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A talajoltás jelentősége a borsónál
Mit jelent a borsó oltása? 

- magoltást és talajoltást is lehet végezni Rhizobium leguminosarum baktériumokkal 

Hogyan alakulnak ki a gümők a különböző oltások következtében?

- magoltás következtében elsősorban a gyökérnyaknál alakulnak ki a gümők (elsődleges gümők)  

- talajoltásnál a főgyökértől távolabb eső, később kifejlődő oldalgyökereken segítünk rá a gümőzésre a második,    

harmadik, stb. gümőzési ciklusban

Mi a gümőképzés biológiája? 

- a növény nitrogén ellátását biztosítja a gümőképződés

- rendkívül energiaigényes folyamat

- gümőképződés N-éhező növénynél indul be és addig tart, míg a képződött gümők el nem tudják látni a 
szükséges  mennyiségű nitrogénnel a növényt (mérsékelt nitrogén műtrágyázás) 

Összefoglalóan miért hatékony a talajoltás borsó esetében?

- lényegesen javul a gümőzés hatékonysága,  biztonsága

- általában jelentős terméstöbblet tapasztalható

- több gümő – magasabb fehérjetartalom



BIOFIL Borsó talajoltó baktérium készítmény 



A pillangósvirágúak (Fabaceae, Leguminosae) családjának néhány 
fontosabb nemzetsége és a szimbionta rhizobiumok

• szója – Glycine max: Bradyrhizobium japonicum 

• Bradyrhizobium diazoefficiens

• B. elkanii, Sinorhizobium fredii, B. huanghuaihaiense, B. yuamingense, 

• B. liaomingense, stb.

• borsó – Pisum sativum: 

• bükköny – Vicia spp.:  

• lóbab – Vicia sativa: Rhizobium leguminosarum bv. viciae (BIOFIL Borsó)

• lednek – Lathyrus spp.: 

• lencse – Lens culinaris: 

• lucerna – Medicago spp.:

• somkóró – Melilotus spp.:  Sinorhizobium meliloti

• görögszéna  – Trigonella sp.:

• csillagfürt – Lupinus spp.:   Bradyrhizobium lupini

• here – Trifolium spp.:  Rhizobium trifolii

• kerep – Lotus spp.: Mesorhizobium loti



+ 

Mándi és Szűcs (2015) A borsó rövid rendszertani kivonata



a talaj leromlott szerkezete, 

A gümőképződés és nitrogénkötés főbb akadályozó tényezői

pangó víz, tömörödött talaj, stb.

• nem megfelelő talaj pH-érték:

ne legyen túl alacsony a pH ( 5,5 pH alatt)

• rossz oxigén ellátottság a talajban:

• túl sok könnyen felvehető nitrogén a talajban:  N műtrágya, istállótrágya, stb.

• beteg gyökérzet, csíranövény korban különösen 

• nem megfelelő talajhőmérséklet, nedvességtartalom

• stb.



https://farmdocdaily.illinois.edu/2018/06/seedling-diseases-of-soybeans.html

https://www.mississippi-crops.com/2012/05/03/soybean-seedling-disease-identification-pythium-damping-off-and-root-rot/
Pythium és Rhizoctonia kártétel szója csíranövényen

• a csírán és a csíranövényen károsító: Rhizoctonia solani, Fusarium
spp., Pythium sp.)

• a gyökerek fehérpenészes rothadása (Sclerotinia sclerotiorum, 
Fusarium solani), edénynyaláb elhalás és hervadás (Fusarium
oxysporum)

• fómás szártő- és gyökérrothadás (Phoma pinodella) 

Néhány borsó betegség

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Novenyvedelem/ch19.html









BIOFIL Borsó talajoltó baktérium készítmény 
✓Rhizobium leguminosarum törzset tartalmaz.

✓Speciálisan a borsó növényen a gümőképződést serkentő 
talajoltó anyag! 

✓ A BIOFIL Borsó ajánlható a borsón kívül bükkönyökre (Vicia
nemzetség), lóbabra (Vicia sativa), szegletes lednekre is!

✓A hatékony kezelés érdekében BIOFIL Normál vagy BIOFIL   
Savanyú talajoltó készítménnyel együtt javasolt! (Azospirillum
baktériumok: serkentik az oldalgyökér képződést, a 
gümőképződést és a gümők működését.) 

✓Támogatja a borsó fejlődését és növekedését. 

✓Hatására a növény stressztűrőbb és egészségesebb lesz. 

✓Használata szignifikánsan nagyobb terméstöbbletet 
eredményez! 



Mikrogranulált biológiai talajoltó készítmény új és
egyedülálló mikorrhiza-képző gombafajból :
Glomus iranicum var tenuihypharum

Koncentrált mikrogranulátum formula: 1.5 gr/cm3

Kifejezetten gabonafélék, hüvelyesek számára
kifejlesztett termék. 
Dózis: 10 kg/hektár

Resid MG

A növekedési lehetőségek
maximalizálása
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A mikorrhiza gomba és a növény-talaj rendszer





BIOFIL Borsó talajoltó baktérium készítmény – regulátor 
kísérletek eredményei 2014.
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BIOFIL Borsó talajoltó baktérium készítmény – Farkas Kft. 
2015. EREDMÉNYEK

•Termésátlagok: 

•Velő borsó (zöldborsó vetőmag): 2, 4 és 2, 7 t/ha

•Takarmány borsó: 4, 1 t/ha



EREDMÉNYEK 2016.

• BORSÓ 2016.

• Helyszín: Jászdózsa, Gyenes Kft.

• (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

• Növény: takarmány borsó Salamanca

• Kezelés: BIOFIL Normál talajoltó baktérium

• készítmény (1l/ha),

• BIOFIL Borsó talajoltó baktérium

• készítmény (0,2 l/ha)

• Terméseredmény: 4,2 t/ha



• https://www.youtube.com/watch?v=QhXKS8FWsq0



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


