Az eredményes gazdálkodás során nap mint nap fontos, visszavonhatatlan döntéseket kell
meghoznia. Számunkra az a legfontosabb, hogy ezek a döntések mindig a legjobbak legyenek.
Amennyiben szakmai segítségre van szüksége, forduljon bizalommal szakembereinkhez!
Bács-Kiskun megye
Farkas Gyula
✆ 06 (30) 9386-481
✉ farkas.gyula@terragro.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐK, ELÉRHETŐSÉGEK
Fejér, Somogy megyék
Buza Krisztina
✆ 06 (30) 9585-904
✉ buza.krisztina@terragro.hu

Pest megye
Fok Imre
✆ 06 (70) 3635-467
✉ fok.imre@terragro.hu

Békés megye
Tóth Szabolcs
✆ 06 (30) 2701-781
✉ toth.szabolcs@terragro.hu

Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom megyék
Péter Attila
✆ 06 (20) 5623-123
✉ peter.attila@terragro.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kovács Tamás
✆ 06 (70) 6203-396
✉ kovacs.tamas@terragro.hu

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Fehérné Boros Irén
✆ 06 (70) 3183-282
✉ boros.iren@terragro.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar,
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék
Kovács Sándor
✆ 06 (30) 9739-928
✉ kovacs.sandor@terragro.hu

Csongrád megye
László-Kókai Zsolt
✆ 06 (30) 5313-167
✉ laszlo-kokai.zsolt@terragro.hu

Nógrád, Heves megyék
Ruszkai György
✆ 06 (30) 2373-601
✉ ruszkai.gyorgy@terragro.hu

Baranya, Tolna megyék
Börcsök Imre
✆ 06 (20) 2846-833
✉ borcsok.imre@terragro.hu

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 48-54.
Telefon/fax: 06 (1) 7932-670
E-mail: info@terragro.hu
www.terragro.hu

Tolna megye
Virágh József
✆ 06 (20) 2703-168
✉ viragh.jozsef@terragro.hu
Vas, Zala, Veszprém megyék
Mátyás István
✆ 06 (30) 9574-623
✉ matyas.istvan@terragro.hu
Veszprém,
Komárom-Esztergom megyék
Révész Benjámin
✆ 06 (30) 1805-888
✉ revesz.benjamin@terragro.hu

M E R T A TA L A J O K K Ü L Ö N B Ö Z N E K

A

ÚJ KORSZAK
A TALAJFEJLESZTÉSBEN
A hozamok növelése a szántóföldi gazdálkodásban alapvető szempont, hiszen az eredményesség
növelése a legfontosabb elvárások egyike. Egyre jobb genetikai potenciállal rendelkező vetőmagok,
korszerű növényvédelmi technológiák, talajművelő lehetőségek és gépparkok állnak rendelkezésünkre, ám közben egyvalamiről nem szabad megfeledkeznünk: A TERMESZTÉS ALAPJA A TALAJ!
A talajban óriási lehetőség rejlik, ha okosan használjuk és nem kihasználjuk! Meghálálja!

FILOZÓFIÁJA, hogy

a gazdák, termelők és talajművelő szakemberek munkáját segítve új megoldásokat és
szélesebb körű lehetőségeket hozzunk a hazai
növénytermesztésbe. A BIOFIL termékcsalád
és a mögötte álló technológia a a világ
leggazdagabb életterét védi és fejleszti
a mezőgazdaság igényeinek megfelelően:
a talajt. Hihetetlen belegondolni, hogy egy
marék talajban több élőlény található, mint
ahány ember él a Földön. Termékeink épp
ezért tisztelettel bánnak e csodás, élettel teli
világgal. Növelik a talaj termőerejét
és megalapozzák a magasabb hozamot,
a nagyobb termésbiztonságot.

A

TERMÉKEK nem csupán

jó kultúrállapotban lévő termőföldjeinken
alkalmazhatóak, a kedvezőtlen adottságú
vagy leromlott termőterületek talajaira
is megoldást kínálnak. A saját izolálású,
Kárpát-medencei (hazai) talajokból származó
baktériumtörzsekből álló termékeink
a hagyományos oltóanyagtörzsektől eltérően
a szélsőséges pH-jú talajokon is képesek
hatékonyan működni.

