TUDTA ÖN, HOGY:

TA L AJ E R Ő
G A Z D Á L KO D ÁS I
S Z A K TA N ÁC S A D ÁS –
az ön gazdálkodására
szabva

Ismerje meg
a termőföldjében rejlő
lehetőségeket!

 Hazánk természeti kincseinek negyedét a termőföldek jelentik?
 A közel 5 millió hektáros szántóterületünk fele a jó
termőképességű kategóriába tartozik?

 Termőföldjeink minőségét számtalan veszély fenyegeti, úgy mint:
talajsavanyodás, fizikai (szerkezeti)- és biológiai degradáció,
kedvezőtlen tápanyagforgalom, illetve víz- és szél okozta erózió?

 A hazai termőterületeink közel 60%-án – a nem megfelelő

gazdálkodás következtében – már elindult valamilyen
kedvezőtlen folyamat, jelentősen csökkentve ezzel a termőföldek
termőképességét?

 Magyarországon a talajjavításra szoruló mezőgazdasági terület
mintegy 2,8 millió hektár, ezen belül a talajsavanyodás
2,2 millió ha-t érint?

 Az elsavanyodott talajainkon a talajszerkezet romlik, az

aggregátum-stabilitás csökken, tömörödés, porosodás lép fel,
tápanyag-felvételi zavarok állnak elő, valamint csökken
a biodiverzitás és a talajlakó mikroorganizmusok összetétele?

Mi hiszünk abban, hogy kellő szakértelemmel,
együttműködéssel és kitartással a kedvezőtlen folyamatok
megállíthatók és visszafordíthatók.
Ebben kíván segítséget nyújtani Önnek

az Agrosol 2000 Kft.

A TERMÔFÖLDDEL GAZDÁLKODÓK ELÔTT
ISMERT TÉNY, HOGY:
egyre szélsőségesebb időjárás miatt a csapadék ellátottság nem esik egybe
 Az
a növény vegetációs szükségletével, ezért különösen fontos a talaj csapadékbefogadó és vízszolgáltató képességének növelése.

talaj termőrétegében kialakuló tömörödött rétegek akadályozzák a növények
 Agyökerének
fejlődését, ami jelentős hozamkiesést eredményez.
belvizek jelentős részét – a nem megfelelő művelésből eredő – vízzárórétegek
 Akialakulása
okozza.

 A talajsavanyodás a legkiterjedtebb degradációs folyamat hazánkban.
talajok művelése során – annak kedvezőtlen szerkezeti változása miatt
 A– asavanyú
talajművelő eszközökkel szembeni nagyobb fajlagos ellenállásával, az egyre
rosszabb minőségű talajművelés mellett nagyobb önköltséggel számolhatunk.

termesztett haszonnövények potenciális termőképességét alapvetően a talaj
 Aállapota
és a talajművelés módja határozza meg.
talajtani ismeretek egy speciális tudományterület. Ezen ismeret birtokában a
 Amegfelelő
szakember számos hasznos gyakorlati tanácsot tud a gazdálkodók
számára nyújtani, amelyek már rövid távon is megtérülnek.

HOGYAN TUDJUK AZ ÖN MUNKÁJÁT
SEGÍTENI?
A cégünk által nyújtott talajerő gazdálkodási szaktanácsadás keretében talajtani
szakmérnökünk segítségével:
konzultáció keretében feltérképezzük a korábbi évek talajművelési
 személyes
előzményeit, talajvizsgálati eredményeit
végzünk a vizsgálandó terület megismerése, feltérképezése
 adatgyűjtést
érdekében a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával
mintavétel történik a termőréteg és az alatta lévő rétegek elemzése
 helyszíni
érdekében a vizsgálandó területet reprezentáló pontokon
vizsgálat során gyűjtött mintákat laboratóriumi vizsgálatra küldjük,
 aa helyszíni
kapott eredményről részletes és érthető értékesést adunk
esetlegesen felmerülő, nem okszerű művelés által kialakult talajhibák
 azjavítására
javaslatot teszünk
állapotfelmérés alapján talajművelési, talajjavítási szaktanácsot nyújtunk,
 azszükség
esetén elkészítjük a talajjavításhoz nélkülözhetetlen Talajvédelmi tervet
esetén a talaj változásának folyamatos nyomon követésében is a
 igény
megrendelő rendelkezésére állunk

MIÉRT ÉRI MEG ÖNNEK IGÉNYBE
VENNI SZOLGÁLTATÁSUNKAT?
A megfelelő talajszerkezet közös kialakításával magasabb hozamot
 érhet
el.
talajhibák javítására tett javaslatainkkal enyhíthetők a szélsőséges
 Aidőjárás
okozta károk, azok kevesebb jövedelem-kiesést fognak
eredményezni.

talaj jellemzőinek pontos meghatározása támogatni fogja a megfelelő
 Anövénykultúra/vetőmag/tápanyag
utánpótlással kapcsolatos döntéseit,
segíti a téves/fölösleges kiadások elkerülését.

termőföld fizikai jellemzőinek feltárásával optimalizáljuk a szükséges
 Atalajművelési
feladatokat, ezzel Ön jelentős üzemanyag-, idő- és
beruházásmegtakarítást érhet el.

talajmegújító technológiák bemutatásával javaslatot teszünk a talaj
 Amegfelelő
fizikai- biológiai- és kémiai állapotának kialakítására, hogy
a növények növekedéséhez biztosítsunk minden szükséges feltételt.

Ön nem csak számokat, eredményeket és leírásokat kap, hanem
 Mert
Önnel folyamatosan együttműködve értékeljük az eredményeket,
beszéljük meg közérthetően a vizsgálat tapasztalatait, határozzuk
meg a szükséges teendőket és figyelemmel kísérjük a változásokat.

Mert a termőföldjeink termőképességének természetes módon
 történő
fenntartása/helyreállítása közös nemzeti érdekünk, amihez
Ön is hozzájárulhat.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, az alábbi elérhetőségeken további információt tudunk nyújtani Önnek:
Telefon: +36-30-492-9467, 06-28-545-506
Email: skornyik.andras@agrosol.hu, agrosol@agrosol.hu
Web: www.agrosol.hu

