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Olyan helyzetben, amikor még egy eke sem a gazdálkodó kulcsfontosságú 

eszköze, de az ültetvény létrehozásának lehetőségét a vetett határozza meg, és építése nagy ideje 

gondolkodni. Ha eddig nem volt érdeklődés, akkor most a termesztési technológiák 

megváltoztatásán kell gondolkodni. Ennek az időnek az alapvető problémája az, hogyan készítsünk 

túl nedves talajt ahhoz, hogy belevetsük. Még az agrotechnikai határidők szigorú betartása is 

jelentős újragondoláson megy keresztül. A prioritás az lett, hogy legalább egy vetett legyen, a 

kifejezés már nem olyan jelentős. De ennek a reflexiónak legalább egy évtizeddel ezelőtt meg 

kellett volna történnie. A talaj mechanikai vetés előtti előkészítésének lehetetlensége felveti a 

kérdést, hogy milyen más módon? Csak egy helyes út van, és ez egy biológiai út. Ahogy a természet 

is feltalálta évmilliókkal ezelőtt. A gyümölcsközi keverékek vagy a talajtakaró növények 

gyökérrendszer szimbiózisán és a talaj mikrobiótán keresztül hatékonyan és egyszerűen 

foglalkoznak a szívó talaj előkészítésével. A legfontosabb előny azonban a talaj szerkezetének 

javítására és stabilizálására, és ezáltal a csapadékvíz interferenciájának javítására és stabilizálására 

való képességük. A világ trendje, különös tekintettel a jelenlegi szlovákiai és cseh helyzetre, a 

közvetlen leivasztásra   való áttérés a fent említett növények, a takarónövények és a talaj 

biostimulációinak felhasználásával.     . Azelőnyök sok, azelőnyökeltérőek, az igény gyakori. A 

világ trendjét nemcsak a termesztés gazdasági hatékonysága, a talaj visszanyerése, a szénmegkötés, 

a talajprofil vízgazdálkodása, hanem különösen a minőségi koca egyszerű lehetősége tekintetében 

is közvetlen koca képviseli. És ennek az előadásnak az a célja, hogy megmutassa, ez munka.  

 

Bevezetés 

Az agronómiai mítoszok és a termesztési technológiáknak a megváltozott talaj- és éghajlati 

viszonyokhoz való alkalmazkodása ma jelentős negatív hatással van a földgazdálkodásra. Mi 

választjuk a talajhoz és termékenységéhez való hozzáállásunkat! Meghatározzuk, hogy milyen 

mennyiségben és milyen költségekkel lesznek inputok a termeléshez. Mi döntjük el, hogy milyen 

technológiát használunk a termesztéshez! Éppen ellenkezőleg, nem határozzuk meg, hogy milyen 

lesz az időjárás, és nem határozzuk meg a termelés árát sem. 

Tavaly több heves esőzést hozott Szlovákiában, mint tavaly. Sajnos, annak a ténynek 

köszönhetően, hogy a talaj tömörített és strukturálatlan, ezeknek a csapadékoknak a többsége 

kifolyt a mezőkből, a talaj legértékesebb felső rétegét is elvitte, és sok esetben még mindig a 

területen áll, nem vet. 

 

Okunk van a változásra 

Nem az ember teremtette a földet. Ahogy nem teremtette meg azt a környezetet, amelyben fejlődött. 

Ez azonban átformálja azt. Nem mindig teljesen sikeres! Azonban a környezet változásai, amelyek 

évmilliárdok óta alakulnak ki egy emberi generáció emlékezetéhez képest, összehasonlíthatatlan 

időszakot jelentenek. Ezért nem tudunk ma sok mindent elképzelni. 

Sajnos a természetnek, a környezetünknek sokkalhosszabb távú memóriája van. Most már érezzük 

magunkat. "Klímaváltozásnak" hívjuk, de ez nem más, mint a természeti törvényekbe való 

többgenerációs, nem megfelelő beavatkozásunk. Kiegyensúlyozatlan csapadékrendszerek, a 
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csapadék intenzitásának növelése, a talaj túlmelegedése, a természetes talaj 

termékenységének csökkenése stb. Ez a változás oka! 

 

A környezetünkben bekövetkező változások jelzik számunkra, hogy különösen meg kell 

változtatnunk a földgazdálkodással kapcsolatos megközelítésünket a mezőgazdasági földterületek 

és az erdő vízgazdálkodásának javítása érdekében. A táj kiigazítása az olyan hatások csökkentése 

érdekében, mint a talaj aszálya vagy a nedvesség, az árvizek, a felszín alatti vizek tartalékainak 

csökkenése. 

Azon a feltételezésen alapulva, hogy a mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatoknak a lehető 

legnagyobb mértékben meg kell ismételniük a természetes folyamatokat, a közvetlen szinterezési 

technológia a jövő legígéretesebb technológiája. Visszamegyünk pár évszázadra? Nem, a másik 

generációnk "tartós jövőjének" útján. 

"El sem tudod képzelni?" Nem számít, van elég példa a világon, amely több évtizedes tapasztalattal 

rendelkezik. 

 

A megfelelő technológia kiválasztása befolyásolja a talaj tulajdonságait, és ezek hatással vannak a 

talajra. Mind a cseh , mind a szlovák mezőgazdaság a termelés magas intenzívebbé tételére, és 

kevésbé a talajhozvaló fenntartható hozzáférésre összpontosít.   

Készenállok a változásra? Meg akarunk változni? Kezdjük el megváltoztatni a megközelítésünket. 

Semmi sem korlátozza jobban az embert, mint az idő! A gyakran említett, népszerű "Talaj aszály" 

vagy "Talaj nedves" témával összefüggésben sajnálattal megjegyezzük, hogy az az idő, amikor a 

változásról szóló döntés szabad választás volt, már régen elmúlt. Ma már szükség van arra, hogy 

valamit megváltoztassunk a művelési rendszerekben és az élő ökoszisztéma-földhöz való 

hozzáférésben!     

2020-ban januárban kijevi konferencián vehettünk  részt. Az első érdekes tény, ami felkeltette az 

érdeklődést, az volt, hogy a konferencia két napja alatt, az ukrajnai mezőgazdasági gyakorlat 

mintegy 1000 képviselőjének részvételével az volt a tény, hogy elsődleges termelő kollégáik előtt 

a termelők, nem pedig a tudomány és a kutatás területén dolgozó "megfigyelők" mutatták be a 

termelőket, nem pedig a "megfigyelőket" a tudomány és a kutatás területén. Ezért a bemutatott 

információk magas szintű értesítést kaptak! Saját tapasztalataik alapján szerezték meg őket saját 

belátásuk szerint. 

 

A legtöbb előadás kiindulópontja az volt, hogy miért és hogyan változott a termesztési technológia. 

A változások megkezdésének lehetőségei általában érvényesek és az önkéntes mértéke határozza 

meg: 

 

Gondolkodjunk el igazán, hagyjuk abba a beszédet és cselekedjünk!   

Hogyan lehet a tej a tej a változás a termesztési technológia?? 
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A változások megkezdésének lehetőségei általában érvényesek és az 

önkéntes mértéke határozza meg: 

 Abban a pillanatban, amikor sokat tanultam, 

 Abban a pillanatban, amikor sokat szenvedtem, 

 Mert már nincs más választásom! 

 

A megváltozott talaj- és éghajlati viszonyokra tekintettel a földhöz és a termesztési technológiához 

való hozzáférés megváltoztatásának melyik szakaszában maradunk jelenleg egyéni értékelésre. 

 

Változásra van szükség, úgy tűnik, hogy ezt mindenki látja. Semmi sem megváltoztathatatlan, és a 

talaj-éghajlati viszonyok változásával szükség van a termesztési technológiák kiigazítására. Még 

soha senki nem nyert a természettel. Nem győzhetjük le, csak a jelenlegi tudáshoztudunk  

alkalmazkodni. Ma azonban fizetünk az álláspontunkért, amelyet a konferencia előadói egyaránt 

találóan, de erőszakmentesen mutattak be. Mivel jobb, ha egyszer, mint 100-szor látjuk hallani 

vagy olvasni ezt a linket. 

 

A bemutató termelők egyik nagyon érdekes információja az információ volt, amely személyesen 

vezette őket a termesztési technológia megváltoztatására. Ismételten, "Self-oborot" - egy lazán 

lefordított változás az én, a megközelítés . Az okokat megismételték és a következőképpen 

olvasták: 

 alacsony lehetőségek az erőfeszítések befolyásolására, 

 nagymértékben függ a bemeneti beszállítóktól, 

 a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása, vízgazdálkodás. 

 

A konferencia előadásai nem hordozták azt az üzenetet, hogy ennek így kell lennie! Az egész 

konferencia abban a szellemben volt, hogy ha érdekel a megoldás keresése, többféleképpen lehet, 

de tudnod kell, hogy valóban akarod és miért. És hogy állnak ezek a menedzserek ebben az időben, 

több csapadék?  

 

Egy másik műsorvezető megosztotta tudását a külföldi utazásról, megismerkedve az argentínai 

termesztési technológiák más megoldásaival. Vonzotta az eke az emlékműnél. Ezt a múltra 

emlékeztetve kommentálta, ugyanakkor példaként arra, hogy ha a szóban forgó technológia 

megszűnt hasznossá tenni, és új megoldásokat kellett keresni, fontos, hogy eltávolodjunk a 

szokásoktól, és új utat válasszunk. Tiszteld azt, ami volt, de nem imádkoztam a jövőért. 

