
A gazdaságod szerves része



Elkötelezetten dolgozunk 
a gazdaságod jövőjéért
A 21. században elszakadtunk attól a gondolattól, hogy 
földjeinken nem csak árukat állítunk elő, hanem elsősorban 
élelmet termesztünk. A fogyasztói igények, a jelenlegi gazdasági 
helyzet és a klímaváltozás három oldalról is arra késztetnek 
minket, gazdálkodókat, hogy átgondoljuk, mit, mennyiért és 
hogyan termelünk.

A Talajreform program ezekre a kérdésekre kínál tudományosan 
megalapozott, gyakorlatban működő, gazdaságra szabott 
válaszokat. Megoldásaink egyesítik magukban a talajmegújító 
gazdálkodás és a precíziós agronómia előnyeit, létrehozva egy 
olyan rendszert, amely növeli a jövedelmezőségedet és felkészíti 
gazdaságodat a jövő kihívásaira.



10 LÉPÉS, HOGY TALAJMEGÚJÍTÓ GAZDA LEGYÉL

Szemléletünk
1. Tápláld a talajéletet!
Adj szerves trágyát, vagy az általunk fejlesztett CarbonKick szerves  startert talajaidnak 

 2. Tartsd zölden a területeidet!
    Ha a szervesanyag-tartalom emelkedik, talajaink víztartó képessége is fokozódik

   3. Használj kevesebb szintetikus anyagot!
            A mikrobiális oltóanyagok segítik a mész, illetve egyéb mikroelemek felvételét is

     4. Ösztönözd a diverzitást!
           Egy egészséges ökológiai rendszerben nem okozhatnak gondot a kártevők vagy a  kórokozók

                      5. Támogasd a hasznos rovarokat és madarakat!
                 Biztosíts egész évben folytonos talajtakaró szármaradványokat: menedéket adsz vele a helyi élővilágnak

                   6. Minimalizáld a kimosódást!
                 Takarónövényekkel csökkentheted a tápanyag kimosódást, és optimalizálhatod nitrogén-kijuttatásod

        7. Vidd be az állatokat a rendszerbe!
            A legeltetés ösztönzően hat a gyökérváladék képződésre, így stimulálva a mikrobiális életet

     8. Szabadulj meg az I.SZ.CS. szemlélettől!
         A fejlődés legnagyobb gátja, ha nem próbálod ki, mert “így szoktuk csinálni”

   9. Ne bolygasd a talajaidat!
    A minimum műveléshez és direktvetéshez kisebb erőgépek is elégségesek – 
   az alacsonyabb költségek minden ponton megjelennek

10. Gondolkozz rendszerben!
Az intelligens gazdálkodó tiszteli talajait és dolgozik azok egészségén. Az utolsó szót 
mindig az anyatermészet fogja kimondani 
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Ne szégyellj profitorientáltan 
gondolkodni

Úgy tehetsz a talajod egészségéért, 
hogy közben a pénztárcád vastagabb 
marad. Vesd össze az 
inputköltségeidet a profitoddal! 
Mennyit költesz növényvédő szerre, 
műtrágyára, gázolajra? Mennyit tudsz 
spórolni a takarónövényed 
legeltetésével? Nem kell azonnal 180 
fokot fordulni minden területen, de 
állíts be többféle kísérletet, 
és számolj utána!

TALAJREFORM PROGRAM

TMMG szaktanácsadás

Széleskörű megoldás egyedi 
problémákra

A talajmegújító gazdálkodás – 
amely ugyanúgy támaszkodik a 
biológiai, mint a fizikai és kémiai 
törvényszerűségekre – orvosság 
mind a sívó homokra, mind a 
tömörödött, belvizes talajokra. 
Két alapelvet tarts mindig szem 
előtt: folyamatos élő növényi 
borítás az év 365 napján, és 
minél kevesebb talajmunka.

www.talajreform.hu hello@talajreform.hu  
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TMMG tudásanyag és videótár
A talajmegújító gazdálkodás egy 
egyszerű koncepció, azonban sok 
tanulást igényel. A szezonok során 
összeszedett tudásunk mindig 
rendelkezésedre áll honlapunkon. 
Kereshetsz cikkeink között, vagy 
böngészheted az oktatóvideóinkat.

