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Örömmel és nagy gonddal készítettük a most 
kezében tartott, legújabb termékismertetőnket!

Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet, a fenntartható 
növénytermesztés érdekében elérkezett az idő a biológiai 
megoldások használatára. Tiszteljük és szeretjük a 
minket körülvevő élővilágot és úgy gondoljuk, közös 
feladatunk épségének védelme és megőrzése. Hisszük, 
hogy a mikrobiológiai tudományág támogatásával és 
eszközeivel felelősségteljesen segíteni tudjuk napjaink 
gazdálkodását!

KEDVES GAZDÁLKODÓ!
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Díjaink és tanácsadóink

KERESSE FEL SZAKTANÁCSADÓINKAT:



A TALAJ MINT ÉLETKÖZÖSSÉG

A talajminőség néhány mutatóját és folyamatát prezentáló ábránkon is jól látható, hogy a talaj fizikai, kémiai és 
biológiai tulajdonságai szorosan összefüggnek. A talajok pH értéke nem csak a tápanyagok felvehetőségére, vagy 
a kationcsere kapacitásra van hatással, de egyik meghatározója az adott talaj mikrobiológiai összetételének, az ott 
életképes mikrobiomnak is. 

A fentieknek megfelelően a BIOFIL® Talaj-pH specifikus termékek a legkomplexebb összetétellel és 
tulajdonságokkal rendelkező talajoltó készítmények! Mindhárom készítményben megtalálhatóak hatékony 
nitrogénkötő, kálium, foszfor és mikroelem mobilizáló, növényi növekedést serkentő hormonanyagokat termelő, 
talajszerkezetet és talajegészséget biztosító baktériumok!

Hazánkban az egyes agrár művelési ágak alá tartozó talajok pH 

értéküket tekintve is igen változatos képet mutatnak. A talajok 

mikrobiológiai életére is jelentős hatással van a pH értéke. Eltérő 

baktérium törzseket és mikrobiomot találhatunk ugyanis egy 

savanyú, vagy lúgos talajban, ennek megfelelően csak azok a 

készítmények lehetnek hatékonyak eltérő talajadottságok között, 

melyek figyelembe veszik az élettérből adódó különbségeket!

Ezért saját izolálású, kárpát-medencei talajokból származó, 

szélsőséges talajkörülmények között is kiválóan működő, 

stressztűrő baktériumtörzsek alkotják a BIOFIL® Talaj-pH 

specifikus oltóanyagokat. A BIOFIL® Savanyú, BIOFIL® Normál 

és BIOFIL® Lúgos – a hagyományos oltóanyagoktól eltérően jóval 

szélesebb skálán – minden talajtípus és talajadottság mellett 

hatékony oltóanyag család!

A TÁPANYAGELLÁTÁS JAVÍTÁSÁÉRT

Talaj-pH specifikus 
termékek

Talaj-pH specifikus 
termékek
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Talaj-pH specifikus termékek

A készítmények a mikrobiológiai talajoltók legújabb és leghatékonyabb generációját képviselik 
a hazai és külföldi piacokon egyaránt. A talajok kémhatásának megfelelően választhat 
oltóanyagot!

A 
talajminőség 

mutatói

Fizikai

Kémiai Biológiai

Talajszerkezet, Aggregátum stabilitás, Porozitás, 
Tömörödöttség, Vízháztartás

Szervesanyag tartalom,
Mikrofauna

(baktériumok és 
gombák),

Makrofauna
(giliszták, fonálférgek)

pH,
Tápanyagok 

felvehetősége,
Sótartalom,

Kationcsere kapacitás



BIOFIL® TALAJ-pH SPECIFIKUS KÉSZÍTMÉNYEK ÖSSZETÉTELE

A BIOFIL® Talaj-pH specifikus termékek a legkomplexebb összetétellel és tulajdonságokkal rendelkező 

BIOFIL® talajoltó készítmények! Mindhárom készítményben megtalálhatóak hatékony nitrogénkötők, 

kálium, foszfor és mikroelem mobilizáló, növényi növekedést serkentő hormonanyagokat termelő, 

talajszerkezetet és talajegészséget biztosító baktériumok, melyek mindegyike stressztűrő is. A teljes 

tenyészidőszak alatt képesek támogatni a növénykultúrát.

Az egyes tápelemek felvehetősége és a kiadott tápanyagok hasznosulása javul.

A termék bizonyos törzseinek sziderofór termelő képességének hatására csökken a növényeket is fertőző 
patogén gombák élettere.

Elősegíti a szervesanyagok lebomlását és poliszacharidokat termel, javítva a talajszerkezetet.

Nitrogént köt meg, káliumot és foszfort mobilizál, növényi növekedést serkentő hormonokat termel.

BIOFIL® SAVANYÚ ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

JAVASOLT BIOFIL® TALAJ-pH SPECIFIKUS TECHNOLÓGIA

Különböző pH-jú (savanyú, normál, lúgos) talajok kezelésére, 1–1,5 l/ha dózissal, 50–400 l/ha permetlével kijuttatva, vetéssel/palántázással egy 
menetben, vagy talaj előkészítéskor a talajra permetezve, majd beforgatva. Nem keverhetők baktericid és fungicid készítményekkel!

Hasznos 
mikroorganizmusok 
számának növelése

Nitrogénkötés

Foszfor és kálium
mobilizálás

Hozam és 
termésminőség 

emelkedés

Talaj-pH specifikus
oltóanyagok

Input anyagok
nagyobb 

hatékonysága

pH SKÁLA   O.........1.........2..........3..........4..........5..........6..........7..........8..........9..........1O..........11..........12..........13..........14

BIOFIL® SAVANYÚ

A szántó- és gyep művelési ágú területeken az egyik leginkább a 

termelést akadályozó tényező lehet a talaj savanyúsága. A természeti 

és ember által előidézett okok miatt ezek a területek állandó 

odafigyelést, és szükség szerinti javítást igényelnek. 

A BIOFIL® Savanyú talajoltó baktérium készítmény képes a 

savanyú talajok egyes negatív irányú folyamatait és a pH-ból adódó 

termelést korlátozó adottságokat pozitív irányba befolyásolni.

BIOFIL® NORMÁL

A BIOFIL® Normál talajoltó baktérium készítmény pH érték tekintetében legkiválóbb talajainknak 

megfelelően került fejlesztésre. Összetételét tekintve a készítmény elsősorban az agronómiai 

szempontból kívánatos talajtulajdonságok megőrzésére és lehetőség szerinti javítására fókuszál!

BIOFIL® LÚGOS

A lúgos kémhatású talajok jelentős nátrium 

tartalommal rendelkeznek, ami a talaj szerkezetére, víz- és 

tápanyaggazdálkodási tulajdonságaira rossz hatással van. Lúgos 

talajokban korlátozott lehet elsősorban egyes mikroelemek (vas, 

mangán, réz és cink), valamint a foszfor és a bór felvehetősége. 

