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A mezőgazdasággal foglalkozók 
körében nem lehet kérdés, hogy a 
művelt területek talajainak állapota 
egyértelműen meghatározza a ter-
més mennyiségét és minőségét. Ép-
pen ezért, a modern és eredményes 
termesztéstechnológiák elhagyha-
tatlan eleme a talaj oltás művelete. 

Ennek oka valójában komplex, ám 
mégis egyszerű tényeknek köszön-
hető. A talajok szervesanyag-tartal-
mának csökkenése, minőségének 
romlása (mint például a savanyú 
talajok mértékének növekedése) 
olyan újszerű környezetkímélő bio-
lógiai megoldásokat igényel, me-

lyek hosszú távon fenntarthatóak és 
jelentősen hozzájárulnak a talajok 
állapotának megőrzéséhez, javításá-
hoz. Talajaink megújuló természeti 
erőforrások, azonban pusztulásuk 
jóval gyorsabb, mint természetes 
képződésük.

Mindenképpen szükséges tudni, 
hogy a készítményekben található 
baktériumtörzsek nem pusztán a 
nitrogén tápelem hasznosulását se-
gítik elő, de az egyéb elemek körfor-
galmában (pl. foszfor mobilizáció) 
és hasznosulásában is részt vesz-
nek, növényi növekedést serkentő 
hormonokat termelnek, mindezen 
felül pedig a növényvédelemben és 
a talajszerkezet javításában is hatha-
tós segítséget nyújtanak (1. ábra).

A BIOFIL Savanyú, Normál és 
Lúgos talajoltó készítmények bak-
tériumtörzseit a fentieknek meg-
felelően – magyar innováció ered-
ményeként – úgy válogatták össze 
a kutatók, hogy a hazai talajviszo-
nyoknak megfelelnek, savanyú, 
lúgos, szikes vagy sóterhelt körül-
mények között is hatékonyan ké-
pesek működni. Mindezt az elmúlt 
évek termelői és független kísérleti 
tapasztalatai is egyértelműen bizo-
nyítják (1. táblázat). A készítmé-
nyek 1 l/ha dózisban alkalmazan-
dóak, csíraszámuk legalább 1,5 x 
109  CFU/cm3. A talaj-pH specifikus 
készítmények szója és borsó kultú-
rák esetén növény-specifikus oltó-
anyaggal (BIOFIL Szója és Borsó) 
együtt használandók a technológi-
ában. 

További információkért keressék 
fel honlapunkat, illetve a területileg 
illetékes szaktanácsadó kollégáin-
kat, akik készséggel állnak rendel-
kezésükre! 

BIOFIL Talajoltó Technológia – 
A modern termesztéstechnológia alapja, a talajoltás csúcsa

Kísérlet helye Kultúra Termék neve
Dózis: 1 l/ha

Terméseredmény 
(t/ha)

Kontroll
 (t/ha)

Termés-
növekmény 

Dombóvár 

(Tolna megye)
Napraforgó BIOFIL Savanyú 4,1 3,2 + 28 %

Dombóvár 

(Tolna megye)
Őszi búza BIOFIL Savanyú 7,3 5,5 + 33 %

Gyulatanya 

(Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye)

Csemege 

kukorica
BIOFIL Savanyú 2,5 2,0 + 25 %

Kisújszállás 

(Jász-Nagykun-

Szolnok megye)

Őszi 

káposztarepce
BIOFIL Normál 4,3 3,7 + 16 %

Veszprém megye Tritikálé BIOFIL Normál 4,8 4,2 + 14 %

Tárkány 

(Komárom-Esztergom 

megye)

Kukorica BIOFIL Lúgos 10,8 8,4 + 29 %

1. táblázat Eredményeinkből (2014-2017)  

1. ábra A BIOFIL Technológia agronómiai szempontból fontos hatásai
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