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21. században elszakadtunk attól
a gondolattól, hogy földjeinken

élelmet termesztünk, és nem csak árukat
állítunk elő. A fogyasztói igények, a
gazdasági helyzet és a klímaváltozás
három oldalról is arra késztetnek minket,
gazdálkodókat, hogy átgondoljuk, hogy
mit, mennyiért és hogyan termelünk.
A talajegészség azonban nem csupán
a kirakós egy hiányzó része – át kell
rendeznünk ahhoz az egész képet, hogy
működjön a rendszer.

A Talajreform csapata erre kínál
kipróbált, tudományosan megalapozott,
gyakorlatban működő, gazdaságra
szabott megoldásokat. 2014 óta
foglalkozunk a mezőgazdasággal, és
bármibe is fogtunk, mindig a talaj volt
a középpontban. Igyekeztünk össze-
szedni azokat a tapasztalatokat, amelyek
jövőállóvá – azaz jövedelmezővé,
hatékonnyá és ellenállóvá – teszik
gazdaságodat.

Munkánkat a talajegészség 5 alapelve
vezérli, abban segítünk, hogy ezeket a
saját területeden tudd alkalmazni.
Hiszünk abban, hogy a legjobb befek-
tetés a talajaid megújítása, és bízunk
benne, hogy gazdaságod szerves része
lehetünk.

Diriczi Zsombor
Ügyvezető

Démétér Biosystems Kft.
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A célunk az, hogy tanácsainkkal és
termékeinkkel segítsük a szervesanyag-
tartalom emelését, a tápanyag-, növény-
védő szerek és a gázolaj-felhasználás
csökkentését. Rendszerünkben először a
talajt tápláljuk, így a talaj tudja táplálni
a növényt, ami pedig cserébe serkenti a
talajéletet. Így létrejön egy olyan, a ter-
mészetet utánzó körforgás, amely egy-
szerre ellenálló és jövedelmező.

Ahhoz, hogy ne éhezzenek a talajaink,
komplexen kell gondolkodnunk. A direkt-
vetés, a takarónövények alkalmazása, a
szármaradvány kint hagyása a területen,
mind-mind összefüggenek.
Ez egy öngerjesztő folyamat, olyan, mint
egy hegytetőről leguruló szikla, ami elő-
ször lassan, majd végül szélsebesen szá-
guld le a hegyoldalról. Ahogy ebben a
rendszerben elkezdünk gondolkodni, majd
alkalmazzuk a fogásokat, egyre nagyobb
lendülettel fog talajaink egészsége
javulni. Éljünk úgy, mintha holnap
meghalnánk, de gazdálkodjunk úgy,
mintha örökké élnénk.

Tom Robinson
ausztrál gazdálkodó

Talajreformnál tudásunkkal és
rendszerszintű megoldásainkkal

segítünk Neked a talajegészség
5 alapelvének alkalmazásában a saját
gazdaságodban. Munkánk alapvető
eleme az oktatás, amely a konzultációk
mellett farmlátogatásokat, gazdaságra
szabott képzéseket, részletes tech-
nológiai leírásokat és tudásátadást is
magában foglal. Ha mindannyian értitek,
hogy mi a cél, akkor könnyedén hozzá
tudjátok adni a saját szakértelmeteket
és tapasztalatokat a mi tudásunkhoz,
így lesz az inputintenzív gazdálkodásból
egy tudásintenzív rendszer.

Az egyik legfontosabb, hogy mindig
legyen valamilyen takarás – gondolok itt
a fennhagyott szármaradványra. Emellett
mindig legyen valami zöld a területeden,
ami folyamatosan életben tartja a talajt.
Az igazi keverőmunkát, a tápanyagok
bekeverését a giliszták végzik, ám ők azt
szeretik, ha nem forró és nem száraz a
talaj, hanem hűvösebb, nedvesebb,
ehhez pedig az kell, hogy megmaradjon
a szármaradvány a felszínen, így biztosít-
va a gilisztáknak komfortos közeget.

Dale Strickler
Green Cover Seed, USA

Szemléletünk
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A talaj általában 45% ásványi anyagot
(homok, iszap, agyag), 5% szerves anya-
got, 25% vizet és 25% levegőt tartalmaz.
A víz és a levegő a pórusterekben, az
aggregátumok között található. Az idő
előrehaladtával a talajművelő eszközök
csökkentik, és végül teljesen meg-
szüntetik a pórustereket, így romlik a be-
szivárgás és megsemmisülnek a bio-
lógiai ragasztók, amik összetartják a
talajainkat. Vissza tudjuk fordítani a
művelés talajra gyakorolt hatásait? A
talajbolygatás minimálisra csökkentése
egy jó kiindulás ahhoz, hogy újraépítsük a
talaj aggregátumait, a pórustereket, a
talaj ragasztóit és a szerves anyagot.

3/NÖVÉNYI DIVERZITÁS
A talajaink olyan környezetben alakultak
ki, amikor számos növényfaj működött
együtt egy közösségként. A mezőgazda-
ság megjelenésével azonban ezeket az
évelő polikultúrákat egyéves monokultú-
rák váltották fel, és a talajlakók, amelyek
eddig változatos évelő növényektől
kapták a táplálékot gyökérváladzok
formájában, most egyszerre csupán
egyféle egyéves növénytől kapják a
tápanyagokat.

talajegészség kifejezés alatt azt
értjük, hogy a talaj folyamatosan

képes arra, hogy élő ökoszisztémaként
működjön, amely fenntartja a növé-
nyeket, állatokat és embereket.
A talajegészség 5 alapelve alapján
könnyenmegvalósítható a talajépítéshez
szükséges rendszerszintű megközelítés.

1/ FOLYAMATOS TALAJTAKARÁS
� A szél- és vízerózió kontrollálása
� Evaporáció csökkentése
� Talajhőmérséklet szabályozása
� Tömörödöttség megszüntetése
� Gyomok elnyomása
� Élőhely biztosítása a hasznos

szervezeteknek
A folyamatos talajtakarást egyszerűen
ellenőrizhetjük: csak nézzünk le és kér-
dezzük meg magunktól, hogy tábláink
felszínének hány százalékát fedi szár-
maradvány. Az eróziót meg kell
fékeznünk, csak így tudjuk elkezdeni a
talajépítést. A cél az, hogy amikor csak
lehetséges, talajaink 100%-át lefedjük
élő növényekkel vagy szármaradvánnyal.

2/MINIMÁLIS TALAJBOLYGATÁS
� Biológiai bolygatás: ide soroljuk a

túllegeltetést, ami korlátozza a
növényeket abban, hogy a rendel-
kezésre álló szén-dioxidot és nap-
fényt optimálisan hasznosítsák.

� Kémiai bolygatás: túlzott növény-
védőszer- és tápanyag-kijuttatás,
amely károsíthatja a talaj táplálék-
háló működését.

� Fizikai talajbolygatás: a talajműve-
lés, amire itt is fókuszálunk.

A talajegészség 5 alapelve
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Az eredeti növénypopulációkat úgy tud-
juk utánozni, hogy változatos vetésforgót
használunk, amely több biodiverzitást
biztosít, így élteti a talaj táplálék-
hálóját. Ez cserébe javítja a csapadék be-
szivárgását és a tápanyagok körforgását,
és közben csökkenti a károsítók és
kórokozók nyomását.

4/ ÉLŐ NÖVÉNYEK ÉS GYÖKEREK
_.365 NAPON KERESZTÜL

Az évelő növénytársulásokban megtalál-
hatjuk a hidegkedvelő füveket, a meleg-
kedvelő füveket és a virágzó fajokat. Ezek
a növények képesek arra, hogy a hűvö-
sebb őszi és tavaszi időben, valamint a
meleg nyáron is fejlődjenek.

Ez teszi lehetővé, hogy a talaj táplálék-
háló gyökérváladékokkal való ellátása
folyamatos legyen az egész tenyész-
időszakon keresztül.

A szántóföldjeinken általában egyéves
hidegkedvelő vagy melegkedvelő fajokat
termesztünk, amelyeknek van egy „alvó”
időszakuk a vetés előtt és az aratás után.
Ezt a hiátust töltik ki a takarónövények,
ellátva a talajéletet gyökérváladékkal
ebben az időszakban.

A takarónövények az alábbiakban segí-
tenek nekünk:

� napfény és szén-dioxid folyamatos
felhasználása, és így a talaj
táplálása a gyökérváladékokkal;

� aggregátum- és pórustér képzés;
� a talaj takarása, a víz- és szélerózió

megfékezése, talajhőmérséklet és
tömörödöttség szabályozása;

� tápanyagok feltárása;
� táplálék a beporzó rovaroknak;
� gyomok elnyomása a területen;
� a haszonállatok integrációjának

lehetősége a legeltetéssel;
� diverzitás hozzáadása a vetés-

forgóhoz.

5/ AZ ÁLLATÁLLOMÁNY
INTEGRÁCIÓJA

Miért lenne érdemes újra a rendszer
részeivé tenni a haszonállatokat?

� Kiegyensúlyozott C:N arány
� Jobb újrahajtás
� Tápanyag-export csökkentése
� Gyomnyomás kezelése
� Magas tápértékű étrend
� Egyszerűbb trágyakezelés

Hogyan lehet ismét állatállomány a
területünkön? Legeltethetjük ősszel és
télen a szármaradványt és a takaró-
növényeket. Nyáron egy teljes szezont
kitöltő takarónövényre hajthatjuk rá
őket, és ha elég időt hagyunk a növedék-
nek, akkor ősszel és télen ismét legeltet-
hetjük őket. Évelő növényekkel, amelyek
ugyan-úgy részei a vetésforgónak, mint
az egyéves növények, szintén legeltet-
hetünk.

