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Terepi feltételek. A jelenlegi technológiai gyakorlatok és a mezőgazdasági 

földterületekhez való hozzáférés még mindignagyrészt még mindig nem felel meg a jelenlegi talaj- 

és éghajlati viszonyoknak. A CsehKöztársaságban a Shuntnskinstabil hozamai a talajok romló 

állapotának köszönhetők,   amelyet a talaj szénkészletének hosszú távú csökkenése és a talajprofil 

kapcsolódó alacsony biológiai aktivitása okoz. Ez szorosan kapcsolódik a talaj fizikai és kémiai 

tulajdonságainak romlásához, a megsértett víz- és levegőrendszerhez, valamint a tápanyag 

használhatóságának csökkenéséhez. Ha az a mezőgazdasági termelő, akinek a földterületnek 

alapvető termelési eszköznek kell lennie, nem kezdi el ily módon vizsgálni a talajt és annak 

lebomlását, és nem érzékeli a jogorvoslat szükségességét, nem várható el, hogy üzleti terveik 

célkitűzései teljesülnek. Minden gazdálkodónak képesnek kell lennie arra, hogy eldöntse a földjén, 

hogy milyen gondosságra van szüksége a termelés tekintetében az egészséges élelmiszer-termelés 

önellátásának biztosítása érdekében, de a saját gazdaságában a termelés jövedelmezőségét is. Az 

előadás célja, hogy bemutassa a talajvédelmitechnológiák lehetőségeit éserősítse megatalajvédelmi 

technológiák megoldásáta földgazdálkodás gyakorlati javítása érdekében. A növényi gyökerek a 

mikro- és makroorganizmusokkal való együttműködésben és szimbiózisban a legjobb szerkezeti 

alkotóanyagoke  . A mezőgazdasági gyakorlat nem ismeri fel kellőképpen ezt a tényt, és az aktív 

talajbiológia strukturális hatását nem vagy nagyon keveset használják. "A legtöbben nyers 

mechanikai erőre támaszkodnak." A talajszerkezet jobb állapotábólszerves műtrágyákat adhatunk  

hozzá, nem csak trágyát, iszapot vagy komposztot, hanem  főként közbenső növények 

zöldtrágyázáshoz történő felhasználásával, beleértve az iguminosis  felvételét a szántóföldi 

növénytermesztési rendszerbe vagy a talaj biostimulánsainak bevonását. Az alap azonban a "talaj 

biológiai feldolgozása" a mechanikai feldolgozás helyett. 
 
Bevezetés 
Bár a világ népességének táplálkozása több mint 90% -ban függ a talajtól, nem viselkedünk 

felelősségteljesen a talajjal. A valóság az, hogy 1 milliárd ember, vagyis a világ népességének 

körülbelül 1/7-e szenved élelmiszerhiánytól. Ez különösen a mezőgazdasági földterületek 

megfelelő rendelkezésre állására vonatkozik, mivel a mezőgazdasági termelés lehetősége 

logikailag korlátozott. A száraz területek a Föld szárazföldi felszínének 42% -át fedik le. A 

jelenlegi éghajlatváltozás még rosszabbá teszi a helyzetet. A világ népességének 35%-a él száraz 

körülmények között, ami egyre inkább veszélybe kerül a vízhiány miatt. A Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) előrejelzései szerint a mezőgazdasági 

földterületek területe 2030-ra a jelenlegi 40%-ról 50%-ra kell növekednie, valószínűleg az erdei 

ökoszisztémák rovására. A tápanyag-talajok bevitelének 2050-re megháromszoroznia kell, és a 

mezőgazdasági termelésnek legalább 50%-kal kell növekednie a világ növekvő népességének 

táplálása érdekében (a táplálkozás és a főként szántóföldi növények védelmének jelenlegi uniós 

tendenciájalogikátlan). A mezőgazdasági termelés növelésének szükségessége olyan jelentős 

áttörést igényel, mint az 1960-as évekzöld forradalma, és az elkövetkező évtizedekben hatalmas 

kihívást jelent minden érintett csoportszámára, beleértve a legnagyobb élelmiszer-fogyasztót vagy 

a világ teljes lakosságát. Az alapvető termelési eszközök - a talaj- következetes védelme ezután 

szükséges, de nemelegendőfeltétel . 
A talajvédelem rögzítése a jogrendszerekben azon kevés eszközök egyike, amelyekkel a talajok 

viszonylag hatékonyan védhetők. Először is az oktatásnak és az oktatásnak kell szentelni magát, 

amely az ember kapcsolatát a természettel és ezáltal a talajjal is alakítja. A védelmére szolgáló 

egyedi és végrehajtható eszközök meghatározása azonban szükséges. 
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Az EU mezőgazdasági termelői és fogyasztói számára az új közös 

agrárpolitika, és különösen a "termelőtől a fogyasztói és B-ért" stratégia, amely azöld megállapodás 

csomagjánakkét kulcsfontosságú mérföldköve, egy sor korlátozást és intézkedést jelent, amelyeket 

a közeljövőben kellő időben végre kellhajtani. Az intézkedések pozitív hatással lehetnek a 

fogyasztói csoportokra, de a korlátozások minden bizonnyal negatív hatással lesznek a 

mezőgazdasági  elsődlegestermelésre, és bizonyos, hogy pozitív hatással lesznek a környezet 

egészére. 
 
Ezek a stratégiák olyan átfogó politikát jelentenek, amely számos módon hatással lesz a 

mezőgazdasági ágazatra. Ezek közé tartoznak a célok (a politikusok szerint alacsonyak), mint 

például a mezőgazdasági földterületek 10%-ának kizárása a termelésből, a vegyi műtrágyák 

használatának 20%-os csökkentése, a vegyi peszticidek fogyasztásának 50%-os csökkentése, a 

mezőgazdasági területek 25%-ának kezelése az ökológiai rendszer keretében és az állatállomány 

antmiciális készítményeinek 50%-os csökkentése. 
Eddig csak az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) vizsgálja a globális 

agrárstratégia lehetséges hatásait, és az Európai Bizottság még nem foglalkozott az új 

megközelítések hatásával. 
A fenntartható földgazdálkodás nem lesz lehetséges, ha nem változtatunk radikálisan a föld 

egészére vonatkozó megközelítésünkön. És a változás nem jelent sem új gépeket, semerősebb 

magokat,semszuper műtrágyákat vagy peszticideket. Ez azt jelenti, hogy elkezdjük a talajt élő 

szervezetként tekinteni, és ennek megfelelően kezelni. 
 
A talajromlást évek óta a talaj termékenységének csökkenésének kulcsfontosságú tényezőjeként 

mutatják be. Részletesen elemeztük és leírtuk a talaj tulajdonságaira gyakorolt összes lehetséges 

hatást, de a hatékony megoldásokat nem határozzuk meg és hajtják végre a lebomlási folyamatok 

megállítására és a talaj minőségének javítására. Ha a gyakorló intézkedések    hatékonyak lennének,   

akkor manem kellene a talajunk alacsony retencióskapacitásáról beszélnünk. Asérült     

talajszerkezet,            a talajkeményedés vagy a humusztartalom csökkenése és az alacsony 

talajaktivitás mellett .   
 
A biológiai sokféleség megsértése a legtöbb területen kísérő jelenség. Az elmúlt 12 évben  mintegy 

ezer talajprofilt ástunk ki az ukrán határtól Pilsenig. Megszámolhatja az ujjaival, hogy hány szondát 

találtunk makroszenzálisan értékelhető megnyilvánulásait a talaj életének. És még a talajban is van 

egy fontos természeti szabály - aholnem lehet látni a makro edaf ón-t,még a talajmikro edafó 

nusem. Ebben a helyzetben a mező a hidroponika szubsztrátjává válik. 
A statisztikák azt mutatják, hogy európai átlagban vagyunk a műtrágyafogyasztásban, és fél-

kétharmaddal alacsonyabbak vagyunk a növényvédőszer-fogyasztásban, mint az európai 

mezőgazdasági vezetők. Ez pozitív hír az európai tisztviselők és az Európai Bizottságban lévő 

képviselőink nyugalma szempontjából. Valójában az alkalmazott műtrágyákból, különösen a 

nitrogén műtrágyákból a pre     40–50 %-a a felszín alatti vizekbe vitorlázik, vagy a levegőbe repül. 

Más szóval, ha megváltoztatjuk ezt a  helyzetet, és olyan technológiákat kezdünk alkalmazni, 

amelyek 90%-os nitrogén-felhasználhatóságot biztosítanak, akkor nem kell aggódnunk az időben 

történőjuttatáscsökkentési  intézkedések miatt. Igen, itt is vannak tartalékok. 
 
Az okok egyértelműek: 
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- a talajés a talaj hosszú távú aránytalan intenzitása (az előszüret 

betakarítása után a területen áthaladás legfeljebb 4-szerese), 
- a talaj szénkészletének csökkenése és a talaj ezzel összefüggő gyenge biológiai aktivitása. 
A tavaszi mezők száraz és poros felülete nem azért volt, mert télen hiányzott a csapadék. Tél után 

a talajnedvesség meglehetősen magas volt a téli csapadék alacsonyabb összege ellenére. Ez azért 

volt, mert még évtizedekóta az agronómiai szokásoknakvagyunk kitéve, és nem alkalmazkodunkaz 

újfeltételekhez.  Tavasszal "meg kell nyitnunk" a talajt, hogy gyorsabban túlmelegedjünk. Igen, 

túlmelegszik, de ugyanakkor megszárad. A szárítás közvetlenül arányos a műveletek számával és 

a feldolgozás mélységével. De mi van, ha nincs csapadék? Száraz talajba vetettük, és idegesen 

várjuk, hogy esik. 2021 utolsótavasza ehhez hozzáadja a nem szabványos hőmérsékletet, különösen 

az éjszakai hőmérsékletet, így az ültetvények csírázása és emelkedése nagyon egyenetlen volt. 
 
