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Nanostimulátorok alkalmazásának kilátásai a 
mezőgazdaságban 

Az utóbbi 5-10 év alatt számos országban végzett kutatások nagy fejlődést mutatnak 
ki a nanotechnológiák és nanoszerkezetű anyagok területén. A nanoszekezetű 
anyagoknak a 100 nanométernél kisebb strukturális méretű objektumokat nevezik. 
Ezzel kapcsolatos tevékenységek gyors fejlődése ahhoz vezetett, hogy a XXI. század 
küszöbén új irányzat jött létre. Az új tudomány a nanoméretű dimenziókban zajló 
folyamatokat vizsgálja. A nanotudomány a tudományos-technikai haladás valóban új 
szakaszát tükrözi az anyagok, technológiák és mechanizmusok miniatűrizációjában. 
A nanotechnológiák és nanoanyagok iránti nagy érdeklődés a sokat ígérő jövő 
távlataival magyarázható, amelyek nagy lehetőségeket adnak a gazdaságnak az új 
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazására. A nanotechnológiák gyakorlati 
alkalmazása jelentős előrehaladást jelez az emberi és anyagi erőforrások 
fejlődésében, illetve jelentős pozitív hatást gyakorolhat a bekövetkező század 
társadalmi fejlődésében. Már napjainkban is kialakultak a nanotechnológiai 
feldolgozások perspektivikus innovációs irányzatai a mikroelektronikában, 
számítástechnikában, biológiában, orvostudományban, egészségügyben, nukleáris 
energetikában, bioengineeringben és az agárszektorban. 

Nanoméretű bioaktív fémporpreparátumok 
Az utóbbi időben teljesen új készítmények jelentek meg, amelyeket nem az élettan 
területén fedezték fel, de biológiailag hatásosak. Az egyik ilyen anyag az nanoméretű 
bioaktív fémporpreparátum (NMP). Az orosz kutatók által - hosszú és költséges 
kutató-fejlesztő munka sikereként - született forradalmian új hatásmechanizmusú 
készítmény egy igazi áttörés a termésnövelő anyagok között. Korábban a fém NMP-t 
csak az anyagismeret hagyományos területein használták. Jelenleg Oroszországban 
végrehajtott kutatások fényében a fém NMP preparátumok új alkalmazási lehetőségét 
a mezőgazdaságban találták meg, azok nagy biológiai serkentő hatása miatt. A 
preparátum rendszeres és szakszerű alkalmazásával lényegesen lehet csökkenteni a 
növénytermesztési költségeket és kockázatokat, növelhető az árbevétel és a nyereség. 
A mezőgazdaságban ismert és széles körben használatban levő trágyákhoz és 
adalékokhoz képest, a nanoméretű bioaktív fémporpreparátum teljesen új, nagy 
biológiai hatással rendelkező szer, amelyik a mezőgazdasági termelékenység 
fokozására alkalmas. A preparátumot sikeresen megvizsgálták a 
növénytermesztésben, az állattenyésztésben, a baromfitenyésztésben, a 
haltenyésztésben és a takarmányozásban is. Ez a preparátum jelentősen ösztönzi sejt 
szinten a növények növekedését és fejlődését, elősegíti a mezőgazdasági növények 
hozamának növelését, állattenyésztésben pedig, növeli az állatok szervezetének 



ellenálló képességét a betegségekkel szemben, ami biztosítja a növendék állatok 
felnevelési veszteségeinek csökkentését, a testsúlygyarapodás fokozódását és az 
állategészségügyi költségek csökkentését. 
A meglévő nanoméretű fémporokból leginkább a vaspor alapján készített bioaktív 
preparátumot tanulmányozták, mivel a vas az élőszervezetek mindegyik biokémiai 
folyamatában aktív szerepet játszik. 

