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Vegyük, vagy ne vegyük?
A „baktériumtrágyák” felhasználási szempontjai
A talajok, azaz a termőföldek termékenysé-
géhez a mikrobiális oltóanyagok, leggyako-
ribb elnevezésük szerint baktériumtrágyák 
pozitív módon járulhatnak hozzá. A jelen-
legi agrártámogatások is előmozdítják az 
ilyen zöld, környezetbarát termékek alkalma-
zását, mint a fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlat részét. Az oltóanyagok száma, 
típusa és alkalmazása elképzelhetetlen 
méreteket öltött a kezdeti néhány 10 ezer 
hektárhoz viszonyítva. Abban az időben a 
pillangósok nitrogénkötő baktériumait tar-
talmazó (Rhizonit, Baktoleg) oltóanyagok 
hatékonyságát alátámasztotta a talajokból 
való hiányuk, pl. a szójánál. Felhasználásuk-
kal a műtrágyákat helyettesítő, vagy kiegé-
szítő további „ingyen” biológiai nitrogénhez, 
teljes értékű fehérjéhez lehetett jutni (1. kép). 

Manapság az oltóanyagok második 
generációs alkalmazásainál az előállítók, 
vagy forgalmazók nem is ismerhetik a pia-
con lévő sok-sok terméket és a felhasználók 
ezek között történő eligazodása is szinte 
lehetetlen. Az összetétel nem csak egyfé-
le baktérium-fajból áll, mert előfordulnak 
az akár 80 különféle mikrobából álló (poli-
valens), összetett oltóanyagok is.

Mi befolyásolja a termékek 
felhasználását?

Egyes gazdák elkötelezett hívei a talajoltás-
nak, mások pedig éppen ellenkezőleg, egy-
általán nincsenek meggyőzve a mindenkori 
hasznosságról így mellőzik azt. A korábban 
jellemző „hiszem, ha látom” szemlélettel 
szemben a gazdák befolyásolhatók olyan 
eszközökkel is, amit a termékekről a forgal-
mazók, előállítók maguk állítanak (sokszor 
hiteles háttérvizsgálatok nélkül). Az egy ve-

getációs időszak alatt tapasztalt eredmény-
telenséget, a felhasználók panaszát pedig 
meg lehet magyarázni a kedvezőtlen idő-
járással, a nem megfelelő agrotechnikával, 
vagy a termékek „nem jó időben és módon” 
történő felhasználásával is. A gazdáknak 
csekély lehetőségük van az eredményte-
lenség vagy kétségeik bizonyítására. Ehhez 
olyan, a BCE Talajtani és Vízgazdálkodási 
Tanszékén is létrehozott, komplex talaj-fi-
zikai-kémiai- és biológiai vizsgálatokra van 
szükség, amelyekkel mind a talaj-moni-
toring, mind a törzskövetés is szakszerűen 
megoldható.

A talajoltóanyagok felhasználását ne-
hezíti még az is, ha ezekkel a termékekkel 
szembeállítjuk az azonnal és látszólag biz-
tosan ható műtrágyák hatékonyságát. A 
mikrobiális oltóanyagok, egyéb elnevezé-
sük szerint a növény- és talaj-kondícionálók, 
-vitalizáló készítmények ugyanis élő organiz-
musokat tartalmaznak. A „baktériumtrágya” 
elnevezés szerint azt várnánk, hogy valóban 
a talaj trágyázása történjen meg. Ez azon-
ban nem ilyen értelemben igaz, illetve trá-
gyaként csak annyit érnek, amit a kijuttatás 
után a sejtek saját elhalt testtömege jelent 
a talajban. A mikroorganizmusok azonban 
elnevezésük szerint is csak „mikro” meny-
nyiséget jelentenek. Az átlagos 1 L (1000 
ml) oltóanyag sejttömege jó esetben is alig 
több, mint 100-200 g mennyiséget jelent 
a hektáronkénti megoszlás alapján, ami 
1 kg talajra 0,1 ml szuszpenziót, 40-50 mg 
sejttömeget jelent. Nem is a trágyaként, 
hanem az aktív, élőképes sejtekként való 
alkalmazás a lényeg tehát. A „trágya” elne-
vezést azért kapták, mert az első felhasz-
nált oltóanyagok a műtrágyákat helyette-
sítették, azaz nitrogént (N) és/vagy foszfort 
(P) adtak a növényeknek. Jelenleg már nem 
csak ilyen típusú termékek vannak, hanem 
például a tápanyagok mobilizálása mellett 
hormon-hatásúak is. A csak bakteriális oltó-
anyagok mellett ismerünk gombás jellegű-
eket, vagy vegyes típusúakat is. 