A szén a talaj életének üzemanyaga 
A szénlábnyom egy másik madárijesztő a mezőgazdaságban és az egész globális agrár-

élelmiszeriparikomplexumban. És ez nem csak alakóhelyüket elhagyni kényszerültek és a hatalmas 

mennyiségű nyersanyag és élelmiszer miatt van az egész bolygón. Arról is szól, hogy az áruk rossz 

minőségének ésa feldolgozásuk nem megfelelő folyamatainakköszönhetően és az élelmiszereken 

ezeknek a gyakran ragadozó, magas hozzáadott értékű kukákkal rendelkező termékeknek a 30-

40% -a végződik. A legjobb esetben komposzt vagy biogáz. 
Ha mindannyian a minőségre összpontosítunk, akkor minőségiés egészséges talajunk van, amelyen 

minőségi és egészséges takarmányt és ételt termelünk, és akkor esélyünk van egy jobb és 

egészségesebb életre. Akkor jelentősen lophatnánk abból a 30-40%-ból, amit most kidobunk. És 

ez a fő útmutató az élelmiszerláncokon belüli szénlábnyom csökkentéséhez. 
 
A mezőgazdasága  dízel egyik legnagyobb fogyasztója.  Egy átlagos gazdaságban hektáronként 

több mint100 litert fogyasztanak. És visszatértünk az elejére. A dízelfogyasztás a talajromlás 

mértékéhez képest növekszik. Gyakorlatunk azt mutatja, hogy ha a talajtoptimális 

állapotbahelyezzük, akkor a talaj típusától és a termesztett növényektől függően hektáronként 80 

és gyakran kevesebb literrel tudjuk biztosítani a termelést. Itt is jelentős tartalékokkal 

rendelkezünk. 
 
Globálisan a talaj körülbelül háromszor több szenet tartalmaz, mint amennyit a légkör tartalmaz. 

Ez a szén főként a talaj szerves anyagában van, amely különböző formákat ölt a talaj felszínén lévő 

lebomló szerves maradékoktól a talajban kötött humuszanyagokig az agyag ásványi anyagokig. A 

talajban lévő szerves anyagot folyamatosan dekódolja a talajszervezetekaktivitása, és a szén-dioxid 

felszabadul a légkörbe. Az így keletkező és a talajból felszabaduló szén-dioxid mennyisége 

körülbelül tízszer nagyobb, mint a fosszilis tüzelőanyagok elégetése által termelt szén-dioxid 

mennyisége. Amellett, hogy a talajés a szervesanyag és annak lebomlása jelentősen befolyásolhatja 

a CO 2 és más üvegházhatású gázok termelését,hatással van a talaj szervesanyag-tartalmára, 

valamint számos más talajtulajdonságra, például a pH-ra, a hőrendszerre vagy a víz és a tápanyagok 

megtartásának képességére.  
 
Amikormegváltoztatjuk a felhasználás,afeldolgozás ésa talajmódját, a talaj szervesanyag-tartalma 

jelentősen megváltozhat. A szántás nem megfelelő alkalmazása,  de más intenzív talajművelési 

módszerek is a szerves anyagok jelentős mineralizációjáhozvezethetnek, hasonlóan a tőzeg 

vízelvezetéséhez. Más változások éppen ellenkezőleg, pozitív hatással lehetnek a szén 
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felhalmozódására a talajban. Például a fogási növények helyes használata, 

az évelő takarmány termesztése a szántóföldön, a trágya használata, a talajvédelmi technológiákra 

való áttérés, a talaj biotimulánsainak használata,amelyek növelik   a talaj biológiai aktivitását, és 

bizonyos esetekben a kultúrák változása. Ez a képesség, hogy felhalmozódjon a szén a talajban, 

nem teljesen elhanyagolható. Ily módon hektáronként legfeljebb több tonna szén helyezhető el 

évente a talajban . Természetesen a szén felhalmozódása nem folytatódhat a végtelenségig, minden 

talajnak megvan a maga határa. Mezőgazdasági és erdei talajaink túlnyomó többsége esetében 

azonban arra számíthatunk, hogy nem lesznek teljesen szénnel telítettek, és további szén-dioxid-

felhalmozódásra van lehetőség. Ha azt feltételeznénk, hogy képesek lennénk évente 0,05%-kal 

(azaz évente körülbelül 1500 kg/ha-val) növelni ezeknek a talajoknak a széntartalmát,akkor aCO2-

kibocsátáscsökkenne. 

 
Szén-dioxid a gazdák szemszögéből 
A szén a talaj szerves anyagának (POH) egyik sarokköve. Egyhektáron és optimális    

talajszerkezettel,  tömörítésés talaj nélkül körülbelül 3,0-3,5 ezer tonna orka,figyelembe véve a  20-

25 cm mélységet.    Aminek körülbelül 10 %-a, azaz. Kb. 10 t/ha élő szervezetekből, növényi 

gyökerek nélkül. Ez 15 tehén súlyának felel meg, ami 22 VDJ. Ebben a csoportban gombák (5 

t/ha), baktériumok (2 t/ h a),aktinomektek (2 t/ha) és állatok (1 t/ha) képviseltetik magukat. 
A POH fő része (kb. 90 %) növényi gyökerekből és a talaj szerves anyagának nem élő részéből áll. 

Itt patria  elhalt növényi maradékok  (lazafelületek éhálók,  gyökérszőrszálak szonikus, parlagon 

hagyott levelek, ...).Továbbá, az állatokholttestei, mikroorganizmusok, ürülék és az állatok 

ürüléke,szerves műtrágya maradékoke. az átalakulás különböző szakaszaiban, ásványi 

arányokkalkeverve.  A humusz, minta poh ezen részénekstabil frakciója,  60-80% -ot képvisel. 

Bomlási időszakát évtizedekig vagy évszázadokig számítják ki, kivéve , ha a könnyen lebomló poh 

komponens kínálatamegszakad. 
 
Évente körülbelül 4,0-4,5 t szerves anyag (OL/ha) kerül a talajba, az éghajlati viszonyoktól és a 

"nézőponttól" függően. A talaj belső ciklusán belül még 2-szer több lehet. A szén-dioxid-

egyensúly, a talaj termelési kapacitásának és biológiai aktivitásának szintjének fenntartása 

érdekében folyamatosan ki kell cserélni az elsődleges szerves anyagok elosztott mennyiségét. 
Az elsődleges szerves anyag a poh instabil része. Bomlási időszakát napokra, hónapokra vagy 

évekre számítják ki, és befolyásolja a szárazföldön történő gazdálkodás módja, különösen a 

termesztett növények spektruma, a trágyázás és különösen a talaj feldolgozásának módja. 

Analitikai módszerekkel mérjük a talaj elsődleges szerves anyagának tartalmát és minőségét. 
 
A szerves anyag a talaj mikroorganizmusainak alapvető táplálékforrása. Az optimális C:N arány 

25:1 a szerves keverékben,mivel a szén2/3-aa talajban van "furnárokesetében", és a kapott C:N 

arány 8:1-re csökken, ami megfelel ezeknek az elemeknek a mikroorganizmusokban. 
Nagyjából 2,0-2,5 t OL/ha   helyettesíti     a növényeket   gyökérfogantyúkkal,  maradékokkal 

ésnem betakarított maradékokkal, példáultarlóval, husl-ral, filcekkel,orsócskákkal, 

üreshüvelyekkel és a növények más részeivel a termesztés típusa és célja szerint. A szerves 

anyagoknak a növények hatámotalmával történő visszatérését nehéz számszerűsíteni, de a növényi 

támogatású szén teljes mennyiségének tíz százaléka lehet. 
 
Amit jó tudni 
A talaj és a szervesanyagok a világ legnagyobb szénforrása a szárazföldön 
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• A humusz 58% szénből áll 
• Mezőgazdasági talajaink szerves széntartalma 1,5  és 7% között mozog (átlagosan 2-3%). 
A talajprofil humuszállománya 50-800 t/ ha (átlagosan 100 -200 t.ha-1) 
 
A humuszanyagok és jelenlétük a talajban  ezután a tápanyagok magas zarándoklatához vezetnek, 

amelyek6-7-szermagasabbak, mint például az agyag ásványi anyagok (ezeket nagy felület jellemzi, 

amely jelentős mennyiségű tápanyagot és egyéb anyagot köthet össze), és így közvetlen stimuláló 

hatással van a növények növekedésére. A humuszanyagok mellett a szerves anyagok legfeljebb 

30% -a poliszacharidból   (amely túlsúlyban van és fontos szerepet játszik a talaj aggregátumok 

kialakulásában), szerves savakból és fehérje jellegű anyagokból áll. 
 
Szén/nitrogén arány mindenegyes növényfaj  esetében 
A szén-nitrogén arány megértéseegy   adott szerves anyagban kulcsfontosságú a talaj kezelésének, 

valamint a növényi maradékok lefedésének és bomlásának megértéséhez. A vetés eljárásban 

vannak olyan helyzetek, amikor a növények maradványait gyorsan el kell terjeszteni és eltűnni a 

mezőről, és néha fordítva, hogy a lehető ideig maradjanak. A talaj mikroorganizmusai       szén-

dioxidot használnak energiaforrásként, és 24:1 C: N étrendre van szükségük az életükhez.   
Általánosságban elmondható, hogy  minél magasabb a növekedési fázis, annál magasabb a C:N 

arány, és annál hosszabb ideig tart a szerves anyag lebomlása, és fordítva, minélközelebb van az 

arány, annál gyorsabbanbomlanak le a növényi maradékok. Ez az arány a leerelt növény számára 

rendelkezésre álló nitrogén mennyiségéhez is kapcsolódik. A növényeket vagy a 24:1-nél nagyobb 

C:N arányú fogási növények keverékét lassan lebontjákés lassan nitrogént bocsátanak ki, ami 

átmeneti hiányhoz vezethet, amíg egyesmikrobák meghalnak és testüket mineralizálják. Ezzel 

szemben a 24:1   alatti C:N arányú ültetvények nagyon gyors bomlást és egyidejű nitrogén 

felszabadulást eredményeznek a talajba. 
 
A talaj és aszerves anyagok csökkenése 
A talajban lévő szerves anyag, az úgynevezett dehumifi elvesztéseakkor következik be, ha 

veszteségei jelentősen meghaladjákelsődleges forrásainak inputját. A talajba belépő szerves anyag 

csak 10-30% szerves szén felhalmozódik a talajban való bomlás során. A szén többi része hamuvá 

válik, CO 2 formájában szabadul fel a levegőbe. 
A Dehumifikácia-t számos tényezőokozhatja.  A fokozott talajsavasodás és levegőztetés, valamint 

a talaj mélyebb trágyázása az intenzív termesztés során lelassítja a szerves maradékok humifikációs 

folyamatát és felgyorsítja a mineralizációs folyamatot. A túlzott aeráció és az azt követő 

megnövekedett mineralizáció a szerves anyagokban is törött rétektől és legelőktől szenved.  
 