Általános információ, farmakológiai tulajdonságok, alkalmazás 
Nanoméretű vaspor – biológiailag aktív preparátum, fekete színű fémpor, 
részecskeinek a mérete 7,6-20,5 nm, a fajlagos felülete (specific surface area) pedig - 
25-45 m2/g. 

A bioaktív fémpor preparátumot az Orosz Mezőgazdasági Minisztériumban 
bejegyezték 000369–ОP számon és az alkalmazását a „K-Uldiferrit” címén engedték 
meg. Az előállításának műszaki feltételeit jóvá hagyták (ТУ №931800-001-
42720760-96). A preparátum bioaktív hatása a különböző fermentumok aktivitásának 
fokozásán alapul. Ez a preparátum mikrorészecskéinek jó felszívódó-képességével és 
felületaktív hatásával magyarázható. 
A nanoméretű vasporpreparátum más készítményekkel használható, az ajánlott 
mennyiségben a preparátumnak mellékhatását nem alapították meg. A preparátumnak 
nincs ellenjavallata. A vas NMP ökológiailag veszélytelen, széles hatású 
immunmodulátor. Az Emberélettani Tudományos Kutatóintézetben, Moszkvában 
végeztek kutatásokat, amelyek során vizsgálták a vas NMP mérgező hatását. A 
mérgező hatásának vizsgálata során nem sikerült megállapítani a maximálisan 
mérgező, maximálisan kibírható, félhalálos (LD50), abszolút halálos (LD100) 
dózisát, bár a vizsgalati dózisok a gyógyászati dózist több mint 100-szorral is 
meghaladtak. A kapott eredmények alapján lehet állítani, hogy a preparátum nem 
mérgező, széles körben használható gyógyászati hatású anyag (GLUSCSENKO, 
1998). 

A nanoméretű vasporpreparátum hatása a mezőgazdasági állatokra 
Állattenyésztésben a nanoméretű vasporpreparátumot kórmegelőző és 
belgyógyászati szerként alkalmazzák vashiányos vérszegénység, gyomor- és 
bélrendszeri betegségek és heveny tüdőbetegségek gyógyításához, a vér hematológiai 
mutatóinak normalizálódásához. A felnőtt állatoknál a vashiány ritkán fordul elő a 
növényi eredetű takarmányok magas vastartalma miatt. Azonban néha a vashiányos 
állapot nagy teljesítményű állatoknál is előfordul. A vashiányos vérszegénység 
gyakrabban a növendék állatoknál mutatkozik. 
A vas biológiai hozzáférhetősége nagymértékben a mikrorészecskék méretétől függ 
és attól, hogy mennyire képes a szervezet redukálni tiszta vasat a kémiai 
vegyületekből (vassókból). Megalapították, hogy a nagy diszperziójú vasporok (a 
részecskék mérete 50-100 mikron) hozzáadása a brojlerek takarmányadagjába 
nagymértékben kielégíti a baromfi mikroelem-szükségletét, és a szulfátokhoz képest 
növekedésserkentő hatást gyakorol. Az állatok takarmányozásában még 
hatásosabbnak bizonyultak a nanoméretű fémporok. A tiszta fém részecskék 
méreteinek 0,04-0,1 mikronig történő csökkenésével az elem biológiai 



