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Az előadás felépítése

•Bevezetés

•A szén a talajban való élet üzemanyaga

•Innovatív technológiák

•Interplodinációs rendszerek

•Biostimuláció

•Vita és következtetés



Bevezetés

Fenntartható menedzsment megközelítések

Crop és fedőnövény-rendszerek

Biostimuláló technológiák

A talajvédelmi technológiák változásainak előnyei

• Szociális szempontok, talajalapok védelme

• A talajvédelmi technológiák gazdasági előnyei

• A talajvédelmi technológiák ökológiai előnyei



A szén a talajban való élet üzemanyaga



A szén a talajban való élet üzemanyaga

Az instabil hozamok oka a talajok romló állapota, amelyet
a talaj szénkészletének hosszú távú csökkenése és a 

talajprofil kapcsolódó alacsony biológiai aktivitása okoz. 

Szerves anyag és humusztartalom meghatározása a szántóföldi

horizonton

A talajban és a humuszban lévő szerves anyagok nagyon fontos

mutatói a talaj termékenységének, biológiai aktivitásának

szintjének és a talaj egészségi állapotának. A talaj szerves

anyaga a talajban vagy felületén különböző bomlási fokon jelen

lévő összes nem élő szerves anyagból áll. 



A szén a talajban való élet
üzemanyaga

Mit jó tudni?

• A talaj szerves anyaga a világ legnagyobb szénforrása a szárazföldön
• A humusz 58%-ban szénből áll
• Mezőgazdasági talajaink szerves széntartalma 1,5 és 7% között mozog 

(átlagosan 2-3%)
• A talajprofil humuszállománya 50-800 t / 1 ha (átlagosan 100 - 200 

t.ha-1)



Meghatározás - Fogd a növényeket

• Célzott növények a két fő termény közötti úgynevezett növényközi időszakban

• Úgy választjuk ki őket, hogy gyorsan állandó állványt alkossanak, és a lehető leghamarabb garantálják a 

talajvédelmet.

• Hozzájárulás

• Gazdagítsa a talajt szerves anyaggal

• Csökkentse a talajeróziót

• Javítják a talajba való vízszivárgást és a vízforrások szennyezését N

• Vetőmag terv megszakító (a növények sokféleségének növelésére van szükség)

• Elnyomják a gyomokat, korlátozzák a betegségek és kártevők terjedését

• A takarmánybázis feltöltése és diverzifikálása



A fogási növények hatása a talaj Cox-tartalmára

Forrás: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Elosztás - Fogónövények

A stand létrehozásának időpontja szerint

Téli fogási növények

• Őszi vetés (szeptember)

• Télen – megvédik a talajt nyár végén, ősszel és tavasszal, a fő termés vetésétől

• Elsősorban tavasszal és nyár elején biztosítanak takarmányt az állattenyésztéshez.

• Takarmánykáposzta (pl. téli repce)

• Téli rozs, tritikális, őszi búza, többpázs menta

• Landsberg keverék (polifvetikus fenek, téli vica, megtestesült)



Szállítás - Interplodin

A stand létrehozásának időpontja szerint

Fogónövények vetése

• Ősszel vagy tavasszal alapozzuk őket a fő termény ültetvényén 

• Mind a sűrű, mind a széles vonalú növényekhez használhatjuk őket.

• Pozitív hatással vannak a talajra, mivel a betakarítás után több maradékot és gyökeret hoznak létre

• Lassú kezdeti növekedésük van, növekedésük csak a fő termény betakarítása után kezdődik

• Mätonoh egyéves, mätonoh olasz (multifly)

• Hibrid lóhere, kúszó lóhere, fehér komónica, lóhere lucerna

• Ezeknek a növényeknek az ideális keveréke.



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen - védi a talaj vízellátását!

Védtelen talajfelszín és éhes talajbiota!

A gyökérfogó növények alkotják a talaj szerkezetét!



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen - védi a talaj vízellátását!

Páratartalom 17,2%

Védtelen talajfelszín és éhes talajbiota!



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen - védi a talaj vízellátását!

Túlzott földvízveszteségek a bonyolult agrotechnikában

Páratartalom 8,1%



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen - védi a talaj vízellátását!

A talaj gyümölcsközi

borítja ma már 

bizonyított és hatékony

megoldás. Számos

jelentős változtatást

tartalmaz, amelyeket be

kell vezetni a



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen Zöld légkondicionáló egység!!!



