeprowadzonych przez Choińską i in. (2012) wynika, że inokula-
cja kompostowanego materiału pochodzenia zwierzęcego szczepionką wielogatunkową 
przyczynia się do zapoczątkowania rozkładu głównego składnika budulcowego szczeci-
ny, którym jest keratyna.  

Biopreparaty należą do jednej z biologicznych metod dezodoryzacji. Są alternatywą 
w przypadku, gdy zastosowanie biofiltrów jest niemożliwe (Kwaśny i Balcerzak, 2014). 
Wyselekcjonowane grupy mikroorganizmów przyspieszają procesy rozkładu odpadów 
organicznych. Borowski i in. (2010) rozpatrywali działanie biopreparatu w celu zmniej-
szenia uciążliwości zapachowej pomiotu kurzego. Rezultatem badań była redukcja 
emisji lotnych związków organicznych, takich jak formaldehyd, dimetyloamina, trime-
tyloamina, kwas izomasłowy i tiole.  

Kolejnym obszarem, w którym stosuje się biopreparaty, jest biodegradacja związ-
ków ropopochodnych zanieczyszczających gleby i wody. Wymaga ona współdziałania 
kompleksu mikroorganizmów. Uzyskane wyniki z badań Papciak i Zamorskiej (2004) 
wskazują, że dobrze dobrane biopreparaty mogą być skutecznym narzędziem likwidują-
cym związki ropopochodne w środowisku wodnym i glebowym, a zastosowanie bio-
preparatu DBC-plus typu R-5 zawierającego formy przetrwalnikowe bakterii saprofi-
tycznych wspomagało procesy biodegradacji oleju napędowego w glebie. Kaszycki i in. 
(2002) podają przykład wykorzystania biopreparatów do oczyszczania gruntu skażonego 
styrenem po awarii cysterny. Biologiczna degradacja tego związku wymaga enzymów  
z grupy monooksygenaz, wytwarzanych przez bakterie z rodziny Pseudomonadaceae. 
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Według Kaszyckiego i in. (2001) różnorodność gatunkowa jest czynnikiem warunkują-
cym wysoki potencjał biopreparatu pod względem rozkładu szeregu substancji ropopo-
chodnych. Większość oznaczonych szczepów charakteryzuje się określonymi aktywno-
ściami enzymatycznymi pozwalającymi na rozkład związków o długich łańcuchach 
węglowych. O efektach użycia biopreparatu decyduje również sposób inokulacji podłoża, 
który musi być równomierny. Biopreparaty mogą być wprowadzane do gleby w postaci 
zawiesiny o odpowiednim stężeniu lub osadzone na nośniku (Kołwzan, 2002). 

Biopreparaty stosowane są również w górnictwie naftowym. Wykorzystuje się je do 
wtórnego odzysku ropy naftowej metodą MEOR (Microbial Enhanced Oil Recovery), 
likwidacji uszkodzeń strefy przyodwiertowej i szczelin oraz szeroko rozumianej gospo-
darki odpadami. Główną zaletą biopreparatu jest zdolność zawartych w nim mikroorga-
nizmów do samodzielnego przemieszczania się w złożu, przez co mogą docierać  
w miejsca niedostępne dla związków chemicznych. Mikroorganizmy potrafią zacho-
wywać pełną zdolność działania, dopóki mają wystarczającą ilość właściwego substra-
tu. Namnażanie się mikroorganizmów w sprzyjających warunkach przedłuża działanie 
biopreparatu i obniża koszt stosowania technologii (Kasza, 2005). 