A BIOFIL® Lúgos talajoltó baktérium készítmény összetételének 

köszönhetően elsősorban ezen negatív tulajdonságok javítására 

került fejlesztésre.

Kiemelkedő nitrogénkötő képességével fokozza az időszerű és optimális nitrogén ellátást.

Biztosítja a tápelem mobilizálást (elsősorban kálium és foszfor), így támogatva a megfelelő növényi 
fejlődést.

Poliszacharid termelésével segít megőrizni az aprómorzsás talajszerkezetet.

Növényi növekedést segítő hormonokat állít elő és sziderofór termelésének köszönhetően 
növényvédelmi funkciókat lát el.

Javítja az inputanyagok hasznosulását.

BIOFIL® NORMÁL ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

Megköti a légköri nitrogént és növényi növekedést segítő hormonokat 
termel.

A talajszerkezetet és a vízháztartást javítja, egyben kiváló sziderofór 
termelő.

Foszfort, káliumot és mikroelemeket mobilizál, növeli a 
tápanyaghasznosulást. Jó sótűrő.

Javítja a talajszerkezetet, elsősorban a kötött szerkezet lazításával.

BIOFIL® LÚGOS ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

Talaj-pH specifikus 
termékek

Talaj-pH specifikus 
termékek
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SAVANYÚ

A tápanyagellátás
javításáért

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY

 

NORMÁL
LÚGOS

A tápanyagellátás
javításáért

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY



Növényspecifikus termékek Növényspecifikus termékek

A pillangóvirágú növények (Fabaceae vagy Leguminosae) 

megfelelő termésmennyiségéhez és minőségéhez 

elengedhetetlen a gümőzéshez szükséges fajtaspecifikus 

baktériumtörzsek biztosítása. A szója esetében ez a 

Bradyrhizobium japonicum míg a borsó növényen a Rhizobium 

leguminosarum baktérium törzs. A talajban és a mag felületén, 

amennyiben biztosítani tudjuk a gümőképzés idején a megfelelő 

baktérium populációt, a hüvelyesek nitrogén szükségletük 50-

75 %-át képesek a levegő nitrogénjéből megkötni. Az oltás 

eredménye nem pusztán az adott tenyészidőszakban mutatkozik 

meg. Számolnunk kell azzal a pozitív utóhatással is, hogy a 

termesztési szezon után nagy mennyiségű nitrogén marad a 

talajban, melyet az utóvetemény fog hasznosítani, például őszi 

kalászos termesztése szója vagy borsó után.

A MEGBÍZHATÓ GÜMŐZÉSÉRT

Használatuk hatékony gümőzést eredményez, mely nagyrészt biztosítja a növény nitrogén ellátását.

A talajban visszamaradó nitrogén az utóvetemény terméseredményére is jótékonyan hat. 

Szántóföldi, nagyüzemi kísérletek alapján bizonyítottan terméstöbbletet és a beltartalmi mutatók javulását 
eredményezik.

Támogatják a növények dinamikus fejlődését és optimális növekedését.

A kultúrnövény stressztűrőbb és egészségesebb lesz. A jól gümőzött növényállomány a szárazságot is jobban bírja.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

Forrás: The Science of Biology, 8th Ed.(2007) Sinauer&-
Freeman Co. alapján
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Növényspecifikus termékek
A pillangós virágú növények nitrogén ellátását – sajátos biológiájuk által – a gyökereken 
képződő gümők biztosítják. Ez egy szimbiotikus kapcsolat a növény és a rhizobium baktériumok 
között. A megfelelő gümőzés a termés mennyiségének és minőségének egyik meghatározója. 

gümő

A növény kémiai jelekkel csalogatja
a baktériumokat a gyökérszőrhöz

Rhizobium leguminosarum/ Bradyrhizobium sp., 
baktériumok

A baktériumok kémiai jelekkel beindítják 
a kéregsejt osztódását

Nitrogénkötő 
bakteroidok

a gyökér 
kéregsejtekben

A baktériumok megtapadnak a gyökérszőrön melyet a 
gyökérszőr görbület mutat

A baktériumok ún. infekciós fonálon keresztül
bejutnak a gyökér kéregsejtbe

Kialakul a gyökérgümő, melyben a nitrogénkötés történik

A oltás hatására a pillangós növények gyökérzetén (gyökérnyakon és mellékgyökereken egyaránt) 
képződő gümők hatékonyan látják el nitrogénnel a növényt, javítják a növény egészségi állapotát. 

HATÁSMECHANIZMUS
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BIOFIL® 
Talaj-pH

specifikus

BIOFIL® 
Borsó/Szója 

Duplo

Intenzív
gümőképződés,
terméseredmény

növekedés gümő



Növényspecifikus termékek Növényspecifikus termékek

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Talajoltásra, a gümőképzés elősegítése érdekében, minimum 0,4 l/ha mennyiségben, a 

kijuttató eszköztől függően 50–200 l/ha vízmennyiséggel, vetés előtti talajelőkészítéskor 
a talajra permetezve, majd azonnal beforgatva. A BIOFIL® Borsót BIOFIL® Talaj-pH specifikus 

készítményekkel együtt, kombinációban javasoljuk használni. A kijuttatandó dózis legalább 

0,4 l/ha BIOFIL® Borsó és 1 l/ha BIOFIL® Talaj-pH specifikus  oltóanyag,  tankmixbe  keverve.

ÖSSZETÉTEL

A BIOFIL® Borsó talajoltó készítmény szimbionta gümőképző, nitrogénkötő baktériumtörzset 

(Rhizobium leguminosarum) tartalmaz, mely igen hatékony gümőképzésre és erőteljes nitrogénkötésre képes.

HATÁSMECHANIZMUS

A borsó gyökerén gümőt képző Rhizobium leguminosarum baktérium, hasonlóan minden rhizobiumhoz, 

a gyökér növekedése során a hajszálgyökereket fertőzi. A gümőben szimbiózisban élő baktériumok 

tápanyagokat cserélnek a növénnyel. A borsó megfelelő gümőzése esetén a nitrogénszükséglet jelentős 
részét képesek a baktériumok biztosítani a tenyészidőszak során. Továbbá a termesztés után jelentős 

mennyiségű nitrogén maradhat a talajban, ami a következő kultúra számára rendelkezésre áll, ez elsősorban 

kalászos kultúrák esetén előnyös. 

Ügyelni kell rá, hogy túlzott nitrogénellátás esetén a borsó gümőképződése nem lesz megfelelő. 