 

Dôvody, ami a földgazdálkodás   változásához vezet ,más. Egyértelműen azonbannemerősíti meg, 

hogy  ez valamilyen módonszükséges és reflektál a változó termelési feltételekre. Pvallomása 

alapján saját tapasztalatait a legfontosabb tudás, hogy rezonélbennünk. 

 

Biológiai sokféleség és szén-dioxid 
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Szükségtelenül megterhelő műszaki információk nélkül, de a termelési 

feltételek változására és különösen az alapgyártó létesítmény – talaj – termelési kapacitásának 

változására vonatkozóan más felszólalók tájékoztatását is magukkal vitték. Ukrajna, ahol 9%, hogy 

a feketék aránya ki a világ teljes fekete népességéből, ádáz versenyt jelent a termelésben. Az elmúlt 

100 évben azonban a humusztartalom 10-12% -ról átlagosan 3,2% -ra csökkent. Ahogy egy másik 

műsorvezető fogalmazott. Ugyanakkor kijelentette, hogy a feketék akkor feketék, ha humusz 

tartalmuk meghaladja a 2,5 százalékot. Ebből következik, hogy az ukrajnai feketék termelési 

kapacitása is szenved a jelenlegi technológiák nyomása alatt, és nincs sok idejük megváltoztatni 

ezt a folyamatot. Az a megállapítás, hogy a pánik Ukrajnának, amelyet elsősorban a magas 

talajminőséggel és termelési potenciállal kapcsolatban említenek, ugyanazokkal a problémákkal 

küzd, mint a mezőgazdasági termelőink, nem elégedettség, hanem kihívás. A talaj szén-dioxid-

vesztesége és a csapadék összehasonlíthatatlansága, a talaj termékenységének fenntarthatóságának 

kulcsfontosságú tényezői. A különbség köztünk az, hogy sok ukrán termelő már nem beszél, hanem 

cselekszik! A szántóterületekkel az új termesztési technológiák megjelenése a Shinkanzen 

nagysebességű vonat és a helyszín összehasonlítása. Nem fogunk kapcsolatot létesíteni csak azért, 

mert még nem döntöttünk. 

A megoldás minden előadó szerint a talaj mikrobiótája és a termesztett növények biológiai 

sokféleségének helyreállítása, a talaj savasodásának intenzitásának csökkentése és a talajállomány 

széntartalmának fedőnövények általi növelése. 

Mindez a tapasztalat és a bemutató termelők ismerete többé-kevésbé pragmatikus problémákat is 

összekapcsolt. Nevezetesen az időhiány, a szakképzett munkaerő hiánya és természetesen a 

termesztés költsége nem mindig kielégítő végrehajtási áron. Az egyes prezentációkban a különböző 

tényezők súlya eltérő volt. A következtetések azonban mindig ugyanazok voltak. A termesztési 

rendszer tényezőinek kiegyensúlyozatlansága, a függőségtől való megszabadulás vágya, a 

megközelítés megváltoztatásának szükségessége és a technológia megváltoztatásának 

szükségessége a talaj- és éghajlati viszonyok változásai, és természetesen a termelés 

gazdaságossága tekintetében. Továbbra is a szénről fogunk beszélni. 

 

Természeti törvények 

Miért van szükség változásra? Az előadók szerint, különösen azért, mert a környezetünkben 

bekövetkező változásoknak választ kell adniuk. Semmi sem változtatható meg időben. Csak a 

természeti törvények! E törvények ismeretének növekedésével összhangban itt az ideje, hogy 

alkalmazkodjunk és megváltoztassuk termesztési technológiáinkat is. A természet terméke 

vagyunk, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy makacsságunkkal alapvető különbséget teszünk. 

Az igazság az, hogy nem fogjuk legyőzni a természetet és annak törvényeit, csak okosan 

használhatjuk őket értelemmel. Ha nemcsak jelenlétünket akarjuk biztosítani, hanem a jövőt is a 

jövő generációi számára.  

A siker kulcsa ebben a kihívásban az egyensúly, a tisztelet és a józan ész. Függetlenül attól, hogy 

itt az ideje a változásnak, vagy még mindig rengeteg időnk van pihenni, valószínűleg 
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mindannyiunk külön értékelésén múlik. A végső üzenet azonban az, hogy 

akár pozitív, akár negatív a válasz, azoknak, akik nem tudnak alkalmazkodni a változáshoz, nincs 

kilátásuk egy jobb jövőre! 

 

A megfelelő technológia kiválasztása befolyásolja a talaj tulajdonságait, és ezek hatással vannak a 

talajra. Mind a cseh , mind a szlovák mezőgazdaság a termelés magas intenzívebbé tételére, és 

kevésbé a talajhozvaló fenntartható hozzáférésre összpontosít. Mikorveszíti el lassan a 

talajművelés feladata a jelentőségét? 

A talajművelés feladatai alapvetően egy célnak voltak alárendelve: a talaj termékenységének rövid távú 

növelése, hosszú távon fenntartása vagy javítása, anélkül, hogy negatívan befolyásolnák a környezetet. 

A talajművelés hiányosságai az egyes növények követelményeinek kisebb mértékű tudatlanságának, de 

nagyobb mértékben a talaj és az éghajlati viszonyok sokféleségének és a technikák széles skálájának 

köszönhetők. 

 

A talajművelésre vonatkozó agrotechnikai és műszaki követelményeknek alá kell rendelni magukat a 

talaj termékenységének növelésére és javítására irányuló fő célkitűzésnek.  

 

Ezek a feladatok a következők: 

-optimális talajszerkezet létrehozása és fenntartása a víz és a levegő fenntartásához, a tápanyagok 

mobilizálásához és      szállításához, a mikrobiológiai folyamat aktiválásához és a növények 

gyökérrendszerénektermészeteseljárással történő elosztásához 

- ne   építsenek növényi maradványokat, szerves és ásványi műtrágyákat a talaj mély 

horizontjaiba, hanem hagyják őket a felszínen vagy sekélyen,   és a lehető legnagyobb 

mértékben porolják le a talajt 

-a kártevők és betegségek elleni küzdelem, a talaj természetes folyamatai (termelő, fogyasztó – a talaj 

biológiai sokféleségének növekedése)  

-fontos technológiai előfeltételek elérése, mint például a felületi szintezés, a felületi profilalkotás és 

mások.  

 

Ezeket a földmunkás feladatokatbe kell helyeznia mezőgazdaságigyakorlatba. És hogy 

megbizonyosodjunk arról, hogy a föld jelenlegi megközelítése jelentősen megváltozott. Ha a 

közelmúltban a gyomokat főként szántás és gyomlálás révén harcolták, a gyomirtó szerek most 

szélesebb körben vállalták ezt a szerepet. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a talajművelés 

jelentősen befolyásolja áteresztőképességét, beszivárgási kapacitását, valamint a tápanyagok mozgását, 

amit nem csak a vízvédelmi területeken kell figyelembe vennünk. Ezek a sokrétű követelmények 

megkövetelik,hogya    földet ne lehessen mechanikusan kezelni, szükségtelenül megfordítani és 

semmilyen módon nem zavarni. Szükség esetén a talajt  különböző körülmények között, különböző 
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mélységekben, a talaj biológiai feldolgozásának különböző 

intenzitásával, és így természetesen különböző talajvédelmi technikákkal kell művelni. 

 

A talaj tömörödésére jelentett jelenlegi helyzet 

"A talajromlás viszonylag nagy mértékben gazdasági és ökológiai veszteségeket okozott. 

Szlovákiában a mezőgazdasági talajok területének mintegy 50%-a vízerózióban szenved, legalább 

800 ezer hektár talaj tömörült, mintegy 150 ezer hektár növelte szennyezőanyag-tartalmát, a talaj 

szervesanyag-veszteségének tendenciáját jelentős terület teszi ki. Még az elkövetkező években sem 

lehet javulásra számítani ebben a helyzetben, hanem a fent említett talajkárosodást 

meghosszabbítják. 

 

A talaj természetes termékenységének romlásában bekövetkező kedvezőtlen fejlemények és a talaj 

szerkezeti változásai, amelyek fizikai és kémiai paraméterei tekintetében talajromláshoz vezetnek, 

az egyes gazdasági években elért betakarítások jelentős instabilitását eredményezik. Ezt a helyzetet 

nagymértékben segíti az éghajlatváltozás - a csapadékeloszlás egyenetlensége és a hőmérséklet-

ingadozások. Az egyik alapvető termelési eszköz elveszíti a felmerült költségek megtérülésének 

képességét, és lehetőségeinek határain belül kiküszöböli az időjárás során bekövetkező változások 

negatív következményeit. Itt az ideje, hogy átgondoljuk, mit akarunk tenni a folyamat megállítása 

és a következő időszakra a talaj minőségének megfelelő szintjének biztosítása érdekében. 

 

Földműves vagyok. 

Elveszem a napfényt,  

szén-dioxidot és mezőgazdasági termékekké alakítom őket. 

 

A magasabb növények fotoszintézissel lefordítják a cukrok előállításához használt napenergiát. 

Alapvető szerves anyagok, amelyek energiaforrásként szolgálnak. Gyökérrendszerükön keresztül 

ezeket a szerves anyagokat a talajba iktják ki, hogy számtalan milliárd talaj mikroorganizmust 

tápláljanak. Éppen ellenkezőleg, enzimjeiken keresztül hálával tápanyagokat bocsátanak ki a talaj 

ásványi (növények megközelíthetetlen) arányábólés az elhalt biomassza bomlásából. És ez újra és 

újra és újra. Ugyanakkor segítenek a talaj szerkezetének felépítésében és az aggregátumok 

vízzáróságát kritizáló anyagokon keresztül összetartani. 