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen A talaj légkondicionáló egység!!!



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen

Szerves anyagok: beruházás

A megfelelően kiválasztott és megművelt vízgyűjtő területtel a növényi 
biomassza növelése csökkenti az időjárás (mosás, leeresztés, feloldódás) vagy a 

munkamódszer (intenzív termesztés, a talaj savasodása) által okozott elemek 
elvesztését. 

A biomassza-termelés növeli az ültetvények ásványi tartalékait. 

A készletek növekedése, valamint az újrafeldolgozási ciklusok növekedése (a 
vízgyűjtő terület és maradékanyagainak több mellékhatásának kölcsönhatása 
révén) lehetővé teszi, hogy a növekedésre rendelkezésre álló ásványi anyagok 

mennyisége néhány éven belül növekedjen a környezetre gyakorolt káros 
hatások nélkül.



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen

Fogónövények és vízgazdálkodás

A növény folyamatosan elvezeti a biomasszához és
túléléséhez szükséges vizet. 

Ezért a túl sokáig megtartott vízgyűjtő terület negatívan 
befolyásolhatja a következő növény vízi potenciálját. 

Ez különösen akkor fordul elő, ha a talaj (mély, agyag vagy 
kréta ...) nagy retenciós kapacitással rendelkezik, amikor a 

vízellátás csak lassan újratöltött. 

Ilyen helyzetekben (viszonylag ritka) a fedőnövényt időben
kell ártalmatlanítani.



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen Maximális biomassza előállítása

A komplementaritásuk alapján kiválasztott több faj kombinációja
elősegíti a növények közötti pozitív verseny kialakulását. 

Ez tükröződni fog a biomassza és a kapcsolódó előnyök terén. 

A biomassza nagyobb lesz, ha az agitátor iguminózist tartalmaz, amely a 
talajban rendelkezésre álló nitrogén átszervezése után képes kielégíteni

az ültetvényigényeket biomassza előállítása során. 

Gyakorlati szempontból tiszteletben kell tartani az egyes vetőmagok
helyes arányát, és négynél több fajt kell összekeverni annak érdekében, 

hogy elkerüljék a növények versenyét.



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen

A talaj teljes táplálkozási potenciáljának kiaknázása

A különböző fajok jobban kihasználják a teljes vízellátást. Mivel minden
specifikus növény kiválasztja a tápanyagokat és biológiai aktivitást fejleszt ki a 

maga módján, nagyobb számú elem kerül újra integrálódik a talajba.    

A talajszerkezet javítása

A gyökér biomassza fejlesztése
A keverők elősegítik a gyökerek közötti versenyt, ami mélyebb és összetettebb

strukturáláshoz vezet
A nyár végi magas vízfogyasztás javítja a repedéseket (az aszály által okozott

agyagpályát) 
Az ültetvény megsemmisítése után gyökérhálózatot hagy a talajban, amelyet a 

kulturális növények használnak.    



Fedőnövények - védelem a talaj
túlmelegedése és a nem produktív füstök
ellen

Az ültetvények fejlesztésének biztosítása bármilyen körülmények között

Ugyanakkor több faj bevezetése korlátozza a következőkkel kapcsolatos kockázatokat:

• Az időjárás (különböző években egyes növények jobban fejlődnek, mint mások)
• Talajtípussal és termékenység (a káposzta domináns lesz, ha nitrogén áll

rendelkezésre, és az igumiosis inkább az ellenkező helyzetben nyilvánul meg)
• Kártevőkkel (a suilok, lárvák, levéltetvek és más kártevők jobban megtámadhatnak

egy bizonyos növényt, és másokat hagyhatnak
• Korábbi felháborodás (egyes növényeket gyomirtó szermaradványok károsíthatják)



Fedőnövények - védelem a talaj túlmelegedése és a nem
produktív füstök ellen



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Csapadék beszivárgás – strukturális élő és egészséges talaj

A talaj biológiai ökoszisztéma!!!

Nincs mechanikus út a fenntartható
a talaj biológiai funkcióinak biztosítása!
A növényi gyökerek előnyünkre dolgozzák fel a talajt!
•A talajvilág biológiai sokfélesége meggyógyítja a talajt!

