
Fuzárium-menedzsment

Bactoszkóp
a laborból a termőföldre



és 1 talajmikrobiológiai fejlesztésünk van és 1 talajmikrobiológiai fejlesztésünk van 
engedélyeztetés alatt. engedélyeztetés alatt. 

Jelenleg 7 országba exportálunk, és to-Jelenleg 7 országba exportálunk, és to-
vábbi 8 országban folyik a forgalmazási vábbi 8 országban folyik a forgalmazási 
engedélyezési eljárás. 22 munkatársunkból engedélyezési eljárás. 22 munkatársunkból 
18 egyetemi végzettségű, amely mutatja 18 egyetemi végzettségű, amely mutatja 
ágazatunk tudásigényét, egyben elköte-ágazatunk tudásigényét, egyben elköte-
lezettségünket is a lezettségünket is a 
magas szintű szak-magas szintű szak-
maiságra. maiságra. 

A belföldi szakta-A belföldi szakta-
nácsadást és a köz-nácsadást és a köz-
vetlen értékesítést vetlen értékesítést 
12 agrár- és kertész-12 agrár- és kertész-
mérnök végzettségű mérnök végzettségű 
területi képviselőnk területi képviselőnk 
végzi. Stratégiai végzi. Stratégiai 
partnerünk a KITE partnerünk a KITE 
Zrt., a szakmai tá-Zrt., a szakmai tá-
mogatás mellett mogatás mellett 
az országos lefe-az országos lefe-
dettségünket, termékeink dettségünket, termékeink 
elérhetőségét biztosítja.  elérhetőségét biztosítja.  

Mégis a legnagyobb elismerés számunk-Mégis a legnagyobb elismerés számunk-
ra, hogy a termékeinket választó hűséges ra, hogy a termékeinket választó hűséges 
partnereink 2001-óta a hazai talajbakté-partnereink 2001-óta a hazai talajbakté-
rium piac egyik piacvezető cégévé tettek rium piac egyik piacvezető cégévé tettek 
minket (40-45% piaci részesedéssel). minket (40-45% piaci részesedéssel). 
Ez számunkra a bizalom mérőszáma, hi-Ez számunkra a bizalom mérőszáma, hi-
szen ez mutatja termékeink és munkánk szen ez mutatja termékeink és munkánk 
valódi értékét. valódi értékét. 

Folyamatos kutatással, fejlesztéssel, új-Folyamatos kutatással, fejlesztéssel, új-
donságokkal és hiteles, magas szintű szak-donságokkal és hiteles, magas szintű szak-
tudás közvetítésével szeretnénk továbbra tudás közvetítésével szeretnénk továbbra 
is megszolgálni partnereink bizalmát.is megszolgálni partnereink bizalmát.

Ma már tudjuk, hogy ezzel a kül-Ma már tudjuk, hogy ezzel a kül-
detésünkkel nehéz és hosszantartó detésünkkel nehéz és hosszantartó 
folyamat részesei vagyunk. Nem elég folyamat részesei vagyunk. Nem elég 
a szakértelem, a kiváló fejlesztések és a szakértelem, a kiváló fejlesztések és 
termékek, ha a korszerű ismereteket termékek, ha a korszerű ismereteket 
és technológiákat nem tudjuk  és technológiákat nem tudjuk  
meggyőzően közvetíteni a gyakorlat meggyőzően közvetíteni a gyakorlat 
felé.  felé.  

Az „újratöltött” Bactoszkóp soroza-Az „újratöltött” Bactoszkóp soroza-
tunkat azért készítettük, hogy azonnal tunkat azért készítettük, hogy azonnal 
alkalmazható szaktudást közvetít-alkalmazható szaktudást közvetít-
sünk a környezetért, a talajokért és sünk a környezetért, a talajokért és 
a jövőért felelősséget érző és tenni a jövőért felelősséget érző és tenni 
akaró, újdonságokra nyitott mezőgaz-akaró, újdonságokra nyitott mezőgaz-
dászok, kertészek felé. dászok, kertészek felé. 

