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Szervetlenül csak holt anyag
Az intenzív mezőgazdasági gyakorlat következtében 
talajaink szervesanyagokban elszegényedtek, a ter-
mékeny réteg elvékonyodott, a talajszerkezet rom-
lott, biológiai összetételük annyira lecsökkent, hogy 
sok esetben ezek a közegek már szinte csak a tá-
masztószövet szerepét töltik be. Termékenység nél-
kül pedig a talaj (a termőtalaj) nem értelmezhető, 
csak halott anyagtömegnek nevezhetjük.
A degradált rossz talajszerkezet hatására a talaj el-
veszíti azokat a tápelemeket, amelyek a növénytáp-
láláshoz feltétlenül szükségesek. Különösen igaz ez 
azokra a mikroelemre, amelyek kulcsfontosságú en-
zimek működéséért felelősek (úgynevezett prekur-
zorok). Ilyen pl. a szelén (Se), a cink (Zn), a réz (Cu) 
vagy a molibdén Mo) és a mangán (Mn) is. A legtöbb-
jük általánosan szükséges a növényeknek, de van-
nak specifikus elemek is, mint például a bór (B) ami-
re a pillangós növényeknél kell jobban odafigyelni.  
Az elemek között lehetnek olyanok, amelyek támo-
gatják egymás jelenlétét, így például a nitrogén (N) 
többlethez társuló kén (S) hiány akadályozza a fe-
hérjék felépülését, a növényi fejlődést. Más elemek-
nél találkozunk antagonistahatással is. A cink (Zn) 
szennyezés így akadályozhatja a létfontosságú fosz-
for növényi felvételét, amit ebben az esetben Zn-to-
leráns mikrobák (pl. mikorrhizagombák) talajoltásá-
val orvosolhatunk.

Funkcionális éhezés
A kizárólag csak a 3 makroelemmel, N, P, K műtrá-
gyákkal táplált növényekkel nem valósul meg a tel-
jes értékű táplálkozás, ami a táplálékláncon keresztül 

az úgynevezett funkcionális éhezés jelenségéhez 
járulhat hozzá. A talaj mint feltételesen megújuló 
energiaforrás a növénytermesztés során a felvehető 
tápanyagokban szegényedik. A talajállapot fenntart-
hatósági alapelvének a lényege, hogy a terméssel 
levitt tápelemeket vissza kell pótolni a termő-
talajba. Ha nem is javítjuk a minőségét, de annak 
az ereje, termőképessége és az ehhez szükséges 
számos egyéb (biológiai) tulajdonsága legalább meg-
maradjon. Az állati trágyák hiánya miatt alternatív 
módszereket alkalmazhatunk, mint például a kom-
posztok, a zöldtrágyák, a fermentlevek, a különböző 
huminsavak, és/vagy a természetes ásványi anya-
gok és az ezekkel járó számos fizikai-kémiai-biológiai 
módszer, amelyeket korábbi fejezetek is részleteztek.

A kizsarolt talaj nem tud táplálni
A tápelemekben szegény talaj nem képes tel-
jesértékű tápanyagot biztosítani, így a talaj-nö-
vény-mikroba-állat-ember–tápláléklánc is sérül.  
A Földön a tápanyagzsaroló „földművelés” hatására 

Bi®ológiai talajművelés 
Termésnövelők, biostimulánsok és bioeffektív megoldások
Az egészséges termőtalaj olyan különleges rendszer (ökoszisztéma), ami önműködő módon, a saját rend-
je, törvényei, a saját életereje által, természetesen képes a növényeket ellátni. Ezzel szemben az inten-
zív, a termésre, a hozamra figyelő gazdálkodás során a növénytáplálást, az elvárt termékenységet, de  
a növényvédelmet is külsőleg, műtrágyákkal, egyéb kémiai növényvédő szerekkel, mesterséges, művi 
úton lehet elérni. A lehetséges negatív ökológiai következmények miatt terjednek az élő mikroorganizmu-
sokat vagy azok anyagait, enzimeit, kivonatait is tartalmazó termésnövelők, bio- vagy baktériumtrágyák, 
illetve biostimuláns termékek. Az életigenlő biológiai alapú talajművelés során az ember szerepe, hogy 
önmagát is a rendszer, az ökoszisztéma részének tekintve környezetbarát és fenntartható bioeffektív mó-
don avatkozzon be a természet rendjébe.

