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Paradigmaváltás a talajok fontosságával 
kapcsolatban!  

A talaj feltételesen megújuló és megújítható 
természeti erőforrás, aminek állapota nem megfelelő 
használat esetén romlik, visszafordíthatatlanul pusztul 
(Várallyay György).  

A MEGÚJULÁS FELTÉTELEIT BIZTOSÍTANI KELL! 



 
Mikroflóra         Egyedszám (db)             
       átlag      optimum   
     
Baktériumok      1012

                      1015
                                               

Aktinomiceták   1010
                      1013

                                  
 (sugárgombák) 
Gombák              109

                         1012
                                 

Algák                   106
                         1012

                                       
 
 

 

Az optimálisnál  
kb. ezerszer 
kevesebb 
mikroba  van a a 
talajokban! 

Nagy Bálint (2010) nyomán 

A mikroflóra átlagos egyedszáma 1m2  
30 cm mélységű talajrétegben, 
mérsékelt égövi klímazónában 
(Brauns, 1968) 
 



A mikrobiális oltások szükségessége:  
A tápanyag-ellátottság javulása  

 

Biológiai Nitrogén-kötés 
Foszfor, kálium, és 

mikroelem-mobilizálás 

• Obligát szimbionták a 
pillangósok gyökerén 

(pl. Rhizobiumok, 
Bradyrhizobiumok) 

• Asszociatív nitrogén-kötők 
atz egyszikű gabonaféléknél 

(pl. Azospirillumok) 
• Szabadon-élők a talajokban 

• (pl. Azotobacterek) 

• Foszfor (P) és Kálium(K) 

fontos makroelem 

• Cink (Zn) membránok 

stabilititása, növényi 
növekedés. 

• A talajokban 20-30 évre 
elegendő P és K van 
ásványosodott formában.  

A baktériumok és 
gombák képesek 
mobilizálni, a növények 
számára elérhetővé 
tenni! 



A mikrobiális oltások szükségessége:  
A talajminőség és talajegészség javulása 

 

 

Sziderofor termelés Szárbontás 

A sziderofor (vaskelátképző) 
vegyületek, megkötik a Fe (III) 
iont. 
Így a növénypatogén gombák 
számára elérhetetlenné válik a 
vas, szaporodásuk gátlódik, 
visszaszorulnak.  
A szideroforok a növények 
vasfelvételét viszont segítik.  
 

• Képesek enzimeikkel (celluláz, 
xilanáz,  lignint bontó enzimek) a 
növényi maradványokat lebontani.  

• Tápanyagot biztosítanak a 
növények fejlődéséhez és a 
mikrobiális folyamatokhoz. 



A mikrobiális oltások szükségessége:  
Környezeti stressz hatások kivédése növény-növekedést serkentő mikrobákkal 

Növényi hormonok, 
regulátorok termelése Stressz etilén szint csökkentése ACC 

deamináz 
Auxin 

Gibberellin 
Citokinin 

Indol-3-ecetsav: 
• gyökerek számának és 

hosszának növekedése 
• nagyobb felszívó felület 

Gibberellin A3 
• szármegnyúlás, 
• virágzás, csírázás 

serkentése 
• termésképzés indukálása 

• etilén a növényi stressz- 
válasz kialakításában is 
részt vesz 

• bizonyos szint felett 
gátolja a gyökér és hajtás 
növekedést 

• baktériumok által termelt 
ACC-deamináz képes 
bontani az etilént 

• Szárazságtűrés! 



A mikrobiális oltások szükségessége:  
A talaj szerkezet, a vízháztartás és vízgazdálkodás javulása 

EPS= extracelluláris biopolimer 
• talajaggregátum képződést 

segíti 
• megköti a vizet 

• megvédi a baktériumokat 
• 97%-a víz 
• EPS a vázanyaga 
• Körbevonja a növények 

gyökerét 
 

• Jobb talajszerkezet 
• Víztartalék képződés a 

mélyebb rétegekben 

EPS izopropanolos 
kicsapással 



Az aggregátum-stabilitás,  
a morzsa-állékonyság javítása   
 



 
A mikrobák által feltárható anyagok: 
Szántóföldi növénymaradványok 
tápanyagtartalma 

 



A feltárt szármaradványok 
hatóanyag-tartalmának értékei 

 (Dr. Tóth Zoltán: Szántóföldi melléktermékek értéke nyomán)  



Tarlón maradt növényi maradványok 
szakszerű bonthatóságának növelése 

  

Célirányosan kifejlesztett baktérium készítményekkel történő kezelés 
(kipermezetés, tarlómaradványok beforgatása). 

•Az oltóanyagként használt mikrobatörzsek képesek bontani a növényi 
maradványokat.  

• Egyúttal visszaszorítják a káros növénypatogén kórokozókat.  

(Figyelem a fuzárium a leghatékonyabb cellulózbontó!) 

• Eredmények:  

•  Tápanyagot biztosít a növényeknek, mikrobáknak. 

•  Javul a talaj szerkezete, víz- és hőháztartása. 

•Hatékonyabban és gyorsabban hasznosul a növényi maradványokban lévő 
tápanyag a következő növénykultúra számára. 