Specifikus talajokhoz
(kémhatás)

Speciális feladatokhoz,

Speciális (pillangós virágú)

mint például

kultúrákhoz, mint a borsó,

a szárbontás

bükköny, lednek, lóbab
vagy a szója

Büszkék vagyunk rá, hogy a NÉBIH által rendszeresen ellenőrzött
termékeink az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásoknak is megfelelnek, valamint biogazdálkodásban is engedélyezett
baktérium készítmények.

TALAJFEJLESZTÉS

TERMÉKEK
Különböző talajokra különböző megoldások – a BIOFIL baktérium
készítmények különlegessége, hogy az ideálistól eltérő, egyedi
talajállapotok mellett is egyforma eredményességet ígérnek.
Legyen szó a talaj termőerejéről, a benne lévő tápanyagok feltárásáról, a rizoszféra aktivitásának fokozásáról, a BIOFIL könnyű
technológiába illeszthetőség mellett kínál korszerű megoldást
a talajállapotok és a hozamok fejlesztésére.

-LEL

TALAJOLTÁS VETÉSKOR

TARLÓKEZELÉS

SPECIÁLIS NÖVÉNYKULTÚRÁK

A vetés előtti vagy vetéssel
egymenetben történő talajoltás
a hatékony és modern, talajkímélő
agrotechnológiának ma már
alapvető eleme. Így a talaj
termőerejének kiaknázása annak
„kizsarolása” nélkül elérhető.
Az egyes fajtáknál elérhető
genetikai terméspotenciálhoz
jobban közelítő terméseredmények
érhetőek el, kevesebb ráfordítással.
Mindez a talaj biológiai életének és
szerkezetjavításának útján.

A tarló kezelésének filozófiája már nem
csak a talaj „feketén tartásáról” szól, hanem jóval inkább okszerű használatáról,
túlterhelésének megelőzéséről.
A BIOFIL Szárbontó baktérium készítmény használatával a szár- és gyökérmaradványok gyorsabban bomlanak el
és válnak felvehető tápanyaggá.
A talajszerkezet javul és visszaáll a talaj
biológiai egyensúlya. A termékben található törzsek nagy hatékonyságú növényi
szöveteket bontó enzimeket termelnek.
A pentozán hatás kivédését egy nagy
kapacitású nitrogénkötő baktériumtörzs
biztosítja.

Bizonyos kultúrák talajra gyakorolt
jótékony hatása közismert, melyek
közül a pillangós virágúak kiemelkednek. Gümős gyökérszerkezetük a
növény fejlődésében és a talaj–
növény rendszer egyes elemeinek
fenntartásában is fontos szerepet
játszik. A BIOFIL Szója és Borsó készítmények ezen hatásokat fokozzák
jelentős mértékben.

SAVANYÚ

NORMÁL

LÚGOS

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK

SZÁRBONTÓ
BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNY

BORSÓ

SZÓJA

TALAJOLTÓ BAKTÉRIUM KÉSZÍTMÉNYEK

Vízháztartás javulása
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak javulása. A jobb talajszerkezetnek köszönhetően
a lehulló csapadék képes lesz a mélyebb talajrétegekbe eljutni, majd víztartalékokat
képezni az egyes kultúrák számára. Javuló talajszerkezet esetén a tetemes mennyiségű
csapadék vagy a földeken maradó belvíz gyorsabban szivárog a mélyebb rétegekbe,
ahol raktározódik és később hasznosul.

Időjárási kockázatok csökkenése
Növekszik a termesztett növények aszály-, belvíz- és jégkárokkal szembeni
tűrőképessége, javul a növények regenerációs esélye.

Alacsonyabb tápanyagpótlási igény

ELŐNYÖK HOSSZÚ SORA

A BIOFIL technológia használatával gyorsul a szerves anyagok lebomlása, jobb minőségű humuszanyagok képződnek.
Az aktívabb talajéletnek köszönhetően a kijuttatandó műtrágyák nagyobb arányban és mennyiségben hasznosulnak.

