
Tal aj kond i cionáIás baktéri u mtrá gyáv al
,Az alkotő elméjű és kisérletező kedvü gozdák o le§obb portnereinU" Ezzel o mondot-

tol foglalta össze o véleményé,t rővidenTóth lstvőn,a saiőbőbonyi Chem-Trade Kft,cég-
vezetője, Mős vőlaszra számítottom, példőul olyosfélélt, hogy előnyös, ho volokinek
vanngk mikrobiotőgiaí ismeretei, illetve ho nem hiónyzott az egyetemen, amikor o

különböző baktériumoklól és ulajlakó gombokőrtevőktől szólt oz előddős, De nem fel-
tétlenül törekedtek tudományos mogyarózotokla, omikor a Biorex l. vagy ll, tolajkon-
dicionőlő szeúk hatásőrőt foggattam öket Öke7 ugyanís o megbeszélése n nemcsok o

vegyész végzettségü, emellett mérnök-biolőgiai szokmémök és élettudományi biokémi-

őbőI PhD-zett cégvezető vat rés6hanem felesége és munkotórso,Yórady Erzsébet is,

oki kémid és fiziko szakos tonőn Az üzleti kérdéseklől Hadászi Lószlő, o KTE zRt fej-
lesztési és szokton őcsadási igazgotőja tőjékoztatou,

A Biorex l-et és ll-t Sajó-
bábonyban készítik; amely hal
íéle mikroorganizmust tartal-
maz. llletve ezeken kívül más
kiegészító anyagokat is, ezórt
úgy he|yes fogalmazni, hogy
talajkondicionáló szer, nem
csupán baktériumtrágya. A
cég telephelye az Eszak-
magyarországi Vegyi Múvek
egyik laboratóriuma, amelyet
még 1996-ban vásárolt meg a
házaspár, s azóta finomkémiai
termékeket, ritkaságszámba
menó egyedi intermediereket
állítanak eló, amiket gyógy-
szergyárak használnak fel saját
termékeik elóáIlítása során. Ezt
azért érdemes elóre megje-
gyezni, hogy tudjuk: a vegy-
iparban megszokott és elvárt
precizitással dolgoznak, pon-
tos adatokat és tényeket közöl-
nek, íóleg a gyártás folyamatá-
Val kapcsolatban. Azon a
pályán is sikert sikerre halmoz-
tak, amire bizonyság, hogy
több mint 60 szabadalom bir-
tokosai. Az elmúlt másfél évti-
zedben jött az újabb ötlet, a
talajkondicionáló szer elóállítá-
sa, amit a kevésbó hozzáértők
baktériumtrá gyaként aposztro-
fálnak,

Lássuk hát, miből is áll a
Biorex| A Biorex l. oltóanyag-
ban háromféle baktériumot
találunk, mégpedig minden
más forgalmazó hasonló ter-
mékénél nagyobb koncentrá-
cióban. A Bacillus subtilis, a
Bacillus thüringiensis és
Bacillus megaterium keveré-

kének elónye, hogy képes tunk-e egyes kártevók elpusáí-
mobilizálni a talajban léVó, tására is. A házaspár ezzel a

egyébként inahív foszfort és hatással nem nagyon foglalko-
káliumot, ráadásul a Bacillus zott, de a különböző helyekról
subtilis cellulózbont ó, igy résa kapott Visszajelzések ezt a

vesz a poliszacharidok össze- vélekedést megerósítik, A
tett szénhidrátjainak lebontá- Biorex I. ismert hatása viszont,

Szakmai megbeszélés a talaikondicionőlósrőI Hodőszi Lőszlő,
Tőth lnvón ésTóthné Vórody Ernébet észvételével

Azospirillum lipoferum és a
Pseudomonas putida, Az Azo-
tobacter chroococcum képes a
levegő nitrogénjének megkö-
tésére, szárazság- és hidegtű-
rő, már 34 Celsiusjokon is
,,dolgozik". Az Azospirillum
lipoferum szinlén a légköri nit-
rogén megkötésében jeleske-
dik, emellett viszonylag laza,
azaz másodlagos kölcsönha-
tást alakít ki az egyszikú növé-
nyek gyökérzetével, auxinokat,
gibberelIineket (nöVekedési
hormonokat} és citokinineket
képez. A Pseudomonas putida
a különböző mikrobák számá-
ra készít úgynevezett interme-
diereket, Mivel a vas-ionokat
felveszi a patogén szervezetek
elól, ezzel egyúttal gátolja is
óket. Segít lebontani a pesz-
ticideket, így ártalmatlanító
hatása is van.