A megfelelően oltott és gümőző borsó gyorsabban fejlődik, magasabb termést hoz és jobbak lesznek a 

beltartalmi mutatók is.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A BIOFIL® Szója DUPLO talajoltó készítményt a BIOFIL® Talaj-pH specifikus talajoltókkal együtt, 

kombinációban javasoljuk alkalmazni. A készítmény elsősorban talajoltásra alkalmas, ugyanakkor 

vetőmagoltásra is alkalmazható.

ÖSSZETÉTEL

A BIOFIL® Szója DUPLO talajoltó baktérium készítmény a szója gümőzéséért felelős, igen hatékony 
szimbionta nitrogénkötő baktériumtörzset (Bradyrhizobium sp.) és a gümőképződést elősegítő 
baktériumtörzset (Ensifer sp.) tartalmaz. A készítmény új, fejlesztett összetételének hatására megnő a 
gümőképződés biztonsága, nagyobb mennyiségű gümő képződik. Fokozódik a növény stresszállósága, 
termésmennyisége és termésbiztonsága. A készítményben található baktériumok gazdanövény 
specifikusak, kizárólag a szóján gümőznek, egyéb termesztett pillangósvirágú növényen nem.

A kijuttatandó dózis talajoltás esetén: 0,5-1 l/ha BIOFIL® Szója DUPLO. Az optimális mikrobiális 

hatás elérése érdekében javasoljuk a BIOFIL® Talaj-pH specifikus termékekkel (Savanyú, Normál, 

Lúgos) történő kombinált alkalmazást, ebben az esetben a kijuttatható maximális dózis 1,5 l/ha. A 

BIOFIL® Szója DUPLO és Talaj-pH specifikus baktérium készítményeket a kijuttató eszköztől függően 

minimum 50–400 l/ha vízmennyiséggel, vetés előtti talajelőkészítéskor a talajra permetezve, majd 

azonnal beforgatva kell alkalmazni.

A kijuttatandó dózis magra oltás (csávázás) esetén: 3 liter BIOFIL® Szója DUPLO baktérium 

készítményt és 1 liter BIOFIL® Extra adalékot össze kell keverni és egy menetben egyenletesen 

fel kell vinni 1 tonna vetőmagra. A kezelt vetőmag kizárólag száraz állapotban használható fel! A 

terméket, amennyiben magcsávázás is történik a triazol hatóanyagcsoport csávázószereivel javasoljuk 

keverni. A készítmények nem keverhetők baktericid és fungicid készítményekkel!

 

BORSÓ

A borsó 
életereje

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY
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SZÓJA
 DUPLO

A megbízható 
gümőzésért

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY
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Szárbontó
A szárbontás a talaj szervesanyag pótlásának nélkülözhetetlen eleme. A BIOFIL® Szárbontó 
technológia képes az aratás utáni szármaradványok gyors és hatékony elbontására a talaj 
nitrogén készletének felhasználása nélkül.

Szárbontó Szárbontó

Talajaink növényi maradványokat bontó természetes 

kapacitása sok esetben korlátozott. A BIOFIL® Szárbontó 

baktériumok gyors és intenzív cellulózbontást biztosítanak. 

Alacsony talajhőmérsékleten is szaporodnak. Mivel a 

talajkémhatás szempontjából tágtűrésű baktériumtörzsek 

alkotják, ezért savanyú, lúgos és normál pH-jú talajokon 

is eredményesen alkalmazható. Hatékony nitrogénkötő 

baktériumtörzset is tartalmaz, ezért nitrogén kiegészítés 

nem szükséges a tarlóbontáskor. A talajban felszaporodó 

káros patogén gombák áttelelését eredményesen 

korlátozza, elsősorban azok életterének szűkítésével, azaz a 

szármaradványok mennyiségének hatékony csökkentésével.

A HATÉKONY ÉS GYORS SZÁRBONTÁSÉRT

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A készítményt tarlóhántás előtt vagy azzal egy menetben kell 

alkalmazni. A BIOFIL® Szárbontó készítmény 1,0-1,5 l/ha dózisban 

alkalmazható, kijuttató berendezéstől függően 25–50 vagy 200–
400 l/ha vízzel. Amennyiben még abban az évben valamilyen 

utóveteményt tervezünk, akkor a BIOFIL® Szárbontót a BIOFIL® Talaj-
pH specifikus készítményekkel kombinálva javasoljuk alkalmazni. 

További részletes tanácsadásért kérjük keresse területileg illetékes 

képviselőnket. A készítmény akkor a legeredményesebb, ha a 

szárrészekre kerül közvetlenül azok leforgatása előtt. 

ÖSSZETÉTEL

A BIOFIL® Szárbontó készítmény több, növényi maradványokat hatékonyan bontó baktériumot 

(Brevundimonas mediterranea,  Cellvibrio fibrivorans,  Achromobacter spanius) tartalmaz, melyek 

egymást kiegészítő, segítő bontóenzimeket termelnek (xilanáz, celluláz, béta-glükozidáz). A 

készítményben nitrogénkötő baktérium is található (Azotobacter chroococcum).

 

SZÁRBONTÓ

A szervesanyag 
pótló

BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY

A BIOFIL® 
Szárbontó termék 
baktériumtörzsei 
közül három törzs 
végzi a növényi 
maradványok 
bontását.

mikrofibrillumok 

cellulóz 

hemicellulóz 
(főleg xilán) 

lignin lignin

hemicellulóz
(főleg xilán)

Forrás: http://www.intechopen.com/books/biomass-now-cultivation-and-utilization

mikrofibrillumok

Cellvibrio fibrivorans
Brevundimonas mediterranea
Achromobacter spanius

cellulóz

Cellulázok, xilanáz 
és béta-glükozidáz 
enzimeik ismertek. 

Sokkal gazdaságosabban bontja el a növényi maradványt, mintha nitrogén műtrágyát alkalmaznánk. 

Tápanyagot biztosít növényeink számára. 

Csökkenti az áttelelésre képes kórokozók életterét, továbbá korlátozza a jó szárbontó képességgel 
rendelkező patogén gombák felszaporodását (pl. fuzáriumok). 

Hatékony nitrogénkötő baktériumot tartalmaz, így nem alakul ki pentozánhatás.

Csökkenti a lekerülő kultúra után visszamaradó szármaradványokból adódó művelési nehézségeket a 
következő kultúra vetése során.

Csökken a vonóerő szükséglet a talajszerkezet javulásának köszönhetően.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
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Lombtrágyák
Szélsőséges időjárási körülmények hatásainak mérséklésére, nagy tápanyagigényű 
fenofázisokban és kedvezőtlen talajadottságok esetén ajánljuk lombtrágyáink használatát. 
Összetételüket a legújabb, leghatékonyabb környezetgazdálkodási elvek szerint válogattuk.