Annak érdekében, hogya "talajnak" nevezett biológiai ökoszisztéma jól működjön, sokszor növelni 

kell a takarmány- és szervesanyag-ellátást (pl. rasztro-nyálfűszerek, talaj 

biostimulánsok,szervesműtrágyák) és csökkentik a talaj mechanikai feldolgozásánakintenzitását. 

Hozzon létre békés feltételeket számtalan populáció és a talajszervezetek számának munkájához 

és megsokszorozódásának. Ilyen körülmények között ez az élő ökoszisztéma stabilizálhatja atalaj 

szerkezetét, javíthatja az anyagcserét, növelheti és fenntarthatjaa talajprofil vízellátását. 

Mechanikai megoldás ésannak biztosítása érdekében, hogy a talaj biológiai igényei ne létezzenek, 

és soha ne legyenek hatékonyak. 
 
A fenntartható gazdálkodási megközelítésekés 
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Az első dolog az,   hogy felismerjük és elismerjük, hogy a talajtalajeledel-

hálózatnak ad otthont, amely természetesenbizonyos követelményekkel rendelkezik. A megfelelő 

otthon védelmet, vizet és ételt biztosít lakóinak. A talajorganizmusok ideális környezete magában 

foglalja   a lehető legkevesebb behatolási talajt,      az ültetvények vagy maradványaik folyamatos 

lefedését, valamint a lehető legtöbbkülönbözőnövény-egészségügyi növényfajt.  Ahhoz,hogy a 

földet teljes működési kapacitásához vissza tudjuk térni, a lehető legnagyobb mértékben 

utánoznunk kell a természetet és annaktörvényességét. Ezért feladatunknak kell lennie, hogy 

ideális feltételeket teremtsünk a talaj mikroorganizmusai számára, amelyek ezután virágozhatnak, 

jó talajszerkezetet építhetnek, a szerves anyagot humuszmá alakítják és együttműködhetnek a 

növényekkel. 
A talaj helyreállításának kulcsa a fogási növények termesztése és a betakarítás utánimaradékok 

lehetőlegtöbb tartása a talaj helyreállításához, mivel ez a leggazdaságosabb és ugyanakkor 

alegpraktikusabb megoldás. Az interplodes növekedése védi és táplálja a talajt. A talaj és a talaj 

szerves anyagának helyreállításának egyéb módjai,   biológiai összetevője, szerkezete és 

funkcionalitása mezőgazdasági vagy ipari műtrágyák, komposztvagy más szénforrások 

alkalmazásávalköltséges vagy nem olyanhatékony - ezek a lehetőségek elsősorban kiegészítő 

jellegűek. 
Javasoljuk, hogy a fogási növényeket olyan helyzetbe foglalja, ahol a gazdaság intenzív 

talajkezelésből áll, vagy hasonló a rendszerben,amikor a talaj csupasz, vagy amikor a gyomok, 

betegségek vagy kártevőknyomásával szembesül afő növényekben. Ebben az esetben ajánlatos az  

interplodák  számos összetevő keverékének használatát. 
 
Plodin és fedőnövény-rendszerek 
A talaj mindent biztosít a növényekszámára,   amire szükségük van,de ugyanakkor itt a 

mikroorganizmusok szimbiotikus aktivitása keletkezik. Tehát nem a talaj hoz létre növényeket, 

hanem a növények talajt hoznak létre. Itt nagyon fontos tanulmányozni a különböző növények, 

növények és talaj és a környező természeti hatások közötti kapcsolatot. 
A növénytermesztés összetett rendszer, amelynek tökéletes ismerete nemcsak a termelés, hanem a 

mezőgazdaság nem termelési funkcióinak specifikációjának és későbbi biztosításának alapja. E 

funkciók hatékony ellátása a mezőgazdasági termelésben új agrotechnikai eljárásoknak és 

megközelítéseknek van kitéve, amelyek lehetővé teszik mind a szükséges hozamokat, mind a 

növényi termékek minőségét, mind a természeti erőforrások megőrzését és megőrzését. Például a 

fogási növények termesztése nagyon fontos és szerves része ezeknek az új agrotechnikai 

megközelítéseknek a szántóföldi gazdálkodási rendszerekben. 
 
Az intenzív kémiai és gépesítési inputok elengedhetetlenek a monokultúra műveléséhez, ez a 

dogma még ma is érvényesül. Ez teszi ki a talajt, hogy nehéz gépesítési,szél, nap és eső. Ezeknek 

a monokultúráknak a termesztésekor a talajt elsősorban eróziónak tesszük ki. A talaj-növény-

élelmiszer kapcsolatra kell összpontosítanunk. 
 
Az ipari mezőgazdaság szó szerint megszállottja a vegyi műtrágyák és peszticidek hatalmas 

bevitelének, gyakran haszontalan szintetikus nitrogénnek, mert enélkül a növénytermesztés sokkal 

alacsonyabb lenne, dogmatikailag   gyakran több mint fele számol be róla. Nem kevésbé 

veszélyesek a peszticidek szivárgása ésszivárgása a talajban, ahol csökken atalajszervezet, amelyek 

aktivitása egyébként segítene természetesen lebontani ezeket a peszticideket. A természetes 

folyamatokat – a biológiát és a talajéletet még mindig természetellenes kémia váltja fel. 
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A fogónövényekkel rendelkező parcellák lefedettsége ma már bizonyított és hatékony megoldás, 

de nem lehet  improvizálni benne. Alkalmazása tapasztalatot és kompetenciát igényel. Számos 

jelentős változást tartalmaz a bevezetett mezőgazdasági gyakorlatokban.  
A fogási növények nem korlátozódnak az ásványi csapdákra és a talajvédelemre. Ezek a produktív, 

környezetbarát ültetvények alapja. A vetés eljárásokba való megfelelő beillesztéssel lehetővé teszik 

a nitrogén termelését, növelik a szerves anyagokat a talajban, segítik a kártevők és betegségek 

elleni biológiai védelmet. És segítenek a gyomok elleni küzdelemben is. A fogási növények 

bevonása az irányítási rendszerbe azt jelenti, hogy befektetünk a talaj minőségébe és a termelésbe, 

megvédjük a környezetet, miközben megtakarítjuk a kiadásokat. 
 
Az intenzív talajművelés okozta a biológiai holokausztot. Ha abbahagyjuk atalajba való agresszív 

beavatkozást, és hagyjuk, hogy a növények működjenek, időbe telik, mire ez a holokauszt véget 

ér, és a talaj biológiája helyreáll. 
 
Itt azonban figyelembe kell vennünk a földfeldolgozási műveletek optimalizálását, a termesztés 

mélységét, valamint a műveletek számát és a spree intenzitását. A fő növények, a növények közötti 

növények maradványait, de a trágyát, a műtrágyát vagy a komposztot és az emésztést is könnyen 

összekeverni kell a talaj biológiailag legaktívabb felszíni rétegével, de nem fejjel lefelé 25-30 cm 

mélységig.  
 
A szerves maradékok és műtrágyák  biológiailag aktív talajjal való keverése elindítja a 

mineralizációs folyamatot,  amelyben elsősorban aerob talajbaktériumok, gombák és gombák 

vesznek részt. Ebben a környezetbenezeknek a maradékanyagoknak a bomlása a párásodás 

folyamatával folytatódik,  amely hosszabb, 3-5 éves időszak után   pozitív hatással van a talaj 

szervesanyag-tartalmának növekedésére és minőségére. Ez azt is jelenti, hogy csökkenteni kell a 

dízelfogyasztást, csökkentjük a szakítószilárdság és a munkaerő iránti igényt, ugyanakkor 

jelentősen javítani kell a gépek és szerszámok munkájának minőségét.  
 
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. 

 
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. 
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Ezzel szemben az alacsony pala sekély talajjal az állomány gyorsan 

újratölthető. Így a vízgyűjtő hosszabb ideig maradhat. Használjoncsapadékot, amelyet még mindig 

elmosnának anélkül, hogy veszélyeztetnék a vízellátást a következő terméshez.  A víz egyensúlya 

azonban nem mindig könnyű.  A növényzet csökkenti a párolgást, miközben növeli a víz bevitelét, 

bevitelét és visszatartását. Sok paraméter játszik szerepet, és gyakran ellentmondásos. Ezért 

megfelelő stratégiát kell választani, tekintettel a csomag peedoclimatikus kontextusára és a követett 

célokra. 
 
Maximális biomassza előállítása 
A komplementaritásuk alapján kiválasztott több faj kombinációja elősegíti anövények 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 magok helyes arányát, és négynél több 

fajt kell összekeverni a növények közötti verseny elkerülése érdekében. 
 
A talaj teljes táplálkozási potenciáljának kiaknázása 
A különböző fajok jobban kihasználják a teljes vízellátást. Mivel minden növény 

kifejezettenkiválasztja a tápanyagokat és fejleszti saját biológiai aktivitását,nagyobb számú 

elemetintegrálnak újra a talajba. 
 
A talajszerkezet javítása 
A gyökér biomassza fejlesztése  
A keverők elősegítik a gyökerek, a tudomány közötti versenyt a mélyebb és összetettebb 

strukturálás érdekében  
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. 
 
A talajszerkezet átszervezése 
Sokéves nehéz technológiai átjárók és mély szántás a talaj vízszintes elrendezéséhez vezet, külön 

meghúzott rétegekkel. A jó vízelnyeléshez, a gyökérnövekedéshez és a talaj tápanyag-keringéséhez 

meg kell határozni a talajtermészetes függőleges szerkezetét.  A talajszerkezet átszervezését 

elsősorban olyan fedőnövényeknek kell létrehozniuk, amelyek: 
• töredezett a megkeményedett részeket a gyökereikkel, 
• tápanyagok fotoszintézissel való ellátása, 
• szerves anyagokat szállít a talajba. 
A jó talajszerkezet helyreállítása napi és hosszú távú kérdés. 
 
