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BEVEZETÉS

A biofumigáció során zöldtrágyanövényeket alkalma-
zunk, amelyek a talajba való beforgatásukat követően 
biocid molekulákat adnak le. A legjobb gyakorlatot több 
ország közreműködésével fejlesztették ki, annak érdeké-
ben, hogy alternatívát nyújtsanak a metil-bromid, egy 
roppant hatékony, de megosztó (és azóta forgalomból 
kivont) kémiai talajkezelő anyag helyett. A biofumigáció 
hatása részben természetes toxikus anyagok felszabadu-
lásán alapul, de emellett a növények zöldtrágyaként ki-
fejtett hatására is épít. A zöldtrágyák és takarónövények 
hatásait két Best4Soil videó és tájékoztató mutatja be.

FONTOS AZ ANYAGOK FELAPRÍTÁSA

A Brassica fajok (pl.: káposztafajok) esetében a növény-
sejtek bomlása során a glukozinolátok átalakulnak toxi-
kus és illékony izotiocianátokká. Minél több sejt bomlik 
le és adja le a glukozinolátokat, annál magasabb lesz az 
izotiocianátok koncentrációja a talajban (Morra & Kirke-
gaard, 2002). Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a biofumi-
gáció hatásos legyen. Emiatt a biofumigációra használt 
növényt a lehető legfinomabbra kell aprítani, mielőtt a 
talajba forgatjuk (1. ábra). Erre a célra a legjobb módszer 
olyan mulcsozó eszközök használata, amelyek pengék 
helyett inkább kalapáccsal vannak ellátva (Matthiessen 
és mtsai, 2004).

A BIOFUMIGÁCIÓ TERMÉSZETES KORLÁTAI

A sikeres védekezéshez szükséges izotiocianát koncen-
tráció a megcélzott, talajban található kórokozók, fonál-
férgek és gyommagvak típusától függ (Klose és mtsai, 
2008). A talajban élő Verticillium dahliae nevű kóroko-
zó jóval ellenállóbb mikroszkleróciumai (kitartóképletei) 

esetében például a Brassica fajok (pl.: káposztafajok) 
nem tudnak elegendő izotiocianátot felszabadítani a si-
keres védelem kialakításához (Neubauer és mtsai, 2014).
A talaj jellege szintén fontos tényező, ha biofumigációt 
alkalmazunk védekezésként. A lazább szerkezetű, ala-
csony szervesanyag-tartalmú talajok esetén hatásosabb 
ez a módszer (Kirkegaard, 2009). A szerves anyagok 
megkötik az izotiocianátokat (adszorbeálják), melyek 
emiatt kevésbé fejtik ki hatásukat a talajban található 
kórokozókkal és fonálférgekkel szemben. Vagyis minél 
alacsonyabb a talaj szervesanyag-tartalma, annál kisebb 
mértékben következik be az izotiocianátok adszorpciója. 
A lazább szerkezetű, vagyis a nagyobb részben homok-
ból álló talajokban jobban diffundálnak a toxikus hatású 
gázok.

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOFUMIGÁCIÓS 
TERMÉKEK

Az izotiocianátok talajbeli mennyiségének növelésére 
egy másik módszer a bizonyos káposztafélékből (Bras-
sica sp.) származó, magas glukozinolát-tartalmú zsírta-

1. ábra: Minél fino-
mabbra mulcsozzuk 
a növényeket, annál 
gyorsabban és annál 
nagyobb mennyiségű 
izotiocianát szabadul 
fel.

2. ábra: Példa egy zsírtalanított magőrlemény- 
ből készült szerves trágyára.

BIOFUMIGÁCIÓ: GYAKORLATI TUDNIVALÓK, 
ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK
Ez a tájékoztató kiegészítő információkat tartalmaz a biofumigációról szóló Best4Soil videóhoz: 

Gyakorlati tudnivalók, előnyök és hátrányok

https://best4soil.eu/videos/11/hu

Szerzők: Vincent Michel (Agroscope, Svájc), 
Miguel de Cara García (IFAPA, Spanyolország)
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3. ábra: Zsírtalanított mustár 
magűrlemény-pellet a talajba 
történű beforgatás elűtt.

4. ábra: A zsírtalanított mustár 
magűrleményt folyadék 
formájában is hozzáadhatjuk a 
talajhoz, akár a termény ülteté-
sét követűen is.

NEMCSAK A BRASSICA FAJOK

A „biofumigáció“ kifejezés eredetileg egyes Brassica 
vagy rokonfajok termesztésére, aprítására és talajba való 
beforgatására vonatkozott, aminek eredményeként a 
növényi szövetekben található glukozinolátok hidrolízi-
se során izotiocianátok szabadulnak fel (Kirkegaard és 
mtsai, 1993). A biofumigáció céljára azonban használha-
tóak a tarka cirok (Sorghum bicolor) és a tarka cirok-szu-
dáni fű hibridek (S. bicolor x S. sudanense) is, amelyek 
nagy mennyiségben tartalmaznak durrint. Ez egy olyan 
vegyületet, amely toxikus hidrogén-cianiddá (más néven 

ciánhidrogén) alakul (de Nicola és mtsai, 2011). Mindkét 
faj jól adaptálódott a magasabb hőmérsékleti viszony-
ok közötti növekedéshez (5. ábra). Ebből fakadóan ki-
fejezetten jól termeszthetőek Európa déli régióiban (6. 
ábra). Egy másik előnyük, hogy mivel fűfélék, különösen 
jól illeszthetők a zöldségtermesztő rendszerek vetésfor-
góiba.

A biofumigációra vonatkozó további információk az 
EIP-AGRI mini kiadványában találhatók:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/9_eip_sbd_mp_biofumigation_final_0.pdf 
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5. ábra: Tarka cirok-szudáni fű 8 
héttel a vetést követűen.

6. ábra: Szudáni fű nyáron 
(> 35 °C) Dél-Spanyolország-
ban.

lanított magőrlemények alkalmazása (Patalano, 2004). 
Ilyen termékek elérhetőek kereskedelmi forgalomban és 
a legtöbb esetben szerves trágyaként forgalmazzák őket 
(2. ábra). Emiatt ezeknek a termékeknek a hatásossága 
nem ismert, mivel a bejegyzett peszticid termékekkel 
ellentétben nem esnek át hatékonysági vizsgálatokon. 
Azonban a talajhoz adható magőrlemény mennyisége 
a tápanyag-tartalmából fakadóan korlátozott, elsőként 
általában a nitrogéntartalom miatt.
Ha túl sok magőrleményt használunk, az túlzott trágyá-
záshoz vezethet, és potenciálisan egyes tápelemek (pél-
dául a nitrát) kimosódásához.
A magőrleményből készült termékeket leginkább pel-
let vagy por formájában (3. ábra), kiszórással juttatják a 
talajba a haszonnövény vetése előtt. Amikor a talajban 
lévő vízzel érintkeznek, a glukozinolátok átalakulnak izo-
tiocianáttá. Ilyen termékek alkalmazása után az öntözés 
felgyorsítja ezt a folyamatot, emellett segíti az izotiocia-
nátok diffúzióját és szétterjedését a talajban.
Az izotiocianátok alkalmazásának egy másik lehetséges 
módja a folyékony, Brassica magőrlemény termékek hasz- 
nálata (4. ábra). Ebben az esetben a magőrleményt az 
alkalmazás előtt kezelni kell. A kezelés során a glukozi-
nolátok izotiocianátokká alakulnak át, majd folyadékban 
oldják fel őket, amelyet egy csepegtetéses öntözőrend-
szer segítségével juttatnak a talajra.
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