A talaj „fekete dobozában” ugyanakkor 
igen nehéz nyomon követni, hogy a kiadott 
oltóanyagok, az azokkal bevitt élő organiz-
musok milyen hatásúak, élőlényként az el-
várt biológiai tevékenységet hajtják-e vég-
re, vagy éppen a pusztulásuk után feltáródó 
csekély tápelem jelent hasznos anyagokat 
a növényeknek? A talajoltóanyagokkal 
kapcsolatosan hiányoznak a felhasználást 

segítő olyan vagy hasonló „költség- és kör-
nyezetkímélő szaktanácsadási rendszerek” 
is, amelyek a műtrágyák felhasználását már 
elfogadott és jól működő módon évek óta 
alátámasztják. Amíg a műtrágya-alkalma-
zást szabvány módszerek, nagyműszeres 
analízisek és precíz komputer-programok 
(szoftveres modell-számítások) támasztják 
alá, addig az oltóanyagok használatát nagy 
biztonsággal megalapozó talajbiológiai 
vizsgáló eljárásoknak még közel sincsenek 
ilyen jól kialakított rutin-módszerei. 

Minden talajon minden oltóanyag 
egyformán jó? 

Szeretünk általánosítani. Valami vagy jó, 
vagy rossz. Az oltóanyagokat rendszerint 
a jó skatulyába tesszük, és ez így is van a 
megfelelő körülmények biztosítása esetén. 
De mi is kell az oltóanyagban található sej-
teknek? A legtöbbjük táplálékát összetett 
szerves anyagok, szén- és nitrogénforrások 
biztosítják. Heterotróf mikrobák, ami azt je-
lenti, hogy más szervezet (a növény) által 
előállított tápanyagokra vannak utalva, de 
azok helyett a növénynek szükséges szer-
vetlen tápelemekhez való hozzájutást segí-
tik. A növény ennek érdekében a gyökerén 
keresztül szerves savakat, cukrokat, ami-
nósavakat választ ki „csalogatóként”, hogy 
a mikróbák száma ott akár 10-100-szor is 
nagyobb legyen. Ez a jelenség az ún „rhi-
zoszféra effektus”, amely megfelelő feltéte-
lek esetén mindkét félnek előnyös lehet. A 
mikroorganizmusok a gyökérrendszerben 
nagyobb biztonsággal élnek meg, de a 
növény is előnyhöz juthat. A mikrobás lég-
zéssel keletkező gyenge savak például old-
ják, felvehetővé teszik a szükséges ásványi 
anyagokat, ami a folyamatos növénytáplá-
lásnak is a lényege. 

Amennyiben azonban a talaj bontható 
szerves és ásványi anyagokban szegény, ak-
kor a mikrobás aktivitás sem tudja kifejteni 
kedvező tápanyag-mobilizáló tevékenysé-
gét a növény felé. Sőt, előfordulhat, hogy a 
mikroorganizmusok „étvágyának” a kielégí-
téséhez a növény által kibocsátott gyökér-
váladékokból (exudátumokból) több fogy, 
mint amit a növény saját erejéből biztosíta-
ni képes. A növénynek az együttműködés 
energiaigényéhez is elég „erőre” (akár 20 
% saját előállítású tápanyag rendszeres át-
adására) van szüksége. Ezért lehet hasznos 
a kezdő, úgynevezett starter műtrágyadózis 

1. kép: Szója növekedése a biológiai nitro-
gén-kötésre képes Bradyrhizobium japonicum 
baktériumtrágyával történő talajoltás hatására 
(bal oldali oltott, jobb oldali oltatlan növény).
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a növény kezdeti, a talajoltás előtti felerősí-
tése érdekében. Gyenge termőképességű 
(1,5 % humusz-tartalmú) meszes homokta-
lajon ez a dózis 45 kg N-műtrágyát jelentett 
a tarka koronafűrt (Coronilla varia) növény-
nyel. Az organikus gazdálkodásnál a szerves 
trágyák gyakori bevitele miatt erre, de akár 
a mikrobiális oltásokra sincs szükség általá-
ban, hiszen az állati trágyák önmagukban is 
a legjobb oltó- és tápanyagok is egyúttal. 