Ajánlás: 
Fontos, hogy nedves körülmények között kerüljük a mezőgazdasági beavatkozásokat, és a  talaj 

meghúzásánakkockázatának minimalizálása érdekében a lehető legkevesebb anyaganyagot vegyék 

figyelembe a területen dolgozó gépekből,és   
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Állandó talajtakaró bevezetése: A talajt folyamatosan növényekkel 

kellfedni. Minden nap a nem védetttalajok gyorsabban párolognak a vízben, az e-erózió,a   talaj 

biológiai életénekpusztulása,és növelik a gyomnövekedés kockázatát. 
 
Ajánlás: 
• A betakarítás után azonnal vegyítse le a növényeket, hogy kihasználhassa a nedves talajt és a 

növekedésre alkalmas hosszú meleg napokat. 
• Vigyázzon a takarónövényekre ugyanolyan gondossággal, mint a fő terményről. 
Ez egy befektetés a jövőbe. Csak egy megfelelően kezelt befektetés hoz jó eredményeket. 
• Hozzon létre legalább 5 növénykeverékét.  Mindegyiknek megvannak a maga jellemzői, amelyek 

maximális földhasználatot, gyökérmunkát és biomassza-termelést biztosítanak. A sokféleség a 

szélsőséges időjárási viszonyok esetén is jobb eredményeket eredményez. 
• A leguminoses legalább 50% -át tartalmazza a keverékben. Képesek a levegő nitrogént rögzíteni 

a talajba, és így elérhetővé tenni a következő növények számára. Kiválóan alkalmas a növények 

fedezésére szolgáló tápanyagok szállítására is. 
• Használat közben a takarónövényeketártalmatlanítjuk.  Ebben az időben a növények a 

legsebezhetőbbek, éskönnyen elpusztíthatók a talajbavalógördüléssel, sekély beépítéssel, 

vagylehetőleg  fagyasztással (a növény típusától és az interplodinációs  keverék jellegétől függ).   
 
Az ültetvények fejlesztésének biztosítása bármilyen körülmények között  
Ugyanakkor több faj bevezetése korlátozza a következőkkel kapcsolatos kockázatokat: 

• Az időjárással (különböző években bizonyos növények jobban fejlődnek, mint mások) 

• A talaj típusával és termékenységével (a káposzta domináns lesz, ha nitrogén áll 

rendelkezésre, és az igumiosis inkább az ellenkező helyzetben nyilvánul meg) 

• Kártevőkkel (gnocchi, lárvák, levéltetvek és más kártevők többet támadhatnak egy 

bizonyos növényre, és másokat hagyhatnak erre) 

• Korábbi élőhalott  (egyes növényeket gyomirtószermaradványok károsíthatják) 

• Nincs mechanikus út a talaj biológiai funkcióinak tartósan fenntartható ellátásához! 

• 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! 

 
Biomassza minősége - podiel C:N 
Az N   vízgyűjtő területről történő kibocsátásának hatékonysága désnszámos  tényező,beleértve 

aszállítás dátumát, a mineralizáció sebességét, szintén függ aszerves anyag tulajdonságaitól. 
N a termesztési   időszak végéig a vízgyűjtőterületen van kötve. Ezt követően a mineralizáció a 

következőre szabadul fela termésben.  
 
A műtrágya-stratégiaés: A minőségi trágyázás célja a tápanyagoknak a talajban a növények 

számára elfogadható formában tartása, a nitrogén és egyéb tápanyagok elvesztésének megelőzése, 

például kipirulás. 
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Ajánlás: 
• A növény által kapott nitrogén több mint fele szerves talajtömegből származik, nem pedig a 

szállított műtrágyákból. 
• A talaj szervesanyag-tartalma támogatja a növényi maradékok rendszeres ellátását és a 

mikrobiális aktivitás támogatását. 
• A mikroorganizmusok táplálkozását és a mineralizációt   segíti atalaj  gyökerestül kitépése,amely 

a talajszerkezet és aérztetésjavításához vezet,a betakarítás utáni maradványokat a felszínen hagyva 

vagy zöld trágyázást alkalmazva. 
             • A növények által használt nitrogén és foszfor helyes aránya2:1-4:1, ezt 

főkéntmikroorganizmusok és gombák biztosítják a szimbiózisban lévő növényekkel 

együttműködve olyan baktériumokkal, amelyek képesek nitrogént kötni a levegőből.  
• A trágya részben helyettesíthető tyúk- vagy sertéstrágyát   tartalmazó szemcsés műtrágyákkal. 
• A közvetlen sedációs technológiákra való áttérés során az  N műtrágyák adagját ideiglenesen újra 

kell osztani,amikroorganizmusok megnövekedett fogyasztása és  a lassabb korlátozott 

mineralizáció miatt ez a beruházás a következő években visszatér. 
 
Hogyan válasszuk ki a megfelelő vízgyűjtőt 
Amegművelt fajok sokfélesége a leginkább alulértékelt és legkevésbé alkalmazottgyakorlat a föld 

helyreállításában. A növényfajoksokféleségéneknöveléséneklegegyszerűbb módja atermelők   

bevonása és a növények fogása. Ez azért van, mert minden növényfaj      gyökérvádak sajátos 

kémiai összetételével rendelkezik, amelyek alkalmasak a talaj mikroorganizmusainak bizonyos 

csoportjaira, és minél szélesebb az élelmiszerellátás, annálváltozatosabb a talaj élettartama A talaj 

sokféleségét így a talaj feletti sokféleség teremti meg. A termesztett növények nagyobb faj 

sokfélesége szintén növeli a növények teljes tömegét, és többek között maximalizálja a napból 

származó energiabevitelt. 
 
A fajok kiválasztása 
Mielőtt a konplódok kocása megtörténik, meg kell határozni, hogy mi szükséges az állványtól. 

Korlátozza-e az erózió hatását, felborítja a talajkeményedést, küzd a betegségek ellen,kötődik a 

levegő nitrogénje,hosszabb távú tápanyag-kötődés szerves anyag formájában, vagy fordítva, annak 

gyors bomlása? A fogási növények fajainak vagy típusainak kiválasztásakor elengedhetetlen az is, 

hogya vetés eljárás főtermése következik. Ha a fogási növények nagy összetevőkeverékét 

javasolják, helyénvaló lipid, széles kovászos és más, túlnyomórészt széles körűen széles 

termesztésű növényfajokat bevonni, míg  kívánatos, hogy a keverék minden csoportjából legyen 

egy összetevő. 
Az interplodák keverékének létrehozásakor ezért össze kell kapcsolni azokat a fajokat, amelyek 

gyorsan emelkednek fel, 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, hogylegalább 5 gyümölcsfajtát kombinálnak a   keverékben, hogy kiegyensúlyozott 

funkcionális keveréketalkossanak.   
 
Azinovin lóhere jelentősége a növények javításaként: 
• mélyen fűszeresek - olyanszerkezetiek atalajban,  elegendő pórussal 
• ez teret teremt a növényi gyökerek további növekedéséhez és a talaj mikroorganizmusainak 

fejlődéséhez, amelyek könnyebben hozzáférnek a tápanyagokhoz 
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• a talajban maradt nagy gyökértömeg 
• a nitrogént zarándoklattal nyerik rhizobium baktériumokkal,így hosszabb ideig tart az aszályban. 
 
A vetéseljárások megválasztása és a gyomok megjelenésénekellenőrzése: A fogási növények 

helyes kiválasztása érdekében ismerni kell az egyes típusok előnyeit és hátrányait. 
Azajánlásról: 
• A vetésfogaló növényeket egyidejűleg   vagy röviddel a fő terménybe való vetés után vetik, és a 

főtermény kezelésének stratégiájában lévő gyomirtót ki kell igazítani. 
• A rövid távú fogási növényeket a fő termény betakarítása után a lehető leghamarabb varrják annak 

érdekében, hogy a lehető legtöbb biomasszát hozzanak létre, és korlátozzák a gyomok versenyét. 

Kiváló minőségű   zöldanyag előállításával nitrogén- és egyszerű cukrokat biztosítunk a 

talajorganizmusok és a táplálkozás támogatására a következő termésben(elősegítik a betakarítás 

utáni maradékanyagok bomlását ésakiindulási  tápanyagok ellátását). 
• A középtávú fogási növényeket nagyon kora tavaszelőtthasználják. Jól megtakarítja atalajt, és 

megengedhetjük magunknak a fajok szélesebb skáláját a keverékben. Arugalmasabbösszetétel és 

a siatiéskifejezés keveréke. Elegendő szenet termel a talaj védelméhez és minőségi szerves 

anyagok előállításához. Több faj használatával biztosítjuk a gyökér és a felszíni tömeg 

sokféleségét. A cél az,hogy a növényeket kiirtsák. 
• A hosszú távú fogási növényeket a későbbi vetett rugók, például kukorica, napraforgó és szója 

előtt veszik (szintén alkalmasak aTcsíkos technológiára). Mindbiomasszát, mind hosszú távú   

talajtakaróthoznak létre. Lehetőség van mind atavaszié, mind az ozimné fogási növények 

formáinak kombinálására az azt követő tavaszi kiszáradással vagy mechanikus ártalmatlanítással.  

A cél az, hogy ősztől tavaszig elegendő biomassza- és talajtakarót hozzunk létre. A keverékek 

könnyen használhatók, de az összetevők magas reprezentációjával is. 
Figyelembe kell vennünk afogási növényeket már a fő termény gyomirtó szer kezelésének 

kiválasztásakor és időpontjában, a funkcionálisfogási növények jóversenytteremtenek a gyomok 

terjedésének ellen az interporbanésa 100évszakban.  
 
A sekély talajfeldolgozás és a p módszerek csökkentik a gyommagok állományát   a talajban, és 

lehetővé teszik a herbicid fokozatos elhagyását, ha a alulnelő intermediereket teljesen használják, 

a gyomokat a vetés megfelelően elnyomja. 
 
Interplodes koca 
A legfontosabb dolog az, hogy avallásköziek  varrott injei a lehető leggyorsabban elvégezzék a fő 

termény betakarításából, a legszegényebbek 48 órán belül. Az  ültetvénylétrehozásának 

legmegfelelőbb módja az, ha előzetes talajfeldolgozás nélkül vetjük, vagy esetleg csakegy nagyon 

sekély hintát a koca mélységébe.  A   tarlóba  vetve az előnyben részesített magasabb tarló (15-25  

cm) a jobbkocamunka és a jobbe emelkedés, ami egyidejűleg árnyékot biztosít, ésmindenekelőtt 

korlátozza a szélsebességet a talaj szintjén, ami az evakuálás egyik fő tényezőjee. A korai vetett 

vízgyűjtők a legtöbbet hoztákki a hosszú napból, a  hőmérsékletek összegéből,a talajnedvesség-

tartalékokról, a nyári esőzésekről és a biomassza-termelésélő mineralizációjáról.    Késleltetett 

perelés  eseténkényelmes, ha  a sértések és gyomok ártalmatlanításánakfeltételét csak közvetlenül 

előtte készítjük el. 
 
