


Kedves Olvasó!

Magyarországon most 2020 tavaszán sok 

mezőgazdaságban érintett vállalkozás pánikol. Ennek 

egyik oka a világméretű járvány, a másik oka pedig a 

koronavírus közvetlen követkeménye: a műtrágya 

gyárak bezártak és a műtrágya készlet egyre több 

forgalmazónál elfogyott!

Szokatlan és sokak számára aggodalomra okot adó 

helyzet.

Mi lesz holnap és hogyan lesz megfelelő terméshozam 

az idei évben műtrágyázás nélkül?

A világjárvány sajnos a mezőgazdasági szektort is érinti, 

ám enni kell, az élelmiszerek iránti kereslet a következő 

időszakban sem lesz kisebb. Nem kell attól félnie 

senkinek, hogy a termését nem veszik meg, vagy hogy a 

világpiaci árak drámaian zuhannának. A mezőgazdaság 

minden országban stratégiai jelentőségű, aminek 

jelentőségével minden felelős kabinet tisztában van.

A mezőgazdáságból élők számára ezért az a fontos, hogy 

a saját feladatára koncentráljon: maximalizálja a 

terméshozamát.



De mi lesz 
műtrágya nélkül?

A kérdés, hogy miként lehet

jelen körülmények között, 

azaz műtrágyázás nélkül is a 

lehető legtöbbet kihozni?

Méghozzá lehetőség szerint 

úgy, hogy közben ne tegyük 

tönkre a termőföldet, mert 

az a következő években üt 

vissza.

Természetesen számtalan tényező befolyásolja a talaj 

termőképességét, aminek a következménye a 

terméshozam.  Ezt minden mezőgazdaságban érintett 

szakember, gazda pontosan tudja. Ezek között van olyan, 

amit befolyásolhatunk és van olyan, amit nem. Azt, hogy 

március 24-én havazik, arra nincs befolyásunk.

Az időjárásra például nincs hatásunk. 

A titok nyitja a kémia!



Ám számos olyan tényező van, amely DRÁMAIAN 

befolyásolhatja egy adott földterületen elérhető 

terméshozam nagyságát és aminek befolyásolása

KIZÁRÓLAG RAJTUNK és a szakértelmünkön MÚLIK.

Aki ezen tényezőkkel nem foglalkozik, annak sajnos 

roppant szegényes hozammal kell beérnie.

Ugyanakkor, aki érti és hajlandó a termőföld és a 

növények számára a megfelelő gondozást és tápanyagot 

biztosítani, annak bőséges termés lesz a jutalma.

Ehhez azonban érteni kell a kémiához és a 

növénytermesztés közben lezajló folyamatokhoz. Ismerni 

kell, hogy miként és hogyan veszik fel az egyes növények 

a földből a tápanyagot.

FONTOS A MŰTRÁGYÁZÁS, DE 

ÖNMAGÁBAN NEM ELEGENDŐ!



Nem szeretnénk a műtrágyázás fontosságát túlságosan 

csökkenteni. Ám nem szabad abba a hibába sem esnünk, 

hogy a műtrágyára, mint csodaszerre gondolunk, amely 

nélkül a növény nem bújuk ki a földből.

A műtrágya mindössze egy összetevője a 

terméshozamnak. Ráadásul messze nem a 

legfontosabb összetevője. Olyannyira nem, hogy van, ami 

a műtrágyázásnál is sokkal fontosabb!

A legfontosabb: a talaj!



Semmi sem lehet fontosabb a talaj állapotánál. 

Gondoljunk bele, a sivatagba bármennyi műtrágyát 

vihetünk, locsolhatjuk is, nem várhatunk értelmezhető 

hozamot.

A növényeknek megfelelő állapotú termőtalajra van 

szükségük.

És itt az állapot szót kell hangsúlyoznunk!

A növények a termőtalajból veszik fel a növekedésükhöz 

szükséges tápanyagokat. Ha a talaj minősége, kémiai 

összetétele ideális, akkor könnyen, erőlködés nélkül 

tud növekedni a növény, míg ha a feltételek nem 

ideálisak, akkor lassabban, kisebb mértékben, vagy 

egyáltalán nem nő.

Ha megfelelő körülményeket termetünk, akkor a világon 

minden sokkal gyorsabban és hatékonyabban történik. 

Ha nem ideálisak a körülmények, akkor pedig sokkal 

lassabban, nehezebben és nagyobb erőfeszítés árán 

érhető el ugyanaz vagy még kisebb eredmény is.

A növénytermesztésben az ideális körülményhez 

egyszerre szükséges megfelelő időjárás (klíma) és 

megfelelő talaj. Bármelyik is hiányzik, nem tudjuk 

maximalizálni a terméshozamot. Ezért KRITIKUS a 

talaj állapota!