hozzáférhetősége 24%-kal növekszik. Ez azzal magyarázható, hogy a nanoméretű 
fémporok teljesen másképpen hatnak a szervezetben, mint a fémsók és azok 
vegyületei. A jelentéktelen mennyiségű fémsók koncentrációja gyenge, rövid ideig 
tartó hatást gyakorol, nagy dózisban pedig mérgező. Az élő szervezetbe kerülve a 
nanoméretű fémporokból hosszú ideig ható ionforrások keletkeznek. A gyomor- és 
bélrendszerbe kerülve a vas-NMP jól felszívódik, a nyirokszervek működését és a 
fehérje-szintézist serkenti, elősegíti a természetes ellenálló képességének növelését, 
ösztönzi az állatok fejlődését és növekedését, fokozza a belgyógyászati szerek 
hatását. A preparátum csökkenti a növendék állatok elhullását és megbetegedési 
arányát, növeli a növekedési ütemét és javítja külső megjelenését. Jelenünkben 
nagyon aktuális probléma az állattenyésztésben az állatok védelme a különböző 
betegségektől, amelyek kapcsolatosak a szervezet ellenálló képessége csökkenésével. 
Ezért az egész világon a viszonylagosan olcsó, ökológiailag veszélytelen, széles 
hatású immun-modulátorok kutatását is folytatják. 
Oroszországban sikeresen végeztek kutatásokat, amelyekben a vas NMP 
preparátumok hatását a mezőgazdasági állatokra (borjú, bárány, malac, szarvasmarha, 
juh, sertés, ló és baromfi) vizsgálták. A preparátum hatását az állatok épségére, 
megbetegedési arányszámára, termelői képességére, a növekedés ütemére és 
fejlődésére állapították meg. 
A nanoméretű vaspor aktivitási sajátosságainak tanulmányozásával kapcsolatos 
kísérleteket két szakaszban hajtották végre. Első szakaszon laboratóriumi viszonyok 
között végezték a kísérleteket. A kísérletek során a preparátum által gyakorolt hatást 
az állatok természetes rezisztenciájára, a növekedés ütemére vizsgálták, valamint a 
hatásos adag nagyságát állapították meg. Kísérletek végén a felbontott állati testet és 
húst állategészségügyi szempontból vizsgálták. A kutatás folyamán kiderült, hogy 
meghatározott portartalmú preparátum szuszpenzió formában történt sokszoros 
használata az állatok számára veszélytelen volt, nem okozott toxikózist, mérgezést 
vagy gyomor, nyálkahártya és bélcsatorna gyulladásos folyamatot. A testek 
organoleptikai becslése arról tanúskodik, hogy a bioaktív preparátum hozzáadása az 
állatok takarmányához nem hat a hús minőségére. 
Második szakaszban a kapott laboratóriumi eredmények megerősítése céljából 
állattenyésztő gazdaságokban hajtottak végre további kutatásokat. A kísérleteket 
Moszkvában, Jaroszlávlban, Tulában és Kemerovo gazdaságaiban, valamint 
Krasznodarszk és Sztavropol vidékén végezték. Kísérleteket folytattak baromfin, 
szarvasmarhán, sertésen és lovon. Ilyenkor használták a preparátum leghatékonyabb 
adagját, amelyet laboratóriumi kutatásokkal határoztak meg. A preparátumot 
hozzáadták a takarmányhoz szuszpenzió, por és tabletta formájában. 
A végrehajtott kísérletek azt mutatták, hogy a nanoméretű fémporpreparátumok a 
mezőgazdasági állatok, halak és baromfi szervezetébe történő beadása lehetővé teszi: 

• a vérben található hemoglobin tartalom növekedését, ami nem kapcsolatos 
valamilyen kóros jelenségekkel vagy tünettel; 

• növendék állatok elhullásának csökkenését 20-30%-kal; 
• a légzési és tápcsatorna megbetegedések számának csökkenését 40-50%-kal; 
• az egészséges növendék állatok számának növekedését 40-50%-kal; 



• a testsúlygyarapodás fokozását 25-30%-kal; 
• a tyúkok tojóképességének, a tojássárgájában levő karotin, A, E és C vitaminok 

tartalmának növekedését; 
• a halak növekedési ütemének a fokozását 15-20%-kal és a tömeggyarapodás 

növekedést 20-25%-kal; 
• a gyógy és kormegelőző állategészségügyi költségek csökkenését 60-70%-kal 