Az ültetvény vége 
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A fogási növények növekedése kémiailag megszüntethető  gyomirtó 

szerrel,mechanikusan hengerekkel vagy talajtakaróval,fagyasztássaltélen, vagyszarvasmarhák 

megmentésével. A vallásköziek   és gyökereikgondoskodnak a talajszerkezetről éscsatornákat 

képeznek, ahol a víz belát a talajba. Ezért, amikor megszabadulnak tőlük, ideális, ha  csak a 

biomassza sekély felületkezelését választják, vagy csak fagyasztást (fagyasztás keverékei 

tavasszal), mert a szántás vagy a mélyebb talajfeldolgozás teljesen elpusztítja a gyökerek és a 

talajorganizmusok   által végzett munkát.  
A vágóhengerek(Crimper görgők) gyorsan működnek, enyhén vágják le a törékeny tömeget, és 

biztosítják a talajjal való érintkezést, aminek köszönhetően a szerves anyag bomlása gyorsan  

megkísért. Az ép csatornák a talajban maradnak az interplodák és férgek gyökerei mentén, ennek 

köszönhetően a csapadék jobb kihasználása történik, ugyanakkor a talaj felszínét növényi anyag 

védi. Egy másik lehetőség az interplodák mulcsozása, amely időigényesebb és 

energiaigényesebb,de a tömeg nagy része a felszínen marad, ahol védi a talajt és a talajt, hogy 

biztosítsabomlását és keveredését a talajjal. A tárcsarészek lemezszerszámokkal történő lehetséges 

javítása (ideális 5 cm max 10 cm) gyors, és biztosítja a zöld anyag jó keverését a talaj felső 

rétegével. A fogási növények azonban fokozatosan teljesen helyettesíthetik atalaj mechanikai 

feldolgozását, ha megfelelően használják, amikor a     terményt ültetik,  majd közvetlen vetett 

technológia választható.   
 
Hogyan készítsünk fogási növényeket sikerrel? 
Az alap a kísérletezés, mert a különböző fajok megfelelnek az egyes környezetnek. Válassza ki a 

fogási növényeket a következők tekintetében: a vetés folyamatába való felvétel, a fő növények 

közbenső időszakának hossza, növekedésük üteme, C: N és r arány gyors bomlása és a 

tápanyagokközzététele,  fagyasztásra való érzékenység, növény-egészségügyi hatás és a gyomok 

elnyomásának képessége. 
 
A növények gyökereitermészetesen működnek , a "működővas" egyedisége nem helyettesíti 

azt. 
A talajintenzív termesztésével  szó szerint mi okoztuk a "biológiai lezárást". Amikor abbahagyjuk 

a talajba való agresszív beavatkozást, és hagyjuk, hogya növények működjenek, időbe telik, amíg 

ez a lezárás megáll, és a talajbiológiája  helyreáll. A talajvilág megértésének alapja, hogy a 

figyelmet a növényi gyökér, a talaj élő és nem élő összetevői közötti kölcsönhatásokra 

összpontosítsa. Közvetlen intézkedéssel történő kölcsönhatásuk intenzitása befolyásolja a talaj 

biológiai aktivitását, azaza talaj biomasszájának mennyiségét, az anyagcserét és a szénciklust a 

talajban,valamint a víz- és levegőrendszert. Ahhoz, hogy a talaj mikro- és makroorganjai 

szaporodjanak, elegendő oxigénre, vízre és élelmiszerre (energia és szén) van szükségük. A 

növények és mikroorganizmusok a rhizoszférával kommunikálnak a talaj környezetével.    A 

növény energiát szolgáltatabaktériumoknak, a kulturális gombáknak és gombáknak,   ugyanakkor 

növekvő gyökere szénforrás más talajszervezetek számára. Ezeka tevékenységek a kapillárisok 

gyökereinek csúcsán zajlanak , azaz legfeljebb 1 mm méretűterületeken. A növényekben lévő 

tápanyagok teljes mennyiségének 95 %-a a talajoldatban lévő fűszerek általvett tápanyagok. 
 
Élő gyökerek egész évben 
Az élő gyökerek talajban tartásával, azaz az állandónövekedés fontos, mert az élő gyökerekélnek 

és a talaj mikrobák, és éppen ellenkezőleg, elősegítik a növények növekedését. Ez maximalizálja a 

talaj lehetséges szénellátását különböző növényi metabolitok formájában. Ez a folyamat azonban 
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csak akkor működik, ha a talaj felett a növény fotoszintéziseket készít. Csak 

így, a nap elsődleges energiájától szénvegyületek formájában, az energia átjut a gyökereken 

keresztül a talajba a   mikroorganizmusokig. Ezért meg kell szüntetni azt az időszakot, amikor a 

növekedés nem nő a minimálisra a telken. 
 
A növények gyökerei a mikro- ésmakroorganyval      való együttműködésben és 

szimbiózisbanaközös ágenslegjobbrésze. A mezőgazdasági gyakorlat nincs kellően tudatában 

ennek      a ténynek, és nem használja az aktívtalajbiológia hatását, vagy nagyon keveset. "Csak 

nyers mechanikai erőre támaszkodik!" Atalajszerkezet javulását a szerves trágyák, nem csak a 

trágya, a trágya vagy a komposzttámogatásával érhetjük el, hanem a fogási növények zöld 

trágyázás céljából történő felhasználásával is, beleértve a hüvelyesek bevonását a szántóföldi 

növénytermesztési rendszerbe. Itt azonban figyelembe kell vennünk a földfeldolgozási műveletek 

optimalizálását,mind a termesztés mélysége, mind a műveletek száma, mind a kypreniintenzitása 

és. A fő növények betakarítási maradványait, de    a trágyát, a trágyát és az emésztéstis könnyen 

össze kell keverni a talaj biológiailag legaktívabb felszíni rétegével, de nem szabad tehetetlenül 

kopogtatni a szőrmebevonat aljára 25-30 cmmélységig.    gombák és penész. Ebben a környezetben 

ezeknek a maradékoknak a bomlása ezután a párosodás folyamatával folytatódik, amely hosszabb, 

3-5 éves idősor után pozitív hatással van a talaj szervesanyag-tartalmának növekedésére és 

minőségére. 
 
A talajban  élő szervezetek egyes társadalmainak együttműködése szimbiózisban azépítőanyagok, 

az energia és a táplálkozás növényen keresztüli ellátásával egy komplex élő ökoszisztéma, amely 

az i, a talajszerkezet, a tápanyagtartalékok és a vízkészletekelőállításánalapul.   Ezért ahhoz,   hogy 

ez a rendszer működjön, a lehető legnagyobb nyugalomra van szükség ahhoz, hogy túlzott 

behatolás, invertálás és talaj (szántás) nélkül működjön. A talajban lévő "munkások" 

hadseregénekcsak megfelelő munkakörnyezetre, elegendő építőanyagra (szervesen stabil 

anyagokra), élelmiszerre ésvízre van szüksége a szerkezeti talajprofil létrehozásához. És nyugodj 

meg is. Lelki béke a munkáért és a reprodukcióért. "És ne harcoljunk a túlélésért a teremtés 

mesterével!" A természet hosszú távon, fokozatosan és folyamatosan épül. 
 
A talaj mechanikus feldolgozásával azonban ezt az egész folyamatot az elejére visszük. És miért? 

Mert úgy döntöttünk, hogy a talaj szerkezete az lesz, amit akarunk és mikor. Nem érdekel, hogy 

tetszik-e vagy sem. 
 
Ezért még mindig megtörjük a talajt, összeomlunk és "vas" segítségével megfordítjuk. Sajnos nem 

tiszteljük, hogy nem tudjuk összekötni a vasat. "Átköltözhetünk, több teret teremthetünk 

(aerálthatunk), de nem tudjuk helyreállítani a talaj szerkezetét!" Az aggregátumok eloszlása, a 

mikro- és makro pórusok mérete és száma, a talaj apró szerkezetének kialakulása.  Ezt csak a 

talajszervezetek tehetik meg a növényi gyökerekkel együttműködve. De az sute-ból való építés 

hatalmas probléma, és mivel egyre több (növekvő tömörítés) van a talajprofilunkban, egyre erősebb 

gépekre van szükségünk, és az energiafogyasztásra (PHM). Ezek a gépek azonban nehezebbek és 

jobbak "kompaktak,morzsolódnak és eltörnek", így az egész ciklus megismétlődik számunkra. 

Több szükséges teljesítményu a lövés ezt a hatékony szerszámot, nagyobb fogyasztása talaj 

előkészítéseművelet. Meddig tart még? Amíg rá nem vesszük, hogy mechanikusan fém szervetlen 

szerszámokat használva nem építhetünk és nem tudunk helyreállítani egy szerves életrendszert. "A 

vasat soha nem hozták létre és hozták létre sem a múltban, sem most!" Ez nem jelenti azt, hogy 
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nem kell előkészítenünk a talajt, de a technológiának tiszteletben kell 

tartania a talaj állapotát, elő kell mozdítania a talaj biológiai aktivitását, és minimalizálnia kell a 

mechanikai beavatkozások számát a talaj ökoszisztémájában. 
 
Biostimuláló technológiák 
A biostimuláció olyan módszerek, amelyek a természetes biológiai folyamatok támogatását 

használják a természetben zajló menetek (folyamatok) harmonizálására. A mezőgazdaságban 

használt biostimulánsok különböző elemeket, vegyületeket és mikroorganizmusokat tartalmaznak, 

amelyeket növényekre vagy talajra alkalmaznak termékenységének, hozamainak és termelési 

minőségének javítása, valamint a növények toleranciája mind az abiotikus, mind a biotikus 

stresszel szemben. Különösen az állattenyésztés hiányában lévő vállalkozásokban fontosak azok a 

megoldások, amelyek képesek különösen a fűszernövények környezete,valaminta makro- és  

mikrobioszféra környezete által a talajban termelt szerves anyagokat értékelni.  