•  Szervesanyagot biztosít. 

•  A növénypatogén gombák szaporodását gátolja.  

•  Nem telelnek át a rágcsálók és egyéb kártevők (csócsárló) az elbontatlan 
szárrészeken. 

•  Kisebb az agrotechnikai akadály talajműveléskor (kukorica-, napraforgószárak). 



Tények, eredmények a termésnövelő 
kereskedelmi termékekkel történő 
mikrobiális talajoltás hatásairól 



Termésnövelő hatás paradicsomon 
2017-ben 
(kg/parcella, 2017. a 2. szedés, Soroksár SZIE, BIOFECTOR projekt  

• Az első három oszlop különböző mikrobiális anyagokkal való kezelést 
jelenti. Az utolsó oszlop a kontroll (kezeletlen).  

• A második oszlop esetében látható, hogy 2- szeres a termésnövekedés.  



Nemcsak a termés mennyisége nőtt, 
de javult a paradicsom minősége is! 

    Kezelt 1.            Kezelt 2.            Kezelt 3.            Kontroll 

    Paradicsom brix % (cukorfok) értékei SZIE 2017 

    Jobb beltartalmi értékek mikrobiális oltással 



Mikrobiális oltás hatására bekövetkező százalékos 
termésmennyiség növekedés különböző 
klimatikus viszonyoknál  
(Összehasonlító tanulmány) 

Kontroll (kezeletlen) képest 
termésnövekedés (%) 



Évi középhőmérséklet alakulása 
Magyarországon (1901-2016) 

 



Globális felszíni átlaghőmérséklet alakulása 
 (1850-2018)  

 



EREDMÉNYEK: szárazságtűrés 
ÖMKI –on farm– öko-kukorica (2018) 

  Kontroll (kezeletlen)                                Talajoltó baktérium  

                                                                        készítménnyel kezelt állomány (1l/ha)                                                    



Talajoltó baktérium készítmény 
hatása a terméseredményre 

  Kontroll Kezelt 

Kezelt % a 
kontrollhoz 
viszonyítva 

Nettó csősúly          
(g, 1 x 10 cső) 

162,2 227,8 140*** 

Termés (mért kg/ha) 1180 3153 267*** 

A tenyészidőszakban több mint 60 %-kal kevesebb csapadék hullott mint 
a sokéves átlag. A különbség egyértelműen a talajoltó baktérium 
készítmény szárazság stressz csökkentő hatásának tudható be. Így az 
aggregátképzésnek, vízmegtartó képességnek és a poliszacharid 
képzésnek.  

Forrás: ÖMKI on-farm vizsgálat 2018. 





A NÉBIH és a Magyar Talajbaktérium –gyártók 
és –forgalmazók Szakmai Szervezetének közös 
vizsgálata  

• A standard kontroll 
esetében + 50 kg/ha N 

• Minden évben teljes 
talajoltó technológia:  

szárbontás, vetés előtt a 
talajoltó készítmények 
kijuttatása 

• Vizsgált paraméterek és a 
mérés vagy mintavétel 
módszere NÉBIH által 
meghatározott 

• Parcellaméret: 90,0 m²  

• Ismétlésszám: 4 db 
• Kezelések száma: 2 db 

kezeletlen kontroll + 
standard kontroll + 6 db 
kezelés  

• A kísérlet elrendezése: 
véletlen blokk vizsgálat 



Növény: Kukorica     
Terméseredmény: 10,4 %-os átlagos növekedés, 
legjobb eredményt hozó kezelés esetén 13,96 %-os. 
Év: 2016 
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Növény: Tavaszi árpa    
Terméseredmény: 12,2 %-os átlagos növekedés, a 
legjobb eredményt hozó kezelés esetén 21,53 %-os 
Év: 2017 
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Növény: Szója 
Terméseredmény:  25,97 %-os átlagos növekedés, a 
legjobb eredményt hozó kezelés esetén 39,38 %-os 
Év: 2018 
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Növekedett a talaj tápanyagszolgáltató képessége?  
Elemzések alatt vannak a talajvizsgálati eredmények… 
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Keményítő: A %-os átlagos értékek nagy 
szórást mutatnak.  
Ez a tulajdonság tovább vizsgálandó! 
Kukorica, 2017 



Összefoglalás, következtetések 

• A mikroorganizmusok kedvező hatása a talaj- és növény-
tulajdonságok alakulására a kereskedelmi oltóanyagokkal jól 
kihasználható.  

• A termés-mennyiség növelése mellett a termés-minőségre is 
jó hatások érhetők el!  

• Az oltóanyagok szerepe a környezeti stressz-hatások 
között különösen felértékelődik.  

• Ezeket a tulajdonságokat az oltóanyagok célirányos 
termékek-fejlesztésével lehet és kell tovább növelni. 

• Az általános tulajdonságok mellett specifikus-talaj-növény-
tulajdonságokra való figyelés.  

• Az elő- és utómonitoring vizsgálatokra alapozott oltáshatások 
szerepe felértékelődik.   

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Balogh János, akadémikus gondolatai:  
 

„A sor elején az elpusztult mikrobiológiai 
rendszer van, de a sor végén mi, emberek!” 