A talaj szerkezete, összetétele és 

kémiai állapota határozzák meg, hogy 

milyen állapotú egy talaj.

Amennyiben egy talaj szikes, kiszáradt, 

nem kellően laza, úgy az ún. talajélet 

nem megfelelő, ami nélkülözhetetlen a 

növénytermesztéshez. A talaj szerkezeti 

lazasága a növény gyökérzetének 

terjedéséhez, növekedéséhez 

alapfeltétel, ami nélkül esélytelen, hogy 

megfelelő mennyiségű tápanyagot 

vegyen fel, ami a növekedésének 

feltétele. Ezért a talaj szerkezeti 

összetétele, lazasága kulcsfontosságú. 

Hasonlóan, ha kémiailag nincs 

megfelelő állapotban, a talajélet nem 

megfelelő, akkor a növény azért nem 

tud megfelelő tápanyagot felvenni, 

mert az egyszerűen nincs jelen a 

termőföldben.

Mitől lesz ideális egy 
talaj?



Ráadásul az egyes növényeknek nem teljesen azonos 

minőségű és (kémiai) állapotú talaj fekszik a 

leginkább. Fontos tudni, hogy a földterületünk milyen 

kémiai jellemzőkkel bír, illetve az általunk termeszteni 

kívánt növénynek milyen igényei vannak. A kettőt kell 

egymáshoz igazítani.

Hasonló ez ahhoz, mint amikor az autósportban a 

Forma-1 versenyautót az éppen aktuális pályához állítják 

be. Ám elsőként mindenképpen szükség van egy jó 

versenyautóra, amit be lehet állítani. 

Ugyanígy, az alapvetés egy megfelelő kémiai állapotú és 

szerkezetű termőföld. A jó hír, hogy mindkét problémára 

hasonló a megoldás!



A megoldás szerencsére egyszerű: a termőföld kémiai 

összetételét kell ideális állapotba hozni, ugyanis a 

szikesedés hátterében is a rossz kémiai összetétel áll. 

Ennek az eredménye, hogy nem terem elég növény, 

kiszárad és végül szikes lesz a talaj.

Ám ha a termőföldünk kitűnő állapotban 
van, akkor – még műtrágya hiányában is –
bőséges terméshozamot fogunk elérni.

Magyarországon a talajok kémiai állapotát illetően szinte 

kivétel nélkül ugyanazon problémával küzdenek: a 

talajok jelentős része savanyú, ami akadályozza az 

eredményes növénytermelést. Röviden: rossz a talaj 

pH-értéke.

Mi a megoldás?

A GeoKalk mész 
talajregeneráció!



Miért fontos a 
megfelelő pH-érték?

Egyszerűen azért, mert ha nem 

megfelelő a talaj pH-értéke, 

akkor a növények nem tudják 

felvenni a talajból a megfelelő 

tápanyagokat, amelyek a 

növekedésükhöz és 

termésükhöz szükségesek.

A talaj pH-értéke az egyik 

legfontosabb tényező abban, 

hogy az egyes növénytípusok 

mennyi tápanyagot tudnak 

felvenni a talajból.

A megfelelő pH-érték 

beállításában nagyon fontos a 

talaj mészállapota!

Ha a talaj állapota nem megfelelő, 
a növények nem tudnak 
megfelelően fejlődni, ahogy a 
képen szereplő kukorica sem.

A különböző növények hozama szempontjából eltérő pH-

értékű talajok ideálisak (lásd diagramjaink) ám tipikusan 

6,0-8,0 pH-érték között érik el hozam maximumukat. Ekkor 

tudják a leginkább hasznosítani a bevitt műtrágyát is.



A különböző növények hozama szempontjából eltérő 

pH-értékű talajok ideálisak (lásd diagramjaink) ám 

tipikusan 6,0-8,0 pH-érték között érik el hozam 

maximumukat. Ekkor tudják a leginkább hasznosítani a 

bevitt műtrágyát is.
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Mit jelent ez a gyakorlatban?

Az árpa mint látható, 5,0 pH-érték alatt szinte nem is 

terem. A 7,5-es pH-érték az ideális a számára, ahol 

átlagtermelés 100%-os, de 6-os pH mellett is 80% körüli.



Magyarul a talaj pH-értékére KRITKUS odafigyelni, hiszen 

az Ideális pH-érték mellett sokkal magasabb termés-

hozamra számíthat, mint attól eltérő esetben. A 

hozamkülönbség jelentős lehetnek!

A megfelelő pH-érték mellett a talaj könnyebben 

művelhető és ellenáll a talajdegenerációs 

folyamatoknak is. A GeoKalk mész talajregeneráció így 

nem csak a pH-érték, de a talaj művelhetősége miatt is 

hasznos.