 
A növénytermesztésben lévő biostimulánsok olyan anyagok vagytermékek, amelyek elsősorban   

a talajban természetesen élő élő szervezetek (talaj biostimulánsok) fejlődését befolyásolják. 
 
A biostimulánsok ezért számos módon elősegítik  mind a talajkörnyezet javítását, mind a növények 

növekedését és fejlődését a csírázástól és a magvaktól az érettség szakaszig, többek között: 
- a vízhatékonyság növelése (a vízgazdálkodás javítása), 
- a növényi anyagcsere hatékonyságának növelése a termés és a termelés minőségének növelése 

érdekében, 
- a tolerancia növelése és a növények regenerálódásának javítása stresszes körülmények között, 

megkönnyítve azasszimilációt, a szállítást,a felhasználást, valamint a tápanyagokat és 

metabolitokat,   
- a termékminőségi paraméterek javítása, beleértve a cukortartalmat, a színezéket, a gyümölcs- és 

ízjellemzőket, valamint a végtermékek egészségi állapotát, 
- a talaj termékenységének javítása, különösen a talaj mikroorganizmus-közösségeinek 

fejlődésének és a rhizoszféra fejlődésének előmozdításával. 
 
A talaj biostimulánsai olyan készítmények, amelyek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek 

támogatják  a talajban természetesen előforduló talaj mikroorganizmusokat, amelyek a talajra 

alkalmazva stimulálják a talaj és a növény kommunikációjához fontos alapvető természetes 

folyamatokat, és elősegítik azoptimális növénynövekedést és fejlődést. A talaj biostimulánsait 

többnyirea talaj felszínére alkalmazzák. Sekélyen elkészíthetők vagy alkalmazhatók a vetőmagágy 

területére történő vetéskor.  
 
Elsődleges feladatuk a rhizoszféra működésének növelése a növényekasszimilációs folyamatainak 

javítása, a víz- és tápanyagfelhasználás növelése, valamint az abiotikus és biotikus 

stressztényezőkkel szembeni ellenállás javítása érdekében. A végső és legfontosabb cél mindig a 

jobb hozamok ésa termelés jobb minősége.  Mindezt anélkül, hogy a műtrágya m hatásától függött 

volna, ha jelentős mennyiségű alapvető tápanyagot tartalmaznak. 
 
A talaj biostimulánsai az alkalmazás után nagyon gyorsan növelik a biológiai aktivitást a talajban. 

Következésképpen  a talajromlás    javítjaatalaj fizikai tulajdonságait, különösen a talajszerkezet 



 
  

www.visegrádifund.org   17  

javításával, a talaj tömörödésének csökkentésével és a porózusság 

javításával. A kémiai tulajdonságok területén elsősorban a szerves talajkomponensek arányának 

növekedése.  
Ennek eredményeként ez azt jelenti, hogy optimalizálni kell a talajfrakciók reprezentációját a víz- 

és levegőrendszerek javítása érdekében. 
 
A talaj biostimulánsok használata esetében a szerves talajkomponens aránya növekedett, 

elsősorban a gyökér biomassza mennyiségének növekedése (legfeljebb 300 %) és a 

mikroorganizmusok és a makroorganizmusok talajban való arányának akár 200 %-os  növekedése 

miatt. 
A talaj biostimuláns alkalmazásai stratégiai megoldás. Ezek a termékek a kiválasztott parcellákra 

vonatkoznak, függetlenül a termesztett növényektől, a talaj típusától vagy a talajfajoktól, és a 

földgazdálkodási vagy -feldolgozási rendszer sem korlátozza őket. 
Használatuk nagyon egyszerű, ezért nem igényel különleges technikát. Mivel a hagyományos 

műtrágyák dózisának csökkentése használatkor csökkenthető, nem igényelnek további költségeket. 

Ezeket kompenzálja az alapvető bemenetek csökkenése. 
Mivel a Szlovák Köztársaság gazdaságirányítása még mindig szükségtelen beruházásnak tekinti a 

talaj bio-stimulánsok használatát, és idézem azt a tényt, hogy a földet bérlik, és nem látja ennek a 

technológiának a hozzáadott értékét, a külföldi vállalatok eredményeit használjuk, különösen a 

Cseh Köztársaságban. 
 
A rhizoszféra stimulálásának előnyei 
Mindenekelőtt ez a talajprofil gyökerezése mélységének javulása. Ez szorosan kapcsolódik a 

gyökér biomassza növekedéséhez, a jobb elágazáshoz ésa szja-bemutatók gyökereinek nagyobb 

sűrűségéhez. Ugyanakkor a talaj biológiai aktivitása növekszik, különösen a mycorsis 

funkcionalitása, amely a növények és a kulturális gombák szimbiózisa, ahol az anyagcsere és a 

tápanyagok fogyasztása nagy része történik. Az eredmény ezután hozzáférhetőbb tápanyagok a 

talajoldatban és a víz jobb felhasználása. Ez biztosítja az alkalmazott műtrágyákból  és trágyából 

származó tápanyagok hatékonyabb felhasználását is. A kisebb tápanyagveszteségnek 

köszönhetően ez a környezetvédelem területén is pozitívan tükröződik. 
A legjobb eredményeket a gazdálkodók érik el a biostimuláns alkalmazásakor - a rhizoszféra 

biológiai aktivitásának stimulálója a sarok alatt történő vetéskor.  
 
A rhizoszféra biológiaiaktivitásának stimulálása 
                A nemzeti védelmi technológiák segítségével a lenyűgöző környezet területén, valamint 

a növények fejlesztésének és gyökérrendszereinek támogatásával stimulálják a rhizoszféra 

biológiai aktivitását.   Explorer 20 sés a vetőmag közelében (itt ä      alatt)a vetőmag közelében 

termesztett növények vetésekor miejaing géppel, amely applikátor  mi granularistrágyával van 

felszerelve v. Közvetlenül acii alkalmazásután,  a szerves anyagok tartalma miatt elkezdi 

stimulálniaz spiace-t  mikroorganizmusoktőlünk és a kulturális gombáktól, amelyekfelelősek még 

az etápanyagok vízben oldódó anyagokbatörténő felszabadításáért is azáltal, hogy m oldattal 

növelik atalajbanvaló koncentrációjukat. A fiatal növények vagy gyökereik  azonnal egygazdagon 

kihegyezett asztallal rendelkeznek, elegendő makro- és mikroelemgel a legmagasabb minőségben 

és emészthetőségben. Ez az alapja a későbbi intenzív fejlődésnek    és  gyökérrendszernek, a 

növények és a talaj intenzív metabolizmusának,   valamint a maximális hozamok    

bizonyosságának alapvető előfeltétele. Gyökerek a talajszervezetek  kiadós    segítségében   
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vízszintesen és függőlegesen is. És a            co-ňov függőleges fejlődése 

atalajprofilhosszába biztosítja, hogy a növények jobban hozzáférjenek a talaj vlahe-hez az egész 

növényzet futásasorán.  
Explorer 20, alkalmazott, ha sejbe az  ököl alattitt,mindig helyettesíti a általánosan használt 

műtrágya. 
          Ezt a tényt megerősítették a 2013 és 2020 között Csehországban és Szlovákiában a 

mezőgazdasági környezetben végzett terepi kísérletek, de főként operatív alkalmazások.   
 
A rendszergyökereinek jobb fejlődése a talaj biostimulánsexplorer alkalmazásaután:   

- az ásványi anyagok jobbfelhasználása és hozzáférhetőségea talajból, valamint az ipari és 

gazdasági műtrágyáktól   a növényekig 

- Jobb hozzáférés a vízhez 

- abiotikus stressztényezőkkel szembeni ellenállás, beleértve az aszálytés amagas 

hőmérsékletet  

- MAGASABB  HOZAMOK 

 
A talaj szervesanyag arányának növelése biostimulációk révén 
A biotimuláció a mezőgazdasági termelés globális tendenciáját is   jelenti, amelyről kimutatták, 

hogy biztosítja a talaj teljesítményének általános javulását, a talajtermelési potenciál növekedését 

és a szárazföldi gazdálkodás fenntartható módját. A biostimulációs technológiák alkalmazásának 

gyakorlati tapasztalatait és eredményeit a cseh és a szlovák mezőgazdasági termelők több mint 12     

éve tapasztalják, és ez idő alatt terjedésük több mint hússzorosára nőtt. 
A csehországi,slovensku és magyarországi kutatólaboratókkal való maximális együttműködés 

maximális kihasználásával végzett részletes tesztelés hosszú távú projektek formájában, gyakorlati 

körülmények között történik a területeken, a részeredményeket és megoldásokat pedig a 

gazdaságokban operatívan átültetik a gyakorlatba. Ezeknek a projekteknek a részeként nagy 

parcellákon (min. 3 ha) működési körülmények között ellenőrizzük technológiáinkat, az időtartam 

stabil egységben legalább 3 év, de jelenleg 5, 7 és 10 éves időszakra is vannak eredményeink. 
A fent leírt jogszerűségeket  és problémákat a talaj szerves összetevőjével,   valamint a nem 

kielégítő helyzet javításának lehetőségével kapcsolatos példákat arra a példára adják, hogy a 

standard technológiákat a műtrágyák és a biostimulánstechnológia alkalmazásával hasonlítják 

össze a neoszol talaj biostimuláns létfontosságú funkcióinak alkalmazásával. 
 
A talaj neoszolja és biológiai aktivitása 
Egy ötéves kutatási projekt részeként,  amelynek fő célja a neoszol talaj biostimuláns 

optimálisalkalmazási és adagolási módjának meghatározása volt, a már bemutatott kutatási 

területeken kívül a mikrobiá áy   szén-dioxidot, illetve annak talajtartalmát is megmértük. Ennek 

az operatív projektnek az időtartama alatt a kukorica monokultúrája a vetésforgó hatásának 

kizárása miatt a telken volt. A projekt egy nagyon száraz és nagyonmelegterületen helyezkedett el 

az agrocentrumés a Hrušovany földeken, és a kutató az Agrárkutatás Troubsko volt.  
 