A talajegészség 5 alapelve



A művelés mindig visszalöki a folyamatot
a „start” mezőre, ezért hangsúlyozzuk a
forgatás elhagyását, valamint a gyökér-
folytonosság elvét. A talajok szerkezeté-
nek stabilitása egyrészt biológiai, más-
részt kémiai eredetű, így ahol rendben
van a kémia – a tápanyagok egyensúlya,
a szerkezet szempontjából különösen a
kalcium (Ca) és a magnézium (Mg) aránya
fontos – és a biológia – megfelelő talaj-
élet –, ott a talaj levegőellátása, víz- és
tápanyag-gazdálkodása is jól működik.

A magyar gazdák ezt már 100 éve tudják.
Arról, hogy ezen növények nem csupán
egy 5-10 évre visszatekintő mozgalom
részei, szóljanak helyettünk a hazai talaj-
tan nagyjai. Dr. Kreybig Lajos már 1928-
ban arról írt, hogy a „zöldtrágya” haszná-
latával fizikai, kémiai és biológiai szem-
pontok érvényesülnek, amely esetében
első helyen szerepel a humusztartalom
növelésével járó kedvezőbb talajstruk-
túra és a nagy mennyiségű szerves szén-
vegyületek által létrejött kedvezőbb élet-
tér a baktériumok és gombák részére.
Kemenesy Ernő kiemeli, hogy a gyökér-
zet nagyobb hatást fejt ki a talajerőre,
mint a föld feletti szármennyiség.

lazítás, a pH korrekció, a megfelelő
tápanyag kiválasztása nélkülöz-

hetetlenek egy jövedelmező gazdál-
kodáshoz, azonban valamiről sokszor
megfeledkezünk: a talajban lakó
élőlények milliárdnyairól, azaz a talaj-
biológiáról.

A forgatás nélküli művelés, de még
inkább a nem-művelés, azaz a no-till
alaptétele az, hogy a talajt nem szabad
bolygatnunk annak érdekében, hogy az
megfelelően tudjon funkcionálni. Ez
akkor válik teljessé, ha képesek vagyunk
a termőterületeinkre úgy tekinteni, mint
egy élő ökológiai rendszerre – központ-
ban a talajjal – és azt úgy kezelni, hogy
teremni is tudjon, ne csak nekünk,
hanem a jövő nemzedékének is.
A talajegészség öt alapelvének első két
pontja, vagyis a folyamatos talajtakarás
és a talajbolygatás minimalizálása mű-
ködhet takarónövények nélkül is, de
ekkor pont a biológiai oldal fontos-
ságától tekintünk el. A természetes szuk-
cesszió minden ujjával azért küzd, hogy
beborítsa a talajt. Véd az eróziótól, a
kipárolgástól, élőhelyet és élelmet nyújt
az említett talaj-élővilágnak.

Először a baktériumok vannak túlsúlyban
a talajban, ezek azonban egyrészt nem
elég hatékony lebontók, másrészt csak
egy adott helyen szaporodnak fel nagy
számban. A mikorrhiza gombák viszont a
térben is terjeszkednek, így egy növény-
nek akár ezerszer nagyobb térfogatú
talajhoz lehet hozzáférése a gombafona-
laknak köszönhetően, ezek az összetett
anyagok lebontásában is hatékonyabbak.

Miért fontos a biológiai szemlélet?
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kapcsolat létrejöttéhez elengedhetetle-
nek. Ez a szemlélet segíti a negyedik és
ötödik pont megértését is, vagyis miért
tartják annyira fontosnak azt az amerikai
talajmegújító gazdák, hogy élő növények,
illetve gyökerek legyenek az év 365
napján, és az állatok integrálva legyenek
a rendszerbe. A fotoszintézis maximális
kihasználásával javíthatunk a talajunk
szervesszén-készleténén a gyökérvála-
dékok képzése által, amelyhez minél
hosszabb növényi fedettség szükséges.

Az abszolút win-win szituáció a takaró-
növények használata esetén az, ha van
állatállomány a gazdaságban, és inten-
zíven szakaszolva le is tudjuk legeltetni a
takarást, mert így helyben marad az állati
trágya és a növények újra a vegetatív
állapotba kerülnek a hajtásvégek elfo-
gyasztásával, amellyel erősebb gyökér-
képződésre és gyökérváladék-termelésre
sarkalljuk takarónövény-állományunkat,
így fokozva a talaj alatti zöldtömeget és
végső soron a talajéletet.

Ha tiszteljük a talajunkat, akkor a
legtöbb, amit tehetünk érte, hogy egy
integrált biológiai szemlélettel megadjuk
neki azt a figyelmet és ápolást úgy, mint
ahogy azt a gyermekeink is elvárják
tőlünk.

Westsik Vilmos találóan így fogalmazott:
„az istállótrágya hevít, a zöldtrágya üdít”.
Ez alatt azt értette, hogy a takaró-
növény után a főnövény mindig tovább
bírta a szárazságot, üdébbek, zöldebbek
maradtak a növények. E mögött is az a
tanulság, hogy a gyökerek mélyebbre
tudtak hatolni azokon a gyökér-
csatornákon, amelyeket a takarónövény
készített elő.

A növényi diverzitás jelentőségénél érke-
zünk egy rendkívül érdekes témához. A
mikrobiológia világában a lokális denzi-
tásérzékelés, vagy angolul quorum
sensing (QS) egy populációsűrűségen
alapuló kölcsönös inger-válasz rendszer.

Léteznek olyan közös javak, amelyekhez
csak akkor tudnak a baktérium populá-
ciók hozzájutni, ha kellően nagyszámú és
egymáshoz közeli viszonyt tudnak ki-
alakítani. E fogalom megértésével már
érthetőbbé válik, miért jobb a gümőkép-
zése a csillagfürtnek savanyú talajon,
vagy miért maradhat el a gümőképződés
a szója gyökerén, még ha oltva is volt a
mag és a talaj is, de mondjuk molibdén-
ben szegény a talajunk.

Vannak olyan kulcsfontosságú tényezők,
amelyek a növény és a biológia közötti

Miért fontos a biológiai szemlélet?
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esetenként középmély lazítást jelent.
A direktvetés lényege egyszerűen össze-
foglalható: vetünk-aratunk és nincs sem-
milyen talajbolygatás.

Érdemes meglazítanom a területet az
átállás elején? Ha a szántásos művelés-
ről kezded az átállást, akkor minden-
képpen érdemes egy lazítást csinálni a
területen. Fontos, hogy a lazított területet
rendesen lezárjuk, sőt ha tudjuk, vessük
be takarónövénnyel, hogy a repedéseket
a gyökerek fenn tudják tartani. Lehető-
leg egyenes késekkel felszerelt, szárnyak
és tüskék nélküli lazítót válassz.

Nem lesz gondom a kártevőkkel a szár-
maradvány miatt? A gombáknak és a
baktériumoknak is van egy egyensúlya
a talajban, és ha túlzott műveléssel
a hasznos mikrobákat elpusztítjuk, akkor
túlsúlyba kerülhetnek a káros szerve-
zetek. Ha nem bolygatjuk a talajt, akkor
az a biológiai önszabályozó folyamatai
révén kordában tudja tartani például a
fuzáriumot. A kártevők terén sokat
segít a biológiai önszabályozás.

A takarónövényre mindenképpen szük-
ségem van? Azonban a takarónövények-
nek sincs helyük minden vetésforgóban.
A mi éghajlatunkon a repce-búza vagy
búza-repce közötti takarónövény kocká-
zatos, ezért mindig azt javasoljuk, hogy
egy nyári betakarítású növény (búza,
repce, árpa, borsó) után, egy tavaszi
növény (kukorica, napraforgó, szója) elé
takarónövényezzünk. Az ősszel lekerülő
kapások után egy tavaszi elé már csak
áttelelő keveréknek van értelme.

korábbi évek tapasztalatai meg-
mutatták, hogy a talajmegújító

gazdálkodásra való átállást sem siettetni,
sem elkapkodni nem szabad.
Ugyanakkor abban is biztosak lehetünk,
hogy a jelenlegi támogatási rendszer adta
lehetőségeket érdemes kihasználni és
tanulni, kísérletezni.

Letettem az ekét – most hogyan tovább?
Először is gratulálunk a döntésedhez!
Ugyan az eke a mai napig a kemény
munkát jelenti a mezőgazdaságban, nem
kell attól tartanod, hogy unatkozni fogsz
a szántás nélkül. Sőt! Ha végiggondolod,
hogy mi mindent oldottál meg a szántás-
sal, akkor rájössz, hogy ennek mindnek
meg kell találnod az alternatíváját (a talaj
lazítása, gyomszabályozás, védekezés a
kártevők ellen stb.).

Át tudok állni egyből a direktvetésre
(no-tillre)? A vályogos vagy agyagos
talajok, amelyek jobb szerkezetűek, job-
ban reagálnak a művelés elhagyására,
mint a lazább, szerkezet nélküli talajok.
Ugyanakkor általános tapasztalatunk,
hogy sokat segít 3-4 évnyi minimum
művelés alkalmazása, és utána a foko-
zatos átállás a direktvetésre. Ennyi időre a
talajaidnak is szüksége van, hogy a bio-
lógiai folyamatok beinduljanak, a szer-
kezet jelentősen javuljon, és – talán még
fontosabb – a Te szemléleted is ennyi idő
alatt alakul át.