Lombtrágya Lombtrágya

Kínálatunkban a biostimulátor típusú lombtrágyák közül 

az alga és a humin és fulvosavakat tartalmazó készítmények 

találhatók meg. Alapvetően az alga lombtrágya készítmények 

fokozzák a növény élettani folyamatait, tápanyagfelvételét, a 

vegetatív és generatív növényi részek növekedését, végső soron a 

terméshozamot. Az általános stressztűrés és így a szárazságtűrés 

is kifejezetten javul. A humin- és fulvosavakat tartalmazó 

lombtrágyák – természetes komplexképző tulajdonságuk 

segítségével – képesek közvetlenül a növényi sejtekhez 

eljuttatni a tápelemeket, azok hasznosulását segítik. Fokozzák a 

stressztűrést, serkentik a növekedést és termésképződést, kiváló 

hatásfokkal kezelhetők velük azok a helyzetek, amelyek során 

azonnali és gyors beavatkozásra van szükség.

LEVÉLEN A HOZAMFOKOZÁS

Egyedülállóan magas koncentrációban tartalmaz élő algát.

Jól ismert és igazolt hatású növényi növekedést segítő baktériumokat tartalmaz.

Ellenállóképességet, termésképződést és hozamemelkedést segítő - a termék mikroorganizmusai által 
termelt - növényi hormonszerű anyagok és fitohormonok is vannak a termékben.

A létfontosságú makro-, mezo- és mikroelemeket szerves kötésben tartalmazza, emellett aminosavakkal, 
vitaminokkal, bioaktív anyagokkal is ellátja a növényt.

A mikroalga- és baktériumtörzsek a levelek felületére kijuttatva, azokon keresztül hatnak. Hosszútávú 
hatást fejt ki, a hatóanyagok a levél felületén fokozatosan, időben elnyújtva szívódnak fel.

BIOFIL® ALGA ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

Tartalmaz makro-, mezo- és mikroelemeket. 

Igen nagy hatásfokkal és gyorsan hasznosul a kijuttatott 
tápanyag.  

Kiváló valamilyen okból sérült állományok kezelésére (pl. 
jégverés). 

Növeli a növények stressztűrő képességét (pl.: fagy, 
aszály, és egyéb sérülésekkel szemben).  

Fokozza a kórokozókkal szemben kialakuló ellenálló 
képességet.

Harmonikus tápanyag gazdálkodást biztosít.

Jobb minőségű, magasabb terméshozam elérését teszi 
lehetővé.

TERRAHUMIN ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
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Lombtrágya Lombtrágya

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Valamennyi szántóföldi kultúra állománykezelésére 1–2 l/ha mennyiségben, egy 

tenyészidőszak során két alkalommal, 250–300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. Kijuttatás 

során kerülni kell az erős napsugárzást, szeles időjárást, heves esőzést! Nem keverhető al-

gaölő, baktericid és fungicid hatású készítményekkel!

HATÁSMECHANIZMUS

A pozitív hatást a készítmény elsősorban a leveleken és kisebb mértékben a talajon keresztül fejti ki.

Levélen keresztül kifejtett hatása: az algasejtek és a készítményben található hasznos baktériumok 

képesek közvetlen kapcsolatot kialakítani a növénnyel. Egyes baktériumok be tudnak jutni a növény 

légcsere nyílásain (sztómákon), mások a levél felszínét kolonizálják. A mikroalgák és baktériumok által 

termelt, hasznos tápanyagok (makro-, mezo- és mikroelemek, aminosavak, vitaminok, stb.) és a növényi 

hormonok, hormonhatású anyagok diffúzióval kerülnek a növényi sejtekbe. A levélfelületről történő 

felszívódás majdnem teljes, 90% feletti. A készítményben található mikroalgák és növényi növekedést 

serkentő (PGP) baktériumok támogatják a növényt a patogén gombák elleni védekezésben.

 

ALGA

A természetes 
hozamfokozó

MIKROBIOLÓGIAI 
KÉSZÍTMÉNY

Talajon keresztül kifejtett hatása: korai fenofázisokban alkalmazott kezelés során 

a lombtrágya egy része a talajra kerül. A készítményben található mikroszervezetek a 

talajon keresztül, − a gyökerek mikroflóra általi kolonizációját segítve − javítják a növények 

életképességét.

ÖSSZETÉTEL

Humin- és fulvosavakat, makro-, mezo- és mikroelemeket tartalmazó készítmény. K-humát, 

műtrágyák, víz. Huminsav tartalom legalább: 3,5 (m/m%), N tartalom: 5,0 (m/v%), P2O5 tartalom: 

10,0 (m/v%), K2O tartalom: 2,5 (m/v%), mezo- és mikroelem tartalom (m/v%): CaO 0,05; MgO 0,08; 

SO3 0,7; B 0,008; Cu 0,006; Fe 0,04; Mn 0,01; Mo 0,001; Zn 0,005

 

TERRAHUMIN

Azonnali 
segítség

NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNY

JAVASOLT TECHNOLÓGIA
A készítmény alkalmazását kifejezetten kalászos, 

kukorica, napraforgó, repce, valamint szója kultúrákban 

ajánljuk, de felhasználható a következő növényi kultúrákban 

is: alma, rizs, cirok, köles, pohánka, hajdina, fénymag, 

mustár, mák, földimogyoró, szezámmag, gyapot, lenmag, 

tökmag, olajtök, olajretek, cukorrépa, burgonya, dohány. 

A kultúránként eltérő ajánlott dózisról, vízzel való keverési 

arányról és a kijuttatás helyes időzítésével kapcsolatban 

kérjük keresse Szaktanácsadóját! Növényvédő szerekkel és 

más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás 

előtt keverési próbát szükséges végezni! 

HATÁSMECHANIZMUS

A termékben található humin- és fulvosavak – természetes komplexképző tulajdonságuk 

segítségével – képesek közvetlenül a növényi sejtekhez eljuttatni a tápelemeket, vegyületeket, azok 

hasznosulását fokozzák. A növényben általánosan serkentik azok élettani folyamatait, helyreállítják 

a kémiai egyensúlyt, harmonizálják és aktiválják a növényélettani folyamatokat. Fokozzák a 

stressztűrést, serkentik a növekedést és termésképződést. A huminsavak elsősorban a gyökértömeg 

növekedését segítik elő, ezáltal fokozzák a talajból felvehető tápanyagok és víz mennyiségét. A 

fulvosavak lombtrágyázás során a növényi szöveteken keresztül fejtik ki hatásukat.

ÖSSZETÉTEL

A BIOFIL® Alga két mikroalga törzset (Chlorella vulgaris, Chlorella zofingiensis és három talajbaktéri-

um törzset (Azotobacter vinelandii, Azospirillium canadense, Bacillus proteolyticus) tartalmazó, kombinált 

hatású mikrobiológiai készítmény.
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A rizoszféra (a gyökér közvetlen környezete) az egyik 
legösszetettebb mikroélőhely, amely baktériumok, gombák 
és egyéb talajlakók sokféle konzorciumából áll. Állapota 
közvetlen hatással van a növények fiziológiai tulajdonságaira és 
a terméseredményekre. Így fejlesztése/tervezése a termőhelyen 
adódó problémák ismeretében komoly előnyhöz juttathat bármely 
termelőt. 