•A talaj vízgazdálkodása jelentősen javul!

•A tápanyagok hozzáférhetőségének növelése a talajból és az 
alkalmazott műtrágyákból!

•Stabilizálja a talaj aggregátumok szerkezetét!
Természetes és természetes megoldás a talajhoz való
alkalmazkodáshoz



A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Forrás: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Zdroj: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita

Patkánytakaró-felületi fajok hořčice, ředkev, rüh, pogány
A felső kontúrok morzsát támogató fajok rüh, jetel alexandria, peluška, horgolt, fű
Az uszkár auciated megfeszült rétegeinek súrolása ředkev kínai, csak, bob, slunečnice
A support típusaijící půdní strukturu ve středních 
layers of poůdy

vikev, pogány, čirok, rozs

Faj rychle tvořící seed již a podzim pogány, lnička



A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

Az N interplodákból való
felszabadulásának hatékonyságát
számos tényező határozza meg,
beleértve a kezelés dátumát, a
mineralizáció sebességét, ez a
szerves anyag tulajdonságaitól is
függ.

N a termesztési időszak végéig a
fogónövényekhez van kötve. Ezután
mineralizációval a következő
termésre szabadul fel.

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Forrás: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Forrás: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Forrás: Ing. Smutný, Mendelova Univerzita



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)



A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Hogyan válasszuk ki a megfelelő vízgyűjtőt

A fogási növények keverékének létrehozásakor össze kell

kapcsolni azokat a fajokat, amelyek gyorsan emelkednek, és

korlátozzák a gyomok versenyét azokkal, amelyek

elsősorban a talajszerkezet kialakításában és a talaj

tápanyagokkal való gazdagításában vesznek részt.

A keverék 50 %-a levegő nitrogén rögzítésére alkalmas

iguminosisból áll.

A szabály az, hogy a keverékben legalább 4 típusú

vízgyűjtőt kombinálnak, hogy kiegyensúlyozott funkcionális

keveréket alkossanak.



A talaj egy biológiailag
aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)



A talaj egy biológiailag
aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)



A talaj egy biológiailag
aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Unterirdische Leistung der Begrünungspflanzen, 

Begrünungsversuch Stockerau 2010



A talaj egy biológiailag
aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)



A talaj egy biológiailag
aktív ökoszisztéma!!!

Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

A lóhere jelentősége a növények javításaként:

Száraz fa fóbia lóhere 4 - 12 t.ha-1

• mélyen fűszeresek - szerkezeti talajt alkotnak,
elegendő pórussal

• ez teret teremt a növényi gyökerek további
növekedéséhez és a talaj
mikroorganizmusainak fejlődéséhez, így
könnyebben hozzáférhet a tápanyagokhoz

• a talajban maradt gyökértömeg magas
tartalma

• a nitrogént zarándoklattal szerzik be
Rhizobium baktériumok segítségével, így
hosszabb ideig tarthatnak aszályban



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

A fajok szárazságállósága a talajhorizont
gyökéreloszlására van összefüggésben

Példa mélyen 

fűszerezett lóhere



A növényi gyökerek sokfélesége –
biodiverzitás

Minél nagyobb a 
növények sokfélesége a 
talajban, annál több élet
van a csapat a talajban és

a talajon. 

A növények a gyökereken 
keresztül a talajba 

gyűjtött összes energia 
40% -át szabadítják fel 



A növényi gyökerek sokfélesége –
biodiverzitás

Védtelen felszín és éhező nemzetek!

Az számít, amit nem látsz – ezek a gyökerek.

Minél nagyobb a 
növények sokfélesége a 
talajban, annál több élet
van a csapat a talajban és

a talajon. 

A növények a gyökereken 
keresztül a talajba 

gyűjtött összes energia 
40% -át szabadítják fel 



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Hatékonyabb tápanyagbevitel

Szerkezeti talaj = jó talajvisszatartás!
Hagyja, hogy a növények gyökerei működjenek 
számunkra!!!



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Hatékonyabb tápanyagbevitel

Egyéb ionok oldatban (nitrátok, kloridok, szulfátok)

Szerkezeti talaj = jó talajvisszatartás!

Hagyja, hogy a növények gyökerei 
működjenek számunkra!!!



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Hatékonyabb tápanyagbevitel

Szerkezeti talaj = jó talajvisszatartás!
Hagyja, hogy a növények gyökerei 
működjenek számunkra!!!