Mi a különbség a min-till és a no-till
között? A csökkentett menetszámú
művelés vagy min-till általában sekély,
5-10 cm mélyen történő tárcsázást, vagy

Letettem az ekét – most hogyan tovább?
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A negyedik lépés a magágy bezárása,
így a rovarok, madarak és rágcsálók nem
jutnak el a maghoz, és a talaj nedves
marad a mag körül.

Hogyan állítsam össze a vetésforgómat?
A vetésforgó összeállításának legfonto-
sabb eleme, hogy el tudd adni, amit meg-
termeltél. A legfontosabb a talajmeg-
újítás szempontjából, hogy minél több
nagy szármaradványt hagyó növényed
legyen (kalászosok, kukorica), amelyek
segítenek a talaj szervesanyag-tartalmá-
nak gazdagításában. Az olajosnövények
(repce, napraforgó) problémája nem
csupán az, hogy kevés szármaradványt
hagynak hátra, hanem az is, hogy tapasz-
talataink alapján kevésbé tudnak erőtel-
jesen fejlődni no-till körülmények között,
mint a kukorica, a búza vagy a szója.
Ezeknél a növényeknél előnyösebb lehet
egy min-till művelési rendszer.

Mikor érek el arra a szintre, ahol 0 mű-
veléssel, 0 inputtal tudok rekord kuko-
ricát termelni? Gabe Brown és a talaj-
megújító gazdálkodás nagyjainak törté-
netei inspirálóak mindannyiunk számára:
talajművelés nélkül, minimális inputtal
kiváló terméseket elérni, miközben a
talajaink olyanok, mint a csokitorta. Ki ne
szeretné ezt? Ehhez azonban idő kell: azt
a 20-30 évet, amit a pionírok beletettek a
talajaik megújításába, nem tudjuk le-
rövidíteni vagy kannás-zsákos termékek-
kel kiváltani. Minél hamarabb vágsz bele
a min-till/no-till rendszer saját területed-
re való adaptálásába, annál hamarabb
fogsz eljutni arra a pontra, amikor kisebb
ráfordítással termelhetsz.

Hogyan adjam ki az őszi alaptrágyákat?
A nagy mennyiségű talajjavító anyagokat
(meszező anyagok, szerves trágya) juttas-
suk ki az átállás előtt, még a min-till
rendszerben. Az őszi P- és K-alaptrágyák
kijuttatására a tavasziak előtt gyakran
alkalmazott módszer a monoműtrágyák
rászórása a takarónövény állományra
akkor, amikor a szántós szomszédok is
kiadják. Min-till rendszerben a tavasszal a
szármaradványokra kiszórt és az ezekkel
együtt betárcsázott nitrogén alaptrágya
is működhet. A foszfor és a kálium a
vetéssel egy menetben, starterként is
kiadható.

Milyen vetőgépre lesz szükségem?
Ha no-till vetőgépekről van szó, négy
fontos funkciót tudunk megállapítani.
Először is vágja át a szármaradványt,
ehhez a nyitórendszernek élesnek kell
lennie. A második kritérium az, hogy a
megfelelő mélységben behatoljon a talaj-
ba, hogy a vetőmagot a talajba juttassa.
Ehhez nagy saját tömeg vagy rugók kel-
lenek. A harmadik lépés a talaj-mag kap-
csolat kialakítása. Nedvességet kell jut-
tatnunk a magba, ezért muszáj bele-
nyomnunk amagot a talajba.

Letettem az ekét – most hogyan tovább?

8



A stabil szerves anyag
A stabil szervesanyag-készlet 100-1000
éves anyagokból áll. Sokszor hívjuk ezt a
készletet passzív készletnek vagy hu-
musznak. Ez a készlet nagyban ellenáll a
lebomlásnak, és befolyásolja a talaj
kationkicserélő kapacitását, valamint
fontos a talaj fizikai folyamatainál,
például az aggregátumképződésnél. A
stabil szerves anyag mennyiségét nem
érinti annyira az, hogy jelenleg milyen
gyakorlat mentén gazdálkodunk, és
egyenesen arányosan növekszik a meny-
nyisége a talaj agyagtartalmával.

A lassú szerves anyag
A lassú szervesanyag-készlet lebomlási
ideje években vagy legfeljebb évtizedek-
ben mérhető. A talaj fizikai állapota és
tápanyag-pufferelő képessége nagyban
függ ettől a készlettől. A stabil szerves
anyaggal ellentétben a lassú készlet táp-
anyagforrásként szolgál a növényeknek
(nitrogén, foszfor). Lebomlott anyagokat,
maradványokat és mikrobiális termé-
keket tartalmaz, amelyeket fizikai és bio-
kémiai folyamatok védenek.

Az aktív szerves anyag
Az aktív szervesanyag-készlet lebomlási
ideje pár hónap vagy pár év lehet, és
komponensei között megtaláljuk például
a mikroorganizmusokat, amelyek lebom-
lása még gyorsabb is lehet. Elsődleges
összetevői ennek a készletnek a növényi
maradványok, amelyek még a lebomlás
korai fázisában vannak, valamint a talaj-
lakó élőlények. Ez az aktív készlet fontos
a tápanyag-feltáródás szempontjából.

szerves anyag a termékeny
talajok alapja. Javítja a növények

kondícióját, ellátja táplálékkal a mikro-
bákat és a talajlakó élőlényeket, valamint
szabályozza a víz, a levegő és a táp-
anyagok körforgását. A szerves anyag a
növények által kívánt nitrogén felét és a
foszfor negyedét képes biztosítani. A
szervesanyag-tartalomra hat a vetés-
forgó, a talajművelés, a szármaradvány
kezelése, a takarónövények és a szerves
trágya vagy a komposzt használata.

A talajban lévő szerves anyag egy integ-
rált egészként működő biológiai rendszer.
A szerves anyag általában felosztható 3
készletre, amelyeknek eltérő a bomlási
idejük:

� stabil szerves anyag: fizikailag
védett humusz, különösen ellenálló
a lebomlással szemben;

� lassú szerves anyag: az aktív szer-
ves anyagból képződött szerves
vegyületek, amelyek védettek a
lebomlás ellen;

� aktív szerves anyag: friss szerves
inputok és a talajlakó élőlények.

Szervesanyag-gazdálkodás

9

A



bontáshoz, viszont tovább is meg fog
maradni ez a maradvány a talajban és
gazdagítja a szervesanyag-készleteket.

A szervesanyag-gazdálkodás integrált
megközelítése
Ha a szerves anyagunkkal szeretnénk a
növények produktivitását növelni és a
termőhely minőségét javítani, akkor
mindenképpen oda kell figyelnünk arra,
hogy a szén mennyiségét mindhárom
készletben emeljük. Az egyik mód ennek
elérésére az, hogy olyan növényi marad-
ványokat adunk a rendszerhez, amelyek
kémiai összetételükben és szén:nitrogén
arányukban is eltérnek, valamint szerves
trágyát és komposztot juttatunk ki a
területünkre.

A talajművelési menetek csökkentése
vagy a talajművelés intenzitásának csök-
kentése szintén növeli a szervesanyag-
tartalmat. A talajművelés felgyorsítja a
lebomlást, mert így kapcsolatba kerülnek
az organizmusok a szerves anyaggal és a
művelés alapvetően jobb környezetet
teremt a biológiai aktivitáshoz. A csök-
kentett művelés vagy a no-till mérsékli a
talajbolygatás mértékét és a felszínen
hagyja a talajt takaró maradványokat.

A szervesanyag-tartalom növelésének két
alappillére a talajművelés csökkentése és
a szerves inputok alkalmazása. A kutatá-
sok megerősítették a gyökérváladékok és
gyökérmaradványok fontosságát, és
annak a létjogosultságát, hogy a szerves
trágya vagy a komposzt kijuttatását a
takarónövényekkel kombináljuk.

A stabil szervesanyag gyarapítása
A stabil szerves anyag építéséhez a leg-
fontosabb dolog az idő. Gazdálkodóként
évekig kell a szerves anyag növelését
szolgáló megoldásokat alkalmaznunk
ahhoz, hogy jelentős mennyiségű szenet
vigyünk át a növényi maradványokból és
az aktív, valamint a lassú készletből a
stabil készletbe. A lassú szervesanyag-
készlet növelése fokozatosan emelni
fogja a stabil készlet mennyiségét.

A lassú szervesanyag-készlet növelése
A szerves anyag hozzáadása elengedhe-
tetlen a lassú készlet növeléséhez. Ennek
egyik módja a szármaradványok és a
takarónövények maradványainak ott-
hagyása a területen, vagy valamilyen
szerves alapú talajjavító anyag (pl.
szerves trágya) alkalmazása. A növényi
maradványok magukban foglalják a
gyökérváladékokat is, amelyek kulcs-
fontosságúak a lassú és a stabil készletek
gyarapításához. A no-till technológia
alkalmazása a talaj felső szintjében akár
40%-kal emelheti a széntartalmat.