A rizoszféra állapota, meghatározhatja termesztésünk sikerét. 
A BIOFIL® Talajegészség- és szerkezet javító készítmények 
segítségével specifikusan és hatékonyan javíthatjuk, tervezhetjük 
a rizoszféra állapotát. Képesek lehetünk biológiai, fenntartható 
úton, patogénektől mentes (pl.: fuzárium, szklerotínia), jobb 
vízgazdálkodással és tápanyaghasznosulási mutatókkal rendelkező 
gyökérkörnyezetet teremteni!

TERMŐTALAJ KARBANTARTÓK

Talajegészség- és szerkezet javító termékek

A mezőgazdasági vegyszerhasználat mellett egyre inkább teret kapnak a biológiai megoldások. 
Igaz ez a talaj- és növényegészséget és a talajjavítási célokat szolgáló készítményekre is. Alábbi 
készítményeink kifejezetten ezeket a célokat szolgálják.

BIOFIL® 
Talajegészség 
és szerkezet 
javító termékek

TALAJSZERKEZET-JAVÍTÁS

TÁPANYAG ÉS VÍZFELVÉTEL 
OPTIMALIZÁLÁSNÖVÉNY- ÉS TALAJEGÉSZSÉG

TALAJSZERKEZET-JAVÍTÁS

A klímaváltozás, az intenzív művelés vagy egyszerűen csak a ta-

lajszerkezet miatt felléphetnek a növénytermesztés számára előny-

telen tényezők, mint például a homoktalajok laza szerkezete, a jó 

minőségű talajok porosodása vagy a vízhiányos időszakokból adódó 

negatív hatások. Ezen állapotok és időszakok hatékony kezelésére, 

a növények víz-és tápanyagellátásának növelésére ma már szintén 

rendelkezésre állnak talajoltó baktérium készítmények, melyek 

képesek EPS termelő funkciójuknak köszönhetően a talajszerkezet 

és a növény vízellátottságának javítására, a talajélet intenzívebbé 

tételére, a tápanyagok kimosódásának megakadályozására.

TÁPANYAG ÉS VÍZFELVÉTEL OPTIMALIZÁLÁS

A mikorrhiza gombából készült készítmények igen hatékonyan 

képesek a gyökérfelület megnövelésére. Ezáltal a növényi gyökérzet 

jóval nagyobb talajrétegből képes a víz és tápanyagok felvételére, így 

fokozva például a baktérium készítmények hatására felvehető formá-

ba kerülő tápanyagok hasznosulását, valamint növelve az aszály okoz-

ta növényi stresszel szembeni ellenálló képességet.

NÖVÉNY- ÉS TALAJEGÉSZSÉG

Egyes talajoltó baktérium készítmények képesek célzottan emel-

ni olyan hasznos mikrobák számát, amelyek igen hatékonyan növelik 

a növény károsítókkal szembeni ellenálló képességét (pl.: másodlagos 

rezisztencia fokozásával), sziderofórok termelésével csökkentik a pa-

togén gombák által felvehető vas mennyiségét, vagy a gyökér és a rizo-

szféra igen hatékony kolonizálásával kiszorítják a gyökérkönyezetből a 

kórokozókat, ezáltal csökkentve azok életterét.
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• EPS termelés
• Por és rög frakciók arányának 

csökkentése
• Optimálisabb talaj 

vízgazdálkodás
• Talajélet serkentése

• Gyökérkolonizáció
• Sziderofór hatás
• Másodlagos rezisztencia
• Patogén élettér csökkentés

• Tápanyag mobilizálás
• Tápanyag-hasznosulás 

növelése
• Vízhasznosulás fokozása
• Gyökértömeg és 

gyökérfelület növelés



Talajegészség javító/megőrző termékek

gyökerek

pórusok
szerves anyag, 

törmelékgombafonalak

baktériumok, gombák

EPS, víz
EPS, víz

szerves anyag, törmelék MAKROAGGREGÁTUM

MIKROAGGREGÁTUM

agyag/iszap részecskék

Talajegészség javító/megőrző termékek

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Talaj előkészítéskor, vagy legkésőbb vetéskor a talajra 

permetezve, majd 5–10 cm mélységben beforgatva. Dózisa 

0,2-0,4 l/ha valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, a 

talaj nedvességétől és a kijuttató eszköztől függően 50-400 l/ha 
vízmennyiséggel keverve. Tenyészidőszak alatt is alkalmazható 

0,4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5 %-os töménységben, 

az intenzív növekedési időszakban kijuttatva. Minden BIOFIL® 

termékkel, illetve folyékony műtrágyákkal és lombtrágyákkal 

keverhető!

ÖSSZETÉTEL

A BIOFIL® Talajőr „B” komponens: Bacillus sp. törzseket tartalmaz, a növényt több, egymást 

kiegészítő hatás útján védi elsősorban a talajból fertőző kórokozó gombáktól. 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 baktériumok a talajban fölszaporodnak. 

 

TALAJŐR

A megbízható 
védelmező

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY

A Bacillus baktériumtörzsek elsősorban a talajból fertőző növényi kórokozókat gátolják (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-sziderofórokat nem tudják felvenni, hasznosítani, ezáltal növekedésük, elterjedésük 

HATÁSMECHANIZMUS

visszaszorul, gátlódik. Ugyanakkor vas-sziderofórokat a növényi 

gyökerek képesek felvenni. 

Kontroll                          BIOFIL Talajőr „B”  

Kontroll                    BIOFIL Talajőr „B”  

Kontroll                        BIOFIL Talajőr „B”  

Kontroll                        BIOFIL Talajőr „B”  

Fusarium graminearum

Sclerotinia sclerotiorum

Alternaria alternata

Aspergillus sp.

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A BIOFIL® Klíma „A3” komponens dózisa 1–2 l/ha valamennyi szántóföldi 
és kertészeti kultúrában, a talaj nedvességtartalmától és a kijuttató eszköztől 

függően 50–400 l/ha vízmennyiséggel, talaj előkészítéskor, vagy legkésőbb 

vetéssel egy menetben a talajra permetezve, majd 5–10 cm mélységben 
beforgatva. Forgatás nélküli (no till) vagy direktvetéses művelés esetén a 

vetőbarázdába juttatva a készítmény hígításához 30-40 l víz/ha is elegendő lehet. 

A tartályban levő termék folyamatos keringetését-keverését végig biztosítani 

kell. A készítmény nem keverhető baktericid és fungicid készítményekkel! A 

készítmény használata nem javasolt erősen kötött – agyagos vályog, agyag illetve 

szikes agyag – talajok esetében!