Várunk rendezvényeinken
Országszerte tartunk bemutatókat 
Neked azokkal, akiknek már bevált a 
talajmegújító gazdálkodás, hogy első 
kézből tudd meg, nekik hogy sikerült.

TUDÁSTÁR, KONFERENCIA, RENDEZVÉNYEK

Folyamatosan bővülő 
tapasztalatok

Talajegészség Konferencia
Éves konferenciánkon megtudhatod, 
miért és hogyan érdemes a 
talajmegújító gazdálkodásra váltani. 
Neves külföldi és magyar előadók, 
gazdák, és kutatók mesélnek az 
átmeneti időszakkal kapcsolatos 
tapasztalataikról és a bekövetkező 
változásokról – a talajban, 
az agrotechnikában és 
természetesen a fejekben.



Az alsó 2 szint a passzív immunitáson 
és a kiegyensúlyozott kémián alapul.

Az felső 2 szint az aktív immunitáson 
és az életerős biológián alapul.

A NÖVÉNYEGÉSZSÉG PIRAMISA

Készült John Kempf ábrája alapján: 
www.advancingecoag.com/plant-health-pyramid



Megnövelt másodlagos anyagcseretermék szintézis
A növény immunreakcióit (szerzett [SAR] és indukált [ISR] rezisztencia) a növény mikrobiomjában levő mikrobák indítják 
el mind a rizoszférában, mind a filoszférában, vagy más immunreakciók által, amelyek megnövelik az immunvegyületek 
koncentrációját és a másodlagos növényi metabolitokat.
A növények fokozott ellenállást építenek ki a bogarak egész rendjével szemben, belértve a cserebogár fajokat, amerikai 
kukoricabogár, karimáspoloskák, burgonyabogár, uborkabogár, márványospoloskák, továbbá a fonálférgek ellen, mint a 
gyökérgubacs fonálféreg, és a vírusokkal szemben is.
A növényeknek a megfelelő mikrobákra van szükségük a növényi mikrobiomból,  hogy kiváltsák az immunválaszt, és elérjék 
ezt az egészségi állapotot.

Megnövelt lipidszintézis
A növények táplálékuk nagy részét mikrobiális metabolitok formájában veszik fel, amelyek rendkívül energiahatékonyak, 
így a többletenergia tárolását lipidek formájában fogják megoldani.
A növények fokozott ellenállást alakítanak ki a levegőben terjedő gomba- és baktériumkórokozókkal szemben, például a 
peronoszpóra, lisztharmat, fitoftóra, tűzelhalás, rozsda, bakteriális fertőzések és foltok ellen is, amelyet a levélre érkező 
baktérium által termelt fehérjebontó enzim okoz, mivel az egészséges levél felületének viaszossága és olajossága pajzsként 
gátolja az enzimek működését.
A növényeknek nagyon agresszív mikrobiomra van szükségük a rizoszférában, hogy táplálékuk nagy részét felvehessék 
mikrobiális metabolitok formájában, és elérjék ezt az egészségi állapotot.

Teljes fehérjeszintézis
A növénynek az összes oldható nitrogénvegyületet aminosavakká és teljes fehérjévé kell átalakítania, oly módon, hogy a 
növényben lévő összes nitrogén 100%-a teljes fehérjévé alakuljon minden 24 órás fotociklus alatt. Ennek folytán minden 24 óra 
után kiürül az ammónium és a nitrát is a növényi nedvből.
A növények ellenállóvá válnak az egyszerű emésztőrendszerrel rendelkező rovarokkal szemben, különösen a lárvák és 
szúró-szívó szájszervű rovarok, a káposztát és kukoricát támadó lepkehernyók és molyok, kabócák, a levéltetvek, molytetvek, 
liszteskék és tripszek ellen.
A növények megfelelő mennyiségű magnéziumot, ként, molibdént és bórt igényelnek ahhoz, hogy elérjék ezt az egészségi 
állapotot. A bór közvetlenül nem vesz részt a fehérjék szintézisében, de hozzájárul a kártevőkkel szembeni további 
rezisztenciához.