Mikrobiológiai termékeink nagy Mikrobiológiai termékeink nagy 
szakértelemmel, precíz tudatossággal szakértelemmel, precíz tudatossággal 
kialakított összetétele, szinte gyógy-kialakított összetétele, szinte gyógy-
szergyári minősége egyedülálló biz-szergyári minősége egyedülálló biz-
tonságot és garanciát jelentenek a tonságot és garanciát jelentenek a 
felhasználóknak.felhasználóknak.

Termékeink a fenntartható gazdál-Termékeink a fenntartható gazdál-
kodásban a növények tápanyagpót-kodásban a növények tápanyagpót-
lásában, a talaj humusztartalmának lásában, a talaj humusztartalmának 
növelésében, a talajszerkezet és ta-növelésében, a talajszerkezet és ta-
lajélet javításában  játszanak fontos lajélet javításában  játszanak fontos 
szerepet, környezetbarát talajbiológi-szerepet, környezetbarát talajbiológi-
ai megoldást biztosítva. ai megoldást biztosítva. 

Hazánkban 11 mikrobiológiai és 5 Hazánkban 11 mikrobiológiai és 5 
kiegészítő terméket forgalmazunk kiegészítő terméket forgalmazunk 

Az AGRO.bio Hungary Kft-t 20 éve alapítottuk abból a 
célból, hogy jövőorientált  mikrobiológiai termékek 
fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával szol-
gáljuk a növénytermesztőket és a kertészeket.

Társaságunk fő célja, hogy speciális szakismerete-
ink, versenyképes technológiáink, szakértő kollégá-
ink segítségével a mezőgazdaság alapvető termelő-
eszközét, a termőföld termékenységét megőrizzük 
és javítsuk, ezzel hozzájáruljunk a környezetkímélő 
módon jövedelmező gazdálkodáshoz. 

Küldetésünk a termőföld 

Márton Balázs  
Márton Balázs  ügyvezetőügyvezető

mindannyian a termőföldből élünk...

A termőföldből élünk

A termőföldből élünk
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Mi, a talajból élő, növénytermesztő, Mi, a talajból élő, növénytermesztő, 
kertészkedő gazdálkodók sokat tehe-kertészkedő gazdálkodók sokat tehe-
tünk a klímavédelemért.tünk a klímavédelemért.

A növekvő légköri szén-dioxid A növekvő légköri szén-dioxid 
koncentrációt – mint a globális fel-koncentrációt – mint a globális fel-
melegedés egyik okát -, a növények melegedés egyik okát -, a növények 
COCO22 megkötése csökkenti leginkább.  megkötése csökkenti leginkább. 
A fotoszintézis során a légköri szén-A fotoszintézis során a légköri szén-
dioxidból a növényeink fontos anya-dioxidból a növényeink fontos anya-
gokat (cukrot, keményítőt, cellulózt) gokat (cukrot, keményítőt, cellulózt) 
állítanak elő, amelyek egy része a állítanak elő, amelyek egy része a 
talajba visszakerülve a legnagyobb talajba visszakerülve a legnagyobb 
COCO22 raktárként funkcionál. E talajba  raktárként funkcionál. E talajba 
kerülő növényi maradványok irá-kerülő növényi maradványok irá-
nyított bontásával (CELL®) nem COnyított bontásával (CELL®) nem CO22  keletkezik, hanem fontos talajalkotó-keletkezik, hanem fontos talajalkotó-
részek képezhetők, így felelősségtel-részek képezhetők, így felelősségtel-
jesen gazdálkodva hozzájárulhatunk jesen gazdálkodva hozzájárulhatunk 
a klímavédelem sikeréhez, és növelni a klímavédelem sikeréhez, és növelni 

Klíma – talaj – növény rendszer

Klímaváltozás, talajpusztulás, üvegházhatású gázok

tudjuk talajaink értékét is. tudjuk talajaink értékét is. 
Emellett a klimatikus anomáliák Emellett a klimatikus anomáliák 

terméscsökkentő hatásait a jó víz-, terméscsökkentő hatásait a jó víz-, 
tápanyag- és szervesanyag-tartalmú tápanyag- és szervesanyag-tartalmú 
talajaink képesek legjobban ellen-talajaink képesek legjobban ellen-
súlyozni, így a termésbiztonság és a súlyozni, így a termésbiztonság és a 
jövedelmezőség is javul.jövedelmezőség is javul.