Termékeink mögött hosszú évek kutatómunkája és cégünk innovatív technológiája áll.
Szakembereink mindegyikének szívügye a gazdag, tápláló termőföld. A gazdákhoz, termelőkhöz
hasonlóan mindent megteszünk az élettel teli talajért, hogy a talaj is mindent megtegyen értünk.

Alacsonyabb gépigény

Pezsgő talajélet

A talaj művelhetőségének javulásával csökken
a műveléshez szükséges vontatási teljesítmény,
kevesebbet fogyaszt az erőgép.

A termésátlagok kiegyenlítetté válnak és növekvő
tendenciát mutatnak. Javul a talaj tápanyagszolgáltató képessége.

A TALAJ-pH SPECIFIKUS OLTÓANYAGOK ELŐNYEI
•

Savanyú, lúgos és normál talajokon, szikes és sóterhelt viszonyok között
képesek termésnövekményt produkálni

•

Kárpát-medencei talajokból izolált, a talajra jellemző specifikus baktériumtörzseket tartalmaznak

•

Hazai éghajlati és talajviszonyokra adaptálódott baktériumtörzsek alkotják

•

A baktériumtörzsek - összeférhetőségi tesztek alapján összeválogatva a
készítményekben - egymás tevékenységét is támogatják

ÖNÖK KÉRDEZTÉK, MI VÁLASZOLTUNK!
MILYEN MÉLYEN SZÜKSÉGES BEDOLGOZNI A KÉSZÍTMÉNYT?
A bedolgozás mélysége a talajféleségtől, illetve annak aktuális állapotától is függ (pl.: nedvességtartalom).
Általánosságban kijelenthető, hogy a minimális bedolgozás mélysége 5-10 cm. Alapvetően úgy érdemes a beforgatást
végezni, hogy a baktériumok takarásba, de levegős körülmények közé kerüljenek (sekély művelés).

MENNYI A JAVASOLT KIJUTTATANDÓ LÉMENNYISÉG?
Az alkalmazott lémennyiség elsősorban a kijuttatás technológiai és agronómiai lehetőségeitől és igényeitől függ.
Technológiai ajánlásunk szerint 50-400 l/ha lémennyiséggel juttathatók ki termékeink, a kijuttató berendezés
típusától függően. Nagyobb mennyiséget ajánlunk száraz időjárási körülmények között.

MIÉRT KELL MINDEN ÉVBEN TALAJT OLTANI?
Az intenzív mezőgazdasági termelés hatására bizonyítottan csökken a talajélet. A talajoltó készítményekben található
törzsek is, akárcsak a többi talajban élő baktérium élőcsíra száma rendkívül sok hatótényezőtől függ, melyek állandó
változásban vannak. Azért kell minden évben talajt oltani, hogy az oltóanyagban található hasznos baktériumtörzsek
a növény számára kedvező időben és mennyiségben a gyökérkörnyezetben (rizoszférában) legyenek.

AZOKNÁL A BIOGAZDÁKNÁL, AKIK TÖBB MINT 10 ÉVE GAZDÁLKODNAK BIO MINŐSÍTÉSBEN,
FELMERÜL A KÉRDÉS, HA NEM HASZNÁLNAK KEMIKÁLIÁT, TARTJÁK A VETÉSFORGÓT, ESETLEG
SZERVES TRÁGYÁT IS HASZNÁLNAK, AKKOR AZ Ő TALAJUK TELJESEN EGÉSZSÉGES?
MI PLUSZT TUD ADNI A TALAJOLTÁS NEKIK?
Például a baktérium készítményekben található egyes törzsek növényi növekedést serkentő hormonális hatásokat
is kifejtenek, így egyértelműen pozitív hatást fejthetnek ki „teljesen egészséges talajokon” is. A biotermesztésben

sarkalatos probléma a talajeredetű növényi kórokozók kártétele és az ellenük való küzdelem, a művelési rendszer
önmagában sajnos nem biztosítja a betegségektől való mentességet. A talajoltás alkalmas oltóanyaggal segíteni
tudja ezen kórokozók visszaszorítását is.