Teljes fotoszintézis
A fotoszintézis mennyisége 150-600% között bármekkorát növekedhet, a szénhidrát-profil pedig nagyrészt összetett 
szénhidrátokká alakul, kevesebb könnyen lebomló cukorot hagyva a növényi nedvben. 
A növények ellenállóságot fejlesztenek ki a talajban élő gombás fertőzésekkel szemben, például a verticillium, fuzárium, 
rizoktónia, pythium, fitoftóra, és más fajokkal szemben.
A növények megfelelő mennyiségű magnéziumot, vasat, mangánt, nitrogént és foszfort igényelnek ahhoz, hogy elérjék 
ezt az egészségi állapotot. A foszfor ugyan nem vesz részt közvetlenül a foto-szintézisben, de fontos a megnövekedett 
cukortermeléshez szükséges fotoszintát anyagcserében.
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Hogy tudd, mi van a talpad alatt
A jövedelmező gazdálkodás alapja a talaj 
– azok a rendszerek, amelyek erre 
épülnek, a csúcstechnika és az 
inputanyagok garmadája nélkül is 
sikeresek lehetnek. Talajvizsgálati 
megoldásainkkal nem a talajod jelenlegi 
állapotára koncentrálunk, hanem azt 
szeretnénk megtudni, hogyan fognak a 
talajaid reagálni a beavatkozásokra, 
legyen szó tápanyagról, talajjavításról 
vagy művelésről.

TALAJVIZSGÁLAT

Változó talajok,
változó gondolkodásTalajodra szabott 

mintavétel

Akkreditált 
laboranalízis

Térinformatikai 
feldolgozás

Tápanyag- 
gazdálkodási terv

Bővített, szűkített, 
és egyedi csomagok

Egyedi laborvizsgálat verhetetlen áron
A hazánkban elterjedt bővített vizsgálat 
mellett laborvizsgálati csomagunkban 
azokra a tényezőkre fókuszálunk, 
amelyek kifejezik a talaj dinamizmusát. 
A kationkicserélő kapacitás, az összes 
szervesanyag-tartalom, a leiszapolható 
rész és a térfogatsúly még pontosabb 
képet festenek a talajodról, így biztos 
kézzel tervezhetjük meg a meszezést, a 
takarónövény-keveréket vagy a 
tápanyag-kijuttatást.

Hazánk talajai egy dologban egyformák: változatosak. Úgy segítünk 
kihasználni a heterogenitást, hogy közben a talajjavításra is odafigyelünk.

www.talajreform.hu hello@talajreform.hu  
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CROPIO™ rendszer

Egy műholdas gazdaságirányítási 
rendszer, amit imádni fogsz
A Cropio™ rendszerrel a mezőgazdasági 
területeidről készült műholdfelvételekre 
alapozva, valós időben ellenőrizheted 
növényeid állapotát, és azonosíthatod a 
problémás zónákat.

Előrejelzések és riasztások
Az időjárás, az állomány kondíciója és 
a talajadatok alapján rendszerünk 
megbecsüli a termésátlagot. A térben 
és időben is kiterjedt adatsoroknak 
köszönhetően összehasonlíthatod az 
egyes évjáratok hatását vagy akár a 
választott hibridek teljesítményét.

Nagy felbontású műholdképek
A naponta frissített közepes, és a hetente 
kétszer letöltött nagy felbontású NDVI 
felvételek segítségével azokat a változásokat 
is észreveheted a tábláidon, amelyeket a 
földön állva nem láthatsz. Néhány 
kattintással elkészítheted a differenciált 
tápanyag- kijuttatási feladatokat és 
áttöltheted azokat munkagépeidbe.

