Védi a talajegészséget, növeli a hozamot!

TALAJŐR
Újdonság

a természetes hozamfokozásban!

Kedves Gazdálkodó!

Úgy gondoljuk, elérkezett az idő a szemléletváltásra a mezőgazdaságban is!
Nemcsak az igény, hanem sürgető okok is indokolják a környezetkímélő gazdálkodást, így például a növényvédelmet nehezíti az egyre több növényvédő szer és
hatóanyag forgalomból való kivonása és betiltása. A lista várhatóan bővül még.
A növényvédőszer-gyártók is egyre inkább törekszenek fejlesztéseikben a
természetbarát szemléletre. Számos, mezőgazdasági input anyagokkal foglalkozó
multinacionális vállalat kutatásait, termékfejlesztéseit a természetes, biológiai
irányba tereli.
Az Európai Unió a fentieket is figyelembe véve kezdte meg és folyamatosan
fejleszti mezőgazdasági támogatási rendszerét. A fejlesztések egyik célja,
hogy a jelenlegi, gyakorlatba ültethető tudásunknak megfelelően fékezzük
a természeti sokféleség pusztulását és a klímaváltozást.
A biológiai megoldásoké a jövő a növénytermesztésben is!
Ebben a szemléletben született a BIOFIL® Talajőr termésnövelő talajoltó
baktérium készítmény, a BIOFIL Kft. legújabb kutatásainak terméke.
A készítmény nem drasztikusan nyúl bele a természeti biológiai folyamatok
összhangjába, ahogyan sokszor a kemikáliák hatnak, hanem a természet erejével
működik, elsősorban a talaj és a növénykultúra egészségén őrködik ,
é s h o z a m f o k o z ó h a t á s ú . Használatával így egészségesebb talajt és növényt,
gazdagabb beltartalmú és több termést kapunk. Hosszútávú alkalmazásával pedig
megőrizzük és javítjuk a talaj termőképességét, egészségét.
Kezdje el Ön is gazdálkodásában a természetbarát megoldások alkalmazását!
Növelje terméshozamát és őrizze meg talajának, növénykultúrájának egészségét
a BIOFIL® Talajőr termékünkkel!
A BIOFIL termékcsaládunk használatával érjen el szép eredményeket,
magas terméshozamokat!
Munkájához jó egészséget kívánunk!
TERRAGRO Kft.

A BIOFIL® Talajőr talajoltó baktérium készítmény általános jellemzői
Különféle talajokra, a talaj 4,5 – 9 pH értéke között alkalmazható valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában,
talaj előkészítéskor, legkésőbb vetéskor, a talaj mikrobiális életének serkentésére.
A termék kétkomponensű!
• Az „A” komponenst 1–1,5 l / ha, a „B” komponenst 0,2 – 0,4 l / ha mennyiségben javasoljuk kijuttatni.
• Savanyú talajok esetében (pH 4,5-ig) az „A” komponens helyettesíthető 1–1,5 l / ha BIOFIL® Savanyú
talajoltó baktérium készítménnyel.
• Lúgos talajok esetében (pH 9-ig) az „A” komponens helyettesíthető 1–1,5 l / ha BIOFIL® Lúgos
talajoltó baktérium készítménnyel.

Használata
Kijuttatáskor a készítményt a kijuttató berendezéstől és a talaj nedvességtartalmától
függően 50 – 400 l/ha vízzel keverjük össze, majd permetezzük a talajra és 5 – 10 cm
mélységben forgassuk be. Forgatás nélküli (no till), vagy direktvetéses művelés esetén
a vetőbarázdába kijuttatott készítmény hígításához 10 – 20 l/ha víz elégséges lehet. Kijuttatáskor előnyös, ha a tartályban levő termék keringetése, keverése biztosítható.
A „B” komponens tenyészidőszak alatt is használható állományban 0,4 l/ha mennyiségben,
legfeljebb 0,5% töménységben, az intenzív növekedési időszakban kijuttatva. Ebben az
esetben a növényre kerülő készítményt öntözéssel a talaj felszínére kell lemosatni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
Eltarthatósága: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fagymentes, közvetlen napfénynek és sugárzó hőnek
nem kitett, fedett helyen tárolandó. A tárolás során a hirtelen és nagy hőingadozást ajánlatos elkerülni.