Megfelelő mennyiségű, szerves anya-
gokat is tartalmazó talajoknál az oltáshatás 
jobban érvényesül. Kritikus talajállapotot 
jelentenek a kolloidokban szegény, gyen-
ge humusztartalmú (1-2 %-nál kisebb) 
homok-talajok, vagy az intenzív mezőgaz-
dasági gyakorlat miatt leromlott állapotú, 
degradált talajok, ahol a talaj meliorációjá-
ra, előzetes, vagy párhuzamos feljavítására 
is szükség lenne a mikrobákat is tartalmazó 
talajoltások előtt vagy mellett. Az oltóanya-
gok az ilyen kezdetleges, még gyenge, vagy 
az intenzív művelési gyakorlat miatt legyen-
gített, lepusztult talajokban egyáltalán nem 
csodaszerek! A kellő, és elvárt talajoltási ha-
tékonysághoz ezért ismerni kell a talajainkat 
és annak megfelelő mikrobás kezelést meg-
valósítani. 

Mennyiségre vagy minőségre
kell törekedni? 

Az egyik tévhit, hogy „minél több mikroor-
ganizmust, élő sejtet (csírát) tartalmaz egy 
termék az annál hatékonyabb”. Ezt a nézetet 
támasztja alá az is, hogy a csíraszámot az 
engedélyezési eljárás során is rendre elle-
nőrzik, azt a terméken is fel kell tüntetni. A 
felszaporítás során ennek érdekében köny-
nyen felvehető és a leginkább hasznosít-
ható tápanyagokat (pl. izocukrot, malátát) 
használnak a gyártók. Ezek az anyagok nem 
specifikusak, de célzottan megnövelik a 
baktériumok „étvágyát” és szaporodását is. 
Az izolált közegben a jó-táplálás hatására az 
oltóanyag-törzsek környezeti ellenálló-ké-
pessége romlik, ezért akár már a felhasz-
nálás előtt, vagy a kiadagolást követően is 
pusztulásnak indulhatnak. Célszerű azokat 
minél előbb felhasználni, illetve a folyadék-
kal kipermetezett élő és érzékeny sejteket 
minél előbb bedolgozni. A talaj agyag-ás-
ványai, víz és oxigén-tartalma biztosítják 
leginkább azok túlélését. Szerencsés eset-
ben erős, jó tűrő képes, kifejezetten az 
adott körülményhez izolált mikrobákkal 
lehet jobb hatékonyságot elérni. Nem a sok 
csírára, hanem a növényhez igazított mik-
robiálisan hasznos tevékenységre van tehát 
leginkább szükség. Ebből a szempontból 
hasznos lenne feltérképezni (monitorozni) 
már előzetesen, a vetés előtt a talajaink-
ban található bennszülött, eredeti őshonos 

mikrobaszámot és a jelenlévő funkcionális 
fiziológiai csoportokat és azok működőké-
pességét. Előfordulhat ugyanis, hogy a tala-
joltásra valójában nincs is szükség és a tala-
jainkban található őshonos „saját katonák” 
élettevékenységéhez kell csak optimális 
feltételeket kialakítani. A javító, helyreállító 
(meliorációs) jellegű, jó víztartó-képességű 
duzzadó-képes agyagásványok (szervetlen 
bioeffektor anyagok) bekeverése, pl. védhe-
ti a sejteket is és a növényt is a kiszáradás-
tól. Az ilyen védő, vagy vivőanyagokban az 
oltóanyagok túlélése is jobban biztosított. 
Ezeket a kedvező kölcsönhatásokat jelenleg 
is EU-Fp7 BIOFECTOR (www.biofector.info) 
és Piac-13 BIOCHAR projektekben vizsgál-
juk, 22 európai és 3 hazai partnerrel. 