10. rész: A fenntartható és 
környezetkímélő talaj-erőgazdálkodás
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napjainkban több mint 2 milliárd ember szenved mik-
rotápelem-hiányban, a funkcionális éhezés következ-
tében. A Talajok Nemzetközi Évében 2015-ben a Világ 
Mezőgazdasági Szövetsége (FAO) az alapvető szén, 
hidrogén és oxigén elemek mellett 15 olyan tápele-
met határozott meg, ami a talajélet fenntartásán és  
a növénytápláláson túl az állat-ember táplálékláncban 
is kulcsfontosságú jelentőséggel bír (ha azok mini-
mumban és nem optimumban vannak). Elgondolkod-
tató, hogy a Mengyelejev-féle Periódusos rendszer 
kb. 90 eleméből még a feltétlenül szükséges 15-nek 
a jelenléte sincs a táplálékainkban biztosítva. Ezt a 
leginkább szükséges és a FAO által is javasolt 15-öt 
mutatja be a táblázat, jelölve a legfontosabb funkció-
kat is a talaj-miroorganizmusokra, növényi szükség-
letekre és az állat-ember táplálékláncra. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a növények 
táplálékának 80-90%-a talajban mikrobiológi-
ai eredetű, amire nagy figyelemmel kell(ene) lenni. 
Fentiekből következik, hogy a művelési módokat a ta-
lajélőlények (a talajbiota, más szóval az edafon) igé-

nyei szerint lenne szükséges minden esetben megva-
lósítani, hogy az az ökológiai törvényszerűségeknek 
leginkább megfeleljen.

A nyerő 5-ös: 
út a fenntartható talajminőséghez
A környezetkímélő és a fenntartható talaj-me-
nedzsment legfontosabb technikáinak a FAO  
a hatékony 5-öst, azaz a következő javaslatokat teszi 
(dőlt betűvel és vastagítva), aminek indoklását, ma-
gyarázatát is hozzáfűzöm.
Tartsd szinten, vagy inkább növeld a talaj szer-
vesanyag-tartalmát! A szerves-anyagok közvet-
len és közvetett módon is hozzájárulnak az egész-
séges növények termesztéséhez és az egészséges 
élethez. Javítják a talajok fizikai-kémiai és biológiai 
tulajdonságait és a legtöbb talaj-funkciót. Táplálé-
kot jelentenek a teljes „talaj-táplálékháló” (soil food 
web) tagjainak, beleértve nem csak a mikroorganiz-
musokat (baktériumokat, algákat és gombákat), de  
a talajállatok változatos összetételét (a mikro-, mezo-  
és makro-fauna tagjait) is. Ezek hatására a talajszer-

Tápelemek
Élettani szerepük

Emberben, állatokban Növényekben Mikrobákban

Makroelemek 

Nitrogén (N) Fehérjék építőeleme, Gyors vegetatív hajtás és termés-növekedés Testfelépítés, szaporodás elősegítése

Foszfor (P) Csontok, vázrendszer, Gyökérnövekedés, termésképzés, télállóság Anyagcsere-folyamatok javítása

Kálium (K) Szénhidrát-anyagcsere, szaporodás Betegségrezisztencia, magminőség, 
vízfelhasználás segítése Ion-egyensúly (homeosztázis)

Mezoelemek

Kén (S) Fehérjék kulcseleme enzim-aktivátor, fotoszintézis termékek 
továbbítása reprodukció, magképzés