Klíma – Talaj - Növény programunk-Klíma – Talaj - Növény programunk-
kal szeretnénk tudatosítani a felelős kal szeretnénk tudatosítani a felelős 
termelőkben, hogy e hármas dinami-termelőkben, hogy e hármas dinami-
kus rendszerben rejlik az emberiség kus rendszerben rejlik az emberiség 
és egyben személyes sikerük is. és egyben személyes sikerük is. 

A talajok kíméletes művelésével, A talajok kíméletes művelésével, 
a talajba visszakerülő növényi ma-a talajba visszakerülő növényi ma-
radványok irányított bontásával ja-radványok irányított bontásával ja-
víthatjuk a talajok termőképességét, víthatjuk a talajok termőképességét, 
növelhetjük a növénytermesztés biz-növelhetjük a növénytermesztés biz-
tonságát, és csökkenthetjük a klíma-tonságát, és csökkenthetjük a klíma-
változás terméscsökkentő és egyéb változás terméscsökkentő és egyéb 
káros hatásait.káros hatásait.

A Kárpát-medencében még csak mérsékelten érezzük a klímaváltozás hatásait.  
A szélsőséges időjárási helyzetek (jégesők, viharos szelek, felhőszakadások, hő-
ségnapok, aszály stb.) gyakoriságának növekedése azonban egyértelműen jelzik 
ökológiai rendszerünk pufferképességének csökkenését. 

A klímára csak közvetett hatásunk van

A klímára csak közvetett hatásunk van
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delemben a hasznos mikróbák ezáltal delemben a hasznos mikróbák ezáltal 
versenyelőnyhöz jutnak, más mikrobákkal versenyelőnyhöz jutnak, más mikrobákkal 
szemben. Ezt a jelenséget szubsztrát-szemben. Ezt a jelenséget szubsztrát-
kompetíciónak nevezzük (Kloepper et al., kompetíciónak nevezzük (Kloepper et al., 
1980). 1980). 

A Pseudomonas flourescens tehát fotos A Pseudomonas flourescens tehát fotos 
szerepet játszik a növénykórokozó gom-szerepet játszik a növénykórokozó gom-
bák és baktériumok elleni védekezésben.  bák és baktériumok elleni védekezésben.  
GGyors fejlődésével, szaporodásával és yors fejlődésével, szaporodásával és 
antibiotikum termelésével kontrollálja a antibiotikum termelésével kontrollálja a 
talajban élő növénykórokozókat, emellett talajban élő növénykórokozókat, emellett 
növényi hormonszerű (PGR – plant growth növényi hormonszerű (PGR – plant growth 
regulating) anyagokat termel, amelyekkel regulating) anyagokat termel, amelyekkel 
segíti a növények életét. segíti a növények életét. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a sziderofo-Meg kell jegyeznünk, hogy a sziderofo-
rok reverzibilis módon kötik meg a Ferok reverzibilis módon kötik meg a Fe3+3+- - 
ionokat: a növények számára hozzáférhe-ionokat: a növények számára hozzáférhe-
tővé teszik! Ez a hatás vashiányos talajon tővé teszik! Ez a hatás vashiányos talajon 
látványos: a növények erőteljesebben látványos: a növények erőteljesebben 
fejlődnek! fejlődnek! 

Többek között ezTöbbek között ezek a jelenségek já-ek a jelenségek já-
rulnak hozzá a BactoFil® mikrobiológiai rulnak hozzá a BactoFil® mikrobiológiai 
készítmények talajban élő növénykór-készítmények talajban élő növénykór-
okozók elleni és a növények fejlődését okozók elleni és a növények fejlődését 
támogató hatásához.támogató hatásához.