Az aktív szervesanyag-készlet emelése
A legjobb minőségű maradványok az
aktív készlet növelésére általában az
éretlen szövetek, amelyek nitrogénben
gazdag, elérhető vegyületeket tartalmaz-
nak (pl. fehérjék), és oldható szénvegyü-
letek (pl. cukrok) is találhatóak bennük.
Ha maradványok szén:nitrogén aránya
25 alatti, akkor gyors lebomlásra és a
nitrogén gyors mineralizációjára számít-
hatunk. Ha 25 feletti, akkor jó eséllyel
plusz nitrogénre lesz szükségünk a le-

Szervesanyag-gazdálkodás
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CarbonKick szerves starterek

Talajegészség minden szemcsében
Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanánk, nem kell választanod
a szervestrágyázás, a talajjavítás és a műtrágyázás között?

Ismerd meg CarbonKick szerves startereinket!

CARBONKICK BOOST
Komplex megoldás

CARBONKICK RADIX
Kiterjesztett gyökérhálózat

CARBONKICK MICRO
Kirobbanó talajélet

A Te NP startered, amely
a nitrogén és a foszfor
mellett ként és esszen-
ciális aminosavakat is
tartalmaz. Alkalmas vala-
mennyi tavaszi és őszi
kultúra elé, alap-, vagy
akár startertrágyaként.

Nitrogén 9,00%
Foszfor 8,00%
Kálium 2,00%
Kalcium 4,00%
Magnézium 0,50%
Kén 6,00%

Válaszd ezt a terméket a
magas foszfor- és cink-
igényű növényeidhez. A
gyártás során huminsavat
és mikorrhiza gombákat
adunk a termékhez a
maximális gyökérfejlődés
érdekében.

Nitrogén 4,50%
Foszfor 9,00%
Kálium 2,00%
Kalcium 8,00%
Kén 4,00%
Cink 0,30%

Erre a starterre van szük-
séged, ha talajaid kálium-
ellátottsága alacsony. A
magas kalciumtartalom
és a hozzáadott mikro-
elemek biztosítják a teljes
értékű növényi étrendet
bármilyen kultúra elé.

Nitrogén 4,00%
Foszfor 2,50%
Kálium 10,0%
Kalcium 12,0%
Mangán 0,20%
Bór 0,05%
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CarbonKick szerves starterek

Varjú József és fiai, Tamás és Ádám (a
jobb oldali képen) a dél-somogyi Darány-
ban gazdálkodnak. Területeiken kalászo-
sokat, napraforgót, szóját és kukoricát
termesztenek forgatás nélküli műveléssel.
A CarbonKick Radix (4,5-9-2) szerves
startert 8-24-24-es starterrel hasonlították
össze egy 510-es FAO számú kukoricában.
A háromismétléses kísérlet során szerzett
tapasztalatokról a gazdaságot vezető
családfő így nyilatkozott:

A terméseredmények között nem volt
jelentős különbség, azonban a növények
habitusa teljesen más volt. Ugyan a fejlő-
dés kezdeti időszakában a kukorica ala-
csonyabb volt a szerves starterrel kezelt
területen – ezt annak tulajdonítottuk,
hogy lassabban vált elérhetővé a ható-
anyag számára –, a szárak aratáskor itt
vastagabbak voltak, és a növények végig
életerősebbnekmutatkoztak.

Kíséreleteink során a gyökérzónában
2-szer akkora baktériumszámot mértünk,
és a növényinedv-eredmények is
igazolták a magasabb cukortartalmat és
a tápelemek jobb hasznosulását. A talaj-
élet serkentésének köszönethetően a
CarbonKickkel is elérhetőek az NPK
starterek terméseredményei.

Kukorica eredmények
Pusztakovácsi: 11,49 t/ha
(2020, 100 kg/ha CK Radix)

Szeged: 11,2 t/ha
(2020, 200 kg/ha CK Micro)

Szója eredmények
Darány: 4,22 t/ha

(2020, 250 kg/ha CK Radix)

Napraforgó eredmények
Dánszentmiklós: 3,03 t/ha
(2020, 140 kg/ha CK Micro)
Mezőcsokonya: 3,47 t/ha
(2020, 140 kg/ha CK Micro)
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A stratégiai tervezés és a lehetőségek
számbavétele kulcsfontosságú a sikerhez
– legyen szó az időzítésről, keverékvá-
lasztásról, a vetés és megsemmisítés
módjáról.

A koncepció és a gyakorlat két külön
dolog – ha megértettük, hogy miért taka-
rónövényezünk, lássunk neki a hogyan
kidolgozásának. A legfontosabb mondat,
amit minden takarónövényezéssel foglal-
kozó gazdatársnak meg kell jegyeznie:

„Kezeld úgy a takarónövényeidet,
mint a főnövényeidet!”

Egy tipikus magyar vetésforgóban a gyö-
kerek csak az év 2/3, legfeljebb 3/4 részé-
ben vannak jelen. Takarónövények alkal-
mazásával ez az arány 85-90%-ra növel-
hető. A szántás fizikailag megszüntetheti
a tömörödöttséget, azonban ezzel egy
időben megemelkedik a talaj oxigéntar-
talma, ez pedig a növényi gyökerek kivá-
lasztásának és a mikorrhiza közösségek
méretének csökkenéséhez vezet – ebből
következően a glomalin mennyisége is
visszaesik. A glomalin (ami a mikorrhizák
fehérjéjéből és a gyökérváladékokból
származó cukrokból alakul ki) egyfajta
ragasztóként szolgál. Az összetételéből
látható, hogy létrejöttéhez a mikorrhizák
és a növényi gyökerek együttes jelenléte
szükséges.

Ha túlműveljük a talajt, kevesebb gomba
lesz jelen, így kevesebb glomalin terme-
lődik, aminek következtében kevesebb
makroaggregátum lesz, ez pedig rosszabb
szerkezethez és tömörödéshez vezet.

talajegészség egyik alapelve, hogy
törekszünk a talajaink takarására

az év 365 napján keresztül, mert a
növények a talajaink napelemeiként
működnek, amelyek a fotoszintézisből
származó energia egy jó részét arra
fordítják, hogy a talajéletet táplálják a
gyökérváladékokkal.

A talajaink javítására a főnövényeink
között fennálló növényborítást a 80-as
években zöldtrágyaként ismertük, a
zöldítés óta pedig ökológiai másodvetés-
ként és nitrogénkötőként emlegetjük
őket. Mi a különbség a fenti fogalmak és a
takarónövények között?

A szemlélet. A szerepük nem merül ki
abban, hogy tápanyagként szolgáljanak a
haszonnövények számára, hanem továb-
bi funkciókat betöltve – gyomelnyomás,
talajerózió csökkentése, biodiverzitás
növelése, talajélet serkentése – segítenek
a talaj termékenységének és egészségé-
nek megőrzésében, javításában. A siker-
hez fontos a rendszerszintű megközelítés
alkalmazása: a talaj takarva él igazán.

A „parlagon” hagyott talaj a vélekedéssel
ellentétben nem pihen – folyamatos
takarásra, és élő gyökerekre van
szüksége.

Zöldtrágya helyett: takarónövények

A
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nyai, viszont a gyökérváladékok akár
10-13-szor hatékonyabbak mind a stabil,
lassan lebomló szerves szén, mind
a gyors körforgású szénvegyületek létre-
hozásában a növényi maradványoknál.

A takarónövény-keverékek segíthetnek a
gyengébb adottságú területek felzárkóz-
tatásában. A zab, a len és a facélia a se-
kélyebb rétegek talajszerkezetét teszi
porózusabbá, míg a keresztesvirágúak, a
retek és a mustár mélyebbre hatol a
gyökérzetével. A változatosabb növény-
takarónak köszönhetően növekszik a
szervesanyag-tartalom, és javul a talaj
vízelvezető képessége.

A talajok tömörödöttsége hozamveszte-
séget, és így profitcsökkenést eredmé-
nyez. A tömörödöttség fizikai úton (szán-
tással, mélylazítással) csak ideiglenesen
szüntethető meg, mivel nem egy pusztán
fizikai jelenségről beszélünk. A tömörö-
döttségnek van egy biológiai vetülete is,
és a fő oka az élő növények és az aktívan
növekvő gyökerek hiánya. A folyamatos
takarás és a csökkentett talajművelés
segít a talajélet biztosításában, amely
cserébe tartós megoldást kínál a
tömörödöttség megszüntetésére.

A talajban fontos megkülönböztetnünk
mikro- és makroaggregátumokat. Előbbi-
eket agyag, kőzetliszt, növényi maradvá-
nyok és a mikorrhizák fonalai építik fel.
A gyökerek és a mikrobák ezeket a mikro-
aggregátumokat makroaggregátumokká
formálják: ezek az alkotóelemek kevésbé
stabilak, mint a mikroaggregátumok,
összetartásukról a gyökerek, gombafona-
lak és a poliszacharidok gondoskodnak.

A folyamatos élő növényborítás és a
minimális talajművelés ötféle módon
segíti a talaj szerkezetének és termőere-
jének visszaállítását, megőrzését:
� A talaj felszínén lévő maradványok el-

nyelik a taposásból eredő nyomást.
� A gyökerek kialakítják a makropóru-

sokat, amelyeken keresztül a víz és a
levegő mozoghat a talajban.

� A növényi gyökerek élőhelyet és táplá-
lékot biztosítanak a talajlakó szervez-
eteknek (különösen a gombáknak és
gilisztáknak).

� A növények, állatok és mikrobák le-
bomló maradványai könnyebbek és
kisebb sűrűségűek, mint az agyag-,
kőzetliszt- és homokszemcsék.

