
164

Figyelmébe ajánljuk

3. 2018

!

Ismét itt a tavasz. A mezőgazda-
sággal foglalkozó emberek korán 
kelők. Nemcsak a napszakokat 
illetően, hanem az évszakok te-
kintetében is. Már megszülettek 
a tervek, elképzelések, hogy mit, 
mikor és hogyan fognak jobban, 
másképpen csinálni. Kezdünk 
mindent újra. A gépek, szerszá-
mok olajozottan állnak készen a 
nagy feladat elvégzésére, amely 
minden tavasszal kihívás, a termé-
szetnek, embernek, gépnek. Úgy 
gondoljuk, hogy felkészítettünk, 
beszereztünk mindent a tavaszi 
vetésekhez.

És a termőtalajainkban az 

élet felkészülten várja a 

kikeletet?

A földjeink felszínén látható, ta-
pasztalható dolgokra, jelenségek-
re odafigyelünk. De mi van azzal, 
ami a felszín alatt zajlik, ami a ta-
lajban van?

A termőtalaj attól termő, a ne-
véből adódóan is, hogy képes 
az élet folyamatos megújítására. 
A mezőgazdasági termelés fo-
lyamán a növények terméseit, 
magvait, tehát szaporító anya-
gait takarítjuk be. A természet 
alaptörvénye, hogy az élet csak 
akkor képes szaporodni, ha a 
túléléshez minden feltétel adott. 
A sivatag is talaj, de mindenki 
számára egyértelmű, hogy nem 
termő, mert nagyon szegényes 
az életfeltételekhez szükséges 
adottságokban is.

Megnyugtató azért, hogy még 
messze vagyunk a sivatag prob-
lémájától, de az már a köztudat-
ban tényként elfogadott, hogy a 

magyar termőtalajok az elmúlt 
pár évtizedes kizsákmányoló 
gazdálkodás eredményeképpen, 
megindultak a lepusztulás, minő-
ségromlás útján.

Az intenzív és nagyüzemi me-
zőgazdálkodás eredményei, alap-
vető forrásai a társadalom egészé-
nek. A mindennapi kenyerünktől, 
az állati takarmányokon keresz-
tül a villamos energiáig minden 
megtermelhető hazánk földjein. 
Ez nem sok országnak adatott 
meg. Ezért nagy a jelentősége a 
talajaink állapotának, a bennük 
zajló – bár számunkra láthatatlan 
– folyamatok optimalizálásának.

A mezőgazdasági munkák 
alapvető mozzanata a szántás. 
Az ilyen jellegű talajmozgatással, 
forgatással, a talajban különböző 
mélységben található és több tör-
zsbe tartozó élőlények élőhelyét 
változtatjuk meg, a természetben 
a talajszintek „átrendeződése” 
ilyen gyakorisággal nem fordul 
elő. A talaj rétegeiben minden 
élőlény, pl.: mikroorganizmu-
sok, rovarok, giliszták stb. azon a 
szinten, mélységben találhatók, 
mely az életterük. A talajforgatá-
sos technológiákkal ez teljesen 
felborul. Azok a jótékony baktéri-
umok, melyek a gyökérzónában 
élnek, a felszínre kerülve, a fény, 
UV-sugárzás hatására elpusztul-
nak, és ez fordítva is igaz, amik 
a talaj felső rétegében vannak, 
lejjebb, oxigén nélkül nem képe-
sek élni. Mivel a szántások zömé-
ben ősszel történnek, erre még a 
negatív hőmérsékleti tartomány 
is rásegít. Télen a baktériumok, 
gombák szaporodása lelassul, te-

hát nem képes a talajban az élet 
regenerálódni a tavaszi vetésig.

Miért fontosak 

a mikroorganizmusok 

a mezőgazdasági intenzív 

termelésben?