100 millió év alatt számosszénvegyület  halmozódott fel a talajban, a talajúgynevezett hmus 

összetevőjében.  Egy csontváz, ami segít stabilizálni a rendszert. Fosszilis   szén! 

 

Ebben az élő ökoszisztémában az egyensúly az összetett infrastruktúrával rendelkező szervezetek 

és növények hierarchiájának kölcsönös szimbiózisa alapján jön létre. A magasabb növények 

védőpajzsot is képeznek a rossz időjárás ellen. Gyökérrendszerük     a tömegközlekedés 

eszközeként, haláluk után pedig közútiközlekedési hálózatként isszolgál.  A halott gyökerek utáni 

pórusok alakulnak ki,és a talajban a levegőszárítás és a vízvezetékrendszer alapja. 
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Az együttműködés intenzitása és ezeknek az összetevőknek a zavartalan 

kölcsönhatása határozza meg a talaj termékenységét. Tehát mennyire értékelhető az energia  és a 

rejtőzködés egy magban, hogy ennek a ciklusnak a része legyen?   A mi szempontunkból milyen 

aratást tudunk elérni némi erőfeszítéssel? 

 

A talaj apró szerkezete 

"Talaj garé". Ez egy régi mezőgazdasági kifejezés, amely ma archaikusnak tekinthető. És szó 

szerint! Miért? Mert ez a kifejezés az egészséges és termékeny talajhoz kapcsolódik. Annak 

érdekében, hogy a talajnak garéja legyen, apró szerkezetűnek és jó atetetőnek kell lennie, majd a 

kezelés során nem képez csomókat. 

Mindazonáltal a talaj, amely szántás vagy más feldolgozás, fagy hatáza, apró szerkezetet szerzett, 

még nem rendelkezik garéval. Csak akkor beszélhetünk a talaj garéról, ha az orka apró marad a 

termesztési időszakban, és a víz nem árasztja el, beszélhetünk a talaj garéról (Franz Sekera: 

Egészséges és beteg föld, 1951). Mi biztosítja a garantált talajt? 

A mezőgazdasági földterületek jelenlegi állapotát szó szerint megerősíti az a tény, hogy a föld 

garéja archaizmus. Hogy történhetett ez? Egyszerűen! Abbahagytuk a talaj élő ökoszisztémáként 

való látását - egy organizmust, és elkezdtük úgy tekinteni rá, mint egy csere szubsztrátumra.  

A talaj apró szerkezete a termesztési időszakban, különösen a széles körű termés, például a 

kukorica termesztésének technológiáiban, most utópia. Hogyan lehet helyreállítani a talaj garé? 

 

Az apró talajszerkezet döntő tényezője a talaj erős biológiai aktivitása és a szerves anyagok 

megfelelő ellátása. A szerves anyag elsősorban szén formájában energiaforrás, amely a szerves 

anyagok alapvető építőeleme. A talaj mikrobiota a szerves anyag bomlásával és a váladékokat 

előállító növények gyökereivel rendelkező szimbiózissal szerzi be. A komplex és különösen a 

többszörös biokémiai és mikrobiológiai folyamatok energiát nyernek a szerves anyagok bomlása 

révén a talajban. Ektotermikus reakciók, amelyek kémiai energiát bocsátanak ki minden későbbi 

válaszhoz, lehetővé téve a talaj mikrobiota életére és megélhetésére szolgáló erőforrások 

kitermelését, dominálnak. Annak érdekében, hogy a talajgombák és baktériumok képesek legyenek 

tápanyagokat szerezni, különböző enzimeket termelnek, tápanyagforrásokat és építőelemeket 

biztosítva. Ha megfelelő feltételekkel és elegendő erőforrással rendelkeznek, népességük gyorsan 

növekszik. Minden populáció kezdetben megsokszorozódik, majd öregszik és meghal. A halott 

szervezetek ezután egy másik populáció megélhetési forrásai, de bomló maradványaik az 

úgynevezett sötét "lyofób" anyagok forrása. 

A szőrös gyökerek, a növényi gyökerekből, a lyofób anyagokból és gombákból származó 

váladékok kölcsönhatása biztosítja a talaj aggregátumok kialakulását. Ezekből az anyagokból 

elegendő a talaj apró szerkezetének kialakulása és különösen a vízzáróság. A hiányosságot a 

talajszerkezet meghibásodásai és következésképpen a talaj víz-levegő rendszerének negatív 

változása nyilvánulja meg. Végső soron ez tükröződni fog a földterület termelési kapacitásának 

általános csökkenésében és így a termesztés jövedelmezőségében. 
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Az az elképzelés, hogy a talaj szerkezetét az ember mechanikus csokor 

biztosítja, mítosz. Egy személynek csak egy szejb ágyat kell készítenie a talaj 

feldolgozásával. 

 

Mikroforok és makroforok 

A vízerés a talaj garé helyreállításának második fontos tényezője. A talaj mikrobióta érzékenysége 

pontosan ugyanaz a tényezők fontosságának sorrendjében, mint az embereknél. Mert a talaj is egy 

élő rendszer, amelynek hierarchiája van az életszükségletek, követelmények és rendszerelrendezés 

fontosságában. Így a talajélet szempontjából fontossági sorrend a legmagasabb prioritás: Levegő – 

Víz – Tápanyagok! A szén mellett rendkívül szükséges az oxigén is, ami lehetővé teszi az oxidatív 

reakciók lefolyását - ektotermikus reakciókat. A későbbi biokémiai reakciók energiaforrása. 

Alacsony levegő = kevés oxigén! Sok levegő = sok oxigén! A szélsőségek mindig károsak a 

természetben. 

A talajszerkezet tömörödése és olvadása a talaj levegőhiányát, azaz a biológiai tevékenységgel 

kapcsolatos valamennyi folyamat és tevékenység energiaforrásának csökkenését jelenti. Ennek 

következménye a bemeneti átalakítás hatékonyságának csökkenése (műtrágyák, peszticidek) és a 

termelés jövedelmezőségének egyidejű csökkenése. 

Éppen ellenkezőleg, a csokor nagy intenzitása a talajban lévő levegő feleslegét képviseli. Sok 

oxigén túlzott szén-oxidációt okoz. Ha nem a szükséges mennyiségben adják vissza, akkor 

népszerűen "organa kimaradás" van. A tűz a szerves anyagok oxidációja is, amely energiát termel! 

De amikor a tömeg ég, és nincs más forrás, hideg és hideg lesz. Ebben az esetben az éhség! A 

talajszervezetek éhsége a szén után, az alapvető építőelem, amelyre szükségük van az életükhez. 

Az élő és egészséges talajokban ezek az arányok kiegyensúlyozottak az edaphone igényeihez 

képest az élőhely és a talaj-éghajlati viszonyok tekintetében. Az ökoszisztéma talajának 

hierarchiája biztosítja a mikrorezsories és makroforok kialakulását, amelyek vízvezetékként és 

levegőtervezésként szolgálnak. Ugyanakkor természetes módja annak, hogy a növények a 

gyökereken keresztül házhoz és újjáélesztsék a talajprofilt, mert tápanyagokat és építőelemeket 

szállítanak rendeltetési helyükre - a talaj gombákba és baktériumokba. 

Amellett, hogy biztosítják az új zónákba való szállításukat – a fiziológiailag használható talajprofil 

elmélyítése.  

 

A mechanikai gúny túlzott beavatkozásai, amelyek száma és a talajprofil mélysége megzavarja ezt 

a rendszert, ezáltal csökkentve annak funkcionalitását. A sérült vízvezetéket és szellőzést a 

talajszervezetek idővel javítják. De mire befejezik a mikroforok és makroforok javítását, szükség 

van a talajfeldolgozásra a következő terméshez, és az ember mechanikai áztatása után ismét az 

erőfeszítés elején vannak. Érdekes, hogy Charles Darwin 1870 és 1872 közötti kutatási munkája 

azt mutatta, hogy a földigiliszták hektáronként évente 10-45 tonna földet tudnak mozogni. Ez a 

talajmennyiség megegyezik a talajprofil makroforok térfogatával. Az alapvető előfeltétel azonban 

az, hogy a talajban fordulnak elő, és van idejük és helyük a talajprofil csírázására és aeffite-ra. 
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Az intenzív gúnyolódás és a szerves anyagok elégtelen ellátásának 

következménye jelenleg a mezőkön megfigyelhető csökkentett beszivárgás vagy porképződés 

formájában. Az instabil talaj aggregátumok és a talajöntöde korlátozza a földerdőt a feldolgozott 

talajprofilban, bizonyítják, hogy a talaj garé a múlté! 

 

Innováció a technológiában 

 

A suprenia intenzitásának csökkentése 

A mezőgazdasági gépgyártók jelenlegi portfóliója több mint elegendő. Fontos azonban, hogy 

megfelelő technikát válasszunk a termesztési technológiához, tiszteletben tartva a termelési 

feltételeket és a talaj- és éghajlati viszonyok változásait. A cél a műveletek számának csökkentése, 

valamint a talajfeldolgozás mélységének csökkentése. 

Az új innovációs perspektívák a technológiákra irányulnak: 

- mulcs perelések (MulchTill vagy MinTill) 

- StripTill 

- közvetlen koca a feldolgozatlan talajba (NoTill) 

 

E technológiák mindegyikének azonban megvannak a maga korlátai, amelyek főként a talaj-

éghajlatváltozással összefüggésben a földterületek jelenlegi strukturális állapotához és regionális 

jellegéhez kapcsolódnak. Ha eddig a szántást használtam talajelőkészítésként, nem tudok átállni a 

NoTill technológiára. A talajt a termesztési technológia megváltoztatásához kell igazítani. 