A Biorex l. és ll. azzal tűnik
ki a ma forga|mazott baktóri-
umtrágyák közül, hogy több
típusú (6) és több hatású oldat,
amelynek a töménysége is
felülmúlja a versenytársakét,
konkrétan: az oldat köbcenti-
méterenkénti összcsíraszáma
meghaladja a 10 milliárdot.
Tehát aki a kétkomponensú
Biorexet használja, bizton szá-
míthat arra, hogy ezáltal sike-
rül megkötni a levegó szabad
nitrogénjét, aminek következ-
tében a korábbinál kevesebb
műtrágya is elegendó lesz azo-
nos termésmennyiség eléré-
séhez. Az oldat; mint mikrobio-
lógiai készítmény, a benne
lévó éló szervezetek hatására
mobilizálja a talajban léVó fosz-
íort és káliumot, ami így felve-
hetóvé válik a növény számá-
ra. Nagyon ió szolgálatot tesz
a tarló- és a szármaradványok
lebontásánál. Tudományos és
gyakorlati tapasáalat, hogy
elósegíti a gyorsabb csírázást,
azt köVetóen pedig érzékelhe-
tően nagyobb lesz a gyökértö-
meg, amivel végrlredményben
az elérhetó termés nagysága is
nó, Nem azt mondják a gyár-
tók, hogy műtrágya helyett,

sában. Emellett amilázt termel,
és blokkolja a fitopatogén mik-
roszervezeteket, például a
Sclerotiniát. A Bacillus thú-
ringiensis talajlakó kártevók
elleni hatása ismert, a Bacillus
megaterium pedig íoszfátmo-
bilizáló, eme||ett növekedési
anyagokat és B'l2-Vitamint ter
mel. segítségéVel érett hU-

musszá változnak a növényi
maradványök.

A három baktérium oltó-
anyagának keveréke jótéko-

nyan közreműködik egyes
gombabetegségek visszaszorí-
tásában, sót, fölvetódik a kér-
dés, hogy a Bt miatt számítha-

hogy megelózi a burgonya
feketelábúságát, illetve nagyon
kedvezó hatása van a napra-
for§ó fehérpenészes tányér-
rothadásával szemben, amit a

szklerotínia okozhat. A gazdál-
kodás szinte minden területén
hasznosítják a Biorexet az erre
vállalkozók. Még gombater-
mesztéssel íog lalkozók is hasz-
nát Vehetik, ugyanis az étkezé-
si célú gombák gombakárte-
vőit megakadályozzák a ter-
més tönkretételében.

A Biorex ll. oltóanyag
összetétele változatosabb.
Megtalálható benne az Azo-
tobacter , chroococcum, az
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hanem hogy azzal együtt érde-
mes használni a Biorexet.

Erdemes ismét megemlíte-
ni, hogy közvetlenül és közvet-
ye is visszaszorítja, gyéríli a
talailakó kártevóket és kóroko-
zókat. Az oldat elóállításához
kizárólag természetes anyago-
kat használna|í például mező-
gazdasági melléktermókeket,
mint amilyen a savó és a
melasz. KöVetkezósképpen
abszolút környezetkímélók,
mert egyébként a savót Veszé-
lyes hulladékként kellene
kezelniük a tejüzemeknek.

Akik rendszeresen használ-
ják a Biorexet, azok áhalában
anól számolnak be, hogy a
korábban valamilyen ok miatt
defehes talajuk látványosan
regenerálódott. JaVul a teímó-
talaj szerkezete, amit egy
kisebb határszemle nyomán
magunk is igazolni tudunk. Ez
a javulás ráadásul számszerű-
síthetó, hiszen a morzsaléko-
sabb, jobb Vízháztartású talaj-
nál a talajműVelés során akár
egyharmaddal kevesebb gáz-
olaj szükséges azonos teíület
megműveléséhez, Mivel teljes
egészében természetes anyag-
íól van szó, ezért a Biorex min-
den megkötés nélkül alkalmaz-
ható azokon a védett területe_
ken, ahol a mútrágyák haszná-
lata korlátozott Vagy tiltott.

