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Az utóbbi 50 évben a szerves trágyák használata lecsökkent a
műtrágyák javára, ezzel párhuzamosan szemmel láthatóan
„elnéptelenedett” a talaj, azaz lecsökkent a talajélet is.

Alternatív megoldásként kerültek
piacra a pelletált szervestrágyák,
amelyek a szervesanyag utánpótlás
mellett a talaj mikrobiológiai
aktivitását is támogatják. Az
aszályos
időszakok
miatt
a
folyékony műtrágyák sor mellé
injektálása
egyre
inkább
népszerűvé válik. E módszerek
hatékonyságát
mikrobiológiai
oltóanyagokkal lehet fokozni.
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A növénysorok mellé kiadott pelletált szerves starterek a
műtrágyákhoz hasonló eredményeket biztosítanak csökkentett
környezeti terhelés mellett, táplálva a talajéletet is. E szerves
starterekből folyamatosan, szerves kötésből táródnak fel a
tápanyagok. Kijuttatásuk könnyen megoldható vetés előtt
műtrágyaszóróval, vagy pedig a vetéssel egy menetben műtrágya
tartályból kijuttatva.
A talajok mikrobiológiai aktivitását megtámogathatjuk különböző
mikrobiológiai készítményekkel, annak érdekében, hogy szerves
anyagot bontsunk, a talajban található kórokozókat csökkentsük vagy
a területre kiszórt műtrágyák hasznosulását növeljük. E készítmények
a növények számára felvehető formában tárják fel a lekötött
tápanyagot. Minél változatosabb faji összetétellel rendelkező
oltóanyagot használunk, annál jobban tudjuk vele regenerálni
talajainkat és segíteni a növényeinket.
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A mikrobiológiai oltóanyagokat használhatjuk talajok kezelésére, vetőmag csávázására és
lombkezelésre is, a kórokozók és kártevők visszaszorítására. Lényeg, hogy a természetes
biológiai folyamatokat támogassuk vele.
Minél változatosabb faji összetétellel rendelkező oltóanyagot használunk, annál jobban
tudjuk vele regenerálni talajainkat és segíteni a növényeinket.
A mikrobiológiai
oltóanyagokat használhatjuk talajok kezelésére, vetőmag csávázására és lombkezelésre is, a
kórokozók és kártevők visszaszorítására. Lényeg, hogy a természetes biológiai folyamatokat
támogassuk vele.
A szélsőséges- és szárazságra
hajlamos évek következtében
egyre
többen
folyékony
műtrágyát
használnak.
A
közvetlenül a növénysor mellé
injektálás a kapás kultúráknál
jobban hasznosul a szilárdhoz
képest, könnyebben felvehető
tápanyagot biztosít, szárazabb
talajviszonyok esetén is. A
növények számára gyorsabb
felvehetőség miatt a párolgási- és
kimosódási
veszteségek
kockázata egyaránt csökken. A
kedvezőbb műtrágya hasznosulás
Folyékony tápanyag injektáló mellett tudjuk csökkenteni a
környezet terhelését.
A tápanyagutánpótlás akkor lehet csak költséghatékony, ha elengedhetetlen talaj- és
növényvizsgálati eredményekre épülő célirányos tápanyagutánpótlási módszerekkel
dolgozunk. Mérésekre alapozva optimalizálni tudjuk a szükséges tápanyagok mennyiségét a
növények igényei szerint, ezzel minimalizálva a környezetterhelést és javítva a gazdálkodás
eredményességét.

További információkért kérjük látogassa meg a www.talajreform.hu honlapját és kövesse videó csatornánkat.

További olvasnivalók:
•

4 ok, amiért a talajmintavétel különösen fontos ebben a szezonban

•

Növényi nedv vizsgálat értelmezése

•

Amikor a starterek nem startolnak, mit mondanak a kutatások?

AZ UNISECO PROJEKTRŐL:
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történő megvalósítását és továbbfejlesztését elősegítő vagy éppen gátló gazdasági-társadalmi és szakpolitikai tényező megértését.
Projekt koordinátor: Dr Gerald Schwarz // Email: gerald.schwarz@thuenen.de // Tel.: +49 531 596 5140 // Thünen Institute,
Bundesallee 63 38116 Braunschweig, GERMANY
Projekt időtartama: 2018. május 1. 2021. április 30.
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