Miért fantasztikus 
megoldás a GeoKalk
mészpor?

Mert nagyon gyorsan és hatékonyan állítja vissza a 

talaj megfelelő kémia állapotát, miközben 

megakadályozza a talajból a nehézfémek felvételét és 

segíti a nitrogén feltáródását.

Egyszerűen mondva: mert nagyon gyorsan hoz 

eredményt és nem okoz káros mellékhatást! Mindez –

különösen az elért eredmények tükrében – roppant 

gazdaságos, megbízható és könnyedén alkalmazható 

technológia.

Intenzív talajhasználat mellett – hígtrágya szennyvíz, 

szennyvíziszap hasznosítás, ültetvénytelepítés, 

rekultiváció – jelentősen javítja a Ca-kolloidok képzése 

révén a talaj szerkezetét, gyorsítja a talaj regenerálódását, 

és ezzel drámaian növeli a termőképesség fenntartását, 

helyreállítását.



A talaj pH-értékének növelésével, illetve a talaj szabad 

hidrogén ionjainak lekötése révén jelentős mértékben 

akadályozza a nehézfémek talajból történő felvételét.

A mészpor javítja a talajkolloidok stabilitását, így a talaj 

könnyebben művelhető és egyben ellenállóbb is a 

talajdegradációs folyamatokkal szemben.

ELŐNYÖK

• A meszezés révén több termőterületet válik 

használhatóvá,

• szemcseösszetétele miatt 5-ször gyorsabb az 

oldódásuk, mint az őrleményeké

• a kálcium hatása is sokkal gyorsabb, mint az 

őrleményeké,

• a kolloidot mész formájában, minden idegen anyagtól 

mentesen tartalmazza, így nem okoz káros mellék-

hatásokat

• javítja a talaj tápanyag feltáródását

• javítja a talaj szerkezetét és művelhetőségét

• javítja a termés minőségét

• stabilizálja a terméseredményeket,

• gyorsan megtérül

• biztosítja a termőföld minőségének megőrzését.



A talaj kezdeti PH szintjétől és a növényi kultúrától 

függően meszezést követően 10%-tól akár 50%-ig nőhet 

a terméshozam! Ez óriási növekedési potenciál.

Ám a terméshozam növekmény csak az egyik fontos 

eredmény. Nem mellékesen a növények is 

egészségesebbek, jobb minőségűek és így könnyebben 

értékesíthetők lesznek.

Milyen eredményekre számíthat?

Akár 50%-kal is nőhet a 
terméshozama!



Pofonegyszerű alkalmazás

A GeoKalk mészpor egy szürke, sárgásszürke porszerű 

anyag. Főként víztelenített cukorgyári mésziszap, amely a 

minimálisan 60% CaCO3 mellett egyéb szerves 

anyagokat és mikroelemeket tartalmaz.

Mivel a GeoKalk mészpor nedvességtartalma nagyjából 

35%, ezért kifejezetten omlós, porszerű, így 

hagyományos szervestrágya szóróval teríthető, a 

felhasználása rendkívül egyszerű. Ugyan a gépi szórás 

minimális gyakorlatot igényel, de elégséges közvetlenül a 

földre szórni, nem szükséges a GeoKalk mészport 

beforgatni, nem perzsel.

A GeoKalk mészpor tárolása is egyszerű és gazdaságos, 

hiszen depózva, takarás nélkül is korlátlan ideig tárolható 

minőségromlás nélkül.



Műtrágya hiányában a legjobb amit tehet, ha a fókuszt a 

talajregenerációra fordítja, mert ezzel érheti el most a 

leggyorsabban a legjobb eredményt!

Gyorsan és költséghatékonyan tudja kezelni a problémát 

és akár 50%-kal növelni a terméshozamát, ezzel a 

gazdaságosságot biztosítani.

Ezzel szemben, ha nem állítja helyre a talaj mészállapotát, 

akkor a helyzet tovább fog romlani veszélybe sodorva a 

gazdaságosságot!

Mekkora az ajánlott mennyiség?

Átlagosan savanyú területeken (pH 5,8-6) hektáronként 

3 tonna kijuttatását javaslunk. Az ideális szórási ideje 

kalászos után tarlóhántás előtt, vagy a tavaszi vetés elé 

szórva, de az anyag egész évben a termelők 

rendelkezésére áll. Az ajánlott mennyiség várható 

talajjavító hatása akár 2-3 évig is tart.

Hogyan tovább?

Mit tegyen most?



Munkatársaink örömmel válaszolnak minden 

felmerülő kérdésére. 

További részletek:

Geokalk.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Segítünk Önnek  a 
terméshozam 

maximalizálásában!

Tel: +36 20 610 3322

Email: info@geokalk.hu

geokalk.hu

