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Baktériumtrágyák hasznossága és helyes használatuk a gyakorlatban 

Szerző: Justus Lilla 

Bio-Nat Kft. 

 

Az 1990-es évek elején a Bio-Nat Kft. és a Bio-Mikro Kft. felismerte azt a problémát, 

hogy a ’80-as évek túlzott és sokszor szakszerűtlen műtrágyázási gyakorlata nagymértékben 

károsította a talajok pH értékét, szerkezetét és ezáltal a művelhetőségét és 

termelékenységét is. Ennek a problémának a kezelésére fordult a mikrobiológiai 

megoldásokhoz és 1991 óta forgalmaz, illetve gyárt is mikrobiológiai termékeket. Így mára 

már a cég egy egész termékcsaládot képvisel. 

A bioszféra állandósult állapotának, valamint az egyes kémiai elemek biogeokémiai 

ciklusainak a fenntartásában fontos szerepet játszanak a mikroorganizmusok. Az elhalt 

állatok és növények szerves anyagainak jelentős részét (pl. cellulóz, lignin, keratin, fehérje, 

stb) csak mikrobák tudják lebontani, így a szén körforgását ezek tartják fenn. A levegőben 

levő N2 növények és állatok számára nem hasznosítható, csak baktériumok képesek annak 

fixálására, ill. tágabb értelemben a nitrogén körforgásának biztosítására.  

Együttélésük magasabb rendű élőlényekkel szintén nagyon jelentős. 

A talajlakó baktériumok szerepe a biogeokémiai folyamatokban: 

1., Nitrogénfixálás: A biológiai nitrogénkötést nitrogén fixációnak nevezzük. 

2., Foszfát mobilizálás: A foszfor a természetben csaknem kizárólag foszfát formájában 

fordul elő. A foszfor körforgalma a szerves és szervetlen foszfátok egymásba alakulása köré 

szerveződik. Ebben az átalakításban a mikrobáknak kiemelkedő szerep jut, hiszen a foszfor 

körforgalom alapvető „aktivátorai”. 

3., A szén körforgalma: A növényi sejtfal lignocellulózát alkotó makromolekulák közül a 

cellulóz a legnagyobb mennyiségben előforduló komponens. Ennek a nagy mennyiségű 

kötött szénnek a körforgalomba való visszavezetését a cellulózbontó baktériumok végzik. 

Kutatások szerint, ha világszerte az átlaghőmérséklet csupán 2 °C-kal növekszik, 

előrejelzések alapján a Föld egynegyede kiszárad. A növénytermesztést folytató 

gazdálkodóknak pedig fel kell készülniük a szélsőséges időjárás okozta nehézségekre.  

A baktériumok azok az élőlények, amelyeknek igen nagy az alkalmazkodó képessége, 

ezáltal segítségül szolgálhatnak az aszályos körülmények között folytatott 

növénytermesztésben is. 

 

A Mikro-Vital termékcsalád 

Mikro-Vital: folyékony halmazállapotú készítmény. A benne található baktériumok 

képesek több biogeokémiai folyamatban résztvenni, mint a légköri nitrogén megkötése és a 

foszfátmobilizálás egyaránt. 

A Mikro-Vital P+: termék lényege, hogy a Mikro-Vital mikrobiológiai készítmény 

perlitre kerül felvitelre, tovább növelve ezzel készítmény hatékonyságát, hiszen a perlitnek 

önmagában és hordozóanyagként is számos előnyös hatása van. 

A Mikro-Vital C+ szárbontó termékünk két olyan baktériumtörzset tartalmaz, melyek 

enzimrendszerükkel intenzíven bontják a cellulózt és a hemicellulózt, továbbá még magas 
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hőmérsékletes is szaporodásra képesek, így a melegebb nyári időjárás esetén is biztonsággal 

kijuttathatók. A termékben található több olyan baktériumtörzs is, melyekre jellemző az 

endospóra képzése. Ez elősegíti a baktériumok negatív környezeti hatásokkal szembeni 

ellenálló képességét, valamint növeli élettartamát. 

Amerikában már 1920-as, míg Európában a XX. század második felétől tudatosan 

alkalmazzák a baktériumokat a gazdák. közismert tény, hogy a talajokban való szervesanyag-

bontás is mikrobiális tevékenység eredménye. A humuszvegyületek gyorsabb képződésével 

elősegítik a talaj tápanyag szolgáltató képességét; morzsalékosabbá teszik a talajszerkezetet, 

ami így könnyebben művelhető lesz és kellő minőségű termőhelyet nyújt kultúrnövényeink 

számára.  


