
A szo ká sos mezõ gaz da sági inpu tok (növény védõ szer, mûtrá gya, vetõ mag,

stb.) meg vá lasz tá sá nál viszony lag könnyû hely zet ben van a gazda, mert

egy részt már hatal mas a tapasz ta lat, más részt jól fel ké szült szak mai

szak ta nács adói háló zat áll a ren del ke zé sére. Más a hely zet a talaj -

bak té ri u mok terén, mert viszony lag új a piac, kevés még a

tapasz ta lat, és – vall juk be – a mik ro bi o ló giai isme re tek ko -

ránt sem olyan mélyek még, mint a fent emlí tett inpu tok ese té -

ben. Lás suk, melyek talán a leg fon to sabb kér dé sek, melye ket

fel kell ten nünk, mie lõtt talaj bak té ri um-ké szít ményt válasz -

tunk, vásá ro lunk!

Fon tos-e tud nom, hogy milyen bak té ri um tör -

zsek van nak a ter mék ben?

Ter mé sze te sen igen! Érde ke sen mutatna, ha úgy ven -

nénk növény védõ szert, hogy nem ismer jük a ható -

anya gát, mûtrá gyát úgy vásá rol nánk, hogy nem

ismer jük a táp anyag tar tal mát, vagy úgy vet nénk pl.

kuko ri cát, hogy nem ismer jük a FAO (érés cso port)

szá mát. Ugye, ez elkép zel he tet len? Néz zük meg a ter -

mé ken talál ható cím két, ha ott nem talál juk, akkor az

enge dély ok ira tot, ha ott sem, akkor kér jük a for gal -

mazó segít sé gét! Sem mi kép pen se vásá rol junk isme -

ret len össze té telû ter mé ket!

Szá mít-e, hogy hány bak té ri um tör zset 

tar tal maz a ter mék?

Álta lá nos ság ban elmond ható, hogy ahány tör zset tar -

tal maz egy ter mék, az annál érté ke sebb, annál több

elõnyt nyújt a fel hasz ná ló nak. A ter mé kek ben lévõ

tör zsek száma azon ban nagyon szo ros kor re lá ciót

mutat a gyár tás tech no ló gi á val is. Csak a magas minõ -

ségû gyár tás tech no ló gia biz to sítja, hogy a fel hasz ná -

ló hoz eljutó ter mék ben pon to san azok a tör zsek

legye nek talál ha tók, melyeket a gyár tó az enge dély -

ok irat ban garantál.

A tör zsek

száma mel lett

azok faj tája

is érde kes?

A ter mé kek ben talál ható tör zsek száma mel lett faj tá -

juk is fon tos. Szám ta lan törzs „bele rak ható” egy ter -

mékbe, amely az enge dély ok irat ban és a ter mék cím -

ké jén ugyan „jól mutat”, de hasz nos sá guk meg kér dõ -

je lez hetõ. Van nak azo nos fel ada to kat ellátó tör zsek

(pl. nit ro gén kö tés), melyek egy más hatá sát erõ sí tik,

de van nak egyes fel ada tokra spe ci a li zált törzsek (pl.:

káliumfeltárás a talajból, stb.). 

Mit tegyek, ha az enge dé lye zett dózis 

túl lé pé sét ajánlja, java solja a for gal mazó?

Az enge dély ok ira to kat a ható ság adja ki, az azt meg -

elõzõ hiva ta los enge dé lye zési vizs gá la tok, kísér le tek

alap ján, a kérel mezõ egyet ér té sé vel. Az enge dé lye -

zett dózis, tehát a hatá sos dózis, alkal ma zá sá nak túl -

lé pése így nem csak indo ko lat lan, de jog sza bályba is

ütkö zik. Amennyi ben ilyen eset tel talál ko zik, gon dol -

jon arra, hogy vajon miért is kell az enge dé lye zett

dózist túl lépni. Eset leg nem hat…?
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Meg kér dezte már…?!
Kötelezõen fontos ismeretek a talajbaktériumok megválasztásában
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Szá mít-e, hogy mek kora csí ra szá mot jut ta tunk

ki az enge dé lye zett dózis sal?

A kijut ta tott csí ra szám egye ne sen ará nyos lehet a

bio ló giai hatás sal, de nem tör vény sze rûen. Téves az a 

fel fo gás, hogy minél nagyobb a csí ra szám, annál biz -

to sabb a hatás. Miért? Egy részt a tala jok nak van egy

bak té ri um-el tartó képes sége. Egy határ felett már

feles le ges növelni a csí ra szá mot, mert jelen tõs részük 

elpusz tul a talaj ban. A másik fon tos dolog, hogy nem

a kijut ta tott csí ra szám fogja nyúj tani a meg fe lelõ

hatást, hanem a gyors, ener gi kus fel sza po ro dá suk

ered mé nye lesz az. Ezért nagyon fon tos, hogy a meg -

vá sá rolt ter mék ben egy töké le tes sze lek ció és ste ril

fer men tá ció során már csak az élet erõs, aktív tör zsek

legye nek jelen.

Milyen hatás sal van az UV-sugárzás 

a kijut ta tott bak té ri u mokra?

Az UV-sugarak elpusz tít ják a bak té ri u mo kat. Ezért a

kijut ta tás után rövid idõn belül, vagy a talaj mû velõ

esz közre sze relt kijut tató beren de zés sel (JET) egy

menet ben be kell dol gozni! A két me ne tes bedol go zás -

nál nem lehet egzakt idõt mon dani, hiszen az UV-su -

gárzás jelen tõ sen erõ sö dött az elmúlt 10-15 évben,

más az erõs ség reg gel, dél után vagy este. Elfo ga dott

alap elv, hogy a per me te zõt 20 per cen belül kövesse a

bedolgozó eszköz.

Hogyan befo lyá solja a talaj pH-ja 

a bak té ri um trá gyák hatá sát?

A talaj pH-ja és a haté kony ság között szo ros össze -

füg gés van. A talaj bak té ri u mok tól opti má lis hatást a

4,5 és 8-as talaj-pH között vár hat juk. Létez nek egyes

tör zsek, melyek ala cso nyabb pH ese tén is képe sek a

sza po ro dásra, de ezek száma cse kély, az álta luk nyúj -

tott elõny sze rény.

Tisz telt Gaz dál kodó! Kér jük, ne felejtse el eze ket a

kér dé se ket fel tenni maguk nak és a gyártó cégek kép -

vi se lõ i nek akkor, ami kor úgy dön te nek, hogy tala jaik

ter mõ ké pes ségét növe lendõ talaj bak té ri u mot vásá -

rol nak és jut tat nak ki!
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