A 64- es dia grafikonja a mikrobiális szén (CMIC) átlagos talaj biomassza-értékeit mutatja. A 

növényi gyökér biomassza, az állati biomassza és a mikroorganizmusok biomasszája fontos eleme 

az ökoszisztéma megfelelő működésének. A szén fokozott rendelkezésre állása növeli a 
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mikroorganizmusok növekedésének lehetőségét, és így nagyobb 

mennyiségűbőséget és mikrobiális szenet. 
A mikrobiális biomasszában statisztikailag szignifikáns szénértékeket találtak a talaj 

biomasszájában az A változat esetében más változatokhoz képest. Vitathatatlanul a legmagasabb 

értékeket a C változat esetében mérték, összehasonlítva másváltozatokkal. A magasabb CMIC 

értékek 2013-ban és 2014-ben mindkét fokozatban magasabb esőzéseknek felelnek meg májusban 

és júniusban. 
Ajobb és talajviszonyok hatása a gazdaság gazdaságára 
A talaj biostimulánsok  alkalmazásának operatív ellenőrzése az alapvetőműtrágyák és műtrágyák 

helyettesítésére 
 
Az operatív kísérleti projekt részeként azelőre megtervezett agrármérnöki bázis a projekt teljes 

időtartama alatt egységes volt minden növény esetében. 
Az egyes változatok terméshozamainak ellenőrzésén kívül a kiválasztott gazdasági mutatók 

elsősorban a termelést ésaz  SKK egy hektárját, az SKK/ha-s költségeket, a liter/ha dízelfogyasztást 

és az SKK/ha bruttó nyereségét értékelték. A vállalkozás kiszámította a műveletek házon belüli 

számlaárakat. 
Az egyes évek (növények) gazdasági kategóriáiból és változatokból származó grafikus 

eredményeket a 66–68- as diák grafikonjai foglalják össze. 
A  talajművelésben a dízelfogyasztás csökkenése a talajjobb és fizikai tulajdonságainak 

köszönhető,különösen a talajprofiljobb szerkezetének, a kiegyensúlyozottabb nedvességnek és a 

talaj aggregátumok jobb stabilitásának. 
 
Gazdasági értékelés 
Az ebből eredő számítások évről évre azt mutatják, hogy a talaj biostimulánsok alkalmazása 

hatékony stratégiai  megoldás. Alkalmazásuk egyszerű, és nem igényel speciális technikát, azaz 

praktikus is. Tekintettel arra, hogy a hagyományos műtrágyák dózisát használat közben lehet 

csökkenteni, nem igényelnek többletköltségeket. Ezeket az alapvető inputok mentésével 

kompenzálják. A biostimulánsoka jövőbe történő befektetések. 
 
PRP technológiákra vonatkozó stratégia (OLMIX CSOPORT) 
Mi befolyásolja különösen a talaj fizikai és kémiai paramétereit? A talajtípushoz kapcsolódó 

genetikai jellemzők mellett elsősorban a talaj biológiai aktivitása. A talaj biológiai aktivitása 

biztosítja a tápanyagok átalakulását, a talaj szerves anyagának kialakulását, a szerkezetformáló 

folyamatot és az aggregátumok stabilizálását. A fenntartható talajtermelés stratégiai 

megközelítésének ezért a talajban található biocenózis előmozdításán kell alapulnia. Ezért az 

Olmix Csoport kifejlesztette a földhozzáférési és fiziológiai stimulációs technológiát az ásványi 

induktor folyamat (MIP) alapján. Ennek a megközelítésnek az a célja, hogy növelje a talaj biológiai 

aktivitását, és átfogóan egyensúlyba hozza a növények fiziológiai folyamatait az ásványi formában 

lévő nyomjelzők mennyiségének specifikus arányán keresztül. A talajban lévő létfontosságú 

funkciók aktivátora – NEOSOL korábbi – PRP SOL kedvező hatással van a talaj biológiai 

aktivitásának intenzitására, és az agropp naplemente növények vegetatív funkcióinakfiziológiai 

stimulátora  - a PRP EBV kedvező hatással van növekedésükre és fejlődésükre. 
 
A gyakorlat egyéb eredményei 
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Gaiago, majd a talaj biostimuláns Nutrigeo. A nutrigeo talaj 

biostimulánsának  alapvető funkciója a talaj élettartamának aktiválása és gyors növelése, különösen 

a gombás összetevők, amelyek minden talajban inaktív spórák formájában vannak jelen. 
A pamut anyag különböző alkalmazási dózisokban való bomlásának eredménye 45 nappal az 

alkalmazás után itt látható. A pamutszövetet minden változatban 20 cm mélységbe helyezik, és az 

alkalmazás után 45 nappal ismét kihúzzuk. A pamutanyag bomlási foka egyértelműen a Nutrigeo-

val kezelt változat talajaktivitásának növekedését mutatja. 
 
Talajfeldolgozás – hatékony tényező a talaj aszály elleni küzdelemben 
"Talaj aszály, száraz!" Nedves. Nemcsak a szakmai nyilvánosságban, hanem általában a 

nyilvánosságban is túl gyakran az inflorezáció. Mindazonáltal az életképes megoldások 

gyakorlására vonatkozó alapvető álláspontok vagy javaslatok nélkül. Az ország egészének 

irányítását tekintve azonbansajnálattal kell közölnöm, hogyfogalmamsincs, milyen szárazságról 

beszélnek még mindig. Ha a "talaj aszályának" problémája valós, az "értelmes személy" védelmi 

és korrekciós intézkedéseket fog-e? Még mindig rengeteg időnk van arra, hogy csak beszéljünk 

róla és megvitassuk, és nincs változás a gazdálkodás megközelítésében a talajnedvesség 

megtakarítása érdekében a földünkön. A talaj romló szerkezete és fokozatos lebomlása az ország 

természetes vízgazdálkodásának megzavarását okozza, ami "talaj aszályt" eredményez. A 

talajszerkezet és a talaj-ökoszisztéma biológiai sokféleségének védelmére irányuló 

megközelítésben azonban nem történt változás. Akkor valószínűleg nincs valódi problémánk az 

aszályral, hanem "száraz", így nincs problémánk! Ebben az összefüggésben a "talaj aszálya" nem 

valódi probléma, csak egy szabadkártyás ok arra, hogy igazoljuk, nem vagyunk hajlandók 

megváltoztatni a földgazdálkodással kapcsolatos megközelítésünket! A meglévő eljárások a talaj 

és az éghajlatváltozás következtében megszűnnek gazdaságilag hatékonyak és életképesek lenni. 

Olyan változások, amelyek természetes fejlemények, de amelyeket nem akarunk a kényelmünkből 

adaptálni. Próbáljunk meg válaszolni a kérdésre, mi volt korábban? Talaj aszály – nedves vagy 

intenzív ipari mezőgazdaság! 
 
A talajelőkészítési és -feldolgozási technológia döntő tényező a fenntartható gazdálkodás 

szempontjából. Az egészséges strukturális talajon természetes vízmozgási mód van, profilban 

tartása - felhalmozás, kiegyensúlyozott és intenzív biológiai aktivitás, a szerves vagy ásványi 

eredetű tápanyagok hatékonyabb cseréje. Minden, ami a sikeres, gazdaságilag hatékony 

földgazdálkodáshoz szükséges. Éppen ellenkezőleg, a talajszerkezet védelmének nem megfelelő 

megközelítése (tömörítés, szerves trágyázás hiánya, a biológiai sokféleség elnyomása, túlzott 

kemizáció ....) rontja a termelési hatékonyságot, sőt jelentősen károsítja a táj hidrológiai rendszerét 

és a talaj mint fontos biológiailag aktív ökoszisztéma működését. Szóval, hol kezdjem? 
 
Biológiai ökoszisztéma - Talaj 
A "Talajnak" nevezett biológiai ökoszisztéma megfelelő működéséhez csökkenteni kell a talaj 

mechanikai feldolgozásának intenzitását, növelni kell a szerves takarmányellátást, pihenőhelyeket 

kell teremteni számtalan populáció munkájához és szaporodásához és az organizmusok számához. 

Ilyen körülmények között ez az ökoszisztéma stabilizálhatja a talaj szerkezetét, javíthatja az 

anyagcserét, növelheti vagy fenntarthatja a talajprofil vízkapacitását. Ez azt jelenti, hogy meg kell 

szüntetni az ember által végzett talaj-éghajlatváltozás negatív megnyilvánulásait. A fenntartható és 

gazdaságilag hatékony talajtermelés csak a jövőben lesz lehetséges a talaj biológiai aktivitásának 
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fenntartásával vagy növelésével. A biológiai szükségletek kielégítésére 

irányuló mechanikai megoldások nem hatékonyak, és nem is lesznek hatékonyak. 
 
Talajfeldolgozás 
Kevesebb, mint két évszázad alatt kevesebb mint két évszázad alatt fogyasztottuk el a felhalmozott 

fosszilis szén évezredeinek nagy részét a talaj és a talaj termékenységéhez viszonyítva. Nem szén, 

szén, ami a talaj szerves anyagának része volt. A talaj savasodásának nagy intenzitása a 

szénvegyületek nem megfelelő oxidációját, a talaj szervesanyag-kibocsátásának csökkenését és a 

megfelelő szén-dioxid-egyensúly nélküli termesztési rendszerekben a talajszerkezet ebből 

következő romlását és retenciós kapacitásának csökkenését okozza. Ennek eredményeként a talaj 

elvesztette és elveszíti szerkezetét, a talaj biológiai aktivitása, amely az egyetlen, amely képes 

helyreállítani a talaj szerkezeti aggregátumait, csökken, és a talaj elveszíti a talajvíz-ellátás 

létrehozásának és helyreállításának képességét a csapadéktevékenységből. Ily módon a történelmi 

fejlődés során közvetlenül részt tudunk venni a "talaj aszályának" kialakulásában. A hatásokat 

jobban látunk a kiegyensúlyozatlan csapadékrendszer, így rájövünk, hogy itt az ideje. Nem 

megelőző intézkedésekre, hanem mentésre! 
 