ÖSSZETÉTEL

Az „A3” komponens olyan baktériumokat tartalmaz, melyek nagy mennyiségben képesek „ragasztóanyag 

hatású” és biofilmet képző speciális EPS (exopoliszacharid) termelésére, mely szükséges az aprómorzsás 

talajszerkezet kialakulásához és a vízmegtartáshoz. Az „Extra” komponens a baktériumok felszaporodásához 

szükséges tápanyagokat, növényi eredetű cukrokat és különböző kivonatokat tartalmaz.

HATÁSMECHANIZMUS

Az ábrán makro- és mikro-aggregátumokat láthatunk. A baktériumok által termelt poliszacharidok 

(EPS nyálkaanyagok) ragasztó szerepet töltenek be az aggregátumok építésében és biofilmet képeznek 

az aggregátumok felületén. A BIOFIL® Klíma termékben lévő baktériumtörzsek is ilyen speciális 

nyálkaanyagokat (EPS-t) termelnek nagy mennyiségben, támogatva az aggregátum képződést és a 

vízmegkötést.

 

KLÍMA

Talajszerkezet és 
-vízháztartás javító

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM 
KÉSZÍTMÉNY

2120



Talajegészség javító/megőrző termékek Talajegészség javító/megőrző termékek 23

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A Resid MG mikrogranulált (1 mm átmérőjű) koncentrált talajoltó 

mikorrhiza gomba készítmény, amelyet kifejezetten szántóföldi 

kultúrák kezelésére fejlesztettek (kivéve a káposztafélék). A 

készítmény 10 kg/ha dózisban juttatandó ki vetéssel egy időben, a 

következő kultúrákban: őszi és tavaszi gabonafélék, kukorica, rizs, 

cirok, fűfélék, napraforgó, szója, gyapot, lucerna, hüvelyesek. A 

kijuttatás során kerüljük a különböző gombaölő és talajfertőtlenítő 

szerekkel történő együttes kijuttatást.

A tápanyagok 
csatornája

MIKROGRANULÁLT
MIKORRHIZA GOMBA

ÖSSZETÉTEL

A Resid MG készítmény Glomus iranicum var. tenuihyparum var. nov. mikorrhiza gombát tartalmaz. 

A készítmény BIOFIL® termékekkel való együttes használata javasolt, kölcsönösen előnyös hatást 

eredményezhet.

Kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakít ki a növénnyel.

Gyökéren kívüli micélium termelés, melynek segítségével a növény nagyobb felületen jut tápanyaghoz.

Gyökéren kívüli sporuláció.

Nagy koncentrációjú műtrágya adagokkal közösen is alkalmazható.

Fokozza a növényi tápanyag- és vízfelvételt, fotoszintetikus aktivitást.

Javul a növény élettani aktivitása, pozitív hatással van a növény hormonháztartására.

Talajszerkezet javulás.

ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
JAVASOLT TECHNOLÓGIA

Resid HC mikrobiológiai magoltó készítmény koncentrált (nedvesíthető por) formulában, 

mely magkezelésre alkalmas. A készítmény 1 kg mennyiségben alkalmazandó az egy hektárra 

vetendő vetőmag mennyiségen. A készítménnyel történő csávázást/vetőmag kezelést megelőzően 

javasolt a vetőmagot 1-2 % (w/w) vízzel benedvesíteni a tapadás elősegítése érdekében. A Resid HC 

felhasználását elsősorban ezen szántóföldi kultúrák termesztésénél ajánljuk: őszi és tavaszi búza, 

rozs, árpa, zab, tritikálé, kukorica, napraforgó, szója és hüvelyesek. A készítmény meghatározott 

csávázó és egyéb magkezelő készítményekkel együtt is alkalmazható! A kijuttatás/alkalmazás 

során kerüljük a különböző gombaölő és talajfertőtlenítő szerekkel történő együttes kijuttatást.

ÖSSZETÉTEL

A Resid HC készítmény Glomus iranicum var. tenuihyparum var. nov. mikorrhiza gombát tartalmaz. 

A BIOFIL® termékekkel kombinációban történő alkalmazása során szinergista hatás tapasztalható!

Tápanyagcsatorna
a kezdetektől

MAGOLTÓ
MIKORRHIZA GOMBA

22
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Kukorica

Nyugat-magyarországi termésnövekmények a kontrollhoz viszonyítva
25%

20%

15%

10%

5%

0%

+14,4% +16,8%

+9,4%

+16,7% +19,5%

0,49 t/ha 0,24 t/ha 1,04 t/ha 0,62 t/ha
Őszi búzaTavaszi árpaNapraforgó Őszi káposztarepce

1,21 t/ha

+16,3%

0,5 t/ha
Szója

+19,6%

0,95 t/ha
Borsó

Kukorica

Kelet-magyarországi termésnövekmények a kontrollhoz viszonyítva

25%

20%

15%

10%

5%

0%

+12,9%

+19,8% +20,0% +20,0% +18,2%

0,65 t/ha 0,3 t/ha 0,94 t/ha 8,2 t/ha
BorsóSzójaNapraforgó Burgonya

1,55 t/ha

JAVASOLT TECHNOLÓGIA

A BIOFIL® Extra készítményt minden talajtípusra és 

kultúrában a BIOFIL® készítményekkel kombinációban ajánljuk 

alkalmazni. Kijuttatása: szántóföldi és kertészeti kultúrákban, 

a talaj nedvességtartalmától és a kijuttató eszköztől függően 

50–400 l/ha vízmennyiséggel, talaj előkészítéskor, vagy 

legkésőbb vetéssel egy menetben a talajra permetezve, majd 

5–10 cm mélységben beforgatva. Az „Extra” adalék javasolt 

dózisa: 1-2 l/ha (1,5% -nál alacsonyabb szervesanyag tartalmú 

homoktalajok és kertészeti kultúrák esetében legalább 2 l/ha).

ÖSSZETÉTEL

Az „Extra” készítmény a baktériumok felszaporodásához és életfeltételeinek biztosításához 

szükséges tápanyagokat, növényi eredetű cukrokat és különböző növényi kivonatokat tartalmaz. 

 

EXTRA

A mikroorganizmus 
dopping

ADALÉK

Az Extra adalék hatására a BIOFIL® készítményekben megtalálható baktériumok gyorsabban és 

nagyobb számban terjednek el a talajban, mivel a készítmény segítségével jelentősen megkönnyítjük 

szaporodásukat. Ugyanakkor a teljes talaj mikrobióta számára is hasznos összetevők  jelentősen segítik 

a talajéletre gyakorolt negatív hatások mérséklését.