Az anyagok földigiliszták
általi átadása és robusztus
függőleges "vízelvezetések" 
kialakulása



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Hatékonyabb tápanyagbevitel

Szerkezeti talaj = jó talajvisszatartás!
Hagyja, hogy a növények gyökerei 
működjenek számunkra!!!



Élettel teli talaj

Szerkezeti talaj = jó talajvisszatartás!Hagyja, hogy a növények gyökerei 
működjenek számunkra!!!

https://www.agzaar.com/living-soil-beginner-guide/



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Plodinközi rendszerek (fedőnövények)

Szerkezeti talaj = a csapadék jó visszatartása a talajba!

Hagyja, hogy a 
növények 
gyökerei 

működjenek 
számunkra!!!



Vízgazdálkodás mezőgazdasági földterületeken Föld- és víz-
és plodinációs rendszerek (fedőnövények)

Egészséges talaj = biológiailag aktív!!!

A talajtömeg szilárd fázisának változása tömörítéssel:
• a talaj aggregátumainak megsemmisítése

• a talaj szerkezetformálási folyamatának lassítása

A strukturális folyamat a növények gyökérrendszereinek hatáserősségétől
függ:

• mechanikai hatás a kompakt talajtömeg megosztásával

• fizikai-kémiai hatás az aggregátumok stabilitására közvetlenül a szerves anyagok
ellátásával

• fizikai-kémiai hatás közvetetten a szerves-függő mikrobiális aktivitás
előmozdításával

A mikrobiális aktivitás a legnagyobb jelentőséggel bír az aggregációs
folyamat szempontjából, mivel a talaj aggregátumok legértékesebb
"lyofób" tömítőanyagait hozza létre!!!



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Takarónövények = segít fenntartani a talaj élettartamát

A legéletképesebb szén-dioxid-ellátás!!!

A talaj élettartamának táplálása alapvető intézkedés!!!
A fedőnövények vagy a fogónövények innovatív technológiákba való bevonása
kulcsfontosságú tényező a talaj termékenységének fenntartásában és a talaj
vízvisszatartásának növelésében, függetlenül az alkalmazott technológiától!!! 



Biostimuláció – új dinamikus irány

A cselekvés elve

• Keverés szemcsés műtrágyákkal

• Növelje az N P K Mg tápanyagok asszimilációját, bevitelét és 

használhatóságát ...,

• A talajra nehezedő kémiai terhelés csökkentése

• A szerves maradékanyagok mineralizációjának javítása

• A talaj mikrobiális aktivitásának növekedése - a 

termékenység javítása

• A talajszerkezet javítása

• A vízhatékonyság növelése

• A növények toleranciájának növelése és jobb regenerálódása 

stresszes körülmények között (pl. aszály)

Mindez támogatja a növény

anyagcseréjét és elősegíti a 

gyökérnövekedést, javítja a 

végtermékek minőségi

paramétereit



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talaj helyreállításához és helyreállításához

A půdní biostimuláns alkalmazása az
egész fórumon

A půdních biostimulantů alkalmazása nagyon 
egyszerű, és nem igényel sok speciális technikai



Biostimuláció – új dinamikus irány

A telek felületének állapota a 
biotimuláns NeOsol-lal történő

szántás után, 2017.10.09.

A telek felületének állapota a 
biotimuláció nélküli vezérlés

változatára szántás után, 2017.10.09.



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talaj helyreállításához és helyreállításához

A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talaj helyreállításához és helyreállításához

A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

Biológiailag aktívabb talaj = fenntartható



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talajmegtartó képesség javítása érdekében

A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

A biostimuláció alkalmazása a gyártási technológiákban

Zdroj výsledkov: NAZVA, 2006



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talajmegtartó képesség javítása érdekében

A biostimuláció alkalmazása a gyártási
technológiákban
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Dízelfogyasztás ha-nként, egyedi években az egyes változatokon

Zdroj výsledkov: DKRVO, 2019



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talajmegtartó képesség javítása érdekében

A biostimuláció alkalmazása a gyártási technológiákban

Gyártás Kč/ha-ban egyedi években egyedi változatokon
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Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talajmegtartó képesség javítása érdekében

A biostimuláció alkalmazása a gyártási technológiákban Zdroj výsledkov: DKRVO, 2019

Bruttó nyereség Kč/ha-ban, egyedi években számítva az egyes változatok alapján
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Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talajmegtartó képesség javítása érdekében

A biostimuláció alkalmazása a gyártási technológiákban

• CONTROL - fejletlen gyökerek a 
megkeményedett talajoknak
köszönhetően

• EXPLORER - nagyon jó állapotban
a növények, és az aktív gyökerek

• NEOSOL - egészséges növények, 
optimális gyökér harmat
mélységben

Nagy potenciál a víz és a 
tápanyagok számára.

