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A 2017-es évi üzemi vizsgálat ered-
ményei tovább erősítik a szakmai 
szervezet tagjainak elhivatottságát 
céljaik megvalósításában, mely sze-
rint a talajoltó készítmények hasz-
nálatával hatékonyan növekedjen a 
fenntartható és jövedelmező terme-
lés a mezőgazdaságban.

Ennek érdekében többéves ter-
mesztési vizsgálatot indítottunk a 
NÉBIH-hel, mint független minősítő 
szervezettel közösen. 

Jelen cikkünkben, a 2017. évi árpa 
(Hordeum vulgare, Fajta: Xanadu) 
növénykísérletünk eddig még nem 
közölt eredményeit kívánjuk közzé-
tenni. 

Emlékeztetőül, a vizsgálatban 
résztvevő baktériumos talajoltó 
készítmények: BactoFil A10, Bacto-

Vit mikrobiológiai termésnövelő, 

BIOFIL Savanyú talajoltó baktérium 

készítmény, Phylazonit talajoltó, 

Mikro-Vital, Natur Micro.

A kísérlet beállításának és helyé-
nek leírását előző cikkeinkben már 
részletesen tárgyaltuk, így most ki-
zárólag a beltartalmi eredményeket 
közöljük. 

A kezelések során fitotoxicitásra 
utaló tüneteket a vizsgáló szerv nem 
tapasztalt. 

Aratáskor az egyik kulcsfontossá-
gú paraméter a kalászos termény 

nedvességtartalma. A talajoltó ké-
szítménnyel kezelt területekről, 
minden esetben alacsonyabb ned-
vességtartalmú termés került beta-
karításra, mint a kontroll parcellák-
ról (1. ábra)! 

Nyersfehérje-tartalom tekinteté-
ben, ami a sörárpa esetében meg-
határozó értékmérő tulajdonság, 
egyik kezelés sem haladta meg a 
12,5%-os felső határéréket (2. ábra). 

Összességében elmondható, hogy 
a többéves kísérlet második évi 
kalászos kultúra terméseredményei 
is egyértelműen és stabilan 
bizonyítják a talajoltó készítmények 
agronómiai potenciálját és pozitív 
hozadékait! 

A mennyiségi többlettermés érté-
két tovább növelte a minőségi pa-
raméterek kedvező tartományba 
tolódása a talajoltó baktérium ké-
szítményekkel kezelt területek ese-
tén a kontroll parcellákhoz viszo-
nyítva. 

A betakarítási nedvességtarta-
lom csökkenésével jelentős szárí-
tási költség került megtakarításra, 
mely a termésmennyiség gazda-
ságossági mutatóját a haszon felé 
mozdította.

A kezelések hatására egyszerre 
fokozható a termés mennyisége és 
minősége, nem utolsó sorban a tala-
jélet diverzitása is javítható. 
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