N2-kötéshez a hüvelyes 
növényekben fontos 

Kalcium (Ca) Izmok, csontok, ideg-aktivitás Csökkenti a légzést és a C-veszteséget,
gyümölcsképzéshez Mikrobiális aktivitást stimulálja

Magnézium (Mg) Immunrendszer erősítése, enzimek, 
DNS, RNS fehérjékben

fotoszintézis, enzim-funkcionalitás,
optimális Fe, P-felhasználás

Algák és kék(ciano)-baktériumok, 
fotoszintézis 

Mikroelemek

Cink (Zn) Immunrendszer,
enzimek Fotoszintézis, növény-növekedés, magképzés Enzim-aktivitás

Réz (Cu) Reprodukciót segíti Gyümölcsök ízfokozása Szaporodási képesség növelése

Mangán (Mn) reprodukciós rendszer, enzimek A P és a Ca felvehetőségét javítja, 
ionantagonizmusok ellen, fotoszintézishez

Fotoszintetizáló mikrobákhoz, 
P-mobilizálók stimulánsa

Molibdén (Mo) Eszenciális enzimek kulcseleme Enzim-aktivitás növelése a növényekben is Fehérjeképzés, hüvelyes növények, 
anaerob mikrobákhoz

Vas (Fe) Vérrendszer, agy és izomfunkciók, 
Oxigént szállít az izmoknak

Növénynövekedés serkentése, 
tápelemek szállítása

Antagonizmus, talajegészség-mikrobák 
segítése

Bór (B) Csontok szilárdsága Pillangós növények fehérjeszintéziséhez Nitrogén-kötés fokozása

Nátrium (Na) Keringési rendszerhez Ion-egyensúlyok Ion-pumpa fenntartása

Klór (Cl) Vér homeosztázisa Magvak érettségéhez Jobb elem-forgalom és tápanyag-csere

Szilicium (Si) Csontok szilárdsága, vázrendszer Sejtek, szilárdítószövetek, növénytartás Sejtfal-felépítés, szilárdítás

A FAO által is javasolt, a teljesértékű táplálkozáshoz szükséges tápelemek és azok hatásai a talaj-nö-
vény-mikroba rendszerben (Forrás: Biró B saját összeállítása)
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kezet alapvetően átalakul, javul a talaj vízmegtartó- 
és hasznosító képessége, ezáltal a termékenysége, 
a környezeti stresszhatásokat kivédő pufferképessé-
ge és még további nélkülözhetetlen ereje, mint pl.  
a makrofauna (állat-) eltartó képessége is. Ezáltal 
pozitív visszacsatolásként ismét állati trágyák, szer-
ves anyagok jönnek létre, ami ismételt javulást okoz. 
Ez aztán az igazi „körkörös gazdálkodás”!

Minimalizáld a talajművelést, a talaj bolygatá-
sát, zavarását, amennyire csak lehet! Mindezt azért, 
hogy az abban kialakult biológiai működések, tör-
vényszerűségek egyensúlya ne sérüljön, a talaj szén-
tároló képessége ezáltal is fokozódjon, a talajállatok 
élettevékenysége (is) szinten maradjon. Bolygatás 
nélkül a talajélőlények nem vagy kevésbé használják 
el a talaj szerves anyagait, nem kerül „feleslegesen” 
vagy a növénytermesztés céljából sokszor „haszonta-
lanul” elhasznált szén a légkörbe. A tápanyagok nem 
vagy kevésbé mosódnak ki, nem lesznek vesztesé-
gek. A növények tápanyaghoz jutása az adott idő-
ben, a növényi igényeket pontosabban követi. A pa-
zarló „gazdálkodásról” és tápanyag-fogyasztásról egy 
takarékos növénynövekedés és fejlődés valósulhat 
meg, nem lazulnak fel a növényi szövetek, a termés 
masszívabb, ellenállóbb lesz a kórokozók támadásá-
val szemben is. Minden mindennel összefügg. Ezáltal 
pedig kevesebb növényvédőszerre lesz szükség, és 
máris teljesebb, egészségesebb lehet nemcsak a ta-
lajélet, hanem az emberi Élet minősége is.