Ezt a változást nem lehet évről évre megtenni, de olyan kiegészítő intézkedésekkel lehet 

felgyorsítani, amelyek elősegítik a földek megközelítésváltáshoz való alkalmazkodását. Ezek az 

intézkedések a talajnedvesség vizsgálatán, a növényi maradékok fokozott bomlásán és végül, de 

nem utolsósorban a szerves anyaggal (gyümölcsközi rendszerekkel) való megtermékenyítésen 

vagy kiegészítő biostimulánsok alkalmazásán alapulnak a talaj biológiai aktivitásának vagy a 

növény fiziológiai folyamatainak támogatására. 

 

Mi a talaj csíkfeldolgozásának lényege, és milyen előnyei és hátrányai vannak? 

A talaj övfeldolgozásában a talaj csak a jövőbeli sorok zónáiban nyikorog, és a közbenső zónát 

egyáltalán nem dolgozzák fel. A műtrágya lerakható a hígtrágya zónákban. Az övlengések 

speciális korong egyenirányítói megakadályozzák, hogy a talaj a cysprenelengő 

csíkjaitólmozogjon, így a jobbh ro robnemjönlétre.  Bár acsíkokban lévő talaj bizonyos 

körülmények között először a vastagság benyomását keltheti, hamarosan leesik, és a sír eltűnik. 

Ez alapvető különbség a talaj sírfeldolgozásától, és meghatározza ennek a   technológiának a 

használatát is. A technológia különösen alkalmas közepes és könnyebb talajok körülményeire, és 

ősszel és tavasszal is elvégezhető. Könnyebb talajok körülményei között még a 

tavasziszalagfeldolgozás is jobb eredményeket mutat, mint az ősz. Nehéz talajok esetében a 

technológia különösen alkalmas, ha hiányzik a csapadék. A talaj szalagfeldolgozása jelentősen 

csökkenti avíz felszínifüstjét azinterporbanés a stomobdobí-ban, ésa növényzet során éppen 
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ellenkezőleg, javítja a felszín alattivizek gyökereinek emelkedését.  A 

lejtőkön, ha az övfeldolgozást a kontúrok irányába végzik, erősen hat a vízerózió ellen. 

Összességében az övfeldolgozásnak jelentős hatása van a szélerózió ellen is. A talajt feldolgozó 

sírok mellett ajánlatos a talaj szalagfeldolgozását a robotpilóta traktorral elvégezni, és a túrák 

archivált pályáitkésőbb kocavezetésre használják, ha nemhasználnak szívó kombinációtegy 

átjáróval. 

 

A talaj szalagfeldolgozásának előnyei: 

 Egyre többet kapok a földkészítés megtakarításairól 

 A műveletek számának csökkentése 

 Javítom a vízgazdálkodást. 

 Egyre nagyobb a bizonyosságom, hogy kijövök. 

 A talaj élettartamának javítása 

 

Az övfeldolgozás hátrányai: 

Menej alkalmas olyan területekre, ahol nehéz talajok és nagy csapadékösszegek vannak - a 

tavasszal a túlterhelt csíkokban lévő talaj kevésbévérszegény és rosszabb, túlmelegszik 

A talaj övfeldolgozása elővetésű készítményként is használható. A talajt csakcsíkokban 

dolgozzákfel, a cipzár tereket nem dolgozzák fel. Ez kiküszöböli mind a vízpárolgást, mind a 

gyomok fejlődését. 

A földterületek szíjfeldolgozása helyileg is használható, pl. nés a telkek szélei, amelyek esetleges 

erózióveszélyesek lehetnek. Fontos a feldolgozott övek tájolása a kontúrvonalak irányába. Ilyen 

esetekben a VÚMOP mérése a víz és a talaj szinte nulla lefolyását mutatta. 

 

Hogyan mozognak a kocacsíkokra alkalmazott műtrágyák dózisai? 

Természetesen ajánlatos kiválasztani a műtrágya típusát és adagját atalaj j  állománya és   az 

általános táplálkozási stratégia alapján. Mindenesetre kiváló tapasztalat van, különösen az NPK, 

Amofos típusú kombinált műtrágyák vagy P, K vagy más elemek (Mg, S) keverékei. A műtrágya 

adagjai 100-150 kg / ha. Ez logisztikai,töltelék- és szívógép szempontjából is előnyös. Sokéves 

tapasztalattal rendelkezünk a talaj biostimulánsainaka sarokalatt való alkalmazásában is. 

 

Van-e értelme a sztriptíznek, amikor a repce vetése műtrágyák alkalmazása nélkül történik? 

Igen, biztos vagyok benne! Mint már említették, a túllövés észrevehető hatással van egy hosszú 

gyökér gyors, sőt emelkedésére és kialakulására. Ezért javasoljuk a StripTill repcemag-sedation 

technológia használatát műtrágyák alkalmazása nélkül is. 

 

Mi van, ha nagy aszály van a peres szezonban? 

Különösen a száraz évjáratokban a technológiaés az StripTbeteg sejby jelentős előnyöket mutat. 

Pri strip kyprení szopás közben nedves talaj hozott a felszínre. Ez nagyban javítja az ültetvények 

izgalmát és az azt követő egységességet. Az ily módon kialakított állványok nagyon 
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kiegyensúlyozottak az eredményben, és sokkal könnyebb későbbi 

agronómiai útmutatást és az agrokémiai beavatkozások nagyobb hatékonyságát teszik lehetővé. 

Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy amikor növényi maradványokat hagy a talaj felszínén, 

ügyelni kell a csigák elleni védelemre. 

 

Mi van, ha éppen ellenkezőleg, a csapadék feleslege van? 

ShármasTill sejby technológia is van néhány előnye a szüretek, ha van egy időszak szekvenálás és 

az azt követő emelkedésés afelesleges csapadék. A TripTbeteg technológiávalműködő 

ültetvényekáltalában egészségesebbek és létfontosságúbbak a feldolgozott talajsáv jobb helyi 

lüktetése  miatt. 

 

Így megismételhetjük, hogy az StripTill koca technológia tapasztalataink szerint jelentősen 

kiküszöböli az időjárási szélsőségeket,és jelentősen hozzájárul a hozamok növekedéséhez éséves 

stabilitásához. 

 

• A gyökérzóna alapos túlterhelése a műtrágya alkalmazásának lehetőségével 

• A vetőmag elhelyezése a túlterhelt csíkok közepén 

• Sortávolság 25 vagy 30 cm 

• Vetőmagok lerakódása frissen feldolgozott talajban 

• Lényegesen jobb kijönni még száraz években is 

• Kiváló gyökérnövekedés és fejlődés 

•Változó vetési tartomány lehetősége 

• Az állvány területi kiegyenlítése 

• Az egyes növények egységes fejlesztése 

• Könnyebb kiegészítő agronómiai ültetvényvonalak 

• Erózió elleni hatások  

 

A fentiekre tekintettel a széles körű növények termesztésére ma alkalmazott technológiáknak, 

különösen a változó talaj- és éghajlati viszonyok tekintetében, tiszteletben kell tartaniuk a 

következő alapelveket: 

- csökkent savanyodás intenzitása 

- a növényi maradékanyagok következetes kezelése aerob körülmények között 

- a szerves anyagok feltöltésének fokozott intenzitása 

- A biológiai aktivitás támogatása 

 

A múltban az intenzív szunyoskodáson alapuló technológiáknak, mint például a szántás és az azt 

követő többlépcsős vetéságy előkészítése, vissza kell vonulniuk az állattenyésztés nélküli 

gazdaságokban vagy a visszatérő talaj aszályos területeken. 

A talajvédelmi technológiák technológiájának innovatív megoldásai elegendő lehetőséget 

biztosítanak a megfelelő szerszámok és szívógép kiválasztására. 
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Növényi maradékok kezelése 

A talajelőkészítés magas savintenzitásáról való sikeres átmenethez a növényi maradékok kezelését 

az aerob bomlás követelményei szerint kell kezelni. Ebben az esetben elengedhetetlen a zúzás és 

még a talaj felszínén való eloszlás is. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra, hogy a biológiai aktivitás 

legnagyobb intenzitása a levegő megközelítése alatt áll. Ez azt jelenti, hogy nehéz talajokon a 

maradékokat a lehető leggördülékenyebben, körülbelül 5 cm-re építjük be, könnyebb talajokon a 

maradványokat csak rúdkapukkal történő porolással foglaljuk magukban. A nagyobb beépítési 

mélység csökkenti a növényi maradékok mineralizációjának és páraosodásának hatékonyságát. 

 

A StripTill technológia elsősorban a maradékok felületre való terjedésének egységességét, vagy 

nagyon sekély előkészítését feltételezi a talajba, körülbelül 3-7 cm. Például fonott kapukvagy 

könnyűszerszám. 

A No Till technológia esetében a vetési gyöngy építése különösen fontos annak érdekében, hogy 

több növényi maradékgal megbirkózzon, vagy fel kell szerelni egy szerszámmal, amely 

megtisztítja a vonalat a maradékoktól. A növényi maradékok talajtakarója lehetővé teszi a talaj 

felszínének védelmét a nem produktív füstöktől és a mikrobiotától az ultraibolya sugárzástól. 

A hagyományos szántási vagy intenzív minimalizációs technológiáról a talajvédelmi 

technológiákra való áttérés a StripTill és a NoTill az első lépés a talajnedvesség kezelésének 

javítására, a talaj biológiai aktivitásának növelésére és a szervesen stabil anyagok talajban történő 

felhalmozódására. Ezt követően a talaj fizikai-kémiai tulajdonságai is megváltoznak. 

