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A Phylazonit technológia és a precíziós gazdálkodás kapcsolata 

Szerző: Holopovics Zoltán 

Agrova Kft. 

 

Az Agrova Kft. két készítmény differenciált kijuttatási módszerét dolgozta ki, annak 

érdekében, hogy a táblák heterogenitása lekövethető legyen. 

Miért is fontos ez? 

Az élő szervezeteket tartalmazó mikrobiológiai készítmények kijuttatásakor, nekünk 

felhasználóknak az a feladatunk, hogy olyan agrotechnikai művelettel juttassuk ki a 

Phylazonitot, amellyel biztosítható a baktériumok számára optimális élettér. Olyan élettér, 

ahol a baktériumok életfolyamataik során valamely, a gazdálkodó számára is fontos, hasznos 

feladatot tudnak ellátni. 

Egyik ilyen fontos feladat a talaj 

termőképességének és tápanyag 

készletének javítása. Talajaink 

határozzák meg elsődlegesen azt, 

hogy mit, hol és hogyan termelhetünk 

eredményesen.  

Legfontosobb tulajdonságát, a 

termékenységét – vagyis, hogy képes 

a növény számára termőhelyként 

szolgálni, és jó minőségű élelmiszert, 

takarmányt, egyéb feldolgozható 

alapanyagot termelni –, maguknak a 

növényeknek és a talajban található 

élőlényeknek (gombák, baktériumok, 

egysejtűek, férgek, stb.) köszönheti.  

E termőképesség fenntartása és 

javítása a teljes talajfelületet érintő 

beavatkozás, hiszen célunk az, hogy 

minden termelésbe vont talpalatnyi 

terület termőképességét növeljük. 

Ennek a célnak az eléréséhez, mint eszközt használhatjuk fel a betakarítást követően 

visszamaradt növényi maradványokat. Egyes gabonafélék, ipari és takarmánynövények 

gyökér és szármaradványa hektáronként átlagosan a 8-10 tonnát is elérheti. Ez a 

szervesanyag-tömeg jelentős tápelem-tartalommal rendelkezik. A szármaradványok bomlási 

folyamatainak beindításával nem csak a speciálisan kijuttatott baktériumok mennyiségét 

tudjuk növelni, hanem tápanyaghoz juttathatjuk a művelt terület minden mikrobáját, a teljes 

talajéletet, a termesztett kultúránkat.  
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Ha pedig ezek a folyamatok végbemennek, a következő pozitív hatások realizálódnak: 

 a következő növénykultúra számára felvehetővé válnak a gyökér és szármaradványok 

tápanyagai, ezáltal csökkenthetők a kijuttatott műtrágyaadagok; 

 a termőföld szervesanyag-tartalmának növelésével, illetve humuszosodásával javul a 

talajszerkezet, így jobb víz-, levegő- és hőgazdálkodású talajokat kapunk; 

 a szármaradványok elbontásával jelentősen csökkentjük az azokon élő, talajból fertőző 

kórokozók mennyiségét. 

 

A másik feladat, hogy kihasználjuk a baktériumok azon képességét, amely a gyökér 

tömegének növelésével, a gyökérfelület aktivitásának emelésével serkenti a tápanyagok 

felvételét. Emellett élettevékenységük CO2-ot termel, vízzel gyenge savat képez, amely 

szintén oldja a talajból a makro- és mikroelemeket, így oldott tápanyagként a növény 

számára felvehetővé válik. 

A gyökérfelület kolonizálásával a baktériumok – az általuk termelt növényi hormon-

szerű anyagok segítségével – képesek a gyökér hosszanti növekedését serkenteni és a 

hajszálgyökerek mennyiségét növelni. Ezzel nagyobb térfogatú talajból több vizet és több 

tápanyagot tudunk biztosítani a növénynek. 

A gyökér felületén zajló anyagcsere-folyamatokban is kedvező hatásokat érhetünk el a 

baktériumoknak köszönhetően. A beavatkozással képesek lehetünk arra, hogy jobban 

hasznosítsuk a kijuttatott tápanyagokat. 

Az előzőek figyelembe vételével kifejlesztettünk egy olyan kijuttató egységet, amely a 

munkagép helyzetének meghatározásával, képes a táblán belül lehatárolt zónákat kezelni és 

folyamatosan módosítani a kijuttatott mennyiségeket. A precíziós gazdálkodás célja, hogy a 

felhasznált inputanyagot oly módon differenciáljuk, hogy megtörténhessen a hozam 

maximalizálása.  

A felhasznált input 

anyagot nem tábla szinten, 

egy egységes elv alapján 

használjuk fel, hanem a 

táblán belül, a talaj 

adottságaihoz igazodva 

növeljük a termék várható 

hatását. 

A tarlómunkálatok 

tekintetében a visszamaradt 

szármaradványok kezelése a 

célunk. Ennek megfelelően a 

zónákat a visszamaradt 

biomassza mennyiségéhez 

igazodva szükséges kijelölni.  
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Az ilyen menedzsment zónák 

kijelöléséhez használhatjuk a betakarításkor 

- műhold vagy légi felvételek segítségével - 

keletkezett hozamtérképet.  

A hozamtérképes adatgyűjtés előnye, 

hogy az adott évjárat valós 

termésadataihoz igazodik; hátránya, hogy a 

betakarítást követően elvégzett 

tarlómunkák és az ezzel egy menetben 

kijuttatott Phylazonit zónáinak kijelöléséhez 

kevés idő áll rendelkezésünkre. A műhold 

vagy légi felvételek előnye, hogy a 

tenyészidőszakban előre meghatározhatóak 

azok a zónák, amelyek - digitális 

előrejelzések alapján - nagyobb biomassza 

tömeget jósolnak, így a tarlómunkák 

elvégzéséig van kellő idő a kijuttatási 

térképek elkészítéséhez; hátránya, hogy 

nem valós tömegadatok mérésén alapul, 

csupán becsült értékeken. 

A gyökérzóna kezelésénél célunk az, 

hogy a talaj rizoszférájába speciális 

baktériumtörzseket juttassunk, ezáltal 

egyrészt segítve a tápanyag felvételét, 

másrészt csökkentve a patogén kórokozók 

tevékenységét. A kezelési zónákat a 

termelési szintek meghatározásával tudjuk 

kijelölni. A modern lehetőségek 

(talajszkenner) és a talajvizsgálati 

eredmények birtokában illetve a termelő 

tapasztalataira alapozva határozhatjuk meg 

azokat a táblán belüli területeket, 

amelyektől magasabb terméseredményeket 

várunk el. A termőképesség általában 

szoros összefüggésben van a terület 

szervesanyag-készletével.  

Több éves hozamtérkép-adatok 

alapján is kijelölhetünk magasabb és alacsonyabb termőképességű zónákat. Nagy tápanyag 

felvételű zónákban emelt, alacsonyabb tápanyag felvételű zónákban csökkentett baktérium 

számot alkalmazhatunk. Ennél a differenciálási módnál, mivel az a talaj termőképességén 
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alapul, az elkészített kijuttatási térképek 4-5 éven keresztül használhatók, hiszen a talaj 

alapvető tulajdonságai csak hosszabb időtávban változnak. 

A készüléket úgy fejlesztettük ki, hogy alkalmas legyen a már meglévő speciális 

kijuttató egységek kiegészítésére, képessé téve azokat precíziós kijuttatásra olyan 

gazdaságokban is, ahol nincs előzetes fejlesztés a precíziós gazdálkodás irányában. 

 

 

 