HATÁSMECHANIZMUS

23

Kísérleti eredményeink 2014-2021

25

TERMÉSEREDMÉNYEK NÖVEKEDÉSE KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN

Az alábbi diagramokon szemléltetjük a BIOFIL® termékek terméseredményre gyakorolt hatását  keleti és nyugati országrészek szerinti 

bontásban. Az elmúlt évek (2014-2021-ig) kísérleti eredményeit kultúránként összesítve, a termésnövekményt a kontrollhoz viszonyítva                  

t/ha-ban és százalékos arányban ábrázoltuk. 

A részletes termőhely szerinti és 

további eredményeinket megtekintheti 

honlapunkon!
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Kontroll
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NAPRAFORGÓ TERMÉSREDMÉNY, GYŐR, 2022

A 2022-es évben a Széchenyi István Egyetem Győrben vályogos-

homok talajon végzett független, három ismétléses kisparcellás 

vizsgálatot a talajjavító és talajegeszséget szolgáló termékeinkkel 

napraforgó kultúrában. Az eredmények jól mutatják a súlyos aszály 

ellenére is jelentős kezeléshatást! A kultúra a tenyészidőszak 

alatt öntözést nem kapott! A kezelések jelentős terméstöbbletet 

eredményeztek, a BIOFIL® Klíma és Resid MG növelték a növények 

aszálytűrését!

NAPRAFORGÓ TERMÉSEREDMÉNY, 
NYÍREGYHÁZA, 2022

Nyíregyházán a Debreceni Egyetem AKIT Nyíregyházi 

Kutatóintézetében három ismétléses, független kisparcellás 

vizsgálat került elvégzésre napraforgó kultúrában. A kísérlet talaja 

igen gyenge homok talaj volt, az állomány a tenyészidőszak alatt 

öntözést nem kapott. A vizsgálatban a gyökértömeg alakulásában 

is pozitív kezeléshatást figyeltek meg! Az aszály ellenére is, a Resid 

MG és BIOFIL® Klíma készítmények hatására 10-15 %-al emelkedtek a 

terméshozamok! 

Kontroll
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Talajszerkezet változás vizsgálata 

Szántóföldi kísérletben a Debreceni Egyetemen csernozjom talajon vizsgálták a feltalaj por, 

morzsa, rög frakcióinak arányát és ezek változását a BIOFIL® Klíma „A3” (1 l/ha) + BIOFIL® Extra 

adalék (1 l/ha) hatására. Már egy kezelés is több mint duplájára növelte a morzsa frakció arányát, 

ennek hatására a talajban eltárolt víz mennyisége hasonló arányban emelkedett.

morzsa frakció por frakció rög frakció

A feltalaj aggregátum: por, morzsa, rög frakciók 
arányának változása a kezelés hatására

BIOFIL® KLÍMA termésnövelő hatása 

A 2019-es évben a Szent István Egyetem, Agrár- és 

Gazdaságtudományi Kar, Agrártudományi és Vidékfejlesztési 

Intézet kísérleti telepén, Szarvason állítottunk be független 

kisparcellás kísérletet a BIOFIL® Klíma „A3” termésnövelő ha-

tásának mérésére (kezelés: BIOFIL® Klíma „A3” 1 l/ha + BIOFIL® 

Extra adalék 1 l/ha). Az ábrán egyértelműen látható, hogy a 

kezelés hatására a kontrollhoz képest a négy ismétlés átlagában 

1,36 t/ha-al, 15 %-kal nőtt a terméshozam! 

Kontroll BIOFIL 
Klíma
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Szántóföldi kisparcellás 
kukorica kísérlet leromlott 

szerkezetű, mélyben kar-
bonátos csernozjom réti 

talajon

A kísérletben sor került még a következő vizsgálatokra:
• Penetrométeres talajellenállás mérése: a kezelt parcellákban 

a művelt rétegben kisebb volt a talajellenállás mértéke a 

kontroll parcellákhoz képest. 

• Talajnedvesség-tartalom alakulása: a kezelés parcelláiban 

kedvezőbb talajnedvesség értékeket kaptunk, mint a kontroll 

parcellában.

• Vízáteresztő képesség mérése: a kezelt parcellákban javult a 

talaj vízáteresztése.
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Kontroll
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SZÓJA TERMÉSEREDMÉNY ÉS 
NÖVEKMÉNY, PÉCS

Pécsen a NÉBIH által végzett vizsgálatban került beállításra az 

új BIOFIL® Szója DUPLO készítménnyel vizsgálat. A kísérlet három 

ismétléses, független, kisparcellás formában történt. A BIOFIL® Szója 

DUPLO kezelések hatására a szója gümőszáma nőtt a kontrollhoz 

képest,  a terméseredmények 5-10 %-al emelkedtek!

SZÓJA TERMÉSEREDMÉNY ÉS NÖVEKMÉNY, 
IREGSZEMCSE

Iregszemcsén a MATE, Növénytermesztési-tudományok Intézet, 

Növénytermesztési Kutatóközpont, Iregszemcsei Állomásán vizsgálták 

a BIOFIL® Szója DUPLO készítmény hatását a szója termésátlagára 

félüzemi független vizsgálatban. A terméseredmények meggyőzően 

alakultak, a BIOFIL® Szója DUPLO 1 l/ha dózisának hatására 610 kg/ha-

ral, közel 20 %-al emelkedett a hozam!  

Kontroll

Őszi káposztarepce terméseredmény, Szarvas, 2021-22
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BIOFIL® Talaj-pH 
specifikus + Extra 
+ Talajőr + Alga 

+ Alga

BIOFIL® Talaj-pH 
specifikus + Extra 

+ Talajőr + TERRA-
HUMIN

BIOFIL® Talaj-pH 
specifikus + Extra 

+ Talajőr + TERRA-
HUMIN + Alga

9,58% 10,72%

Kontroll

Napraforgó terméseredmény, Szarvas, 2021
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BIOFIL® Talaj-pH 
specifikus + Extra 

+ TERRAHUMIN

BIOFIL® Talaj-pH 
specifikus + 

Extra + Alga+ 
TERRAHUMIN

24,84%

BIOFIL® TECHNOLÓGIA KÍSÉRLETI 
EREDMÉNYEK

Független, három ismétléses, kisparcellás vizsgálati 

eredményeink kukorica és napraforgó kultúrákhoz BIOFIL® 

Technológia alkalmazásával. A vizsgálatok Szarvason MATE, 

Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszékével együttműködve 

történtek. A kezelések a hagyományos konvencionális művelési 

technológiába kerültek beépítésre, szükség szerinti öntözés 

mellett. A kezelések a kiváló agrotechnika mellett is jelentős 

terméstöbbletet eredményeztek! 
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Vetés előtt 
vagy azzal egy 
menetben

Csírázás
(BBCH  
00-09)

Levélfejlődés
(BBCH  10-19)

Oldalhajtások fejlődése, 
szárnyúlás (BBCH  20-39)