� A mikroaggregátumok makroaggregá-
tumokká állnak össze, amelyeket a
glomalin és a poliszacharidok tartanak
össze.

A gyökereken keresztül kibocsátott gyö-
kérnedvek (exudátumok) a talaj szerves-
anyag-készletének egyik legfontosabb
építőelemei. A gyökérmaradványok akár
ötször nagyobb valószínűséggel alakul-
nak át stabil szerves anyaggá a talajban,
mint a felszín feletti zöldtömegmaradvá-

Zöldtrágya helyett: takarónövények
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Hogyan válassz takarónövényt?

Növényfaj Életciklus
Magszám
[1000/kg]

Magnorma
[kg/ha]

Nitrogén-
kötés

Talajlazítás

Alexandriai here Egyéves 460 10-12 Igen Megfelelő

Bíborhere Áttelelő egyéves 330 15-20 Igen Megfelelő

Orvosi somkóró Kétéves 550 8-10 Igen Megfelelő

Lóbab Egyéves 2,5 150 Igen Megfelelő

Takarmányborsó Egyéves 7,5 120-160 Igen Gyenge

Lencse Egyéves 40 30-40 Igen Gyenge

Baltacim Évelő 60 25-30 Igen Megfelelő

Szegletes lednek Egyéves 6,5 55 Igen Megfelelő

Tavaszi bükköny Egyéves 11 60 Igen Megfelelő

Szöszös bükköny Áttelelő egyéves 40 20 Igen Megfelelő

Olajlen Egyéves 180 30-40 Nem Gyenge

Mustár Egyéves 220 5-8 Nem Jó

Facélia Egyéves 500 10-12 Nem Jó
Tarlórépa Egyéves 330 2-4 Nem Jó

Talajművelő retek Egyéves 100 4-6 Nem Jó

Tavaszi zab Egyéves 30 60-80 Nem Megfelelő

Rozs Áttelelő egyéves 35 60-70 Nem Jó

Olaszperje Egyéves 480 12-15 Nem Megfelelő

Tehénborsó Egyéves 9 35-40 Igen Megfelelő

Sziki kender Egyéves 33 10-15 Igen Megfelelő

Pohánka Egyéves 33 45-50 Nem Gyenge

Napraforgó Egyéves 15 3-4 Nem Megfelelő

Indiai köles Egyéves 180 10-15 Nem Megfelelő

Szudánifű Egyéves 95 10-20 Nem Megfelelő

Silócirok Egyéves 45 5-10 Nem Megfelelő

Cirok x Szudánifű Egyéves 45 10-20 Nem Megfelelő

Növényfaj Életciklus
Magszám
[1000/kg]

Magnorma
[kg/ha]

Nitrogén-
kötés

Talajlazítás

Alexandriai here Egyéves 460 10-12 Igen Megfelelő

Bíborhere Áttelelő egyéves 330 15-20 Igen Megfelelő

Orvosi somkóró Kétéves 550 8-10 Igen Megfelelő

Lóbab Egyéves 2,5 150 Igen Megfelelő

Takarmányborsó Egyéves 7,5 120-160 Igen Gyenge

Lencse Egyéves 40 30-40 Igen Gyenge

Baltacim Évelő 60 25-30 Igen Megfelelő

Szegletes lednek Egyéves 6,5 55 Igen Megfelelő

Tavaszi bükköny Egyéves 11 60 Igen Megfelelő

Szöszös bükköny Áttelelő egyéves 40 20 Igen Megfelelő

Olajlen Egyéves 180 30-40 Nem Gyenge

Mustár Egyéves 220 5-8 Nem Jó

Facélia Egyéves 500 10-12 Nem Jó
Tarlórépa Egyéves 330 2-4 Nem Jó

Talajművelő retek Egyéves 100 4-6 Nem Jó

Tavaszi zab Egyéves 30 60-80 Nem Megfelelő

Rozs Áttelelő egyéves 35 60-70 Nem Jó

Olaszperje Egyéves 480 12-15 Nem Megfelelő

Tehénborsó Egyéves 9 35-40 Igen Megfelelő

Sziki kender Egyéves 33 10-15 Igen Megfelelő

Pohánka Egyéves 33 45-50 Nem Gyenge

Napraforgó Egyéves 15 3-4 Nem Megfelelő

Indiai köles Egyéves 180 10-15 Nem Megfelelő

Szudánifű Egyéves 95 10-20 Nem Megfelelő

Silócirok Egyéves 45 5-10 Nem Megfelelő

Cirok x Szudánifű Egyéves 45 10-20 Nem Megfelelő
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Hogyan válassz takarónövényt?

Víz-
felhasználás

Tápanyag-
feltárás

Szerves
anyag

növelése

Gyom-
elnyomás

C:N arány
Aszály-
tűrés

Kifagyás
[C°]

Magas Megfelelő Gyenge Megfelelő Alacsony Gyenge -7

Közepes Jó Gyenge Megfelelő Alacsony Megfelelő -15

Közepes Megfelelő Megfelelő Megfelelő Alacsony Megfelelő -4

Magas Gyenge Gyenge Megfelelő Közepes Gyenge -10

Alacsony Gyenge Gyenge Megfelelő Alacsony Jó -7

Alacsony Megfelelő Gyenge Gyenge Alacsony Jó -7

Közepes Jó Megfelelő Megfelelő Alacsony Megfelelő -20

Közepes Jó Gyenge Gyenge Alacsony Megfelelő -10

Közepes Megfelelő Megfelelő Gyenge Alacsony Megfelelő -12

Közepes Megfelelő Megfelelő Gyenge Alacsony Megfelelő -30

Közepes Megfelelő Megfelelő Gyenge Magas Megfelelő -7

Közepes Gyenge Gyenge Megfelelő Alacsony Jó -4

Alacsony Jó Megfelelő Megfelelő Alacsony Jó -4
Magas Jó Gyenge Jó Alacsony Gyenge -12
Magas Jó Gyenge Jó Alacsony Gyenge -10

Közepes Megfelelő Jó Jó Közepes Megfelelő -7

Alacsony Jó Jó Jó Magas Jó -35

Közepes Jó Jó Megfelelő Közepes Megfelelő -18

Alacsony Megfelelő Gyenge Jó Alacsony Jó 0

Alacsony Jó Megfelelő Megfelelő Alacsony Megfelelő 0

Alacsony Jó Megfelelő Megfelelő Alacsony Jó 0

Közepes Jó Megfelelő Megfelelő Közepes Megfelelő -2

Közepes Megfelelő Jó Jó Magas Megfelelő 0

Alacsony Jó Jó Jó Közepes Jó 0

Alacsony Jó Jó Jó Magas Jó 0

Alacsony Jó Jó Jó Magas Jó 0

Növényfaj Életciklus
Magszám
[1000/kg]

Alexandriai here Egyéves 460

Bíborhere Áttelelő egyéves 330

Orvosi somkóró Kétéves 550

Lóbab Egyéves 2,5

Takarmányborsó Egyéves 7,5

Lencse Egyéves 40

Baltacim Évelő 60

Szegletes lednek Egyéves 6,5

Tavaszi bükköny Egyéves 11

Szöszös bükköny Áttelelő egyéves 40

Olajlen Egyéves 180

Mustár Egyéves 220

Facélia Egyéves 500
Tarlórépa Egyéves 330

Talajművelő retek Egyéves 100

Tavaszi zab Egyéves 30

Rozs Áttelelő egyéves 35

Olaszperje Egyéves 480

Tehénborsó Egyéves 9

Sziki kender Egyéves 33

Pohánka Egyéves 33

Napraforgó Egyéves 15

Indiai köles Egyéves 180

Szudánifű Egyéves 95

Silócirok Egyéves 45

Cirok x Szudánifű Egyéves 45
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HOMOKI ZAB
Őszi kalászos vagy repce betakarítása
után, tavaszi kapás főnövény előtt vetve
remek keverékalkotó. Kompenzálja az
ilyenkor javasolt pillangósok lassú
növekedését és kordában tartja a gyomo-
kat addig, amíg a nitrogénkötő növények
meg nem erősödnek. Jól tűri a száraz-
ságot, és vizsgálataink alapján jól tartja a
felszín közelében a nitrogént.

SZUDÁNIFŰ
A nyáron vetett takarónövény-keverékek
egyik legjobb komponense a szudánifű,
amely a száraz időszakban is képes 2–2,5
méter magasra megnőni, jelentős meny-
nyiségű szerves anyagot adva rend-
szerünkhöz. Éghajlatunkon a júliusban és
augusztus első felében vetett mixekben
alkalmazható sikerrel.

TALAJMŰVELŐ RETEK
Az elmúlt évek gazdálkodói tapasztalatai
is azt igazolják, hogy a talajművelő retek
a csökkentett talajművelési rendszereket
alkalmazó termelők egyre népszerűbb
eszközévé válik. Használatával haté-
konyan nő a talaj termékenysége a nitro-
gén, kálium és számos mikroelem meg-
őrzése révén. Gyomelnyomó növényként
is közkedvelt.

OLAJLEN
Az olajlen a kezdeti gyors fejlődésének
köszönhetően jó gyomelnyomóként és
támasztónövényként is használható pil-
langós keverékekben, így jó „helyettese”
lehet a gabonaféléknek (pl. homoki zab)
az ilyen keverékekben. Kis arányban is
elegendő lehet egy mixben, így keveré-
künk sokszínűségét is felturbózhatjuk.