A talaj biostimulánsai javítják a talaj szerkezetét és elősegítik a 

fűszerek fejlődését

Talajszerkezet – a gyökérfejlődés kulcsfontosságú
tényezője

( 25.10. 2018 )



A talaj mikroorganizmusainak
aktiválása

SOIL REVITALISATION

Gaiago _ Biocont



A talaj mikroorganizmusainak aktiválása – talaj
biostimuláció Nutrigeo

Kontrola

Okometrikus módszer
Franciaországban

Test du slip



Vízgazdálkodás a mezőgazdasági tájban
Biostumuláció a talaj helyreállításához és helyreállításához

A talaj egy biológiailag aktív ökoszisztéma!!!

A biostimuláció alkalmazása a gyártási technológiákban

Agrotechna Michalovce s.r.o., Stretavka (KVSaB TF SPU Nitra)

Vízgazdálkodás a talajprofilban

A biostimuláció kiválasztott előnyei a talajnedvesség-
gazdálkodásban:

• Egyenletesebb csapadék a kevesebb miatt
tömörítés és a talaj kisebb fajsúlya!!!

• A talaj nagyobb retenciós kapacitása 20-30% -kal !!!

• A nem produktív füst 50%-os csökkentése !!!



• olyan technológiák használata, amelyek csökkentik a talajfeldolgozás intenzitását

• a növényzet fenntartása a szántóföldön, a legjobb egész évben

• a célnövény rotációja fajban gazdag felzárkózási keverékkel

• köztes maradékok és betakarítás utáni maradékok felső biomasszáját a felszínen hagyják,

vagy nagyon sekélyen szállítják (3-5 cm)

• nitrogénellátás a talajba, hogy nitrogénmegkötő üzemeken keresztül biztosítsa

• a talajbiológia előmozdítása a talaj biostimulációja vagy a fogási növények biotimulációval

történő együttes felvétele révén.

Hogyan lehet helyreállítani a talaj élettartamát és a

vízrendszerét a veszélyeztetett talajban:



Milyen szénkészleteink vannak a talaj számára?

• Betakarítás utáni maradékok

• Trágya

• Növények fogása

• Talaj biostimulációk

Vannak-e technológiák a szén talajban tartására, mi?

• No-Till

• Strip-Till

Kontrollvizsgálat:





Innovatívak ezek a technológiák?

Mert csak úgy elveszik őket az anyatermészettől, ki
tanít meg minket érzékelni?

Kontrolný test:



Következtetés - Jövőkép

A megfelelően kiválasztott és elvégzett agrotechnikában a gyümölcsközi
keverékek és biostimulációk felvétele segít a csökkentett vetéseljárások
hiányosságainak párnázásában, valamint a kis műtrágyák korlátozott
termelésével és alkalmazásával.

A minőségi szerves anyag befolyásolja a talaj termékenységét, az
élőhelyek termelését és a hozamstabilitás fenntartását.

A megfelelő szervesanyag-ellátással rendelkező talajok jobban
ellenállnak az időjárási ingadozásoknak.

Ugyanakkor a talajban lévő szerves anyagok bizonyos szintjének
fenntartása a helyes mezőgazdasági gyakorlat (GAEC) követelményeinek
teljesítésének feltétele.



Következtetés

Az előadás szerzőjének szava a végén

• Ľubomír Marhavý, Ivana Šindelková

• Slovak Republic, Czech Republic 

• marhavy@biopratex.sk

• +421 908 226 727

• Ez az e-learning előadás célja az volt, hogy olyan
mezőgazdasági szakértőket mutasson be, akik a 
talajmegnyerítést hasznos technológiákkal
hamarosan megváltoztatják a 
földgazdálkodáshoz való hozzáállásukat.