 

Egyenesés koca - NoTill 

A közvetlen koca termesztési technológiája, így a NoTill rendszerszemléletet igényel. Rendszer 

megközelítés menedzsmentés a föld. Ezért a konvencionális rendszernek akontextusból kirakott és 

egymás közötti összefüggéseknélkül hasonlított elemei nem adnak perspektívát,és nem 

akadályozzák és érik ela  közvetlen vetéstechnika előnyeit. 

Az alapvető különbség az, hogy a NoTill irányítási rendszerben a technológiát "biológiai 

talajelőkészítésre" építjük, nemmechanikusra.  A növények gyökérrendszerének szimbiózisán és a 

talajon keresztülj biota. A NoTill az   interplodák és/vagy atermesztési technológiákhoz 

fedőnövényekfunkcionális és célzott zaradenén alapul. Ezt követően van egy technikai megoldás, 

nevezetesen egy sejac gép, amely minimálisan rögzítheti a vetett ágyat, és a telek felületén a 

növényi maradékok nagy átjárhatóságával dolgozik. Mert ez a technológia nem zavarja a 

talajprofilt. Ma nehéz tweedet használunk,és nem mindighaladunk a föld körül megfelelő 

páratartalom mellett. Avetőgépek jelentős követelménye az, hogy képesek-e másolni 

azegyenetlenséget  a telken, hogy a vetés mélységét egyenletesen tartsák, és a szükséges nyomást 

a vetésigyöngy u. Ma már elég tervezési megoldás létezik a világon. De ha csak a masszívság és a 

nyomás prioritást élvez, "ez a szívógépbetonba fog elakadni", akkor kritikusanválaszolnunk kell: 

 

Tényleg szükség van arra, hogy betonba üssünk, ez jó hozamot ad nekünk? 
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A NoTill előnyei 

Bármi, ami ma a szárazföldi termesztés kérdésével kapcsolatos, javítható a talajprofil biológiai 

eszközökkel történő közvetlenhígításának  és revitalizációjának technológiájához való felelős 

ragaszkodással. A NoTill technológia előnyei a rendszer megközelítésének és a technológiai 

fegyelemnek a követése során összetettek.  

 

Néhány pillanatnyi, mint például: 

- a talajelőkészítés működőképességének csökkentése, 

- a PHM-fogyasztás csökkentése, 

- az időigény csökkentése, 

- a lapos ásványi trágyázás szükségességének csökkentése (a sarok alatti alkalmazás). 

 

Mások hosszabb távú jellegűek, mint például: 

- a növényvédő szerek fogyasztásának csökkentése, 

- azaggregátumokstabilizálása és a talajprofil omtikus,   

- a műtrágyák hatékonyságának növelése, 

- a biológiai sokféleség harmonizálása = a talajok és ültetvények egészségi állapotának javítása, 

- jobbmana   mentcsapadékvíz a talajban, alkalmazkodás atalaj aszályához. 

 

Az egyik leggyakoribb ismétlődő érv az, hogy az általánosan használt látottak nem kortyolgatnak 

több posce növényi maradványba. Például a gabona kukorica utáni vetés. A NoTill jelenlegi 

tervezése és gépe már rendelkezik ezzel a problémával, többnevű jól kezelt. Miért kell 

szükségtelenül beépíteni a rákféléket a talajba? Csak azért, mert sokan még el sem tudják képzelni. 

Végtére is, a növényi maradékok leggyorsabb bomlása a talaj felszínén történik a növények leple 

alatt. Az idei szezon például szó szerint arra kényszeríti az őszi időjárást, hogy más megoldást 

keressen. Nincs idő megmondani. Akkor miértnem helyezzükatelet közvetlenül a 

kukoricakéregbe?    

 

A rendszer- és rendszerszemlélet, amely a mai hagyományos megközelítésektől jelentősen eltér, 

elengedhetetlen alapja a közvetlen szekvenálásnak.  Ezért nem lehet összehasonlítani ezt a 

technológiát a rendszer különböző elemeiben a hagyományos menedzsmenttel. Ez a filozófia 

változása,a növénytermesztés és a talaj mint olyan  nézete. Az előnyök abból származnak, ha csaka 

rendszertkövetjük,és nem keverjük össze aNoTill elemeket a hagyományos megközelítéssel. 

Alapvetően győződj meg a választás helyességéről, és légy egy új úton! A közvetlen koca nem 

mankó       vészhelyzet esetén a föld irányításának változása miatt. Ez egy új irányítási rendszer, 

amely összhangban van a természettel. 

 

A növények gyökerei, beleértve a rhizoszféra zónában lévő mikroorganizmusokat, de a 

makroorganizmusok, mint például a földigiliszta leghíresebb képviselői, jelentősen javítják a talaj 
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szerkezetét a teljes talajprofil mélységére. A szerkezeti éstalaj lehetővé teszi 

számunkra, hogy csökkentsük a termesztési műveletek számát, valamint   csökkentsük a szükséges 

mély szuszpenziót ésaz ásatás  alatt. Ez magában foglalja a dízelfogyasztás csökkentését, a 

szakítószilárdság és a munka szükségességének csökkentését, valamint a gép- és szerszámgyártás 

minőségének jelentős javítását. Ezenkívül javul a földterületek hozzáférhetősége az alapvető 

agrártechnikai műveletekben, beleértve a betakarítást is, ami hatással van a terméshozamra és a 

termelés minőségére is. A földterületek számának csökkenése atömörödésés a talaj csökkenéséhez, 

valamint a zónákmegszüntetéséhez isvezet,és a talajprofil nagyobb mélységében. 

 

Végül, de nem utolsósorban vannak előnyei és gazdasági előnyei. De ezek az előnyök 

nagymértékben függnek más tényezőktől. Különösen az emberi tényező,azaz j. j. a szívógép 

kiválasztásának rangjában, a telek, a táplálkozási és védelmi elemek beállítása stb. . A NoTill 

technológia rövid távú előnyei elvben csökkentik a költségeket. A hosszú távú előnyök a termelés 

magasabb jövedelmezőségére történő beruházások. Az általános gazdasági előnyök ezutána 

termelési megközelítésváltozásának kezelésén alapulnak. Nincs szükség azonban arra, hogy a 

gazdasági előnyöket a betakarítás összegével és az áru árával szorozva kössék össze. A NoTill 

alacsony költségű, de a termelés (betakarítás)a hagyományos technológiáról való áttérés 

általánoselsajátításától függ. Összességében azonban mindig jövedelmezőbb. 

 

Miért kezdtem a No-Till-vel?  

1. Mert nem volt más választásom!  

2. Segíteni akarok a kollégáimnak!  

3. A gyerekeink jövőjére gondolok!  

 

Divat trend vagy szükséglet 

Már sok funkcionális technológiai modell létezik  a világon, és több kontinensen közvetlen perek.  

Az alapvető különbség a talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodásuk, a piaci 

követelmények és a szejae-k műszaki megoldása. A növények és/vagy a takarónövények fogása 

alapvető alap. Ezeket a növényfajok összetétele különbözteti meg az éghajlati zónához vagy a talaj 

típusához való alkalmasság szerint. 

 

A NoTillvetésitechnikájának tervezési különbségei főként a gyöngyvetésének rendszerében és az 

elhasználódott munkaeszközökgyártásáhozhasznált anyagok ellenállásában vannak. Az ésszerű 

masszívság, nyomás, másolás és átviteli sebesség többé-kevésbé azonos követelmények minden 

perelő gép esetében. E követelmények némelyikekiegyensúlyozottabb léptéknek felel meg, 

némelyik kisebb mértékben. Azonban mindegyik működik, ha a közvetlen perelő 

rendszerbeállítások előfeltételei hatékony használatra jönnek létre. 

 

A világ leggyakrabbanhasznált, és   egy monodisc vetőegység vetés   egy enyhe vetés irányába 

vetés és hajlítás. Paralelogrammák éfelfüggesztés és/vagy egy vagy kétkerekű másoló rendszerrel 
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kombinálva. A gyöngy   hidraulikus nyomásával rendelkező gépek aránya 

növekszik. Sarok-to-sarok alapozás vagya Mid Row Band  (MRB)nevű innováció, amely 

közbensősorokba kerül. A fejlesztés vezetője az   észak-amerikai vállalatok, mint például a The 

Washington Project. kAnadská cég Bourgault, a vezető a növekedés a terület NoTill technológiák 

dél-amerikai államokés államok Kelet-Európában (Ukrajna, Oroszország, Kazahsztán, stb.) Ki 

tudja, miért? 

Napi teljesítmény, termelési költségek, csapadékhiány, személyzet hiánya? A világ ezen aspektusai 

is súlyokat kapnak a NoTill technológia melletti érvekből. Hazánkban is többet beszélnek róla. 

 

Így az ültetvények minőségea termelők és a növények sikerének alapja. A jól megalapozott és 

bevont növényzet előfeltétele a növények természetesen egészséges növekedésének és 

fejlődésének, és növeli ajótélelésés a biztonságbiztonságát. A talaj előkészítésében és a kocában 

elkövetett hibák ezért fokozott erőfeszítést és költségeket igényelnek. A kiegyensúlyozott és 

kompaktállványok könnyebben  meghúzhatók a sikeres betakarításhoz. 