Hogyan válassz takarónövényt?

Magnorma (monokultúra)
TR: 6-8 kg/ha

Homoki zab: 60-80 kg/ha
Olajlen: 25-35 kg/ha

Szudánifű: 15-20 kg/ha

Zöldtömeg
TR: 4000-7000 kg/ha

Homoki zab: 3000-10000 kg/ha
Olajlen: 2000-3000 kg/ha

Szudánifű: 8000-10000 kg/ha

Kontroll
TR: kifagyás

Homoki zab: kifagyás
Olajlen: kifagyás

Szudánifű: kifagyás
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TAVASZI BÜKKÖNY
Az őszi kifagyó keverékek kitűnő pillangós
alkotója lehet a tavaszi bükköny, mert jól
bírja a szélsőségeket. Kémhatás tekinte-
tében 4,5-ös és 8,2-es pH-értékek között
is termeszthető, azonban legkedvezőbb
számára a semleges vagy a gyengén lúgos
kémhatás. Fejlődési ideje 2-3 hónap, ez
idő alatt nagy zöldtömeget hoz létre.

SZIKI KENDER
A nyáron vetett takarónövény-keverékek
egyik legjobb komponense, képes 1,5-2
méter magasra is megnőni, ha a meleg,
de párás légkör megadatik, így jelentős
mennyiségű szerves anyaggal látja el a
rendszerünket. Július végéig vetett mixek-
ben hasznosul igazán sikerrel. Az őszi
kalászosok és a repce betakarítása után a
tarlóba történő azonnali vetés az ideális.

LÓBAB
Az őszi keverékek remek alkotóeleme a
lóbab, ha a nitrogénkötés és a talajjavítás
a célunk. Homoki zabbal, takarmánybor-
sóval, facéliával és talajművelő retekkel is
jól keverhető, de akár lent, ledneket vagy
olajretket is adhatunk hozzá. Nitrogén-
igényes tavaszi főnövények esetén
mindenképp javasoljuk alkalmazását a
mixben – aki egyszer kipróbálja, már az
első évbenmegtapasztalja az előnyeit.

PERZSA HERE
A perzsa herének a túlnyomórészt gabo-
naféléket és magas növésű komponen-
seket tartalmazó keverékekben van
helye, hogy az e növények által szabadon
hagyott legalsó szintet betöltse. Kiváló
csírázási és növekedési tulajdonságai
praktikus takarónövénnyé teszik.

Hogyan válassz takarónövényt?

Megkötött nitrogén
Lóbab: 80-120 kg/ha

Sziki kender: 100-250 kg/ha
Tavaszi bükköny: 75-150 kg/ha
Perzsa here: 100-150 kg/ha

Zöldtömeg
Lóbab: 5000-8000 kg/ha

Sziki kender: 2500-7000 kg/ha
Tavaszi b.: 6000-8000 kg/ha
Perzsa here: 4000-6000 kg/ha

Kontroll
Lóbab: kifagyás

Sziki kender: kifagyás
Tavaszi b.: kifagyás
Perzsa here: kifagyás
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Takarónövény-keverékeink

TillageMix ZÉTÉNY

48% homoki zab
33% tavaszi bükköny
12% olajlen

4%
3% alexandriai here

A homoki zab és az olajlen gyomelnyomó
képességét egészíti ki a bükköny és a here
nitrogénkötése, valamint a talajművelő retek
lazítóhatása. Rendkívül költséghatékony,
mégis sokoldalú keverék azoknak, akik
mindhárom funkciót elvárják egy mixtől.

Vetésidő: augusztus
Magnorma: 15-25 kg/ha

TillageMix EMESE ÁLMA

20%
20% görögszéna
15% szudánifű
10% olajlen

10% facélia
10% négermag
7,5% etióp mustár
7,5% talajművelő retek

talajművelő retek

Változatos aprómagos keverékünk egyesíti
magában a gyomelnyomás, a nitrogénkötés
és a talajlazítás funkciókat. Alacsony mag-
normájának köszönhetően rendkívül gazda-
ságos, és akár szórva is vethető.

Vetésidő: július közepe-augusztus vége
Magnorma: 8-10 kg/ha

TillageMix TAS

55% silócirok
40% tehénborsó
5% talajművelő retek

Nyári keverékünkben a tehénborsó pillan-
gósként nitrogént köt, a silócirok pedig
gondoskodik a megfelelő zöldtömegről. A
talajművelő retek a tömörödött rétegek áttö-
réséért felel.

Vetésidő: július-augusztus eleje
Magnorma: 10-20 kg/ha

alexandriai here
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Takarónövény-keverékeink

Vetésidő: augusztus közepe-szept. eleje
Magnorma: 45-60 kg/ha

TillageMix KEVE

68% lóbab
30% homoki zab
2% facélia

A nitrogénkötő lóbab, a zöldtömeget adó
homoki zab és a foszforfeltáró facélia triója
kiváló őszi mix, amely egyszerűen kezelhető,
így különösen ajánljuk azoknak, akik most
kezdenek a takarónövény-keverékekkel
dolgozni. Igény szerint kiegészíthető talaj-
művelő retekkel.

1% facélia
1% alexandriai here

Vetésidő: augusztus közepe-szept. eleje
Magnorma: 40-50 kg/ha

TillageMix ATTILA N

62% lóbab
28% szegletes lednek
8% olajlen

TillageMix ATTILA PK

50%
33% tavaszi zab
5% perzsa here
4% facélia

4%
3% olajretek
1% fehér mustár

talajművelő retektakarmányborsó

Hosszú tenyészidejű mixünkben a borsó és a
here a nitrogénért, az olajretek, a mustár és
a Tillage Radish a talajlazításért, a facélia és
a zab pedig a biomasszáért felel. Az őszi
zöldtömeg garantált ezzel a keverékkel.

A legjobb nitrogénkötő növények egy
zsákban. A lóbab és a szegletes lednek a
nitrogén mellett a foszfort is feltárja, az olaj-
len pedig kompenzálja a pillangósok lassú
fejlődését. Az alexandriai here és a facélia
beborítja az alsóbb szintet.

Vetésidő: augusztus közepe-szept. eleje
Magnorma: 25-35 kg/ha
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Takarónövény-keverékeink

TillageMix ÁLMOS

60% rozs
30% őszi borsó
10% szöszös bükköny

Áttelelő keverékünk a későn lekerülő főnövé-
nyek után is vethető. A téli talajtakarás
mellett tavasszal indul intenzív fejlődésnek a
rozs és a bükköny, elnyomva a korán csírázó
gyomokat.

Vetésidő: augusztus vége-október vége
Magnorma: 40-60 kg/ha

TillageMix ELŐD

50% homoki zab
30% tavaszi bükköny
15% alexandriai here
5% facélia

Keresztesvirágúakat nem tartalmazó apró-
magmixünkben a homoki zab gyorsan meg-
indul, beborítja a talajt, a bükköny és a here
pedig nitrogént fixál.

Vetésidő: augusztus közepe-szept. eleje
Magnorma: 18-25 kg/ha

Nem találod a listán, amit keresel? Van jobb elképzelésed?
Keress minket és valósítsuk meg együtt!

Ha az igazán elhivatott gazdák kitalálnak valamit,
akkor mi abban partnerek vagyunk.

További keverékeinket keresd itt: www.takaronovenyek.hu

EGYEDI KEVERÉKET ÁLLÍTANÁL ÖSSZE?
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3. lépés: Milyen keverékre van szüksé-
günk? A nitrogénkötés egyértelműen
pillangós összetevőket igényel; a talaj-
lazításban a keresztesvirágúak jeles-
kednek; a hasznos talajlakók, pl. a
mikorrhizák a nitrogénkötők mellett a
lent, a facéliát és a fűféléket (zab, köles,
cirok stb.) kedvelik; a gyomelnyomáshoz
gyorsan csírázó és növő fajok kellenek
(szudánifű, homoki zab, rozs, talajművelő
retek) a keverékünkbe.

4. lépés: Lekerült a főnövény – jöhet a
talajművelés! A pontos műveletsor függ a
kombájn munkájától, a talaj tömörödött-
ségétől, a szalma sorsától és a takaró-
növény vetésidejétől.
A művelésben törekedjünk a legkevesebb
bolygatásra és a legkisebb talajtaposásra.
Sokszor elkövetett hiba a tarlóhántással
egy menetben elvégzett szórva vetés, ami
bár költséghatékony, és kevés talajboly-
gatással jár, de az árvakelés versenybe
fog szállni a tápanyagért és a vízért is az
elvetett keverékkel. Gyommentes, kalá-
szos területeken vethető egy gyorsan kelő
ciroktartalmú keverék tarlóhántás nélkül,
míg repce után kifejezetten ajánlott a
tarlóhántás és a tarlóápolás betartása.

takarónövények alkalmazásának
gyakorlata majdnem olyan össze-

tett, mint egy-egy főnövényünk
termesztéstechnológiája, azonban mind
a műveletek sorrendje, mind a meg-
felelő fajok kiválasztása terén rendel-
kezünk elegendő tapasztalattal ahhoz,
hogy ne kelljen a vakszerencsére bíznunk
a megvalósítást.