„A” komponens

„B” komponens

0-5 °C közötti hőmérsékleten 6 hónapig
5-10 °C közötti hőmérsékleten 4 hónapig
10-20 °C közötti hőmérsékleten 1 hónapig

0-30 °C közötti hőmérsékleten 24 hónapig
(hűtés nélkül)

20-25 °C közötti hőmérsékleten 2 hétig

A termék az előzetes vizsgálatok
eredményei alapján talajkezelésben,
preventíven alkalmazva igen hatékony
a talaj- és növényegészség megőrzésében, illetve a szántóföldi és kertészeti
növénykultúrákban egyaránt.
Állománykezelésben tenyészidőszakonként többszöri alkalmazását javasoljuk.

A BIOFIL® Talajőr „A” komponens

a növény táplálását, növekedésének és fejlődésének támogatását, a talajélet, talajegészség és a talajszerkezet javítását célozza. Az „A” komponenst alkotó baktériumok
(Kocuria sp., Pseudomonas sp., Azospirillum sp.) növényi hormonszerű anyagok termelésével támogatják a növény
növekedését, a gyökérzet fejlődését. Javítják a talajszerkezetet, a talaj vízháztartását exopoliszacharid termelésük révén, mellyel a talajszemcséket összeragasztják, így finom, morzsalékos talajszerkezet alakulhat ki.
Táplálják a növényállományt a biológiai nitrogénkötés révén nitrogénnel, a talajásványokból foszfort és a káliumot tesznek felvehetővé a növény számára (1. ábra).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a BIOFIL Talajőr ”A” komponens helyettesíthető a már jól ismert BIOFIL talaj-pH
specifikus termékekkel, a BIOFIL Savanyú vagy Lúgos talajoltó készítménnyel a talaj kémhatásától függően.

A BIOFIL® Talajőr „B” komponens

fő feladata a talaj- és növényegészség védelme. A Bacillus
baktériumtörzsek elsősorban a talajból fertőző növényi kórokozókat gátolják, szaporodásukat visszaszorítják.
(fuzáriumok, szklerotínia, Aspergillus, Botrytis, Alternaria, Macrophomina, Rhizoctonia). Emellett növényi növekedést serkentő hatásúak (PGP). A törzsek sziderofór molekulákat termelnek, melyek a gyökérkörnyezetből
megkötik a vasat vas-sziderofór formában. A gyökérkörnyezet így vashiányossá válik sok patogén gomba számára, mert a vas-szidorofórokat nem tudják felvenni, hasznosítani, ezáltal növekedésük, elterjedésük
visszaszorul, gátlódik. Ugyanakkor vas-sziderofórokat növényi gyökerek képesek felvenni.
A Bacillus baktériumok élettérfoglaló stratégiájuk révén is gyorsan és nagy számban képesek a gyökérfelületen
megtelepedni, azt kolonizálni (2. ábra), így gyakorlatilag kiszorítják onnan a kórokozó gombákat.

Exopoliszacharid termelés talajszerkezet
javítás
Biológiai
nitrogénkötés
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Kórokozók
visszaszorítása
a talajban

Sziderofór
termelés

1. ábra.

Növényi
növekedést
serkentő (PGP)
hatás

2. ábra. Bacillus törzs térfoglalása növényi gyökérzeten az idő
függvényében.
Forrás: A.-Massicotte Ret al. 2016. Bacillus subtilis early colonization of
Arabidopsis thaliana roots involves multiple chemotaxis receptors. mBio
7(6):e01664-16. doi:10.1128/mBio.01664-16.

A képen egy Bacillus sp. vegetatív
tenyészet látható jellegzetes pálcika
alakú vegetatív sejtekkel, melyek osztódnak, nem képeznek spórákat (túlélő
képleteket). A vegetatív tenyészet
hűtés nélkül tárolva (10 fok felett) pusztul, élőcsíra száma rohamosan csökken.

A kép a Talajőr „B” komponenst
mutatja, mely spórás Bacillus sp.
tenyészet. Láthatók a gömbölyded,
kontúros, megvastagodott sejtfalú,
fényes spórák (túlélő képletek),
ugyanakkor vegetatív sejtek nem
fordulnak elő benne.

A két kép egyértelműen mutatja egy Bacillus vegetatív tenyészet és a Talajőr „B” spórás tenyészet különbségét. Saját vizsgálataink szerint a spórás
állapotnak köszönhetően a „B” komponens hűtés nélkül, szobahőmérsékleten
tárolva 2 évig sem veszít garantált élőcsíra számából. A spórák ugyanis
csíraképességüket hosszú ideig képesek megtartani kedvezőtlen körülmények
között, ugyanakkor a talajra permetezve és beforgatva, kedvező körülmények
közé kerülve rohamosan csírázásnak indulnak és a talajban fölszaporodnak.