 

A növénytermesztés összetett rendszer,de tökéletes tudása a spekuláció és a fikció alapja, valamint 

az azt követő, nem csak atermelés, hanem a mezőgazdaság nem termelési funkcióinak biztosítása 

is. Ezeknek a funkcióknak    a hatékony ellátása a mezőgazdasági termelésben a kialakulóban lévő 

új agrotechnikaiés eljárástól, valamint a hozzám való hozzáféréstőlfügg, amelyek lehetővé teszik 

mind a szükségeshozamok, a növényi termékek minőségének elérését, mind a természeti 

erőforrások megőrzését és védelmét. Például a mesziplodinkeverékek termesztése, a talaj 

biostimulációinakfelvétele nagyon fontos és szerves része ezeknek az új agrotechnikai 

megközelítésekneka    szántóföldi gazdálkodási rendszerekben. A fogási növények hosszú távú 

használata nemcsak a szerves anyagokban befogott ásványi elemek formájában növeli a 

termékenységet, hanem a talaj szerkezetének javítását is. Amikor a talaj jó állapotban van, a 

termékenység stabilabb,és a növényeknek kevesebb mechanikai és kémiai bemenetre van 

szükségük. 

A nem megfelelő hozzáférés következtében az intenzív és különösen a szükségtelen 

talajelőkészítésnemkívánatos hatást okozott, különösen a talaj pórusainak elvesztése = a talaj 

bemetszési kapacitásának elvesztése. A csapadékvíz ezután elmossa   a talaj könnyű, tömörítetlen       

felületeit, és kimossa a megtermékenyítés előtti felbonthatatlan   szerves anyagot. A szelíd lejtő és 

a talaj nem áll készen, és még 35 mm csapadékmennyiséget is képes tartani. Az elmúlt 5 évben 50 

mm-es vagy annál nagyobb termesztési időszakonként 50 mm körüli vagy annál nagyobb hiányt 

számolunk. Hogy lehetséges ez? A biológiai aktivitás hiányával ésa talajbitatáplálására 

szolgálóalacsony  szén-dioxid-kibocsátású talajvízmentes  aggregátumokat veszít. Tömörítés 

okozta gyakori kereszteződésekmi.  Az intenzív áztatás szinte az egész profilban lebontja a talaj 

szerkezetét, különösen makro- és mikroforok szempontjából. Ez a minőségi feldolgozott talaj a 

feldolgozás mélységig épületszemétté válik szerkezet és rendszer nélkül - azéletről szóló 

földnélkül. Anélkül, hogy több csapadékvizet megtartanának, és a csapadék után belélegezhető. A 
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pórusok hiánya a profilban olyan, mint egy ház funkcionális vízvezeték és 

szellőzés nélkül! Egy ilyen környezetben egyszerűen nem lehet boldogulni. 

 

A talaj ökoszisztémához való ismételt, régóta fennálló "helyes" hozzáférés mellett különösen egy 

akadály jön  létre. A kommunikáció akadályai 2 talajprofil-zóna. Zónák különböző jtalajszerkezet 

az aggregátumok mérete, a fajsúly és a porózusság tekintetében. A makroforok tömörítése és teljes 

megsemmisítése a 10 cm alatti talajelőkészítés zónájában és a felület természetellenes savasodása, 

hogy a szopóágyat 10 cm mélységig biztosítsa. Ez azt jelenti,hogy az alacsony intenzitású csapadék 

nem  tud mélyebben beleázni a profilba, és a felületi réteg átázik.    Visszavonhatatlanul! Soha 

senki nem fogja visszahozni. 

Egy példa a sokra. Tehát a földjeink készen állnak-e az egyik alapvető funkciójuk teljesítésére, 

nevezetesen az ország vízvisszatartására és a felszín alatti vizek tartalékainak helyreállítására? 

Készen állnak-e arra, hogy ültetvényeinket a következő aszályra szállítsák, ami biztosan 

bekövetkezik, mivel sokszor lehetőségünk volt megtapasztalni? A víz elég gyorsan beszívja-e 

ahhoz, hogy a betakarítás mentes legyen a technika illeszkedésével kapcsolatos szükségtelen 

problémáktól? 

 

Azéghajlatváltozás absztrakciója, a talaj vagy az a személy, aki tudatában van ennek? A "talaj 

aszály"  vagy a "talaj nedves"visszatérő megnyilvánulásai még mindig nem kényszerítnek 

bennünketarra, hogy megváltoztassuk a földgazdálkodáshoz valóhozzáállásunkat, 

megváltoztassuk a termelési technológiákat a változó környezet összefüggésében.  

 

Lesznek-e kellemetlen hatásai a "Talaj aszály - nedves"vagy "éghajlatváltozás"? Nem, a hatásokat 

nekünk, embereknek kell hordoznunk. Mindenki, függetlenül attól, hogy az én földemről van-e 

szó, amelyen személyesen vagyok,vagy egy bérelt ingatlan szomszédja. Vagy "csak állampolgára" 

vagyok egy olyan államnak, amely elvesztette az élelmiszer-önellátást, a talaja túlmelegszik a lába 

alatt, és a normál csapadék helyett a saját otthonában özönvízszerű esőzések mossák el! 

 

A talajvédelmi technológiák alapja a talaj felszínének növényekés betakarítottmaradékok 

általilefedése. A hagyományos talajfeldolgozásról a talajvédelemre 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 a támogatási politika,nem a blokkok mérete, nem a repce, 

a zöldítés és az uniós jogszabályok, nem azinputok és áruk ára, hanem az EU akarja megváltoztatni 

a földről alkotott felfogást és a növénytermesztés megközelítését. 
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Tudás, tapasztalat és funkcionális megoldás  

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.   

 

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

atermészetes törvényesség." 

 

A talajfeldolgozás hatása annak funkcionalitására 

A talajfeldolgozás összefüggésbe hozható az ember azon erőfeszítéseivel, hogy a lehető legjobb 

feltételeket teremtse meg a szükséges növények növekedéséhez. A múltban a talajfeldolgozást 

mind azakkori anyagi lehetőségek, mind a rendelkezésre álló erő korlátozta, akár emberi, akárállati.  

Mindenkezelés célja a növénytermesztés optimális feltételeinek biztosítása kell, hogy 

legyen,miközben megőrzi a talaj minőségét és megakadályozza annakromlását.  

Minden feldolgozás után a talaj általában instabil nakyprene   állapotban található. A stabil és 

kívánatos levegő-víz arány is megszakad, ami létfontosságú a talaj biota számára. 

 

A talaj mechanikai megzavarásával a talaj aggregátumai lebomlanak,  lehetővé téve a biológiai 

anyagok fogyasztását, amelyek ezeket a részecskéket együtt tartják. A talajerztetést a baktériumok 

a talaj szerves anyagának legtörékenyebb frakcióinak, azaz a közösség talaj mikroaggregátjait 

tároló biológiai slils fogyasztására használják. Ennek köszönhetően a talajok instabil állapotban 

vannak, ami a bejövő csapadékkal mélyülhet. A víz elrabolja a talajrészecskéket a zavart     

aggregátumokból, és elárasztja az utakat, amelyek egyébként mélyebbre juthatnak a talajba, ami a 

talaj felszínén álló vízhez és a vízerózióhoz vezet. A szántóterületeken a probléma a talaj 

aggregátumok stabilitása, nem pedig az erózió,és ami  egyszerűkövetkezmény, bár gyakran említik 

a probléma okaként. A talaj csökkent képessége az alapvető funkciók, például a beszivárgásés a 

vízgazdálkodás elvégzésére a diszfunkcionálisegészségtelen talajtünete.  

 

A talaj feldolgozásának egyéb módja 
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Ha elő akarjuk mozdítani a talaj élettartamát és kedvező feltételeket akarunk 

biztosítani, a lehető legnagyobb mértékben korlátoznunk kell a talaj mechanikai és 

kémiaibehatolását.  Mivel a talajerózió és a talajromlás elleni küzdelem jelenlegi mezőgazdasági 

fűve mindkét fél számára győzelem. Ideális, ha minimális talajfeldolgozást és a főtermény vetését 

vagy vetését talajtakaróba,tarlóba vagy közvetlenül a növények közötti vagy növényi maradékok 

állványába alkalmazzuk.    

 

A kölcsönös szimbiózis rendszere 

A fedőnövények, a mesoplodin rendszerek vagy a termesztési gyakorlatok bevonásávalmegoldják 

ezt a problémát a növények gyökérrendszerének és atalajbiológiának  a szimbiózis természetes 

módjánkeresztül.  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 a talajbiota szimbiózisa lehetővé teszi a talaj 

morzsásságának javítását és ezáltal a siker minőségének javítását, különösena keverékek tavaszi 

kihalása esetén.  

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, az aggregátumok vízszintjének javításával és 

ezáltal a feldolgozás omladozásával, a vízvisszatartó kapacitás növelésével közelíti meg a  talajt. 

A növény és a talaj gyökerének szimbiózisa elvégezheti számunkra a munkát. Lehetővé kell 

tennünk számukra, hogy ezt tegyék,és ne siessük el még a zöld anyagot szántással vagy 

korongokkalésním-ekkelis, mintaz esetek túlnyomó többségében! Hatékonyabb a perelési technika 

helyreállítása és a természeti törvények használata  az Ön előnyére. 

 

Talaj biostimulációk 

A talaj biostimulánsainak felvétele hatékony módja a földhöz való hozzáférésmegváltoztatásának. 

A természetes biostimulánsok célzott szisztémás újraalkalmazásalehetővé teszi  a jobb és 

talajprofil-struktúrák hatásátkevesebb idő alatt. A      természetes termékenységben resuronelesz, 

javítva a talaj retenciós(vízvisszatartó) képességében.  A talajvédelmi technológiákkalvagy olyan 

termesztési rendszerrel kombinálva, amelyben a növények vagy a takarónövények szerepelnek, a 

talaj biostimulánsaijelentősen felgyorsíthatják a talajprofil gyógyításának folyamatát. A talaj 

biostimuláns rendszerkísérletét 4 évig végezték  Litobratřicach-ban,  Morvaország déli részén. 