1. lépés: Milyen növény elé takaró-
növényezünk? A takarónövények
kiválasztásakor a legfontosabb faktor a
következő főnövényünk, hiszen (1) a
közös betegségek, kártevők, tehát a
növényvédelem, továbbá (2) a tápanyag-
tervezés és (3) a munkaszervezés
kérdéseire is választ ad a vetésforgónk.
Magas nitrogénigényű kultúra – pl.
kukorica – elé érdemes pillangós
komponenst vetni, a keresztesvirágú fő-
növényekkel teletűzdelt vetésforgó
esetén pedig kerülendőek a keresztes-
virágú takarónövények.

2. lépés: Mi a célunk a takarónövénnyel?
Mindenki a saját területének doktora: az
évek vagy évtizedek óta az adott helyen
termelő gazda pontosan tudja, hogy mik
a terület problémái. Céljaink lehetnek az
erózióvédelem, a nitrogénkötés, a táp-
anyagok feltárása (például a talajvizs-
gálati eredmény magas foszfortartalmat
mutat, amihez azonban a növények nem
férnek hozzá), a talajélet serkentése vagy
a gyomelnyomás. Érdemes egy vagy két
célt kiválasztani ezek közül – tapasztala-
tunk alapján a nitrogénkötés és a talaj-
lazítás a legnépszerűbb, és egyre többen
keresnek olyan keveréket, amely a talaj-
életet doppingolja.

Technológiai tippek takarónövényekhez

A
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7. Megsemmisítés
A takarónövények megsemmisítésének
módja lehet a kifagyás, a szárzúzás vagy
hengerezés, a bedolgozás és a gyomirtás.

A melegkedvelő fajok már 2-3 Celsius fok
esetén elpusztulnak. Az őszi keverékek
alkotói általában 3-4 egymást követő,
-10 fokos éjszaka esetén fagynak el.
A szárzúzás és a hengerezés a legjobb
mód arra, hogy mulcsot készítsünk,
amely hosszan takarja a talajunkat.
„Hibrid” megoldás lehet egy késő őszi
fektetőhengerezés vagy szárzúzás, ame-
lyet kora tavaszi bedolgozás követ. A
fagyon történő hengerezés – akár egy
Cambridge hengerrel – is kiváló módja az
állomány téli terminálásának.
Ahogy a főnövények gyomirtásánál, úgy
itt is vegyük figyelembe a hatásmecha-
nizmus ideális körülményeit, valamint az
ahhoz szükséges időt.
Tavaszi vetésű növény esetén javasolt a
takarónövény állományt 2-3 héttel a
vetés előtt megsemmisíteni, hogy bein-
duljon a lebomlás és elinduljon a másod-
vetés által felvett tápanyagok feltáródása
(ez jellemzően 10 hetet vesz igénybe, és a
4-6. héttől válik intenzívebbé).

5. lépés: A takarónövény nem fog kikelni
a zsákban – vessük el!
A takarónövényekhez gabonavetőgépet
javaslunk. A kritérium márkától függet-
lenül ugyanaz: megfelelő magároknyitás,
mélységtartás, a magárok lezárására, a
különböző méretű magfrakciók kiadago-
lása és a minél kisebb talajbolygatás.
A vetésidő tekintetében válasszuk szét
élesen a nyári keverékeket (pl. szudánifű,
indiai köles, silócirok, sziki kender) és az
őszi-téli mixeket. Előbbiek az őszi kalá-
szosok vagy repce betakarítása után akár
órákon belül elvethetőek, míg utóbbiak-
nak az augusztus közepét-második felét
javasoljuk vetésre. Az áttelelő keverékek
akár október közepén is vethetőek.

6. lépés: Tápanyag-utánpótlás
A talajvizsgálati eredményektől és az
előző főnövény hozameredményétől füg-
gően javasoljuk 20-30 kg/ha nitrogén
hatóanyag kijuttatását a takarónövény
alá. A jobb tápanyag-ellátottságnak
köszönhetően nagyobb zöldtömeg és
gyökértömeg fejlődik, amely végső soron
hatékonyabb gyomelnyomást és talaj-
lazítást eredményez.

Technológiai tippek takarónövényekhez
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A takarónövények használata egyértel-
műen jobb talajszerkezetet hozott létre,
a talajéleten is látszik a pozitív változás,
és több nedvesség marad a talajban egy
rövid tenyészidejű nyári keverék és egy
őszi keverék esetén is. 2019-ben egyéni
rekord kukoricatermésünk lett a takaró-
növények után. A jövőben egyre nagyobb
területen szeretném használni ezt a tech-
nológiát.

Andrasek Roland – Tótszentmárton

A takarónövények bevezetése óta rend-
kívül gyorsan változnak a talajok fizikai
és biológiai tulajdonságai. A javuló víz-
háztartás, valamint a növekvő vízbefo-
gadó képesség a legszembetűnőbb. A
2019-es gabonabetakarítás nagy megle-
petést okozott: a takarónövények után
vetett őszi búzák sikértartama 32-34%
közötti volt, míg a takarónövény nélküli-
ek csak 24-26%-ot értek el.

Bugyi Gergő – Jászberény

A no-till-re való átállás közben adódhat-
nak olyan körülmények, amelyek el tud-
nak bizonytalanítani, de azt már évek óta
tapasztalom, hogy egy kifagyó takaró-
növény után kiváló lesz a talajaim szer-
kezete, így még egy Monosemmel is sikere-
sen direktbe vetettem a kukoricát.

Csizmadia Balázs – Pápa

Mit tapasztaltak a gazdatársak?



ESSTENCE

Összetétel
Gilisztahumusz kivonat
és természetes vitamin

keverék

Felhasználás
Talajoltás: 50 l/ha

Csávázás: 4 l/100 kg mag
Levélre: 5-20 l/ha

Keverhetőség
A legtöbb tápanyaggal
és növényvédő szerrel
keverhető - kérdezd
szaktanácsadóinkat!
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Az Esstence koncentrátumban 1200-féle
baktérium és 250 gomba DNS-ének jelen-
létét sikerült igazolni, többek között:

Nitrogénfixálók
� Azoarcus communis
� Azospira restricta
� Melioribacter roseus
� Pseudomonas azotifigens

Gyökérzóna baktériumok
� Azonexus fungiphilus
� Bacillus humi
� Lysobacter antibioticus
� Paenibacillus thermophilus

Gyökérzóna gombák
� Aspergillus sp.
� Cladosporium sphaerospermum
� Rhodotorula kratochvilovae
� Trichoderma sp.

A gilisztahumusz alapú Esstence-szel a
talajoltás, magcsávázás és a növény-
kondicionálás is elvégezhető. A nedves
virágföldre hasonlító Esstence koncent-
rátumból frissen, a Te igényeidnek meg-
felelően készítheted el az oldatot, köz-
vetlenül az alkalmazás előtt.

Keverj huminsavat (kálium-humátot) az
oldathoz az UV állóság érdekében, így a
tarlóra kijuttatott oldatot nem szükséges
bedolgozni.

Az Esstence 25 kg-os polietilén zsákban
érkezik, amely egy 10 hektáros területre
elegendő. Ebből a 25 kg koncentrátum-
ból 500 liter oldatot készíthetsz. Az oldat
elkészítéséhez mindössze egy IBC tartály-
ra, egy 10000 forintos búvárszivattyúra és
24 órára van szükséged. A többit az anya-
természet elvégzi!

Növénykondicionálás gilisztahumusszal
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Miért éppen a növényi nedv?
A klasszikus növényvizsgálati (amely a
szárazanyagból történik) eljárással
szemben a növényi nedv 3-4 héttel a
hiánytünet kialakulása előtt megmutat-
ja, hogy a növény mely tápanyagokat
képes felvenni a talajból, és melyeket
aktívan felhasználni a fejlődéshez, így a
talajvizsgálattal kombinálva teljes képet
rajzol a növénytáplálás dinamikájáról.

20 paraméter 72 órán belül
A frissen megszedett mintát futárral
juttatjuk el a laborba, ahol 1 munka-
napon belül megtörténik a vizsgálat.
A jegyzőkönyvön látni fogod az egyes
tápanyagok szintjét és az arányokat.

A növényinedv-analízis a növénynek
olyan, mint Neked egy vérkép: pontosan
látod, hogy melyik tápanyag milyen
mennyiségben és arányban van jelen a
növény szervezetében, megmutatva a
valós tápanyag-felvételt.

A növényinedv-analízis segítségével:

� 3-4 héttel a hiánytünetek kialaku-
lása és a termés mennyiségének
vagy minőségének romlása előtt
észlelheted a növényeid tápanyag-
hiányát.

� A klasszikus növényvizsgálatnál 2-3
héttel hamarabb kezelheted a
problémákat.

� Pontosan követheted a tápanya-
gok útját a növényben egy szezo-
non keresztül, összevetve a cél-
értékekkel.

� Precízen időzítve és adagolva
tudod kijuttatni a szükséges táp-
anyagokat, mert magát a tápanyag
-felvételt láthatod, még az anyag-
csere folyamatok lezajlása előtt.

Szolgáltatásaink

NÖVÉNYINEDV-ANALÍZIS
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Ellenőrizd tábláid állapotát,
bárhol, bármikor
A mezőgazdasági területeidről készült
műholdfelvételekre alapozva, valós idő-
ben ellenőrizheted növényeid állapotát,
és azonosíthatod a problémás zónákat.

Előrejelzések és riasztások
Az időjárás, az állomány kondíciója és a
talajadatok alapján rendszerünk meg-
becsüli a termésátlagot. A térben és idő-
ben is kiterjedt adatsoroknak köszönhe-
tően összehasonlíthatod az egyes év-
járatok hatását vagy akár a választott
hibridek teljesítményét.