A negatív szén-dioxid-egyensúlyú talaj szerves összetevőjének csökkenésével a talaj biológiai 

aktivitása csökken, ami ebben az esetben súlyosbítja az aggregátumok morzsolódását. Az 

aggregátumok csökkent morzsása viszont károsítja a talaj feldolgozását. Zárt ciklus, amelyben 

meggondolatlanul dolgozunk a talaj szerkezetének biztosításán intenzív lengésekkel, ha nem a 

műveletek számában, így a feldolgozás mélységében. Arra törekszünk, hogy a talajfeldolgozási 

műveletek teljesítményét a gyengébb szerkezeti feltételek miatt fenntartsuk a szerszám 

vontatásának növelésével és ezáltal a nagyobb tömegű energiatermékek teljesítményének 

növelésével. Ez a tömörítés növekedését okozza a gépek nagyobb súlya miatt, és újra és újra. 
Hiányzik az alapvető tudás, nevezetesen, hogy a talajnak ahhoz, hogy termékeny legyen, 

egészségesnek kell lennie a szerkezet állapota szempontjából, és a biológiai aktivitás intenzitása 

szempontjából életben kell lennie. A talaj mikrobióta kiegyensúlyozott táplálkozása 

elengedhetetlen a talaj ökoszisztémájának fenntartásához az egészségben és az energia 

kialakításában! Mint az embereknél. 
 
Biostimuláció és talajfeldolgozás 
A biológiai rendszert csak biológiai eszközökkel lehet újraéleszteni! Ezért az egyik ígéretes út a 

biostimuláló hatású termékek célzott, technológiailag tudatos, technikailag megvalósítható, 

szisztematikusan megismételhető alkalmazása. A száraz évszakban természetesen a legjobb 

biostimulanth a víz. Technológiailag, műszakilag és rendszerszinten megvalósítható-e az öntözés 

a szántóterületek kiterjedése szempontjából az országban? 
 
 Talaj esetén jó biostimul antropo-szerű trágya vagy komposzt. El tudja azonban képzelni a CES-

en lévő állományok számát, vagy a mezőgazdasági trágya és komposzt előállításához szükséges 

kapacitások építését az ország szántóterületéhez szükséges mennyiségben és minőségben? 

Ezenkívül mennyi szántóterületet kellene átirányítani a lakosság táplálkozásából a 

takarmányozásra és a komposztálásra alkalmas biomassza előállítására? Csak azért, hogy 

fenntartsuk talajunk termékenységét a jelenlegi körülmények között! 
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Számos korlátozással összefüggésben és fordítva, a mennyiségi 

követelmények, a mennyiségi igények és a beruházási intenzitás mértéke alapvető és korábban 

használt biostimulánsok (víz, trágya, komposzt ....) nagyon nehéz megoldásokat végrehajtani. 

Műszakilag és gazdaságilag is! Vannak azonban más megoldások is, amelyek segítenek 

megfordítani a mezők romló állapotát: 
- a talajprofilba minimálisan interferenciával rendelkező technológiák műszaki megoldásai, 

- felzárkóztatási rendszerek vagy termesztési gyakorlatok a fedőnövények bevonásával, 

- a jelenlegi technológiai gyakorlatok a fogási növények bevonásával és a biodtimuláló 

készítményekkel. 

 

Az egyszerű változás, a fenti megoldások legjobb kombinációja a talajfeldolgozás 

megközelítésében segít fenntartani és növelni talajaink termékenységét, hogy az 

élelmiszerforrások előállítása mellett minőségi és gazdasági hatékonyságot is elérjük. 
Minden rendelkezésre álló megoldás egyformán fontos a földalap és termelési képességeinek 

védelme szempontjából a jövőre nézve. Gazdaságilag és igényesebb beruházások nélkül 

alkalmazva azonban a legélénkebb a fogási növények és a biotimuláló készítmények beépítése a 

jelenlegi termesztési gyakorlatokba, a kiválasztott inputok megfelelő helyettesítésével a 

termesztési technológiákba. 
 
Az interplodinációs rendszerek kombinációja és abiostimulánsok alkalmazása segít növelni a talaj 

biológiai aktivitását, ami pozitívan befolyásolja a talaj belsőségeit. A talaj belsőségei könnyebben 

feldolgozhatóvá válnak, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a talajelőkészítési műveletek 

minőségét és csökkentsük az energiaintenzitást, valamint ezen műveletek teljes számát. A 

talajfeldolgozási intenzitás szükségességének csökkentésével teret adunk a talajszerkezet 

természetes helyreállításának, a makropórációs rendszer kialakításának, a csapadékvíz 

interferenciájának felgyorsításához és az anyagcsere javításához kiegyensúlyozott környezetben, 

és végül, de nem utolsósorban az összegyűjtött csapadék teljes, nem produktív elpárolgásának 

csökkentéséhez. Az elvégzett szükségtelen munkaműveletek számának csökkentése. A 

talajfeldolgozás javítása kulcsfontosságú tényező a költségek csökkentésében, a talajnedvesség 

megtakarításában és a termelési rendszerekbe történő inputok hatékony felhasználásában.  Az 

egyetlen igazán fontos művelet, amelynek műszaki minőségi követelménye van a 

talajfeldolgozásban, a szejb ágy kialakítása. Az egészséges talaj ökoszisztémája snaging magát! 
 
Tudás, tapasztalat és funkcionális megoldás hiányában aggódnunk kell. Szerencsére azonban a 

világon mindenhol vannak olyan funkcionális technológiák és megoldások, amelyek 

kiküszöbölhetik az időjárás változásainak negatív hatásait. Ugyanakkor megfelelnek a 

termelékenység és végül, de nem utolsósorban a gazdasági hatékonyság követelményének 

biztosítására vonatkozó követelménynek is. Anélkül, hogy negatív hatással ne gyakorolták volna 

az élelmiszer-önellátást és a környezetet. Tehát mindössze annyit kell tennie, hogy elkezdi 

alkalmazkodni a termesztési gyakorlatokat az új feltételekhez. Mindenki számunkra, mert rajtunk 

múlik, hogy akarunk-e alkalmazkodni és megoldást találni. Változást akarunk? Kezdjük 

önmagunkkal és változtassuk meg magunkat! 
 
A földgazdálkodástalajvédelmi megközelítései  80 éve ismertek a világon, és először 

Csehországban és Shuntnskban alkalmazták   30 évvelezelőtt.   
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A talajvédelmi technológiák alapja a talaj felszínének növényekés betakarítottmaradékok 

általilefedése. A hagyományos talajfeldolgozásról a talajvédelmi technológiákra való áttérés 

technikája általánosan elérhető a piacon. Az ilyen technológiák feltételezik a technika azon 

képességét, hogy biztosítsa a koca minőségét még akkor is, ha jelentős mennyiségű növényi 

maradék van a felszínen vagy sekély szállításuksorán. Ebben az esetben csökken a kifejezettebb 

kypreniésa talajprofil szükségessége, elegendő csak a talaj felszínét, illetve a magágyat enyhén 

savanyítani. Jelenleg, különösen annak érdekében, hogy megvédje a talajt az eróziótól és a nem 

kívánt füstöktől, amelyek a növekvő átlagos napi hőmérséklet arányában növekednek. 

Változásokra van szükség a termesztés megközelítésében, a talaj feldolgozásának módjában 

változásra van szükség! Ez a mai elsődleges termelés legalapvetőbb problémája. Nem támogatási 

politika, nem blokkméret, nem repce, nem zöldítésés uniós jogszabályok, nem input- és 

nyersanyagárak, hanem a földfelfogás és anövénytermesztéshez  való hozzáférés változása. 

 
"Egy olyan faj, amely nem alkalmazkodik a környezet változásaihoz, ki fog halni. Ez a természetes 

törvényesség."   
 
A kölcsönös szimbiózis rendszere 
A mesoplodin rendszerek   és/vagy a termesztési gyakorlatok a fedőnövények 

bevonásávalmegoldják és megoldják ezt a problémát a növények gyökérrendszerének és a talajj  

biológiájának természetesen szimbiózisával.  Ezek az eljárások ezután technikai megoldásokat 

irányoznak elő,  amelyek lehetővé teszik a sekélyen feldolgozotttalajba vagy növényi maradékokba 

nagyobb mennyiségben történő vetéssel. De a gyökérrendszer és atalajbiota szimbiózisa lehetővé 

teszi a talaj morzsásságának javítását is, ezáltal növelve a siker minőségét, különösen a tavaszi 

időszakban a jegesedő keverékek esetében. 
Nem a szívógép hibája, hogy nem zárja be a jól szívóágyat.  A hiba egy adott telken a talaj 

szerkezetében van, ami  nem teszi lehetővé a szejb ágy bezárását, mivel a talaj nem elég morzsás. 
Az innovatívtermesztés a porózusság növelésével,a vízszint javításávalés ezáltal a feldolgozás 

omladozásával közelíti meg a talajt, növelve a víztartási kapacitását.  A növény és a talaj 

gyökerének szimbiózisa elvégezheti számunkra a munkát. Lehetővé kell tennünk számukra, hogy 

ezt tegyék, és nem szabad sietnünk még a zöld anyag szántásával vagy diszkózásával történő 

beépítésével sem, mint az esetek túlnyomó többségében! Hatékonyabb, ha asejaci-t technikával 

inseer és a természeti törvényeket az Ön előnyére használja. A kapott eredmények megerősítik a 

tudást megoldásként. 
 
Ajánlások a status quo javítására 
Arendszerfeltöltés és a szénkészlet lehetősége szerves műtrágya ia hiányaesetén. 
       Könnyebb foglalkozni azzal is, hogyan lehet átfogóan és az egész fórumon helyettesíteni a 

szerves trágyázás hiányát a talaj szénkészletének növelése érdekében, intenzívebb a biostimuláns 

ov vagy a ziplodin rendszerekkel kombinálva gyökerezni.        E tekintetben a mesziplodin 

rendszereknek a szerves anyagok és a talaj biotimulánsainak fontos forrásának kell lenniük, amely 

a növényi maradékok erősebb gyökereinek és gyorsabb bomlásának eszköze. 
A cél a talaj szénkészletének stabilizálása és növelése, mint a talaj élettartamának üzemanyaga. A 

kutatási projektekben , valamint a gyakorlatban a Cseh Köztársaság és Szlovákia körülményei 

között elért hosszú távú eredmények alapján a talajszerkezet ésbiológiai aktivitása jelentős javulása 

érhető el a talaj biostimulánsok alkalmazásával. 
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A kutatási operatív projekt által elért hároméves eredmények alapján arra 

akövetkeztetésre juthatunk, hogy a talaj biostimulánsok    alkalmazása jelentős javulást érhet el a 

talajszerkezetében és biológiai aktivitásában, ezáltal lehetővé téve a szerves trágyázás hiányának 

negatív hatásainak enyhítését. Használatuk eredményeként az aktív fiziológiailag használható 

talajhorizont elmélyül. 