EEz a talaj mikroorganizmusaira is igaz: z a talaj mikroorganizmusaira is igaz: 
egy-egy baktériumtörzs egy, vagy né-egy-egy baktériumtörzs egy, vagy né-
hány talajból fertőző kórokozó́ ellen hány talajból fertőző kórokozó́ ellen 
hatásos. A gyakorlat számára a megol-hatásos. A gyakorlat számára a megol-
dás a több baktériumtörzs keverékét dás a több baktériumtörzs keverékét 
tartalmazó́ talajoltóanyagok hasz-tartalmazó́ talajoltóanyagok hasz-
nálata. Különösen ígéretesek egyes nálata. Különösen ígéretesek egyes 
Pseudomonas törzsek egyéb mikroor-Pseudomonas törzsek egyéb mikroor-
ganizmusokkal alkotott koganizmusokkal alkotott komplex ol-mplex ol-
tóanyagai, amelyekben összegződnek tóanyagai, amelyekben összegződnek 
a kompetíció, az antibiózis és a sziszté-a kompetíció, az antibiózis és a sziszté-
más szerzett rezisztencia előnyos hatá-más szerzett rezisztencia előnyos hatá-
sai a termesztett növésai a termesztett növé nyeinkre.  nyeinkre. 

A gyökérzónában élő növénypatogén A gyökérzónában élő növénypatogén 
obligát és fakultatív aerob mikroszer-obligát és fakultatív aerob mikroszer-
vezetek anyagcseréjében a vas közpon-vezetek anyagcseréjében a vas közpon-
ti jelentőti jelentőségű mikroelem. Természetes ségű mikroelem. Természetes 
körülmények között azonban a szabad körülmények között azonban a szabad 
vasionok hozzáférhetővasionok hozzáférhető sége erősen kor- sége erősen kor-
látozott. látozott. 

A vasat ún. szideroforok segítségével A vasat ún. szideroforok segítségével 
veszik fel a mikróbák. A szideroforok veszik fel a mikróbák. A szideroforok 
kis molekulatökis molekulatömegű, a Femegű, a Fe3+3+-ionok iránt -ionok iránt 
nagy affinitást mutató kelátképzők, nagy affinitást mutató kelátképzők, 
amelyek a vas felvételének és a sejtek-amelyek a vas felvételének és a sejtek-
ben való szállítódásának eszközei. ben való szállítódásának eszközei. 

Az ultraibolya fényben fluoreszká-Az ultraibolya fényben fluoreszká-
ló Pseudomonas fluorescens a talaj ló Pseudomonas fluorescens a talaj 
legnagyobb tömegben előforduló élő-legnagyobb tömegben előforduló élő-
lénye, a sziderofor-termelés bajnoka. lénye, a sziderofor-termelés bajnoka. 
SSzideroforjai zideroforjai a Fea Fe3+3+-ionok megkötésével -ionok megkötésével 
megakadályozzák, hogy a gyökérrend-megakadályozzák, hogy a gyökérrend-
szerben élő más mikroorganizmusok az szerben élő más mikroorganizmusok az 

életet jelentő életet jelentő 
vashoz hoz-vashoz hoz-
záférjenek. záférjenek. 

A tápanya- A tápanya- 
gokért foly-gokért foly-
tatott küz-tatott küz-

Mikrobiológia a növények védelmében
A biológiai növényvédelem egyik gátja a kémiai növényvédelemhez 
képest, hogy nincsenek széles hatásspektrumú készítményei. Az egy-
mással versengő mikroorganizmusok általában csak a közvetlen ver-
sengő „ellenségükkel” szemben fejlesztenek ki védőeszközt. 