(PAVLOV, FOLMANISZ, 1999). 
A kísérletek azt mutatták, hogy a vas NMP biostimulátorok takarmány-kiegészítőként 
való alkalmazása az állatok életképességét jelentős mértékben javítja és lehetővé teszi 
a magasabb eredmények elérését az élőtömeg növekedésében. A jövedelem 
optimalizálása alkalmával a cél a legnagyobb nyereség vagy bruttó jövedelem 
elérése. Ennek folyamán a nagy termelési érték előállítása mellet a költségek 
csökkentésére is törekednek. Ilyen szempontból az nanoméretű fémporpreparátum 
előnyös helyzetben van, mert az NMP alkalmazásával kapcsolatos költségek a más, 
hasonló hatású hozamfokozó preparátumok (pl. antibiotikumok) költségeihez képest 
jelentéktelenek. Sőt, alkalmazása teljesen veszélytelen és nem hat a hús minőségére. 
Hasonló hatékonyságú hozamfokozó takarmány-kiegészítők között vannak 
környezetszennyező szerek (pl. szintetikus hozamfokozók) és olyanok, amelyek 
alkalmazása szigorúan tilos (hormonok és hormonhatású készítmények) 
(SZOVÁTALY, 1985). 

A vas NMP bioaktivitásának hatása a növénytermesztésben 
A mezőgazdasági növények biológiai termőképessége még nincs teljesen 
kihasználva. Például, a szemes kukorica potenciális termőképessége 27 t/ha. A 
világban maximálisan elért hozamszint 20-23 t/ha. A gazdasági feltételek között a 
kukorica termésátlaga viszont csak 5-8 t/ha érteket mutat. 
A mezőgazdasági növények biológiai termőképességének jobb kihasználása az új 
generációs nanoméretű biopreparátumok alkalmazásával érhető el. A fém NMP 
preparátum alkalmas az egyes stresszállapotok hatásainak elnyomására és ezáltal akár 
teljesen ki is szoríthatja a terméskiesést. A preparátumot a magvak vetés előtti 
kezelésékor használják. Erre a célra mindegyik csávázó gép alkalmas. A magvak 
kezeléséhez a preparátum dózisa néhány gramm/tonna, tehát igen kis 
koncentrációban alkalmazzák. Oroszországban végrehajtott kutatások azt mutatták, 
hogy a nanoméretű fémporpreparátumok használhatók ilyen preparátumokként, 
amelyek a növekedésfokozó tulajdonsággal rendelkeznek. Kísérletek azt mutatták, 
hogy a szaporító anyagok és a vetőmagvak a fém NMP-vel történő kezelése elősegíti 
a mezőgazdasági növények gyökereinek a talajban levő oxigén intenzív elnyelését, 
ösztönzi a magvak növekedési erejét, aktivizálja a fotoszintézist és a magvak 
csírázóképességét. Ennek következtében gyorsul a növények csirázása, növekszik a 
csirázott magvak aránya, ami végeredményben a különböző mezőgazdasági 
növények esetén 10-25 %-os hozamnövekedést idézi elő. A preparátum a növények 
vegetációja mindegyik szakaszán hatással van a biokémiai rendszerekre. A fém NMP 
alkalmazásával a mezőgazdasági termelésben nemcsak a hozamnövekedés elérése 
lehetséges, hanem a mezőgazdasági termékek minőségének jelentős javítása is. 



Például növekszik a burgonyagumó keményítő tartalma és a cukorrépa cukortartalma. 
A gyökerekben és gumókban levő nitrátok tartalmának tartós csökkenése figyelhető 
meg. A napraforgóval végrehajtott kísérletek igazolták, hogy a preparátum 
használatával növekszik a magvak olajtartalma. A preparátum különösen hatásos a 
kedvezőtlen időjárási feltételek mellett. A fém NMP minden közismert 
preparátummal együtt használható és jól illeszkedik a szélesen alkalmazott 
mezőgazdasági technológiákba. 
A nanoméretű biopreparátumok széles körű vizsgálatát különböző éghajlati 
viszonyok között és különböző talajokon folytatták. Pozitív eredményeket Moszkva, 
Kaluga, Belgorod, Cseljabinszk, Kurganszk megyében, Krasznodarban, 
Örményországban, Belorussziában, Lettországban és Üzbegisztánban kaptak. A 
vetőanyag és a talaj, fém bioaktív preparátumokkal való kezelése következtében a 
következő biológiai eredmény figyelhető meg: 