Egyértelműen mutatja, hogy atalaj szerkezetét, a víz ését   és ennek következtében a  talaj 

biotimulációk révén történő megtartását pozitívanlehet befolyásolni. 

 

A "Különböző ültetvények technológiájának értékelése a "PRP SOL" Neosol készítmény 

alkalmazásával végzett kísérlet eredményei. 
A talaj minőségének fenntartása szempontjából a kísérletben megfigyelték a prp SOL 

talajelőkészítés, amely kalcium és magnézium-karbonátok keveréke, az elemek és a növényi 

kötőanyag kiegyensúlyozott arányában figyelték meg. A kísérletet 2009 és 2011 között, félig 
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működőképes körülmények között figyelték a kukoricatermelő terület 

fontosabb régiójában, Hrušovany nad Jevišovkou-ban található Agrocentra, s.r.o. földeken. 

A készítmény hatását a talaj fizikai és kémiai tulajdonságaira értékelték.  

A vetés folyamatának részeként három különböző talajkezeléssel  rendelkező változatot értékeltek 

– (az őszi búza előtt), kukoricát, tavaszi búzát, árpát – három különböző talajkezeléssel rendelkező 

változatot értékeltek: 

 I. klasszikus – szántással akár 0,22 m 

 II. mélység aláaknározás 0,35-0,40 m-ig  

 III. minimalizálás legfeljebb 0,15 m sekély hevederekkel 

 A PRPSOL-t a termés vetése előtt 150 kg.ha-1 dózisban szóróval a parcella egy részére 

alkalmazták, és sekélyen előkészítették. 

 

A változás okai 

Nem az ember teremtette a földet. Ahogy nem teremtette meg azt a környezetet, amelyben fejlődött. 

Ez azonban átformálja azt. Nem mindig túl sikeres! Azonban a környezet változásai, amelyek 

évmilliárdok óta alakulnak ki egy emberi generáció emlékezetéhez képest, összehasonlíthatatlan 

időszakot jelentenek. Ezért nem tudunk ma sok mindent elképzelni. 

Sajnos a természetnek, a környezetünknek sokkalhosszabb távú memóriája van. Az elmúlt években 

ez nagyon megbékített bennünket. "Klímaváltozásnak" hívjuk,de    ez nem más, mint 

egygenerációs beavatkozás a természeti törvényekbe. Kiegyensúlyozatlan csapadékrendszerek, a 

csapadék intenzitásának növelése,a föld túlmelegedése, a természetes talaj   termékenységének 

csökkenése stb. Aváltozás oka!? Ehelyett az ember által létrehozott "éghajlati hiba" név ide 

illeszkedik. 

 

A környezetünkben bekövetkező változások jelzik számunkra, hogy különösen meg kell 

változtatnunk a földgazdálkodással kapcsolatos megközelítésünket a mezőgazdasági földterületek 

és az erdő vízgazdálkodásának javítása érdekében. A táj kiigazítása a talaj aszályának, árvizeinek, 

a felszín alatti vizek tartalékainak csökkenéséhez. 

Tegyük fel, hogy a mezőgazdasági gazdálkodási gyakorlatoknak a lehető legnagyobb mértékben 

meg kell ismételniük a természetes folyamatokat, mint a legígéretesebb technológiát, és ajövőre 

nézve  a közvetlen csábítás technológiája  mutatkozik meg.  Visszamegyünk pár évszázadra? Nem, 

a "fenntartható jövő" felé vezető úton a többi generációnkszámára.   

 

"El sem tudod képzelni?" Nem számít, van elég példa a világon, amely több évtizedes 

tapasztalattal rendelkezik. 

 

Azeljárások újdonságának, jelenlegi tudásállapotának és korábbi megoldásainak 

összehasonlítása 
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Ha a hagyományos földgazdálkodásban és precíziós gazdálkodásban   

bemutatott összes jelenlegimegoldás  hatékony lenne , akkor atalajromlásnem lehetne azon a 

szinten,amilyen valójában. 

A részalapú innovációktól a rendszermegoldásokig 

1. A talajfeldolgozás területén a jelenlegi műszaki megoldások atalajprofilban a mélyebben 

tökéletesebb túllépés felé haladnak. A szántási technológiákban erőfeszítéseket tesznek a 

betakarítás utáni (szerves) maradékok tökéletes beépítésére és a szőrme bevonatának töredékére. 

A nem ipari technológiák esetében az a tendencia, hogy több műveletet egyesítünk egyp-utazásba, 

azazkülönböző munkaszervek kombinációját egy gép keretén. Szinte minden ilyen típusú új 

szerkezetet bemutatnak a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatban. Bár az új talajfeldolgozási 

technológiákat gyakran talajvédelemnek nevezik, nem lehet azt mondani, hogy ez mindig igaz. Ha 

ez lenne a helyzet, akkor a talajromlás nem nyerne ekkora lendületet. 

 

2. A vetőmagok, műtrágyák,   peszticidek  legalapvetőbb alapanyagaitinnovációnak,  valamint a 

magasabb hozamok,  a talajtakarékosság és a termelés jövedelmezőségének növelése felé is 

nevezik.  Valódi lenne, ha a föld rendben lenne. Jelenleg azonban ezeknek az inputoknak az ára 

200–300 %-kal nőtt a 2000. évi árakhoz képest, de mind afő termények hozama, mind a 

nyersanyagárak csak 10–30 %-kal nőttek, és a mezőgazdasági termelés a legtöbb esetben csak a 

támogatásoknak köszönhetően nyereséges. 

 

3. Gyakorlatilag nincs átfogó talajápolási rendszer, mint élő ökoszisztéma. Mind a szén-dioxid-

egyensúly, mind az összes természetes talajfolyamat egyensúlya károsodik. Ebben a helyzetben a 

mezőgazdasági technológia, a vetőmagok, a műtrágyák és a peszticidek minden innovációja 

kontraproduktívvá válik. 

 

4. Megoldásunkban innovatív a fenti bemenetek és kategóriák rendszerszintű összekapcsolása, 

tiszteletben tartva atalaj-éghajlati viszonyokat,elsősorban az összes fontos talajtulajdonság 

javítására összpontosítva a talajbiológiai aktivitásának jelentős növekedése révén. Mind a 

mikrobiológia, mind a makrobiológia területén, válogatott talajinnovációs rendszerek alkalmazása. 

 

Ennek eredményeként reális a talaj fizikai jellemzőinek javulása, különösen a víz- és 

levegőrendszerek javulása, valamint a talaj vízgazdálkodásának és a tápanyagok 

használhatóságának javulása, különösen természetes forrásokból. Ezutánhatékonyabban értékelik 

az alapvető inputok és a mezőgazdasági technológia valamennyi részleges innovációit. A jövőben 

ez a megközelítés reálisan az egyik valódi átfogó lehetőség a mezőgazdasági termelés 

jövedelmezőségének javítására és a támogatásoktól való függőség csökkentésére.  

 

Gyakorlati ajánlások 

A talajromlással kapcsolatos problémákat jelenleg rendelkezésre álló és használt termesztési 

technológiák főként a természetben működnek, és nem oldják meg a helyzetet és 
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fenntarthatórendszerként.  Természetesebb és regeneratívabb 

megközelítéseket kell keresni, és be kell építeni őket a termesztési rendszerekbe. A cél egy olyan 

rendszerszintű megoldás alkalmazása, amely tiszteletben tartja a talaj természetes működését, a 

termelők érdekeit és szükségleteit, miközben biztosítja a talajalap védelmét és tiszteletben tartja a 

környezetvédelem feltételeit. 

Aktívy, egy élő gyökérrendszer biztosítjaamikrobiális y életet a talajbanéletadó  energiával. Szén, 

amely a szerves anyagok alapvető építőeleme. A talajbaktériumok és gombák telített közösségei 

keményebben dolgoznak, így több tápanyag és víz áll a növények rendelkezésére. A sötét 

kalyúkmikrobiota általimegnövekedett termelése támogatjaaz aggregátumok vízállóságát. 

Avirágzó és gyökérrendszer gyorsabban és mélyebben fejlődik. A növények ezért jobban fejlődnek 

és teljesítenekaz energiaellátás és a talajvédelemfunkciójával.  Csökkentik a nem produktív 

füstöket és túlmelegedneka  talaj felszínén, miközben megvédik a talajt az eróziótól. Egyszerű. 

Elég, ha nem hagyjuk el a talajt növényzet nélkül. A növények gyökérrendszere feldolgozza 

számunkra a talajt. 

 

A termesztés szisztematikus megközelítése áztatás nélkül lehetővé teszi a talajban létrehozott 

porózus folyamatos használatát, ezáltal biztosítva a talajprofil gyors rendezését a következő növény 

gyökérrendszerével. A talaj pórusai lehetővé teszik a csapadékvíz-bevitel   hatékony növelését, 

növelve a talajnedvesség-ellátást és a folyamatos levegőellátást. 

 

A bomló gyökérrendszer szerves formában gyorsan elfogadható tápanyagok forrása.  Ez csökkenti 

az ásványi formában lévő tápanyagok ipari műtrágyákkal történő külső támogatásának 

szükségességét. Az egyes zónákban a talajprofil nyugalmi állapota növeli a baktériumok és a 

talajgombák törzseinek biológiai sokféleségét. Ez nem vezet a nem kívánt gombatörzsek jelentős 

népességrobbanásához, és így csökkenti a betegségnyomást. 