A SZÁRBONTÓ KÉSZÍTMÉNY HASZNÁLATÁHOZ NINCS TÚL HIDEG NOVEMBERBEN?
A baktérium készítményeinkben található törzseket hidegtűrésre is szelektálták a termékek fejlesztése során.
Ennek megfelelően alkalmazásuk 4-5 oC talajhőmérséklettől ajánlott.

MIKÉNT TUDJÁK MEGOLDANI, HOGY 1 L KÉSZÍTMÉNNYEL 1 HA-T LEHESSEN KEZELNI? HONNAN
TUDJAM, HOGY MEGVAN BENNE A MEGFELELŐ CSÍRASZÁM?
A készítményeknek garantált csíraszáma van, mely a csomagoláson is szerepel, és melyet a gyártás során a minőségellenőrzés biztosít. A hatásos, javasolt dózist az egyes készítményekből a NÉBIH határozza meg az engedélyezési
eljárás során, az úgynevezett regulátor kísérletekben. Alapvetően a készítmények élőcsíra száma függ azok
összetételétől, a gyártási technológiától, fermentációtól, tárolási körülményektől, stb.

MENNYI IDŐ MÚLVA TAPASZTALOK TERMÉSTÖBBLETET?
A terméstöbbletet okozó folyamatok igen sokrétűek térben és időben, ezért egy év általában kevés a biztos
terméstöbblet eléréséhez (éppen aszály vagy hideg nyár, túl sok csapadék, stb.). Kedvező körülmények között azonban
a termelők többsége már az első szezon után terméstöbbletről számol be. Elmondható, hogy 3-4 év rendszeres
használattal jönni kell a terméstöbbletnek, ha jó az oltóanyag.

HA ELVÉGEZTEM A TALAJOLTÁST, MIÉRT KELL A KÖVETKEZŐ ÉVBEN MEGISMÉTELNEM?
A BAKTÉRIUMOK NEM SZAPORODNAK FEL KELLŐ MÉRTÉKBEN A TALAJBAN?
Az általunk fejlesztett és forgalmazott készítményekben található törzseket hazai talajokból izolálták, hideg- és sótűrők,
talaj-pH specifikusak. Azonban a talajok mikróba közösségére rendkívül sok tényező van hatással, a vetés előtti oltás
elvégzése azért fontos, hogy a megfelelő helyen, időben és mennyiségben legyenek a talajban a szükséges törzsek.

SZOLGÁLTATÁSOK
Egyedülálló termékeink mellett különleges szolgáltatásokat kínálunk a hatékonyabb munka és
nagyobb hozam érdekében.

SZÁLLÍTÁS, FINANSZÍROZÁS
•

Kiszállítást a megrendeléstől számított 48 órán belül vállalunk

•

Előre egyeztetett esetekben akár a felhasználás napján is
rendelkezésre állnak termékeink

•

A kiszállítás időpontja a vevői igényeknek megfelelően
rugalmasan változtatható

DRÓN FELMÉRÉS
TALAJVIZSGÁLAT
•

Talajmintavétel az előírásoknak megfelelő mélységekben,
kultúrák szerint

•

Akkreditált növény- és talajvizsgáló laboratóriumban
végzett talajvizsgálatok

•

Tápanyag ellátottsági térképek

•

Első éves tápanyag-gazdálkodási javaslat

TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁSI JAVASLAT
•

Talaj- és növényspecifikus tápanyag gazdálkodási javaslatok

•

Javaslatainkban figyelembe vesszük a készítményeink hatására
javuló talajéletből fakadó kisebb mértékű tápanyagigényt

•

A talajvizsgálati eredmények értékelése során a legújabb
kutatási eredményeket hasznosítjuk

A modern mezőgazdaságban évről évre
egyre több helyen – közel 1 millió hektáron – alkalmazzák a technika legújabb vívmányait, a drónokat. A speciális
kamerákkal felszerelt drónokkal nagy
felbontású felvételek készíthetők.
Számítógép segítségével ezek rögzíthetők
és elemezhetők. Ezen adatok alapján a
szakemberek gyorsan és egyszerűen fel
tudják mérni a mezőgazdasági terület
egészségügyi állapotát. Új légi repüléses
szolgáltatásunkkal 3D térképek készítésében, állományok felmérésében (tőszámlálás, NDVI felmérések), termésbecslésben, kárbecslésekben, területmérésben
kívánunk partnereink rendelkezésére állni.