A BIOFIL® Talajőr talajoltó baktérium készítmény
alkalmazásának előnyeiről és lehetőségeiről
A BIOFIL Talajőr termésnövelő készítmény használatával egy lépésben javíthatunk nemcsak a termés mennyiségén és minőségén, a talaj
szerkezetén, hanem a talaj és növényállomány egészségén is.
Talaj- és növényegészséget támogató hatása – a készítményben lévő
Bacillus sp. baktériumtörzsek sziderofór termelésének és intenzív
gyökérkolonizációs, élettér foglaló képességének köszönhető.
PREVENTÍV JELLEGŰ alkalmazással – széles spektrumon, a legfontosabb talajból fertőző növénypatogén gombák visszaszorítását
hatékonyan végzi (fuzáriumok, Sclerotinia, Aspergillus, Alternaria,
Botrytis, Macrophomina, Rhizoctonia fajok).
Környezetbarát módon támogatja a talaj- és növényegészséget, a növényi
növekedést, fejlődést.
Használata rugalmas, a jól ismert BIOFIL talaj pH-specifikus termékekkel
helyettesíthető a Talajőr „A” komponens, így az új termék igény szerint
kombinálható a már megszokott és bevált termékekkel.
A „B” komponens állományban is kijuttatható, folyékony műtrágyákkal
és lombtrágyákkal is keverhető.
A „B” komponens hűtés nélkül, szobahőmérsékleten tárolva 2 évig is
megőrzi csíraszámát a tenyészet spórás formájának köszönhetően.

Egy lépésben javíthatunk a
terméshozam mennyiségén
és minőségén, a talaj és
növény egészségi állapotán.

A „B” komponens állományban is
kijuttatható, folyékony műtrágyákkal és lombtrágyákkal keverhető.

A „B” komponens hűtés
nélkül, szobahőmérsékleten
2 évig tárolható.

Használata rugalmas!
A jól ismert és bevált BIOFIL talaj pHspecifikus termékekkel helyettesíthető
a Talajőr „A” komponens!

PREVENTÍV JELLEGŰ alkalmazással –
széles spektrumú, a legfontosabb
talajból fertőző növénypatogén
gombák visszaszorítását hatékonyan
végzi (fuzáriumok, Sclerotinia, Aspergillus, Alternaria, Botrytis, Macrophomina, Rhizoctonia fajok).

Környezetbarát módon támogatja a talaj- és növényegészséget,
a növényi produktumot.

A BIOFIL® Talajőr hatása tenyészedényes kísérletben fuzáriummal
mesterségesen fertőzött búza növényekre
A termék hatékonyság vizsgálatát a szántóföldi vizsgálatokon kívül laboratóriumi tenyészedényes vizsgálatokban is ellenőrizték kutatóink.

A kísérlet leírása
A kísérletet barna erdőtalajban
végezték, a tesztnövény csávázatlan Ubicus búzafajta volt.
Vetés előtt a talajt Fusarium
graminearum gombatenyészettel fertőzték, majd Talajőrrel
oltották („A” komponens 1 l/ha,
„B” komponens 0,1 l/ha (az
ajánlott dózis fele -negyede).
A vetőmagok csírázása, a növények növekedése erősen
fertőzött talajban folyt; a
kontroll nem fertőzött, nem
oltott talajban növő állomány
volt. A kísérletet 10 héttel a
vetés után értékelték.

A Talajőr „A” + „B” és „B” komponens hatása fuzáriummal
mesterségesen fertőzött talajú búzára

Fuzáriummal
fertőzött
+ Talajőr
„A”+ „B”-vel
oltott

Fuzáriummal
fertőzött

Kontroll

Fuzáriummal
fertőzött
+ Talajőr
„B”-vel
oltott

Fuzáriummal
fertőzött
+ Trichoderma
gombával
oltott

Forrás: Saniplant Kft. felvétele

A Talajőr „B” komponens kezelés hatása a búza kelésére, a növények egészségi állapotára
és a hajtástömegre (a kontroll %-ában)
Növényszám (kontroll %-ában)
nem kelt ki

kikelt,
majd elpusztult

egészséges

Hajtás szárazanyag
tömeg
(kontroll %-ában)

Fuzáriummal fertőzött

13

27

60

101

Fuzáriummal fertőzött
+ Talajőr „B”-vel oltott

8

9

83

122

Fuzáriummal fertőzött +
Trichoderma gombával oltott

16

21

63

114

Kezelés

A Talajőr „B” kezelés hatására
fuzáriummal erősen fertőzött talajban...
•
•
•
•

jelentősen javult a csírázott és kikelt magok száma.
nagymértékben csökkent a kikelt, de később elpusztult növények száma.
növekedett az egészséges növények száma és a hajtás biomassza tömege.
egyéb forgalomban lévő biológiai termékkel (Trichoderma gomba) összehasonlítva jobb eredményeket kaptunk a Talajőr „B” komponens
alkalmazásával!