A növényi maradékok a levegő megközelítése alatt a leggyorsabban bomlik le. Tehát a mélységük 

kijavítása  meghosszabbítja a bomlási intervallumot, csökkentve   a tápanyag-vágásként való 

felhasználásukat és a talaj szerkezetének stabilizálásának alapját. 

 

Mindennek köze van mindenhez. Ez az alapvető szabály a talaj ökoszisztémájában. Bármibe is 

kerülünk valahogy az egyensúlytalanságba, később nem kívánt változásokat okoz. Végül az 

erőfeszítés hatás vagy költség nélkül van, megfelelő hozam nélkül. 

 

A biológiaitalajfeldolgozáshozvaló visszatérés a tudatosság középpontjábanáll. A 

mesziplodinrendszerek használata összetett termesztési folyamatok, amelyek 

természetesenmegoldják a gyökérrendszer szimbiózisátkülönböző fűszernövények és a talajj 

biológiájának keverékével. Ez azonban még mindig úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági termelők 

számára többletköltséget jelent. Amikor a fogási növények potenciálját alaposan kihasználják, 

elsősorban egy olyan jövőbe való befektetés, amelynek érdemei és a talajhoz való nagymértékű 

hozzájárulása van. Szükségtelen mechanikai beavatkozás nélkül a legésszerűbbmódja annak, hogy 
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ne csináljunk élő talajt, hogy halott talajt készítsünk. Afelszántás vagy a 

korai mechanikai végződéssorán a mechanikusankopogott interplodina rendszerbe helyezett 

energia jelentős részét lebontja, és az eredmény kevéshatékonyságú lesz.  A folyamatos ültetvény   

omtermészetesennöveli a sokféleség a talaj szervezetek szimbiózis a gyökérrendszer, érzékeny 

megközelítése a talaj táplálkozás és következésképpen a vitalitás az ültetvények. Így lehet 

megjavítani. Van egy megoldásunk, amit maga a természet kínál nekünk a törvényeivel. Egyszerű, 

hatékony, átfogó és mindenekelőtt fenntartható. Ne csinálj semmit. Változtassunk a 

hozzáállásunkon, ésinspiráljunk arra, hogy neharcoljakajövő generációi előtt. 

 

A technológiai változás elengedhetetlen 

Ha még nem volt érdeklődés, akkor már gondolni kell a termesztési technológiák 

megváltoztatására. Tavaly ősszel az volt az alapvető probléma, hogyan készítsünk túl nedves talajt 

ahhoz, hogy belevetsük. Még az agrotechnikai határidők szigorú betartása is jelentős 

újragondoláson megy keresztül. A prioritás az volt, hogy legalább egy vetett legyen, a kifejezés 

már nem volt olyan jelentős. Tavasszal ez a probléma, hogy hogyan kell vetni az ilyen áztatott 

edzett talajban, valószínűleg továbbra is fennáll. De a reflexiónak legalább egy évtizeddel ezelőtt 

kellett volna megtörténnie. A talaj mechanikai vetés előtti előkészítésének lehetetlensége felveti a 

kérdést, hogy milyen más módon? Csak egy alkalmas van, és ez a biológiai út. Ahogy a természet 

is feltalálta évmilliókkal ezelőtt. A gyümölcsközi keverékek vagy a takarónövények a 

gyökérrendszer szimbiózisán és a talaj mikrobiótán keresztül hatékonyan és egyszerűen megoldják 

az előre vetett talaj előkészítését. A legfontosabb előny azonban a talaj szerkezetének javítására és 

stabilizálására, és így a csapadékvízbe való beavatkozásra való képességük. Azonban nem 

használhatjuk a mai legszélesebb körben használt vetéstechnikát a mechanikailag feldolgozatlan 

talajba való vetéshez, sok növényi maradékgal. 

 

Ne keressük a bűnösöket, ne keressük afelelősséget,ne várjuk el senkitől, hogy ésszerű megoldást 

kínáljon nekünk! Kezdjük magunkkal a földjeinken. Víz nélkül nem fog működni. Még a torrentes 

downs, ez nem fog működni. Ezt tudjuk! A szakszerűtlenlaikus és "nem fogékony" szakmai 

közönség kifejezése és megjegyzéseiaz elmúlt évtizedben nem helyeztek minket sehová. Kivéve a 

miniszteri tisztviselőket és minisztereket,hidrológusokat,klimatológusokat,vízügyi vezetőket, 

polgári aktivistákat és mezőgazdasági munkásokat a polgárok egy csoportjábólstb. 

A megoldás az, hogy magunk is megváltoztatnak minket. A talajról és a természeti törvényekről 

alkotott felfogásunk megváltoztatása. Nemcsak a gazdaságunkról van szó, hanem az 

életminőségünkről, valamint gyermekeink életminőségéről és függetlenségéről is! 

 

A bizonyított termesztési megközelítés, a közvetlenszedáció technológiája,bővítése és a 

SzlovákKöztársaság, a CsehKöztársaság feltételeinek megteremtése szükséges szükségletté vált, 

tekintettel aföld-éghajlatváltozásismétlődő problémáira és a hagyományos termesztési 

megközelítés gazdasági költségeire. A változás okai az EU mezőgazdasági termelésének 

"zöldítésére" vonatkozó tervezett jogszabályok formájában is következnek be. Továbbra is hinnünk 
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kell abban, hogy a Szlovák Köztársaságon belüli második kísérletnél, a 

közvetlen sedation technológia elfogadására, nagyobb konszenzus és hajlandóság lesz a 

megállapított eljárások megváltoztatására, amelyek felkészítnek bennünket a "kenyéripar" 

újjáélesztésére! 

 

A talaj megfelelőszerkezete és funkcionalitása mögött a talaj mikroorganizmusainak, gombáknak,a 

növények gyökerének és más állatoknak az aktivitása és aktivitása áll. Támogatni kell ezeket a 

fontos talajlakókat, miközben biztosítani kell, hogy megfelelő életkörzékkel rendelkezzenek, hogy 

mind ők, mind a talaj úgy működhessenek, ahogy kellene. Tudjuk, hogy a rendszer úgy működik, 

hogy szén-dioxidot tárol a talajban, ami tükröződni fog a jobb termékenységben, valamint többek 

között az árvizek és az aszály fokozott ellenálló képességében. Azok a talajszervezetek, 

amelyeknem rendelkeznek elegendő élelmiszerellátással gyökérválak formájában, más 

rendelkezésre álló energiaforrásokatfogyasztanak, nevezetesen a szerves anyagot és a humuszt, ami 

végzetes következményekkel jár a talajra, annak termékenységére és egyéb funkcióira. Ha a 

rendszerdiszfunkcionális,a helyreállítási folyamat időbe telik, és minden alkalommal újra 

kellindítani, amikor  megszakad. 

 

Integrált növényvédelem az innovatív technológiákban 

Az integrált növényvédő rendszerek fő elemei a következők:  

• Megbízható terjedési előrejelzés 

• A károsító szervezetek számának alakulása 

• A kártevők számának és a növények betegségeinek kialakulásának számlálása 

• Átmenet a folyamatos kémiai kezelésekről a terbányák szelektív, helyeskiválasztására és 

alkalmazásukra vonatkozó szabványokra 

• A biológiai növényvédő szerek széles körű használata 

• A megfelelő vetésforgó kiválasztása tartós fajták / hibridek használatával. 

• A takarónövények felvétele (zöld trágyázás) a vetésforgóba. 

 

És csak most jöhet létre egy rovarirtó (kivéve, ha a pontok működnek). 

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

 

A talajjal kapcsolatos jelenlegi problémák összefoglalása: 

- A talaj termékenysége még mindig csökken. 

- A talaj meghúzása növekszik. 

- A talaj biológiai aktivitása csökken. 

- A humusztartalom hosszú ideig csökken. 

- A talajerózió kockázata jelentősen megnőtt. 

- A talaj és az ország vízvisszatartása alacsony szinten van. 

-A talajunkon a lebomlási folyamatok lendületet kapnak. 

- A ráfordítások felhasználásának hatékonysága a növénytermesztésben csökken. 
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Az alapvető tápanyagok használata az elmúlt 20 évben felére csökkent. 

 

A mezőgazdaság olyan folyamatok összetett rendszere, amelyek kölcsönhatásba lépnek 

egymással. 

Ahogy Archambeaud megjegyezte: "... abban a pillanatban, amikor a földet és annak 

termékenységét helyezzük az irányítási rendszer középpontba, azt találjuk, hogy a pozitív 

változások a rendszer többi részében is tükröződnek: 

- Éghajlat 

- Szennyezés 

- vízminőség 

- talajerózió stb. 

"Annak érdekében, hogy megfelelően működjünk a talajjal és így az egész rendszerrel, fontos, 

hogy kövessük az alábbi NoTill filozófia alapvető lépéseit.  

 

A megoldás célja a biológiai talajrendszerekkiegyensúlyozása a termesztési technológiákba 

rendszerszerűen integrált természetes talajfolyamatok előmozdításának optimalizálása érdekében. 

Ez egy gyors és hatékony természetes megoldás. A gyakorlatban ezek a szisztémás intézkedések 

megerősítik az összes talajtulajdonság javulását, különösen a biológiai, majd a fizikai, kémiai és 

következésképpen mechanikai tulajdonságokat követve. Az egészséges növények egészséges 

talajon virágoznak. Egészségesebb,kevésbékémiailag szennyezett, ízletesebb és táplálóbb 

termékeket igényelnek a fogyasztók.  Emellett javítani fogjaa mezőgazdaságnak a gazdálkodás 

környezetre gyakorolt hatása tekintetében gyakorolt általános hatását.  