Hüvelyképzés, 
magtelítődés, érés
(BBCH 70-89)

Virágzás
(BBCH  50-69)

 Klíma

Alga Talajőr
 

 Talaj-pH 
specifikus Terrahumin Terrahumin 

Alga 

Vetés előtt
vagy azzal
egy menetben

Csillag-
bimbós 
állapot
(BBCH 
50-59)

Virágzás, fővirágzás
(BBCH 60-69)

Levélfejlődés
(BBCH 10-19)

Csírázás
(BBCH 
00 - 09)

Szár-
nyúlás
(BBCH 
30-39)

Magtelítődés, érés
(BBCH 70-89)

 

 

 

  

  

Vetés előtt 
vagy azzal egy 
menetben

Csírázás
(BBCH  
00-09)

Levélfejlődés
(BBCH  10-29)

Szárbaindulás,
szárnyúlás
(BBCH  30-49)

Kalászhányás, 
virágzás
(BBCH  50-69)

Magképzés, érés
(BBCH  70-89)

 Klíma

Talajőr
 

 

 

 

 

 

 

Vetés előtt 
vagy azzal egy 
menetben

Csírázás
(BBCH  
00-09)

Levélfejlődés
(BBCH 10-19)

Szárnyúlás
(BBCH 20-39)

Virágzat megjelenése, 
virágzás
(BBCH 51-69)

Hüvelyképzés, magérés
(BBCH 70-89)

Borsó 

 

 

 

 

 

 

Vetés előtt 
vagy azzal 
egy menetben

Csőképződés, magtelítődés, érés
(BBCH 70-89)

Virágzat meg-
jelenése, virágzás
(BBCH 50-69)

Szárnyúlás
(BBCH 30-39)

Levél-
fejlődés
(BBCH
10-19)

Csírázás
(BBCH 
00 - 09)

 

 

 

 

 

 

 

Vetés előtt
vagy azzal
egy menetben

Hüvelyképzés, 
magtelítődés, érés
(BBCH 70-89)

Virágzat meg-
jelenése, 
fővirágzás
(BBCH 51-69)

Oldalhajtások fejlődése
(BBCH 20-50)

Levél-
fejlődés 
(BBCH 
10-19)

Csírázás
(BBCH 
00-09)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szárbontó 

Őszi káposztarepce

Kalászos

Kukorica

Napraforgó

Borsó

Szója

Talaj-pH 
specifikus

RESID 
MG,HC

Szárbontó

Alga

Terrahumin

Terrahumin

Alga

Klíma

Talajőr

Talaj-pH 
specifikus

RESID 
MG,HC

Alga

Terrahumin

Alga Szárbontó

Klíma

Talajőr

Talaj-pH 
specifikus

RESID 
MG,HC

Alga

Terra-
humin

Alga

Szár-
bontó

Klíma

Klíma

Szója
Duplo

Talajőr

Talaj-pH 
specifikus

RESID 
MG,HC

Szárbontó

Alga Alga

Alga Alga

Terrahumin Terra-
humin

Talaj-pH 
specifikus

Talajőr

RESID 
MG,HC

Ajánlott technológiák

SAVANYÚ NORMÁL LÚGOS BORSÓ/SZÓJA SZÁRBONTÓ ALGA TALAJŐR KLÍMA RESID HC, MG

Nitrogénkötés
Azospirillum largimobile
Azospirillum brasilense
Paenibacillus peoriae

Azospirillum 
brasilense(3x)

 Azospirillum largimobile

Azospirillum irakense
Azospirillum brasilense

Azospirillum largimobile

Rhizobium 
leguminosarum/ 

Bradyrhizobium sp., 
Ensifer sp.

Azotobacter 
chroococcum

Azotobacter vinelandii
Azospirillium canadense

Azospirillum sp.

Növényi 
hormonter-

melés

Azospirillum largimobile
Paenibacillus peoriae

Agreia pratensis

Azospirillum largimobile
Kocuria rosea
Arthrobacter 

crystallopoietes

Azospirillum largimobile
Arthrobacter 

crystallopoietes
Pseudomonas chlororaphis

Azotobacter vinelandii
Azospirillium canadense

Bacillus proteolyticus
Chlorella vulgaris

Chlorella zofingiensis

Azospirillum sp.
Kocuria sp.

Pseudomonas sp.

Tápanyag 
mobilizálás

Pseudomonas 
frederiksbergensis

Bacillus aryabhattai
Agreia pratensis

Paenibacillus peoriae

Pseudomonas jessenii
Arthrobacter 

crystallopoietes
Kocuria rosea

Pseudomonas chlororaphis
Bacillus aryabhattai

Arthrobacter 
crystallopoietes

Pseudomonas jesseni

Brevundimonas 
mediterranea

Azospirillium canadense Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 

Kocuria sp.
Glomus iranicum var. 

tenuihypharum

Talajszerkezet 
javítása

Paenibacillus peoriae Kocuria rosea Pseudomonas chlororaphis
Pseudomonas sp. 

Kocuria sp.
Glomus iranicum var. 

tenuihypharum

Növényvédelmi 
funkciók

Azospirillum largimobile
Pseudomonas 

frederiksbergensis
Agreia pratensis

Bacillus aryabhattai
Bacillus simplex

Azospirillum largimobile
Pseudomonas jessenii

Azospirillum largimobile
Pseudomonas jesseni

Pseudomonas chlororaphis
Ensifer sp.

Azotobacter vinelandii
Azospirillium canadense

Chlorella zofingiensis
Bacillus proteolyticus

Bacillus sp. 
Pseudomonas sp. 
Azospirillum sp.

Szárbontás Paenibacillus peoriae

Brevundinonas 
mediterranea

Cellvibrio fibrivorans 
Achromobacter spanius

A KÉSZÍTMÉNYEKBEN TALÁLHATÓ TÖRZSEK FUNKCIÓIRÓL

Az alábbi táblázat a Terragro Kft. által forgalmazott termékekben található baktérium és mikorrhiza törzsek egyes funkcióit mutatják 

be. Ahogy az a táblázatból is látható, egy-egy törzs sok esetben több funkciót is betölthet. Ezek a tulajdonságok minden törzs esetében külön-

külön tesztelésre kerülnek a megfelelő mikrobiológiai módszerekkel, a törzsek tulajdonságairól részletes adatbázis készül. A termékfejlesztés 

során pedig ezen adatbázisokat figyelembe véve kerülnek az egyes törzsek az adott készítménybe, attól függően, hogy a terméknek melyik 

tulajdonságát kívánják a kutatók az adott törzzsel erősíteni. Természetesen kiemelt figyelmet kap, hogy a készítménybe olyan törzsek kerüljenek, 

amelyek a lehetséges legnagyobb hatásfokot biztosítják, anélkül, hogy a törzsek egymás életképességét, hatékonyságát befolyásolnák.
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