Fajspecifikus védőhatás Sziderofor - versenyelőny

A BactoFil A10, B10 és CELL-ben A BactoFil A10, B10 és CELL-ben 
lévő egyes baktériumok feloldják a lévő egyes baktériumok feloldják a 

Fe-tartalmú CAS-agar táptalajtFe-tartalmú CAS-agar táptalajt

A vas szerepe a versenyben
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A szárbontás csökkenti az utónövény  
fuzárium-fertőzöttségét
A szántás a leghatékonyabb megelőző agrotechnikai művelet a 
fuzáriózist okozó gombák fertőzése ellen. A forgatás nélküli, sekély 
mélységű talajművelés az irányított szárbontással közel azonos haté-
konyságúvá tehető.

Minőség, mennyiség, toxin

A fuzáriózis a kalászosok és a kukorica legveszélyesebb gombás betegsége, amely 
világviszonylatban és így hazánkban is évjáratoktól függően jelentős gazdasági kárt 
okoz. A termés minőségi (beltartalmi, malomipari érték, toxinok) és mennyiségi 
(töppedt szemek, hiányos kalász és cső) csökkenésén túl az egészségre gyakorolt 
káros hatásával is számolni kell.  A fuzáriumtoxinok immunkárosító hatásúak és  
szaporodásbiológiai problémákat okozhatnak. 

Hazánkban az 1920-as évek óta foglalkoznak 
a kutatók a búza kalászfuzáriózissal, de az első 
komolyabb országos fertőzések az intenzív me-
zőgazdasági termelés megindulásával az 1970-es 
években jelentkeztek. Jellemzően az intenzív tá-
panyagellátás, a fajtafogékonyság és a kedvező 
időjárási feltételek alapozzák meg egy-egy jelen-
tősebb epidémia kialakulását.

Kukoricában az intenzitás növelése, a forgatás 
nélküli talajművelés térhódítása következtében 
megnövekedett fertőzött növényi maradványok, 
és a fertőzésre érzékenyebb hibridek termeszté-
se fokozza a fuzáriózis járványszerű terjedését.  

Látható, hogy a járvány kialakulásának több  
feltétele van (elővetemény, fertőzött növényi 
maradványok, agrotechnika, időjárás, fajtameg-
választás, tápanyag-utánpótlás stb.), ezért a si-
keres védekezéshez is elengedhetetlen az integ-
rált növényvédelmi szemlélet alkalmazása. 

Hazánkban a búzát károsító kórokozó legelterjedtebb fajai a F. graminearum és 
a F. culmorum. A búzát minden fejlődési stádiumában képesek károsítani: csíra-
pusztulást, gyökér-, és tőrothadást, levélfoltosságot és 
kalászfertőzést okoznak. 

A kórokozókat a szakirodalom gyengültségi, félszap-
rofiton szervezetnek írja le, amely félrevezető. Igaz, 
hogy ivaros és ivartalan alakjai a fertőzött növényi 
maradványokon szaprofita módon szaporodnak fel, de 
konídiumai és aszkospórái egyértelműen az erős és 
fejlett növényeket fertőzik meg, sőt a N-túlsúly kifeje-
zetten fokozza a búza fogékonyságát! 

Toxintartalom - emberre is veszélyes

Búzafuzáriózis

Kalászfuzáriózis
Kalászfuzáriózis
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A legfontosabb fertőzési források a talajban talál-
ható fertőzött növényi maradványok, ahol a kóroko-
zó nemcsak áttelel, hanem fel is szaporodik! 

Az alsó levelek könnyen megfertőződnek és kalá-
szolás – virágzás időszakában a csapadékos időjá-
rás megteremti a járvány kialakulásának optimális 
feltételeit. Különösen az elhúzódó virágzás haj-
lamosít: a maghéj és az aleuron réteg kialakulása 
után a búza már nem érzékeny a fertőzésre. 

A fuzáriumos csőpenész fertőzés kialakulásának 
a tavaszi és a virágzáskori csapadékhiány kedvez, 

ami a virágzás elhúzódásával – a fogékony időszak 
meghosszabbodásával -, magyarázható. Ha ezekben az időszakokban, főként a vi-
rágzás után sok az eső, akkor a fuzáriumos szárkorhadás kialakulásának esélye nő 
meg (Árendás, 2021.) 