• a magvak mennyiségének növekedése mindegyik kalászban, gyapotcserje 
tokjában stb.; 

• a gabonafélék terméshozamának növekedése 10-15%-kal, zöldségfélék esetén - 
15-20%-kal, zöldtömegnél - 20-30%-kal; 

• mezőgazdasági termékek minőségének javítása; 
• elősegíti a takarmányok tápértekének javítását a zöldtömegben 

nélkülözhetetlen aminosavak számának az emelkedése révén; 
• majdnem teljes mértékben pótolható az aszály által okozott hozamkiesés. 

A nanoméretű fémporok alapján készített preparátumok használata lehetővé teszi a 
növénytermesztésben ökológiailag tiszta termék előállítását, mert a műtrágyákhoz 
képest az NMP alkalmazásánál a hozam növelése a talajok savanyodásával, azok 
eróziós veszteségével nem jár együtt. A preparátum nem szennyezi a talajvizet és 
nem zavarja a biocönózist. Ezenkívül a fém NMP alkalmazása lehetővé teszi a 
felhasználandó műtrágyák mennyiségének csökkenését. Napjainkban az ökológiai 
kérdések a mezőgazdaságban nagyon aktuálisak, mivel az utolsó vizsgálatok szerint a 
mezőgazdaság talán nem kevésbé járul hozzá környezetünk pusztulásához, mint az 
ipar, a közlekedés és az urbanizáció. A talajvizek só-terhelésében a mezőgazdaság 
szerepe meghatározó.  

Összefoglalás 
A preparátum a mezőgazdasági alkalmazásának hatására bekövetkező változások 
igen látványosak és sokrétűek. Az NMP szakszerű használatával tehát csökkenthetők: 

• tápanyag-utánpótlási (műtrágya-hasznosulás stb.),  
• növényvédelmi (szer, munka és terményveszteség stb.),  
• talajművelési (gép, gázolaj, munkaóra stb.), 
• növendék állatok felnevelési veszteségével kapcsolatos, 
• állategészségügyi költségek 

és növelhető: 
• termésmennyiség és minőség (beltartalom, eltarthatóság stb.), 
• termésbiztonság (aszály- és stressztűrés stb.), 
• az állatok szervezetének ellenálló képessége a betegségekkel szemben, 



• állatok testsúlygyarapodása, 
• árbevétel, nyereség és versenyképesség. 

Adatokat összegezve megállapítható, hogy a preparátum alkalmazásával kapcsolatos 
költségek és termelői értékének aránya igen kedvező: rendszeres és szakszerű 
használat mellett akár 1:20! (Tehát az preparátumra költött minden egyes forint akár 
húszszorosan térül meg termelési költségcsökkenés, árbevétel és termésbiztonság-
növekedés formájában!) 
Az eredmények alapján feltehető, hogy az új, viszonylagosan olcsó, ökológiailag 
veszélytelen nanoméretű bioaktív fémporpreparátumok alkalmazása lehetőséget ad az 
előállított termék minőségének javítására, a mezőgazdasági vállalat 
jövedelmezőségének lényeges növekedésére, ami biztosíthatja a piaci 
versenyképességét. 
A preparátum alkalmazása megfelel a kormány agrárpolitikai céljainak, amelyek 
között szerepel, hogy a hazai ellátás biztonságos és megfizethető legyen; 
elterjedjenek a környezetbarát és egészséges termékek előállítását segítő 
gazdálkodási módszerek. 
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