Mikroorganizmy mogą namnażać się poprzez wykorzystanie substancji organicz-
nych ze ścieków, które ulegają przy tym stopniowej biodegradacji do nieszkodliwych 
produktów końcowych (Papciak i Zamorska, 2004). Biologiczne oczyszczanie ścieków 
metodą osadu czynnego może ulegać komplikacjom, gdyż coraz częściej zdarza się, że 
w ściekach bytowo-gospodarczych znajdują się domieszki zanieczyszczeń pochodzenia 
przemysłowego. Rozwiązanie tego problemu stanowią preparaty zawierające szczepy 
bakterii rozkładające problematyczne zanieczyszczenia (Zamorska i in., 2002). W ostat-
nich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących intensyfikacji rozkładu toksycz-
nych związków chemicznych przez osad czynny wzbogacony wyselekcjonowanymi  
z różnych źródeł pojedynczymi szczepami bakterii i grzybów mikroskopowych oraz ich 
konsorcjami (Michalska i Mrozik, 2018). Kołwzan i in. (2018) podają, że użycie zarów-
no żywych komórek grzybów, jak i preparatów enzymatycznych pozwala na skuteczne 
usuwanie ze ścieków ksenobiotyków, które charakteryzują się wysoką toksycznością  
i słabą podatnością na biodegradację. Efektem aktywności takich preparatów w ście-
kach jest spadek zawartości fosforanów, azotu amonowego, azotu ogólnego oraz 
zmniejszenie wartości ChZT. Nowak i in. (2013) wykazują, że fermentacja ścieków  
z celulozowni po wstępnej obróbce grzybem Phanerochaete chrysosporium jest bar-
dziej skuteczna w porównaniu do ścieków surowych. Zauważono większy stopień de-
gradacji związków o wysokiej masie cząsteczkowej. W badaniach Djejala i Amrane 
(2013) udowodniono przydatność biopreparatu handlowego firmy Aquaprox w intensy-
fikacji usuwania zanieczyszczeń mleczarskich. Zauważono wzrost skuteczności likwi-
dowania zanieczyszczeń opisywanych przez ChZT z 55% do 75%. Zamorska i in. 
(2002) wykazały brak znaczącego wpływu badanego preparatu DBCplus typ R5 na 
efektywność rozkładu oleju napędowego w ściekach, poprawiła się jedynie sedymenta-
cja w komorze osadu czynnego. Ponadto z badań González i Cuadrosa (2015) wynika, 
że wstępna obróbka ścieków z produkcji oliwy z wykorzystaniem grzybów powoduje 
nawet kilkukrotny wzrost ilości wytwarzanego biogazu. Zależność tę zaobserwowali 
również Oszust i in. (2017) po użyciu multienzymatycznego biopreparatu na bazie Tri-
choderma atroviride, użytego w fermentacji ścieków organicznych. Michalska i Mrozik 
(2018) zwracają uwagę, że brak szczegółowego składu biopreparatów wynika z ich 
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ochrony patentowej. Podsumowując, biopreparaty uczestniczą w intensyfikacji rozkładu 
zanieczyszczeń toksycznych, tłuszczów i olejów, pozwalają na kontrolę pęcznienia  
i przyrostu osadu oraz ograniczają osad nadmierny, wspomagają oczyszczanie ścieków 
w niskich temperaturach i proces nitryfikacji (Michalska i Mrozik, 2018).  

Biopreparaty używane w środowisku leśnym ograniczają populacje gąsienic motyli, 
brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, strzygoni choinówki i poprocha cetyniaka. Ka-
puściński (2002) podaje, że preparaty na bazie produktów przemiany materii Bacillus 
thuringiensis po wniknięciu do przewodu pokarmowego gąsienic powodują jego perfo-
rację i zamieranie owadów. 

Podsumowanie 

Z przedstawionego przeglądu literatury dotyczącego biopreparatów wynika, że ich 
zastosowanie w różnych dziedzinach życia przynosi wiele korzyści zarówno środowi-
skowych, zdrowotnych, jak i ekonomicznych. Do ich niewątpliwych zalet należy zali-
czyć fakt, że zawierają mikroorganizmy o określonym składzie gatunkowym, a jego 
aktywność jest przystosowana do prowadzenia określonego procesu w warunkach 
przemysłowych. Ze względu na wciąż rosnącą liczbę odkrywanych mikroorganizmów  
i możliwość współdziałania różnych gatunków konieczne są dalsze badania w celu 
stworzenia najbardziej optymalnych biopreparatów, które zostaną rzetelnie zanalizowa-
ne przez jednostki naukowe, a następnie wprowadzone na rynek. Ważne jest, aby kon-
sument miał gwarancję, że produkt dostępny na rynku będzie skuteczny i bezpieczny. 
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WHAT ARE BIOPREPARATIONS AND WHAT IS THEIR USE? 

Abstract. The aim of this article is to present the issue of what biopreparations are, how they are 
classified and what is the procedure of their registration. In addition, the effectiveness of bioprep-
arations used in agriculture, in the fight against pests and pathogens of plants, as well as in areas 
other than agriculture on the basis of available literature has been described. Biopreparations have 
many definitions. This term is understood as the arrangement of microorganisms, which has  
a defined species composition and activity adapted to conduct a specific process. Selected micro-
organisms are safe for the environment because they support natural processes for which they are 
genetically adapted. The search for new measures supporting the development and yielding of 
selected plants is necessary in the realities of modern agriculture, and in accordance with the 
mandatory, integrated plant protection introduced in the European Union since 1 January 2014. 
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With the development of technologies, biopreparations have found a wider application outside of 
agriculture, among others in household and municipal sewage treatment plants, mining, compost-
ing and reduction of environmental pollution. 
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