A kórokozó fertőzött vetőmaggal is terjedhet, de a talajban lévő növénymaradvá-
nyok a legfontosabb primer fertőzési források. 

A fuzáriózis elleni védekezés sikeressége az integrált növényvédelmi eljárás 
rendszerszintű alkalmazásával érhető el, amelyben az agrotechnikai, kémiai és mik-
robiológiai eljárásoknak egyenrangú szerepe van.

A fertőzés elsődlegesen a talajban, illetve annak felszínén maradt növényi ma-
radványokból indul. A fuzáriumgombák polifág kórokozók, számos pázsitfűfélén 
megélnek. E gazdanövények irtása is fontos védekezési mód.

A szár- és gyökérmaradványok leforgatásával jelentősen csökkenthető a fertőzés 
kialakulásának esélye. 

Sok vizsgálat bizonyította, hogy a forgatásos talajművelés (szántás) a fertőzött 
növényi maradványok mélyre for-
gatása miatt a leghatékonyabb  
preventív védekezés. A gyakorlat-
ban viszont a költségkímélő forga-
tás nélküli, és a direkt vetés terjedt 
el, megteremtve ezzel a tömeges 
fertőzési forrás állandó jelenlétét.

A kukorica - őszi búza vetésvál-
tás is számottevően növeli a fuzári-
ózis fertőzésveszélyét. 

A búza elhúzódó virágzása hajlamosít

Kukorica fuzáriózis

Integrált védekezés

A kezeletlen szármaradványok az 

A kezeletlen szármaradványok az 

elsődleges fertőzési források 

elsődleges fertőzési források 

F. graminearum konídiumok
F. graminearum konídiumok
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A kukorica betakarítás után 
ezért javasolt szárzúzást köve-
tően a CELL® mikrobiális cellu-
lózbontó használata, amely a 
szármaradványok irányított és 
hatékony bontása mellett  bio-
kontroll hatásával csökkenti a 
fertőzési lehetőségeket.

Az ellenálló és toleráns fajták 
megválasztása, és az egészséges, 
fémzárolt, csávázott vetőmag 
alapvető a védekezésben.

A diszharmonikus tápanyag- 
ellátottság, különösen a N-túl-
súly növeli a növények fuzárió-
zissal szembeni fogékonyságát. 

A csávázás mellett, az enge-
délyezett gombaölő szerek meg-
felelő időben, dózisban, kifo-
gástalan alkalmazástechnikával 
történő kipermetezése is része a 
magas szintű védelemnek.

A mikrobiológiai készítmények ki-
emelt jelentőségűek a forgatás nélküli, 
sekély mélységű talajművelési eljárá-
sok során. Használatukkal a szántással 
közel egyenértékű védőhatás érhető el 
a fuzáriózissal szemben. 

Szakítsuk meg a fertőzési láncot

A Trichoderma harzianum gátolja 

A Trichoderma harzianum gátolja 

a Fusarium spp. szaporodását

a Fusarium spp. szaporodását

A talaj felső rétegeiben maradt növényi 
maradványok irányított bontására a Cell® 
cellulózbontó, a vetés előtti kezelésekre 
a talajoltó BactoFil® Kalászos, és Bac-
toFil® Kukorica javasolható. 

A Trichoderma tartalmú TrichoMax 
mikrobiológiai készítmény célzottan 
használható a magas fertőzöttségű táb-
lákon fertőzési kockázat csökkentésére, 
vetés előtti bedolgozással. 
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Fuzáriózis elleni megelőző mikrobiológiai 
védekezés lehetősége őszi búzában

Kukorica elővetemény után

Fuzáriózis elleni védekezés rendszere őszi búzában, kukorica elővetemény utánFuzáriózis elleni védekezés rendszere őszi búzában, kukorica elővetemény után


