Opracowanie INNOwacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych
MIKrobiologicznie bionawozów wspomagających zrównoważoną produkcję roślinną i
jej adaptację do zmian klimatu” projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu Lider XII (2022-2024).
Przyszłość naszej planety i bezpieczeństwo żywnościowe ludzi
wymagają nowego spojrzenia na wiele gałęzi gospodarki. Zmniejszenie
stosowania chemikaliów, recykling węgla i składników nawozowych,
dbałość o gleby, produkcja zdrowej żywności i przeciwdziałanie suszy to
podstawowe wyzwania, przed którymi stoi rolnictwo. Aby pomóc osiągnąć te
cele, projekt INNO-MIK tworzy innowacyjne technologie produkcji
bionawozów, sięgając jednocześnie do podstaw zrównoważonego rolnictwa i
rozwiązań opartych na naturze.
Zdjęcia własne wykonane w ramach projektu LIDER
XII, INNO_MIK
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Tworzymy interdyscyplinarny zespół, który skupia pełnych energii specjalistów w
zakresie mikrobiologii, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, inżynierii
środowiska oraz analityki chemicznej.
Aktualnie realizujemy I etap prac, który obejmuje prace laboratoryjne. Wstępna kolekcja bakterii jest
testowana pod względem efektywności procesów wspierających rozwój i odporność roślin.

To tu tworzą się innowacje…
INCBR, Puławy

Bakterie
solubilizujące
fosforany
Już w lipcu zaczynamy kolejne etapy naszych badań. Etap 2: Wybór optymalnego składu inokulum dla wspomagania roślin w warunkach suszy. Etap 3:
Fermentacja metanowa jako metoda produkcji płynnego nośnika dla dedykowanych bakterii. Etap 4: Kompostowanie i toryfikacja biomasy jako metody produkcji
stałego nośnika dla dedykowanych bakterii.
Nasz projekt łączy różne strategie przeciwdziałania suszy i wdrażania przyjaznego środowisku rolnictwa w jednej technologii: wykorzystanie potencjału bakterii
wspomagających rozwój i odporność roślin, stymulacyjny efekt bionawozów oraz zwiększanie zdolności retencyjnych gleb poprzez wprowadzanie do niej materii
organicznej. Odporność upraw na suszę i regeneracja gleb to większy potencjał produkcyjny rolnictwa i każdego gospodarstwa.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.inno-mik.pl, oprócz informacji na temat projektu, będzie można zapoznać się z aktualnymi pracami
prowadzonymi w naszym laboratorium badawczym.
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