Nagy felbontású műholdképek
A naponta frissített közepes, és a hetente
kétszer letöltött nagy felbontású NDVI fel-
vételek segítségével azokat a változáso-
kat is észreveheted a tábláidon, amelye-
ket a földön állva nem láthatsz. Néhány
kattintással elkészítheted a differenciált
tápanyag- kijuttatási feladatokat és át-
töltheted azokat munkagépeidbe.

Változó talajok, változó gondolkodás
Hazánk talajai egy dologban egyformák:
változatosak. Úgy segítünk kihasználni a
heterogenitást, hogy közben a talajjaví-
tásra is odafigyelünk.

Hogy tudd, mi van a talpad alatt
A jövedelmező gazdálkodás alapja a talaj
– azok a rendszerek, amelyek erre épül-
nek, a csúcstechnika és az inputanyagok
garmadája nélkül is sikeresek lehetnek.
Talajvizsgálati megoldásainkkal nem a
talajod jelenlegi állapotára koncentrá-
lunk, hanem azt szeretnénk megtudni,
hogyan fognak a talajaid reagálni a be-
avatkozásokra, legyen szó tápanyagról,
talajjavításról vagy művelésről.

Egyedi laborvizsgálat verhetetlen áron
A hazánkban elterjedt bővített vizsgálat
mellett laborvizsgálati csomagunkban
azokra a tényezőkre fókuszálunk, amelyek
kifejezik a talaj dinamizmusát. A kation-
kicserélő kapacitás, az összes szerves-
anyag-tartalom, a leiszapolható rész és a
térfogatsúly még pontosabb képet feste-
nek a talajodról, így biztos kézzel
tervezhetjük meg a meszezést, a takaró-
növény magkeveréket vagy a tápanyag-
kijuttatást.

Szolgáltatásaink

TALAJMINTAVÉTEL CROPIO™ RENDSZER

Kapcsolódó szolgáltatásaink
Térinformatikai feldolgozás, akkreditált
laborvizsgálat, tápanyag-gazdálkodási és
talajjavítási terv, kijuttatási térképek.
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is mutatjuk Neked – kövesd nyomon ese-
ményeinket és találkozzunk a földeken!

Az inputanyagok közül vizsgáljuk a me-
szezőanyagok hatékonyságát, a szerves
starterek és szintetikus starterek teljesít-
ményét, folyékony szén alapú receptúrá-
kat tesztelünk, és ezek eredményeit
emészthető és könnyen hasznosítható
formában osztjuk meg, hogy akár már
másnap beépíthesd a technológiádba.

Vizsgálataink során nem csupán a talaj
kémiai és fizikai paramétereinek válto-
zását követjük, hanem a talaj biológiai
aktivitásának változását is vizsgáljuk,
legyen szó a különböző takarónövény-
keverékekről és szerves inputanyagokról.

Látogass el a www.talajreform.hu oldalra
és böngéssz kísérleteink között, és nézd
meg a beszámolóinkat YouTube csator-
nánkon, a Praktikus Kísérletek alatt.

utatásainkat mindig a valós gazdál-
kodói igények és a gazdák által

feltett kérdések hívják életre. E kísérletek
során nem pusztán takarónövény-fajokat
vagy tápanyagokat tesztelünk, hanem
technológiai megoldásokat. Mikor
érdemes megsemmisíteni az áttelelő
rozsos takarónövényt? Mely gépek alkal-
masak leginkább a takarónövény-
állomány terminálására? Hogyan teljesí-
tenek azonos körülmények között a
különböző direktvetőgépek?

Biztosak vagyunk benne, hogy a talaj-
megújító gazdálkodás mindenhol műkö-
dik, azonban nem mindegy, hogy mikor
és milyen inputanyagokkal és munkagé-
pekkel dolgozunk. Éppen ezért kísérle-
teinket az ország több pontján is beállít-
juk, és igyekszünk megtalálni a homokos,
a réti, az öntés- és a kötöttebb talajok
ideális takarónövény-keverékeit, táp-
anyagforrásait és talajművelési eljárásait.

Az egyes takarónövény-receptek teszte-
lése mellett azt is vizsgáljuk, hogy a
mixeken belüli arányok hogyan változ-
tatják a teljesítményüket. Egyedülálló
takarónövény-mátrix kísérletünkben 190
darab kétfajos mixet tesztelünk egyszer-
re, amely nem csupán látványos, de
azonnali keverékrecept ötleteket merít-
hetünk belőlük. Ezeket a parcellákat meg

Folyamatos fejlesztés

K
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TALAJEGÉSZSÉG KONFERENCIA

A Talajegészség Konferenciát 2017-ben
rendeztük meg először. Míg 2017-ben a
talajmegújító gazdálkodás általános
rendszere volt a fókuszban, addig 2018-
ban az átállási folyamatról, 2019-ben
pedig a talajmegújítás tápanyagos
oldaláról hallhattak az érdeklődők.
A konferenciákat megelőző két napban
végiglátogattunk olyan magyar gazda-
ságokat, ahol évek óta talajmegújító
gazdálkodást folytatnak, így a „tantermi”
előadások gyakorlati tapasztalatokkal
egészültek ki.

Büszkék vagyunk rá, hogy a Talajegészség
Konferencia három év alatt a talaj-
megújító gazdálkodók éves nemzetközi
összejövetelévé lépett elő. Miért érdemes
Neked is eljönnöd a következőre?

� Elfogulatlan: a rendezvény 100%-ig
mentes a marketingcélú előadá-
soktól. A prezentációkat kutatók,
gazdák és szaktanácsadók tartják –
a termékbemutatók a termen kívül
maradnak.

� Rendszerszintű: Minden olyan
témakörről hallhatsz, ami az
egészséges talajhoz kapcsolódik.

� Gyakorlatias: naprakész tudást
vihetsz haza, amely alapján a saját
gazdaságodban is elkezdheted a
látottak alkalmazását.

Látogass el a www.talajegeszseg.hu-ra
további információért és a korábbi évek
programjaiért. Mindhárom év teljes
előadásanyaga hanggal, képpel, diasorral
visszanézhető weboldalunkon.

FARMLÁTOGATÁSOK

Munkánknak szerves része a tudás és a
tapasztalatok megosztása, és valljuk,
hogy minden gazdának van egy megosz-
tásra érdemes ötlete. A rendszeresen
megszervezett farmlátogatások ezt a
célt szolgálják: egy-egy talajmegújító
gazdaság felkeresése során egy konkrét
technológiai (takarónövény-keverékek
összeállítása, direktvetés, injektálás,
takarónövény tavaszi kezelése) elemet
járunk körül, a gazdálkodómellett külsős
szakértőket is bevonva.

E nyílt napokon a gazdatársak által vég-
zett kísérletek fontosságára is szeretnénk
felhívni a figyelmet, amelyekből mind-
annyian inspirációt és bátorságot
meríthetünk, valamint együtt jobban
megérthetjük a talaj mint ökoszisztéma
működését.

Múltbeli farmlátogatásainkról készült
videós összefoglalóinkat megtalálod a
YouTube csatornánk Farmlátogatások
blokkjában. A jövőbelieket keresd a
www.talajreform.hu oldalon, regisztrálj
és találkozzunk a földeken!

Együtt, egymástól tanulunk
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Látogass el a YouTube csatornánkra (Démétér Biosystems)
és nézd vissza szemináriumainkat!

� Gyomszabályozás a csökkentett
menetszámúművelésben

� Sorköztakarás: milyen lehetőségek
vannak itthon?

� Élet a szántóföldön kívül I. – Ültet-
vények takarónövényei

� Élet a szántóföldön kívül II. – Zöld-
ségesek takarónövényei

Tápanyagos prémium videóinkban a
következő kérdéseket jártuk körül:

� Nitrogén- és foszforveszteségek
megakadályozása

� Sok kicsi sokba kerül? – Mikro-
elemek szerepe és pótlása

� A humin-, fulvo- és aminosavakról
� Meszezés és talajjavítás – mikor,

hogyan, mivel érdemes?
� A tápanyagok költségeinek csök-

kentése
� Melyik növény mit erősít a talajban

Legújabb, két és fél órás oktatóvideónk-
ban a direktvetésre való átállás lépéseit
vesszük sorra.

indössze egy számítógépre és
internetkapcsolatra van szükséged

ahhoz, hogy a téli hónapok során ki-
bővítsd a talajmegújító gazdálkodással
kapcsolatos tudásodat.

Eddig összesen 21 órányi videós anyagot
rögzítettünk, ebből 10 órányi ingyenesen,
11 órányi pedig egy jelképes összegért
cserébe érhető el. Ingyenes webes szemi-
náriumainkat megtalálod a YouTube
csatornánkon – ezekben a takarónövény-
technológia kezdő lépéseit mutatjuk be,
a keverékek összeállításától a megsem-
misítésig.

Haladó takarónövényes kurzusunk az
alábbi témaköröket tartalmazza:

� A biológiai alapú gazdálkodás 6
alapelve – röviden, érthetően

� Szinergia és antagonizmus a taka-
rónövények között

� Takarónövényezés a csökkentett
művelésre való átállásban

� Takarónövények használata fonál-
férgek és drótférgek ellen

� A takarónövények és a minimum
művelés munkagépigénye

Készülj fel a kihívásokra velünk

M
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