A BIOFIL Talajőr „B” komponensének hatása talajból fertőző növényi
kórokozó gombákra laboratóriumi Petri-csészés kísérletben, agarlemezen
A gombák az agarlemez közepére kerültek beoltásra, a BIOFIL Talajőr „B” komponenst – a szántóföldi felhasználási dózisnak megfelelően hígítva – az agarlemezbe fúrt alsó és felső lyukba cseppentettük.
A bal oldali kontroll lemezeken a gombák szabályos kör alakú terjedése látható (gombaszőnyeg). A jobb oldali
lemezeken szembetűnő, ahogy az alsó és felső lyukba cseppentett készítményből elterjedő baktériumkolónia
visszaszorítja a gombaszőnyeg terjedését. A képek felett a növénypatogán gombák elnevezése olvasható.
Fusarium oxysporum

Kontroll

BIOFIL Talajőr „B”

Fusarium graminearum

Kontroll

BIOFIL Talajőr „B”

Fusarium moniliforme

Kontroll

Alternaria alternata

Kontroll

Sclerotinia sclerotiorum

Kontroll

BIOFIL Talajőr „B”

BIOFIL Talajőr „B”

BIOFIL Talajőr „B”
Aspergillus sp.

Kontroll

BIOFIL Talajőr „B”

Talajőr „B” komponens Bacillus sp.
törzs sziderofór termelésének
kimutatása króm-azurol S agaron
Az agarlemezbe fúrt lyukba cseppentett Talajőr
„B” Bacillus sp. tenyészet által termelt sziderofór
molekulák a táptalaj kék festékéből megkötik,
kivonják a vasat, a festék színe kékről
sárgára változik.

TALAJŐR

SZÁRBONTÓ

Technológia a kiegyenlített,
magas terméshozamokért,
az egészséges talajért
és növényállományért

BORSÓ

Talaj - pH specifikus
termékek

SZÓJA

TERÜLETI KÉPVISELŐK, ELÉRHETŐSÉGEK
A BIOFIL termékekből a szántóföldi és kertészeti növénytermesztés során, teljes,
környezetbarát technológia építhető fel. További tanácsokért és információkért keresse
fel tanácsadóinkat, honlapunkat és kövesse Facebook oldalunkat!
Baranya megye
Pógyor Zsolt
✆ 06 (70) 223-0535
✉ pogyor.zsolt@terragro.hu
Bács-Kiskun megye
Farkas Gyula
✆ 06 (30) 938-6481
✉ farkas.gyula@terragro.hu
Békés megye
Gion Ákos
✆ 06 (30) 270-1781
✉ gion.akos@terragro.hu
Csongrád megye
Purgel László
✆ 06 (30) 180-6081
✉ purgel.laszlo@terragro.hu
Fejér, Tolna megyék
Börcsök Imre
✆ 06 (20) 284-6833
✉ borcsok.imre@terragro.hu

Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom megyék
Mesterházi Bence
✆ 06 (20) 256-2682
✉ mesterhazi.bence@terragro.hu
Hajdú-Bihar megye
Kovács Tamás
✆ 06 (70) 620-3396
✉ kovacs.tamas@terragro.hu
Heves, Nógrád megyék
Ruszkai György
✆ 06 (30) 237-3601
✉ ruszkai.gyorgy@terragro.hu
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Fehérné Boros Irén
✆ 06 (70) 318-3282
✉ boros.iren@terragro.hu
Komárom-Esztergom megye
Péter Attila
✆ 06 (20) 562-3123
✉ peter.attila@terragro.hu
Rigó Norbert
✆ 06 (30) 153-8530
✉ rigo.norbert@terragro.hu

Pest megye
Fok Imre
✆ 06 (70) 363-5467
✉ fok.imre@terragro.hu
Pest, Nógrád megyék
Lehoczki Balázs
✆ 06 (70) 458-4587
✉ lehoczki.balazs@terragro.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék
Kovács Sándor
✆ 06 (30) 973-9928
✉ kovacs.sandor@terragro.hu
Tolna megye
Virágh József
✆ 06 (30) 270-3168
✉ virag.jozsef@terragro.hu
Vas, Veszprém, Zala megyék
Mátyás István
✆ 06 (30) 957-4623
✉ matyas.istvan@terragro.hu

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu
www.terragro.hu

