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A BIOFIL termékcsalád és technológia védi a termőtalajt és a növényállományt
az aszályból, belvízből, hőstresszből és eróziós folyamatokból adódó károktól,
mérsékli azok hatását. Termékeink összehangoltan működve, hatékonyan segítik
az aktív talajéletet és kiszámítható hozamot biztosítanak.

Óvja talaját és tudjon meg többet a BIOFIL talajoltó készítményekről!
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Az éghajlatváltozás a jelen problémája!

„Volt idő, amikor a betakarítás nagyrészt
időben kezdődött. Amikor a terméshozam
nem volt ennyire ingadozó és a szélsőséges 
időjárás is kevesebb kárt okozott.
Ezek az idők elmúltak… Tegyen most a földjéért,
hogy jövője biztosítva legyen!”

 a jelenlegi és egyre súlyosabb időjárási 
anomáliák, és a nem is oly távoli jövőre vonatkozó 
klíma előrejelzések erre a közösségre is hatás-
sal vannak, így a talajok termékenységére is.

A talaj mikrobák közössége kulcsként határoz-
za meg a talaj tulajdonságokat, így a TERMŐFÖLD 
és az onnan származó TERMÉNY értékét is!

 a talajok szervesanyag-tartalma és an-
nak minősége nagyban függ a talajélet megfe-
lelő működésétől. Mivel tápanyagot és élőhelyet 
biztosít a különböző talajlakó mikroorganizmu-
soknak és egyéb élőlényeknek, így a friss szer-
ves anyag mennyisége adott pillanatban is, de 
hosszú távon mindenképpen meghatározó lehet. 
A szervesanyag-tartalom negatív irányú meny-
nyiségi és/vagy minőségi változása előbb-utóbb 
a talajélet sérülésével jár, ami a rendszer további 
elemeit is hátrányosan érinti.

Lehetőségünk van arra, hogy az őszi, betakarítá-
si szezonban a negatív tendenciájú folyamatokat 
számunkra előnyös irányba fordítsuk! A szár-
maradványok talajba visszajuttatásával olyan 
„labilis” (gyorsan átalakuló) szerves anyagokat 
adhatunk az élő közösség számára, amellyel 
a felszaporodásukhoz szükséges tápanyagokat 

és élőhelyet biztosítjuk. Amennyiben ezt az alap-
vetően természetes lebomlási folyamatot kíván-
juk elősegíteni, jótékony hatásait növelni, ajánlott 
a BIOFIL Szárbontó Technológia alkalmazása.

A BIOFIL Szárbontó Technológia segítségével 
a beoltott lebontó baktériumok hatására a folya-
mat felgyorsul. Így az ott élő „bennszülött” mikro-
organizmusok számára több idő áll rendelkezés-
re, sokkal nagyobb tömegű biomasszát lesznek 
képesek lebontani és hasznosítani. Az a tény sem 
elhanyagolható, hogy mind a BIOFIL Szárbontó 
készítmény, mind a BIOFIL talaj pH-specifikus 
oltóanyagok olyan baktérium törzseket is tartal-
maznak, amelyek képesek egyes növénypatogén 
kórokozók visszaszorítására, így növényvédelmi 
szempontból is ökológiai módon érhető el nagy 
előny a nem kezelt területekhez képest.

 ha nem elegendő mennyiségű 
és összetételű mikroorganizmus van 
a talajban, akkor nem fejlődik megfe-
lelően a növény. A talaj éléskamrája 
(tápanyagraktára) pedig kiürülhet, il-
letve nem fér hozzá a növény  a tápanya- 
gokhoz, nem tudja felvenni a szükséges 
tápelemeket. Feldúsulhatnak a szeny- 
nyező és talajadottságokat rontó anya-
gok, vegyületek.

A mikrobák központi szerepet játsza-
nak a földi élet egészében, hatalmas 
diverzitást mutatnak formában és funk-
cióban egyaránt. Elég csupán néhány 
szerepüket megemlítenünk az éghaj-
latváltozás kapcsán – tápanyag körfor-
galom és a talaj pufferkapacitásának, 
valamint a szén körforgalom szabályo-
zása–, ahhoz, hogy belássuk nélkülöz-
hetetlenségüket (1. és 2. ábra).

1. ábra Az egészséges talaj mikrobióta funkciói

2. ábra A talaj, a mikrobák és a klímaváltozás
néhány összefüggése