Ellenőrizd tábláid állapotát, 
bárhol, bármikor



A növényinedv-analízis segítségével 
pontosan látod, hogy melyik tápanyag 
milyen mennyiségben és arányban van 
jelen a növény szervezetében, 
megmutatva a valós tápanyag-felvételt. 

NÖVÉNYINEDV-ANALÍZIS

Eredmények 72 órán belül, 
beavatkozás azonnalPontos vérkép 

növényeidről

Akkreditált 
laboranalízis

Mintavételi 
jegyzőkönyv

Szaktanács 
mintavételtől 
a kezelésig

20 paraméter
72 órán belül

Avatkozz be időben 
és  pótold a növényed számára 
létfontosságú tápanyagokat!
A klasszikus növényvizsgálati 
eljárással szemben (amely a 
szárazanyagból történik) 3-4 héttel 
a hiánytünet kialakulása előtt 
megmutatja, hogy a növény mely 
tápanyagokat képes felvenni a 
talajból, és melyeket képes aktívan 
felhasználni a fejlődéshez, így a 
talajvizsgálattal kombinálva teljes 
képet rajzol a növénytáplálás 
dinamikájáról.

www.talajreform.hu hello@talajreform.hu  
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5 éves szerződéssel kínált csomagjaink



TILLAGEMIX TAKARÓNÖVÉNY KEVERÉKEK

Zöldtrágya helyett mondd: 
TakarónövényekVess véget az 

eróziónak

Védekezz az aszály 
és a belvíz ellen is

Nyomd el a 
gyomokat

Indítsd be 
a tápanyag 
körforgást

Használd 
kevesebbet 
munkagépeidet

Vas helyett gyökér, 
dízel helyett gyökérváladék
A túlművelt, fedetlenül hagyott talajoknál 
a gravitáció és a lehulló csapadék elegendő 
erővel rendelkezik a tömörödéshez.
A talaj felszínén lévő szerves maradványok 
elnyelik a csapadék és gépi taposás erejét.  
A jól megválasztott takarónövény-keverék 
lazítja a talajt a sekélyebb és mélyebb 
rétegekben is, és talajfelszínt is gazdagon 
ellátja szármaradványokkal, miközben 
a versengés, allelopátia, csírázásgátlás, 
valamint a talaj mikrobiális összetételének 
megváltoztatásával elnyomja a gyomokat.

Veled vagyunk 
a szármaradványok rengetegében
Járd végig az utat velünk! Mint 
ahogy nincs két egyforma talaj, úgy 
nincs két egyforma gazdaság sem, 
így ezt a technológiát a saját 
területeden, a gyakorlatodban kell 
kialakítanod. Csapatunk 2014 óta 
azon dolgozik, hogy a hazai 
körülményekre adaptálja a 
takarónövény-technológiát – 
értsd meg a szemléletet, 
vond be a csapatodat, 
kezdj bele és mi segítünk!

www.talajreform.hu hello@talajreform.hu  
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A talaj takarva él igazán. A „parlagon” hagyott 
talaj a vélekedéssel ellentétben nem pihen – 
folyamatos takarásra és élő gyökerekre van 
szükség ahhoz, hogy a rendelkezésre álló 
szenet, napfényt, csapadékot és tápanyagokat 
hasznosítani tudjuk a területünkön.
A stratégiai tervezés és a lehetőségek számba- 
vétele kulcsfontosságú a sikerhez – legyen szó 
az időzítésről, a keverék kiválasztásáról, a 
vetésről, avagy a megsemmisítés módjáról.
A koncepció és a gyakorlat két külön dolog – ha 
megértettük, hogy miért takarónövényezünk, 
azonnal lássunk neki a hogyan kidolgozásának. 
Minden gazda és minden parcella egyedi, így 
nincs egységes sikerrecept.
A legfontosabb mondat, amit minden 
takarónövényezéssel foglalkozó gazdatársnak 
meg kell jegyezni: 

„Figyelj épp úgy takarónövényeidre, 
mint a főnövényeidre!”