A válasz benne van a kérdésben, 
mert intenzív a művelés. Nincs 
idő a talajok olyan mértékű, meny-
nyiségű pihentetésére, mint ami 
szükségszerű lenne. Minimális a 
szervestrágya-felhasználás is. Min-
den gazdálkodó tudja, hogy jó mi-
nőségű vetőmagok, műtrágyák és 
növényvédő szerek nélkül nem 
tud gazdaságosan termelni. Minél 
jobb minőségű egy talaj, annál 
biztosabb a termelés. Ezen pedig 
minden mezőgazdasági termelés-
sel foglalkozó ember tud javítani. 
Ma már Magyarországon kiváló 
minőségű talajoltó készítmények 
állnak rendelkezésre a termőtala-
jok életének javítására.

Ez nem egy teljesen új tech-
nológia, a természet több ezer 
éve teremtette ezt a rendszert, 
ott volt és – részben a művelt 
területek esetében – ma is ott van 
a földekben. A baktériumok szim-
biózisban élnek a növényekkel, 
kölcsönösen egymás hasznára 
vannak, függ egymástól az életben 
maradási, fejlődési esélyük. Sok 
gazdálkodó tapasztalhatta, hogy 
mindent megtett a termelés 
érdekében, az időjárás is meg-
felelő és mégsem indul meg a 
fejlődés a várt intenzitással, nem 
realizálódott a várt hozam. Fontos 
tudni, hogy a növények akár ener-
giakészletük 30%-át is képesek 
feláldozni arra, hogy cukrot ter-
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meljenek a gyökérzónájukban élő baktériumoknak 
(táplálékul), azért, hogy azok kellő mennyiségben 
elszaporodhassanak, így biztosítva többlet-tápanya-
gokat, hormonokat a fejlődéshez, melyeket a bakté-
riumok által nyerhet a növény. Tehát, ha nem meg-
felelő a talajélet és adott időben nincs megfelelő 
csíraszámban jelen az adott talajbaktérium, annak 
terméskiesés, minőségromlás lehet az eredménye. 
Ugyanis a természet idővel, amennyiben a körülmé-
nyek adottak, kompenzálja a hiányokat, de ez hosz-
szútávú folyamat, melynek komoly ára van.

Talajbaktériumokkal végzett üzemi 

kísérletek

Hazánkban a Magyar Talajbaktérium-gyártók és 
-forgalmazók Szakmai Szervezetét képviselő cégek, 
független többéves üzemi vizsgálatok alá vetették 
készítményeiket, melyet a NÉBIH végez el, annak 
érdekében, hogy minden kétséget kizáróan, minél 
szélesebb körben igazolást nyerjen a talajélet fontossága, 
a talajbaktériumok jótékony, nélkülözhetetlen szerepe, 
használatuk pozitív eredményei. Ez az összefogás a 
termőföldekért egyedülálló a maga nemében. A füg-
getlen vizsgálat eredményeként kukoricában 2016-os 
évben, 0,6-1,4 tonna többlethozam realizálódott hek-
táronként (1. táblázat). A 2018-as évben a szója term-
esztésében várjuk az üzemi vizsgálatok tapasztalatait 
és eredményeit.

Terméseredmény kukorica, 2016.
(t/ha)

kontroll 10,5

1. kezelés 11,1

2. kezelés 12,0

3. kezelés 11,5

4. kezelés 11,9

5. kezelés 11,2

6. kezelés 11,5

7. kezelés 11,6

1. táblázat A 2016. évi kukorica kísérlet terméseredményei

A talajoltás egyszerűen a munkafolyamatokba illeszthe-
tő. Vetés előtt, vagy vetéssel egy menetben, technikai fel-
szereltség függvényében végezhető el. A készítmények 
folyadékok, kijuttathatók, a gyártók és forgalmazók által 
közölt felhasználási útmutatók segítik alkalmazásukat.
Talajoltással nemcsak terméstöbbletet, minőségi ja-
vulást várhatunk, de sokat tehetünk a termőföldjeink 
egészségéért, azért, hogy minden évben biztos alapról 
induljon a termesztés.

Régi, de a mai napig aktuális igazság: „Ki mint vet, úgy 
arat!” 
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