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CÉL 
Mi a célod? 

Tűzd ki, mit kívánsz elérni a programmal, hogy e célt szem előtt tartva vághass bele. A nyilvántartás 

vezetése tisztább képet ad eredményeidről: gazdasági, termelési, szén-dioxid-kibocsátási szempontokból 

is, a növényi sokféleség növelése, a gyomok visszaszorítása, a hatékonyabb inputfelhasználás és 

csökkenő költségek mellett. 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Mi a terved? 

Válaszd ki területeit a Talajreform program eredményeinek méréséhez. 

Például: takarónövények alkalmazása a Talajreform területen, összehasonlítva azzal a résszel, amit nem kezelünk. 

Ne felejtsük el figyelembe venni olyan részleteket, mint például a terület egyedi jellemzői, vagy korábbi művelése, amik 

befolyásolhatják az eredményeket. Ilyen tényező lehet a topográfia, különböző talajművelési technikák, a gyomirtó / 

rovarölő szerek, vetőmagkezelés, mikroklíma stb. 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

ÚTMUTATÓ 
Mit ad a Talajreform program? 

• Táplálja a növényeket és a talajéletet 

• Megvédi növényeidet a kártevőktől és 

betegségektől 

 

Az egészséges talaj pillérei 

1. Tápláld a talajéletet 

2. Tartsd zölden a területeidet 

3. Használj kevesebb szintetikus anyagot 

4. Ösztönözd a diverzitást 

5. Támogasd a hasznos szervezeteket 

6. Minimalizáld a kimosódást 

7. Vidd be az állatokat a rendszerbe 

8. Szabadulj meg az ISZCS szemlélettől 

9. Ne bolygasd a talajaidat 

10. Gondolkozz rendszerben 

 

PROGRAMIDŐZÍTÉS 
Az ötéves időszak egy jó időkeret vizsgálatainkhoz. 

A talaj mikrobáinak számossága és sokszínűsége 

eltérő ütemben növekedhet a korábbi kezelésektől 

és környezeti adottságoktól függően. 

EREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSE 
A lenti táblázatban minden mezőt tölts ki, 

amit tudsz. Érdemes egy területre 

vonatkozó észrevételeinket több éven 

keresztül, szezononként ugyanakkor, 

dátumozva feljegyezni, így követhetőek 

lesznek a változások. A biológiailag 

egészséges talaj ellenállóbb az aszállyal és 

faggyal szemben is. Hasznos, ha 

kezeletlenül, a programból kihagyva marad 

a vizsgált terület egy kisebb része kontroll 

gyanánt, így kiszűrhetőek a szezonális 

hatások.  
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GAZDASÁG – A mérleg 
Egy biológiailag egészségesen kezelt talajon a költségek csökkenthetők és a nyereség növekedhet. 

Kövesse nyomon a hároméves időszak alatt hogyan változnak bevételei a kiadásokhoz képest, forintban 

és arányaikban is. 
 

ELSŐ ÉV 
Költség (Ft/%) 

Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Egyéb program (C) 

Tápanyag    

Gyomirtó szerek    

Rovarölő, gombaölő    

Hozam és minőség    

Profit    

MÁSODIK ÉV 
Költség (Ft/%) 

Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Egyéb program (C) 

Tápanyag    

Gyomirtó szerek    

Rovarölő, gombaölő    

Hozam és minőség    

Profit    

HARMADIK ÉV 
Költség (Ft/%) 

Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Egyéb program (C) 

Tápanyag    

Gyomirtó szerek    

Rovarölő, gombaölő    

Hozam és minőség    

Profit    

NEGYEDIK ÉV 
Költség (Ft/%) 

Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Egyéb program (C) 

Tápanyag    

Gyomirtó szerek    

Rovarölő, gombaölő    

Hozam és minőség    

Profit    

ÖTÖDIK ÉV 
Költség (Ft/%) 

Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Egyéb program (C) 

Tápanyag    

Gyomirtó szerek    

Rovarölő, gombaölő    

Hozam és minőség    

Profit    
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DÁTUM: ……………… TÁBLA: ……………………… IDŐJÁRÁS: ……………………………………………… 

Megfigyelések Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Kontroll (C) 

Növénynövekedés 

(magasság, talajtakaró %) 

pl. 70% -os fedőréteg 

   

Brix mérés értéke 

pl. 12 körül, elmosódott 

vonallal 

   

A talaj illata, színe, állaga 

pl. kellemes talajillat és 

morzsás szerkezet 

   

Előnyös rovarok/állatok 

pl. méhek, katicabogarak, 

pókok, madarak 

   

Szemkitelítődés / 

gyümölcsképzés 

pl. szemek kalászonként 

   

Növények / domináns 

gyomfajok 

pl . 20% libatop 

   

Levél színe 

pl. haragoszöld 
   

Gyökérhossz, a 

gyökerekhez tapadó talaj, 

vérpiros gümők 

   

Beszivárgás vagy 

kimosódás / a talaj 

szivacsossága 

   

A növényi szár 

kitöltöttsége  

pl. a szár erős és nedves 

   

A földigiliszták jelenléte 

pl. 3 giliszta per ásónyom 
   

Egyéb megfigyelések    
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Dátum Megfigyelések Talajreform (A) Jelenlegi program (B) Kontroll (C) 

2018. ápr. 8. 
A földigiliszták 

jelenléte 

7 giliszta per 

ásónyom 
1 giliszta per ásónyom  

2018. aug. 10. 
A növényi szár 

kitöltöttsége 

a szár erős és 

nedves 
a szár puha  
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