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Célzott, növényspecifikus tápanyag-utánpótlással 

talajnak, növénynek.

Mivel foglalkozunk?



• 17 éves múlt

• 4 45 fő

• Saját K+F, gyártás és 

logisztika

• Országos lefedettség:

17 tanácsadó

• 2.500 elégedett partner

• 87% hűséges!



2018: Közel                   kiszállított liter!2.200.000

Ingyenes kanna elszállítás,

400 Ft / db jóváírás!



• Miért kell foglalkoznunk a talajjal?

• Miért kell foglalkoznunk a növénnyel?

• Miért kellenek a biológiai megoldások?

• Miért van szükség komplex technológiára?



Nagy István  agrárminiszter:

…

„…csak a termést vigyük el a földről, minden mást 
hagyjunk ott.”

„…Termőkapacitásunk magasabb lenne, ha megfelelő 
mennyiségű mikroorganizmus élne a talajban. Kell a 
szerves trágya, kell a talajbaktériumok használata.”

…

Forrás: magyarhirlap.hu, Nagy Ottó – 2019.01.04. 03:56 



2020-ban lejár az aktuális AKG!

Az AKG program kiemelten támogatja a biológiai 

megoldásokat! BAKTÉRIUMTRÁGYÁK!





Vagy esetleg jobb 

lenne ezen?



Döntés…

• Mi alapján válasszak talajkondicionálót? 

– Mi a helyzet?

– Talajvizsgálat

– Mi a cél?





AKG támogatás

AKG támogatás

Miből mennyit?

Honnan tudjuk?

Talajvizsgálat eredmények

Levélanalízisek
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Levélanalízis minta
Wirth László, Szentlőrinc



Búza kultúra



Natur tápanyag-utánpótlási, technológiai rendszer:

Természetesen jövedelmezőbb!



Kalászos technológia



Agrotechnikai adatok
• elővetemény: szója

• alaptrágyázás: 100 kg/ha MAP és MAS műtrágya

• művelésmód: lazításos (nehézkultivátor, ásóborona, direktvetőgép)

• vetett fajták: MV Nádor, Chevron (S.U.), Basilio (Isterra), Genius (S.U.)

Lombtrágyázás



Terméseredmények és a költségek elemzése



2018.05.28. – Kun Zoltán, Szalánta.

Jobb oldalon NP + NA + MONO elemekkel kezelt Attraction



Repce technológia



Kísérleti kezelés



Terméseredmények és a költségek elemzése



Kukorica technológia



Gyökérvizsgálat
Vizsgáltuk több növényen is a gyökér növekedési habitusát, mely alapján megállapítható a 

talajkezelés gyökérnövekedésre gyakorolt pozitív hatása. A jobb oldali, kezelt – hasonló föld 

feletti növekménnyel rendelkező – növények gyökerei bojtosabbak, dúsabbak és erősebbek is.



Levélvizsgálat
A vegetáció során a kezelt és a kezeletlen terület növényeiről is szedtünk növénymintát, 

melyeket a tápanyagellátottságuk megállapítására akkreditált laboratóriumban 

megvizsgáltattunk. A hiányt mutató értékek piros háttérrel lettek kiemelve.



Terméseredmények és a költségek elemzése



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

Imreh Gergő
20/49 99 346


