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2. kép A BIOFIL Talaj-pH specifikus készítmény hatására  
jól látható különbség a kukoricánál (2014. Tárkány)

A BIOFIL Szárbontó készítményben lévő Azotobacter pedig a 
növényi szármaradványok lebontásának kezdetén fellépő, átme-
neti nitrogénéhséget, az ún. pentozán hatást képes kivédeni.

További információkért keresse honlapunkat!

3.  Növénynövekedést segítő rizobaktériumok (angol rövi-
dítéssel PGPR): jótékony rizoszféra mikroorganizmusok, 
vagyis a gyökérzónában élő parányi élőlények. Egyes bak-
térium törzsek növényi hormonszerű anyagok termelé-
sével érik el a növényi növekedés serkentését, a gyö-
kérzet intenzív fejlődését. Legtöbbjük a talajban kötött 
állapotban lévő ásványi foszfátokat és káliumot is felve-
hetővé teszi a növények számára. PGPR hatású törzsek 
minden BIOFIL készítményben megtalálhatóak!

4.  A talaj- és növényegészséget vé-
dik a sziderofór termelő képes-
séggel rendelkező baktériumok. 
Legismertebbek a Pseudomonas 
és Bacillus törzsek. Másik „védel-
mi vonaluk” a gyökerek erőteljes 
kolonizációja, nagy számban és 
gyorsan képesek megteleped-
ni a gyökéren, kiszorítva a kór-
okozókat, ezzel megakadályozva 
azok kártételét. Ilyenek található-
ak a BIOFIL Talajőr termékben, 
de kisebb számban a többi 
BIOFIL talajoltó anyagban is.

További információkért keresse honlapunkat!

5.  Talajszerkezetet és -vízháztartást javító baktériumok: 
nyálkaszerű anyagot, exopoliszacharidot termelnek és 
választanak ki nagy mennyiségben. Ez az anyag homokos 
talajokban javítja a talajrészecskék aggregációját, össze-
tapadását. Nagy mennyiségű vizet képes tárolni, így ja-
vítja a talaj vízháztartását, a növény vízellátását, csökkenti az  
aszálykárok kockázatát. Ezen baktériumok fontossága nö-
vekszik a klímaváltozás miatti egyenlőtlen csapadékel-
oszlás okozta veszélyek (aszály, belvíz) növekedésével. Ilyen 
baktériumokat tartalmaz és ezeket a kockázatokat hivatott 
mérsékelni a BIOFIL Klíma talajoltó készítményünk.

4. kép A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait  
(aszály, belvíz) képes az új BIOFIL Klíma termék mérsékelni

További információkért keresse honlapunkat!

További információkért kérjük forduljon bizalommal terüle-
tileg illetékes szaktanácsadójához!

Ide kattintva tájékozódhat területileg illetéke Szakta-
nácsadóink elérhetőségeiről!

info@terragro.hu
Kövesse Facebook oldalunkat IDE kattintva!

A talajban található „mérhetetlen” mennyiségű és sokfé-
leségű mikroorganizmus felelős a tápanyagok és szerves 
anyagok körforgásáért, a talaj termékenységéért, „hely-
reállításáért” (puffer kapacitásáért), de még a növények 
és a talaj egészségének fenntartásáért is. A talajban élő 
hasznos mikroorganizmusok együttélést alakítanak ki  
a növényi gyökerekkel, elősegítik a tápanyagok hozzáfér-
hetőségét és mineralizálódását, növényi növekedést se-
gítő hormonokat termelnek, korlátozzák egyes növényi 
kártevők és betegségek kártételét. Ezen mikroorganizmu-
sok (baktériumok és gombák) többsége természetes mó-
don jelen van a talajban, de sok esetben nem elegendő 
mennyiségben és összetételben. Éppen ezért különösen 
fontos célzott felszaporításuk a termőtalajokban. Ennek 
elengedhetetlen eszköze a talajoltás.

A BIOFIL Talajoltó baktérium készítmények is ezt a célt 
szolgálják: gazdagítják a növények és a talaj szempont-
jából hasznos törzsekkel a talajéletet, fokozva annak 
aktivitását és hatékonyságát:
 
1.  Rhizobium fajok: fontosságuk ismert a pillangós virá-

gú növények esetében (szója, borsó, bab, lencse, stb.  
Rhizobium oltás hatására emelkedik a hozam, javul 
a termés minősége. A rhizobiumok gazdanövény spe-
cifikusak. Az egyes rhizobiumok csak a gazdanövényüket 
képesek fertőzni, gümőket létrehozni annak gyökerén. 
Ezekben történik a légköri N2 megkötése, így biztosítva 
a növény fejlődéséhez szükséges nitrogén nagy részét. 
A megkötött nitrogén, amit a növény nem hasznosít, a 
talajt gazdagítja, a következő kultúra számára lesz hoz-
záférhető. A BIOFIL Borsó és Szója oltóanyagok ilyen 
törzseket tartalmaznak (1. kép).

További információkért keresse honlapunkat!

1. kép A BIOFIL Szója technológia hatására  
intenzív gümőképződés figyelhető meg

2.  Folytassuk a sort további nitrogénkötőkkel. Vannak sza-
badonélő nitrogénkötő baktériumok. Ilyenek például az 
Azotobacter fajok. Jellemzően szabadon élnek a talajban, 
a Rhizobium fajokhoz hasonlóan a levegő nitrogénjét kö-
tik és teszik felvehetővé a növények számára, növelik 
a gyökérszőrök mennyiségét, ezáltal javítva a tápanyag-
felvételt, a vízellátást. A gyökérhez kapcsoltan élnek az 
asszociatív nitrogénkötők, mint pl. az azospirillumok. Gü-
mőt nem képeznek, de szoros együttélésben vannak a nö-
vénnyel. Áldásos tevékenységük, hogy növényi hormon-
szerű anyagok termelésével segítik a növény növekedését, 
fejlődését, nitrogénkötő képességük révén megfelelő nit-
rogén ellátottságot biztosítanak az egész vegetáció 
során. A BIOFIL Talaj-pH specifikus oltóanyagok mind-
egyike tartalmaz ilyen baktériumokat (2. kép).

SIKERES BIOLÓGIAI TALAJKEZELÉS A BIOFIL HASZNOS ÉS HATÉKONY 
MIKROORGANIZMUSAIVAL

3. kép Szklerotínia kártétele  
a napraforgó szárban

https://www.facebook.com/Terragro-Kereskedelmi-Kft-663010443734127
https://www.terragro.hu/products/#productgroup-3
https://www.terragro.hu/contact/
https://www.terragro.hu/contact/
https://www.terragro.hu/products/#productgroup-1
https://www.terragro.hu/products/#productgroup-4
https://www.terragro.hu/products/#productgroup-4