Néhány dolgot azért érde-
mes megjegyezni, még akkor
is, ha a veszélyességi besoro-
lása alapján a Biorex nem jelö-
lésköteles anyag. A munka-
egészségügyi várakozási ideje
nem iellemró, hivatalosan szól-
va nulla nap. Viszont az anyag
kipermetézésénél ügyelni kell
arra, hogy virágzó nóvényre
ne kerüljön. Arra is figyelmez-
tetnek, hogy a talajkondicioná-
ló szer ne kerüljön folyóvizek-
be, azoktól legalább 50 méte-
res Védótávolságot illik tartani.
Aki Biorexel haszná|, az min-
den egyes alkalommal jól ráz-
za fel a kék kannát, mert a
tömény oldat hamarosan
leülepszik, és ezért a kívánt
hatás elmaradhat. A Biorex
|-ben és ll-ben a kétféle típusú
mikroorganizmust elválasztva
tartják, hogy ne tud.iák egy-
mást károsítani. Az oldat ere-

deti csomagolásban, 5 Celsi-
us-fok alatti hómérsékleten
akár három hónapig károso-
dás nélkül is eltartható.

Tiszttázni kell azt is, hogy
miért készül a Biorex l. és ll.,
azaz miért szigorúan kétkom-
ponensű készítményról beszé-
lünk. fuért, mert az egyikben
találhatók azok a mikroszerve-
zetek, amelyek fehérjéket szin-
tetizálnak, a másikban pedig a
fehérjebontók. Ha ezeket
ugyanabban az oldatban tárol-
nák, akkor elelpusztítanák egy-
mást, illetve lerontanák egy-
mást hatását. Ezért csak köz-
Vetlenül a kijuttatás előtt java-
solják összekeverni a két

vegyületet, bár 1-2 napot még
nagyobb veszteségek nélkül
elvisel a törzsoldat.

A szakszerű felhasználásnak
az is feltétele, hogy a készít-
ményhez hektáronként leg-
alább 200 íiter - korábban
30M00 litert javasoltak - vizet
használjunk. Ellenjavallott a
klőrozoti, azaz csapból kifolyó
ivóvíz használata, inkább ter.
mészetes és tisáa Víáolyást
javasolnak. Ha mégis csapvi-
zet használunk, azt napokig
pihentessük, hogy a klór eltá-
vozzon belóle. Arra kell töre.
kedni, hogy a kijuttató eszköz-
zel a lehetó legegyenletesebb
permetcseppekkel fedjük le a

kezelni kívánt területet. A hasz-
nálat során a Biorex l-ből 3-5
litert, a Biorex-ll-ből 7-10 litert
kell adagolni heháronként,
azaz tarlani kell az 1:2-höz
arányt. Nagyon oda kell figyel-
ni a folyamatos keverésre, és
arra, hogy ne ülepedjen le az
oldat a kannában, Teímészete-
sen a gyors és párás körülmé-
nyek között történó bemunká-
lás javítja az eljárás hatásfokát.

A K|TE zRt. már korábban is
forgalmazta a Biorexet, úgy-
hogy Hadászi László mosí
néhány új lehetóséget is felvil-
lantott. Egyre jobban terjed a
sávos művelés, amit a2 RTK-ra
alapoznak. . Ebben fontosnak
tartják, hogy közvetlenül a
növények gyökérzetének köze-
lébe juttassák ki a megfelelő
stimuláló anyagokat. A vizsgá-
latokból kiderült, hogy a Biorex
kitűnően alkalrnas erre a célra
is. Ezért a forgalmazásában
változatlanul részt vesznek,
mé9 olyan feltételek mellett is,
hogy ók csak a diszpozíciót
adják ki, a terméket pedig ki-ki
magának szállítja el.

A KlTE-nél az a szakmai
Vélemény alakult ki, hogy egy
éven belül három alkalommal
lehet é§ érdemes felhasználni
a talajkondicionáló szert. Ezek
egyike a tavaszi, a másik az
ószi vetéseket megelózó
napokra tehető. Az első alkal-
mazási idószak tavasszal e§e-
dékes, amikor a Biorex starteí-
hatása markánsan érzékelhető,
a növények gyökeresedésén
ez lemérhetó. Az ószi felhasz-
nálás elsősorban a szármarad-
ványok lebontására kon-
ceníál, elvégíe amikor 12-14
tonnás kukoricát takarítanak
be valahonnan, akkor ott sok
csutka marad kinn, amit cél-
szerű mikroorganizmUsokkal
lebontatni. Minden létezó
növény esetóben kedvezó '

eredményeket kaptak a Biorex-
szel, de ha csak az egymi|lió
hektárnál nagyobb területen
termesztett kukoricát Vagy a
600 ezer héktárnyi napraíorgót
vesszük figyelembe, már akkol
is bóven volna hely, ahol értel-
mesen, hasznosan segítene
rajtunk a Biorex.

AVAR LASZLO
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