Alakíts ki vetésforgórendszert a művelés so-
rán! A növényi gyökérrendszer szelektíven hat a 
talajok biológiai tulajdonságaira. A növény sajá-

tos és egyedi exudátumokkal befolyásolja a mik-
robiális összetételt. Minél változatosabb a nö-
vénytakaró, annál több és többféle a talajéletben 
közreműködő szervezet. Az egyféle növények 
monokultúrás gyakorlatában a talajeredetű kór-
okozók felszaporodhatnak, ezért még több pesz-
ticidre, mezőgazdasági kemikáliára lesz szükség, 
ami tovább rontja a talaj természetes ellenálló-
képességét, a biológiai összetételt és működést.  
A vetésforgó ugyanakkor egyenletesebbé teszi  
a talajtápanyagok hasznosulását, a potenciális pa-
togének ökológiai kontrolljával pedig növekszik a 
talaj egészségi állapota, és közvetve a tápanyaga-
ink minősége is.

Csökkentsd az eróziós veszélyt! – ami főleg a szél 
és víz által a talaj-szerkezet fizikai-kémiai rombolá-
sát, romlását okozhatja. A rossz mélységi talajszerke-
zet miatt a humusz mennyisége csökken, ami további 
talajvesztéssel, pusztulással járhat. A korábbi meli-
orációs talajvédő módszerek közé tartozott például  
a talajvédő és szélfogó fasorok, erdősávok telepítése, 
a talajtípus-függő ásványi anyagokkal történő talaj- 
javítás a talajdegradáció megelőzése érdekében. Ezek 
közvetett hatásával a belvizes területek részaránya 
csökken, az úgynevezett faji, fajon belüli sokféleség 
(biodiverzitás) is jobb lesz, ami ismételten további 
közvetlen és közvetett előnyöket ígér.

A talaj felszínére különös figyelmet fordíts; ta-
kard, ahogyan és amikor csak tudod! Ezzel meg-
óvható a felszíni kipárolgás miatt bekövetkező nagy-
mértékű vízvesztés, a talaj extrém nagy felmelegedé-
se és/vagy lehűlése is mérsékelhető. A víz különösen 

A talajvédelem tízparancsolata (Stefanovits Pál akadémikus nyomán)

Talajvédelmi szempontok A talajbiológiai és talajÉlet-egészségi szempontok

1 Ne foglalj el a természettől több és jobb földet, 
mint amennyi okvetlenül szükséges!

A termőtalaj érték, biológiai aktivitását őrizd meg és lehetőség szerint fokozd! 
Ezzel saját egészségedet is óvod! 

2 Ne engedd, hogy a víz elrabolja a talajt a gondjaidra 
bízott területről!

A talaj a legnagyobb víz-tározó rendszer. Az éltető víz hiánya, de a túlsúlya is akadályozza a 
talajéletet. Mindezt jó talajművelési gyakorlattal optimalizáld!

3 Ne engedd, hogy a szél elhordja a földet! A szél rombolja a szerkezettelen, fedetlen talajokat és a talajéletet.
Óvd és erősítsd a talajaggregátumokat!

4 Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt! A tömörödött talaj anaerob, levegőtlensége helyett 
törekedj a talajlazító biológiai tevékenységre!

5 Csak annyi trágyát vigyél a talajba, 
amennyit a növény kíván!

A trágyákat a mikrobiális aktivitás és a növény igényei szerint válaszd meg és alkalmazd. 
Kerüld a műtrágyák (túlzott és/vagy helytelen) alkalmazását!

6 Csak jó vízzel öntözz, anélkül, 
hogy vízfelesleget okoznál!

A túlzott öntözés, elárasztás kedvezőtlen a talajéletre. A sók kiválásával a talaj és talajélet 
tovább romlik. Kerüld a másodlagos szikesedést is okozó kezeléseket! 