Milyen a jó oltóanyag-összetétel?
Hogy a mennyiség mellett a minőség, 
azaz az oltóanyagok faji/törzsi összetétele 
is lényeges azt a jelenleg is a piacon lévő 
számos termék jelzi. Az oltóanyagokban 
leggyakrabban a biológiai nitrogén-kötésre 
is képes baktériumok fordulnak elő, mivel a 
nitrogénre van a legnagyobb mennyiség-
ben szükség a talajainkban. Az első ilyen 
baktérium a pillangós növények gyökérgü-
mőiből izolált Rhizobium baktérium volt. 
Ennek a lucernával kialakított szimbiózisa 
akár 250 kg N/ha megkötésére is képes. 
Napjainkban a talajoltó-anyagok leggyako-
ribb nitrogén-kötői a talajban szabadon élő 
Azotobacter genusz fajai, amelyek irodalmi 
adatok szerint 5-30 kg/ha nitrogén megkö-
tésére képesek. Az egyszikű fűfélékkel és 
gabona-növényekkel együtt élő Azospiril-
lum fajok, az 1967-ben történt felfedezésük 
óta igen sok oltóanyagban előfordulnak. 
Jelentőségüket növeli, hogy a gazdanö-
vénytől kevés energiát követelnek és akár 
30-60 kg N/ha mennyiség megkötését is el 
lehet érni velük. A Braziliai „cerrado” talajon 
a cukornádat pl. műtrágyák bevitele nélkül 
is tudják termeszteni. 

A talajban a nitrogén mellett a foszfor 
is igen kritikus elem, mivel annak mennyi-
ségéből, a rendelkezésre álló készletből át-
lagosan csak 5 % az, ami közvetlenül hasz-
nosítható. Nem véletlen ezért, hogy további 
oltóanyag-törzseket a foszfor-mobilizálásra 
képes mikroorganizmusok jelentenek. A 
foszfor-oldásra számos mikroorganizmus 
képes, a baktériumok mellett bizonyos 
gombák is rendelkeznek ezzel a képesség-
gel. Különösen hasznosak a spórás Bacillus 
genusz tagjai, amelyek további tevékeny-
ségként kiválasztott enzimeik segítségével 
megfelelő C:N aránynál képesek lehetnek 
a cellulóz-tartalmú anyagok (így a szalma) 
bontására is. A túlélési képességük is külön-

leges, számuk nem az általában szokásos 
tavaszi, hanem inkább az őszi időszakban 
nagyobb, amivel segíthetik az őszi zöldtrá-
gyák hasznosítását is. 

Számos további összetétel, mikrobiális 
oltóanyag létezik még. A tápelem-mobilizá-
láson kívül fel lehet használni az oltóanya-
gokban pl. hormon-, antibiotikum-, vagy a 
vasfelvételt javító sziderofor-termelő mik-
roorganizmusokat is. Az ezekkel a képessé-
gekkel felvértezett sejtek, mint „biokontroll 
szervezetek” képesek javítani egy-egy talaj 
kórokozókkal szembeni elnyomó képes-
ségét (szupresszív jellegét). A lehetőségek 
ezért kimeríthetetlenek. A hasznos mikro-
organizmusok kombinálásával a növénynö-
vekedésre kifejtett hatás is fokozódik, ha azt 
az adott talajhoz/növényhez igazítjuk meg-
felelő vizsgálatokkal alátámasztva (2. kép). 

Szinte bizonyos is ezért, hogy a mikro-
biális oltóanyagok előállítása egyre inkább 
a „precíziós” szemléletű, az adott talajhoz, 
az adott helyhez, az adott növényfajhoz 
(fajtához) igazított minőségi megoldások 
irányába fog átmenni. Ennek eredményes-
ségét és a talajbiológiai működőképesség 
szükségességét évtizedes saját tapasztala-
taink alapján és különösen az idei „Talajok 
és egyúttal a Fény Nemzetközi Évében”, 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Vajon va-
gyunk-e már elég felvilágosodottak mind-
ehhez?
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2. kép: A hasznos mikroorganizmusok ereje ösz-
szeadódva segíti a növénynövekedést. Az árpát 
foszfor-oldó mikorrhiza gombával (bal), plusz 
Nitrogén-kötő Azospirillum baktériummal (kö-
zépső), majd mindkettővel és még talajból ki-
vont további baktériumokkal is oltottuk (jobb 
oldal). 