1. lépés: Milyen növény elé
   takarónövényezünk?

2. lépés: Mi a célunk a
   takarónövénnyel?

3. lépés: Milyen keverékre van
   szükségünk?

4. lépés: Lekerült a főnövény –
    jöhet a talajművelés 

5. lépés: A takarónövény nem
   fog kikelni a zsákban – vessük el!

6. lépés: Tápanyag-utánpótlás

7. lépés: Megsemmisítés

8. lépés: A főnövény vetése

BŐVEBB INFÓ: takaronovenyek.hu



Használd ki a 
talajodban rejlő potenciált!
A granulált CarbonKick szerves starterek 
könnyen szállíthatóak, tárolhatóak és 
kijuttathatóak. Az ország 3 pontján 
elhelyezkedő raktárainknak köszön-
hetően akár 48 órán belül kézhez 
kaphatod a termékeket.

CARBONKICK SZERVES STARTEREK

Talajegészség
minden szemcsébenEgyszerűen 

kezelhető

Táplálék a 
talajéletnek

Egységes 
beltartalom

Tápanyagok 
szerves-szén 
mátrixban

Nincs lekötődés vagy 
kimosódás

Fokozd a tápanyag-felvételt!
Hazánk legnagyobb és legmodernebb 
szervesanyag- központjából származó 
termékeink egységes beltartalmuknak 
köszönhetően könnyen beilleszt- hetőek 
a Te tápanyag-utánpótlási programodba. 
A szénmátrixnak hála a tápanyagok 
folyamatosan elérhetőek a növény 
számára, lekötődés és kimosódás nélkül.

Tápláld a talajodat!
A CarbonKick starterek legalább 50% 
szerves anyagot tartalmaznak, amely 
könnyen emészthető táplálék a talaj- 
lakóknak, így nyüzsgő mikrobiális 
közösséget alakíthatsz ki a magárok 
körül. Az aktív biológia segíti a stabil 
szerves anyag szintjének növekedését, 
valamint javítja a talaj tápanyagkör-
forgását, vízgazdálkodását és a fizikai 
tulajdonságokat.

www.talajreform.hu hello@talajreform.hu  

Ha már készen állsz arra, 
hogy elindulj a TMMG szemléletű 
tápanyag-gazdálkodás útján, 
akkor mi megadjuk a kezdő lökést 
CarbonKick starter családunkkal.
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FUNGI
Kiterjesztett gyökérhálózat
Huminsavas starterünk 
felületét a gyártás során 
mikorrhiza gombákkal 
vonjuk be, így a növény 
táplálása mellett 
sokszorosára növeli 
a gyökér által 
elérhető talaj térfogatát.

Nitrogén       4,50%

Foszfor       9,00%

Kálium       2,00%

Kalcium       7,00%

Magnézium       0,50%

Vas       0,08%

AMINO
Energiaáramlás felsőfokon
Az állati aminosavakat 
tartalmazó csirketrágyához 
növényi aminosavas 
készítményt adunk, 
így hatalmas energia- 
előnyhöz juttatjuk növényt, 
és a tápelemek áramlását 
is beindítjuk.

Nitrogén       6,00%

Foszfor       3,00%

Kálium       5,00%

Kalcium     10,00%

Magnézium       0,50%

Vas       0,05%

MICRO
Stresszoldás algával
A magas kálium- 
és kéntartalmú trágyát 
algával és mikroelemekkel 
tuningoljuk, amelyek 
kiemelkedő tápanyag- 
hasznosulást eredményeznek 
és segítik a növényi 
hormonszabályozást.

Nitrogén       3,00%

Foszfor       3,00%

Kálium     10,00%

Kalcium     16,00%

Magnézium       0,03%

Vas       0,03%



www.talajreform.hu

hello@talajreform.hu

Szaktanácsadás:
Kökény Attila

+36 20 248 43 43

Vincze Ambrus
+36 30 755 04 49

Molnár Tamás
+36 70 943 43 81

Kereskedelem:
Diriczi Zsombor

+36 30 645 62 57
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