EREDMÉNYEK

Plusz 2 hét aszály idején
A talajoltás segítségével igazolhatóan javul a növények szárazságtűrése, valamint a talajok
víztartó és szolgáltató képessége. Ennek megfelelően 2017-es évi kísérleteink egyik legfontosabb termelői tapasztalata, hogy a növény állományok aszálytűrő képessége is javul
a kezelt területeken.

Kontroll: 5,5 t/ha BIOFIL: 7,3 t/ha
Tolna megye egy dombóvári kistérségében került beállításra a 2017-es évben partnerünk
gazdaságában őszi búza termesztési vizsgálatunk. Az aratás során kapott eredmények
egyértelműen igazolják a talajoltás hatékonyságát. A BIOFIL talajoltott terület termésátlaga
1,8 t/ha-ral volt magasabb, mint a kontroll területé.

2 év BIOFIL-lel: magasabb hozam
Az elmúlt évek egyik legfontosabb termelői tapasztalata, hogy a több éven át talajoltott
területeken látható igazán a talajélet javulása. Az oltás hatására az élénkülő mikroflóra
gyorsabban biztosítja a növények számára a szükséges tápanyagokat, a területeken csökkennek a növényvédelmi költségek.

Visszatértek a talajlakók!

Sokat elértünk, mégis két lábbal állunk a termőföldön!

Azokon a mezőgazdasági táblákon, ahol a termelők talajoltást alkalmaznak, jelentősen javul
a hasznos talajlakók aránya. Ennek megfelelően javul a szerves anyagok lebontásának üteme
és a talaj vízgazdálkodása is. A hasznos talajlakók faunájának biodiverzitása kedvezően változik, így jelentősen javul a növények számára rendelkezésre álló élettér minősége, hosszú
távon a terméshozamok biológiai úton történő növeléséhez is hozzájárulva.

BIOFIL JETTEL EGYSZERŰBB
KIJUTTATÁSI SEGÍTSÉG
•

Partnereink részére igény esetén speciális permetező berendezést, úgynevezett
JET készüléket biztosítunk a talajoltó készítmények szakszerű kijuttatásához

•

A kijuttató berendezéshez szaktanácsadást biztosítunk

•

A BIOFIL JET kijuttató berendezés egyszerűen szerelhető és sokoldalúan használható kijuttató berendezés. A mezőgazdasági szórástechnika legkorszerűbb,
innovatív elemeit tartalmazza. Elsődleges felhasználási területe a baktérium
készítmények tarlóra történő kijuttatása, de számos más egyéb szer kijuttatására is tökéletesen alkalmas

•

A B-JET szórókeret nélkül akár 12 méter szórásszélességben teszi lehetővé
a permetezést, amelyet a talajmunkagép munkaszélességének függvényében
rugalmasan és fokozatmentesen lehet változtatni

TESZTPARCELLA PROGRAM
KEDVEZMÉNYEK, ELŐNYÖK, KOOPERÁCIÓ
•

Minden ember abban hisz a leginkább, amit saját szemével lát, illetve megtapasztal. Így van ez a mezőgazdaságban is. Itt az ideje, hogy személyesen is meggyőződjön a BIOFIL termékek előnyeiről és a talajoltásban rejlő
hatalmas lehetőségekről! Ráadásul mindezt akár a saját termőföldjén megteheti

•

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk úgynevezett tesztparcella kialakítására

•

A program keretében területi szaktanácsadóink és munkatársaink igény esetén folyamatos segítséget nyújtanak
a termékek használatával, a kísérlet beállításával kapcsolatban