7 Ne keverj a talajba olyan anyagot, ami nem bomlik el 
benne, ha csak nem javítási céllal teszed!

A mikrobiális bontásnak ellenálló (perzisztens) anyagok, kemikáliák feldúsulnak a táplálék-
láncban. Kerüld ezek alkalmazását! 

8 Ne vigyél a termőföldre mérgező anyagot, 
ami tönkreteszi a talaj élővilágát!

A xenobiotikumok, mesterséges életidegen anyagok toxikus hatásúak nem csak a célzott 
szervezetekre, hanem a teljes táplálékláncra is. kerüld ezek alkalmazását is!

9 A talaj termékenységét őrizd meg, és ha lehet, növeld! Ezzel biztosítva van a talaj egészsége, pufferképessége, életereje, 
és az összes elvárt hasznos funkció. Figyeld, óvd a talajaidat!

10 Ne feledd: a talajon nemcsak állsz, hanem élsz is! Az Élettel összeegyeztethető gondolkodás és cselekvés az egyetlen, 
javasolható, ökologikus és óvó, megőrző út!
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a nyári éghajlati körülmények között lényegi elem.  
A jó talajszerkezet, a szerves anyagok szivacsként 
tartják meg a vizet, ami nélkül az élettani funkciók 
nem működnek, vagy korlátozottak. A talaj mikro-
organizmusai ebben a rendszerben, mint mikro víz-  
és tápanyagcseppecskék segíthetik a növénytáplá-
lást, ha a talaj táplálékháló szervezetek is jelen van-
nak, azaz pl. a baktérium feltáródást a baktérium-evő 
fonálférgek segítik elő.

A talajvédelem és a termőtalaj  
megóvásának a fontossága 
A fentarthatóság témakörénél nem kerülhetjük el  
a talajok, különösen a termőtalajok védelmének kér-
déseit sem. Stefanovits Pál fogalmazta meg az erre 
vonatkozó irányelveket, amelyeket itt is megosztunk, 
és a mikrobiális oltóanyagok használata szempontjá-
ból egészítünk ki.

Az ökoszisztéma gondolkodást követő, Életet óvó 
technikákkal javul a talaj összes elvárt funkció-
ja, működése. Nem csak a termékenysége, hanem  
az ugyanúgy fontos talajegészség és pufferképesség, 
vagy a környezeti károkra adott helyreállító, gyó-

gyulási képesség (resziliensz) is. Mindezekhez olyan 
vizsgáló módszerekre van szükség, amelyekkel a fi-
zikai-kémiai tulajdonságok mellett a biológiai meny-
nyiségi és minőségi kimutatásokra is sor kerül. Csak 
ha az oltóanyagokkal is bevinni szándékozott legfon-
tosabb mikrobacsoportok jelenlétét és tevékenységét 
ismerjük, akkor állapíthatjuk meg azt, hogy mi hiány-
zik a talajból ahhoz, hogy elvárt működőképességét 
kifejthesse. Ez különösen indokolt a szerves-anya-
gokban szegény, leromlott, vagy szennyezett tala-
joknál, ahol a megfelelő talajfunkciók visszaállítása 
csak az arra alkalmas fizikai-kémiai és biológiai ke-
zelésekkel együtt lehetséges. Olyan bioeffektív meg-
oldások kellenek, ahol az élő szervezeteket tartalma-
zó oltóanyagok, összetétele és működése is igazodik  
az adott talajhoz és a kialakítandó talaj-növény rend-
szerhez. Ilyen megoldásokat, talaj-diagnosztikai 
szolgáltatást EU-Fp7-es projekt-háttérrel a Szent Ist-
ván Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszékén 
valósítunk meg.

Prof. Dr. Biró Borbála, DSc.
egyetemi tanár, az MTA doktora 

talajbirologia@gmail.com


