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A növények egészsége a talajban kezdődik

SOILTONIC 
mint talajkondicionàló

SOILTONIC



Technológiai tájékoztató

Ma már köztudott és tudományosan alátámasztott tény, hogy a növényvédőszerek nagy része a hasznos 
élőlényekre is káros hatással van, a talajfertőtlenítő szerek a hasznos talajlakó rovarokat is ritkítják, elősegítve 
ezzel a biológiai egyensúly felbomlását.

 Ennek következménye a növényvédelmi költségek további növekedése, a károsítók rezisztenciájának kiala-
kulása a hatóanyagokkal szemben. 

Továbbá egyes növényvédőszer hatóanyagok egészségre káros hatása is igazolt. 

Az egészséges élelmiszer iránti növekvő igény, a talaj és környezetvédelem szerepének növekedése kötelez 
minket az innovatív és természetes anyagokon alapuló technológiák alkalmazására.

Környezetünk egyensúlyának, talajaink további kíméletes tápanyag kiaknázásának, illetve annak egyensú-
lyának fenntartása érdekében technológiai gondokodásmód váltásra van szükség.

Ezen szakmai megfontoláshoz közelít a szélesedő, a mikrogranulátumokkal, folyékony készítményekkel vég-
zett talajkondicionálás technikai adaptációja is. Ennek a technológiának  létjogosultságát  mind több kutatás 
igazolja.

Az Agria Logisztikai Centrum Kft. több éves fejlesztőmunkája eredményeként született meg a SoilTonic 
talajkondícionáló termék, melynek hatóanyagát a piaci , ivóvíz, és egyéb környezetvédelmi  igényekhez iga-
zítva zeolit szemcsékre vittük fel.

Felkészülve az elterjedt alkalmazástól eltérő igényekre is, készítettük el a folyékony emulzió formulációját is. 

A hatóanyag természetes eredetű, növényi kivonat. 

Ennek köszönhetően a talajkondicionáláshoz szükséges anyagokat természetes vegyületek formájában, ter-
mészetes arányokban, és  kémiai kötésben tartalmazza.

Az emberi, állati, továbbá a hasznos talajlakó szervezetre, talaj, és ivóvízkészletekre  káros anyagokat nem 
tartalmaz.

Talajkondicionáló hatás:

  Alkalmazás:

SoilTonic G: 15 kg/ha

SoilTonic E: 2-4 ltr/ha
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A talajkondicionáló hatást a készítményben található növényi terpéneknek tulajdonítjuk.       
Ez régóta ismert vegyületcsoport, mely jelentősen befolyásolja a stressztűrésért felelős faktorokat, 
megelőzve ezzel a még nagyobb gazdasági károkat. 
Hatásukra a növény növekedése dinamikusabb, tápanyagfelvétele hatékonyabb, a termése pedig több 
lesz. 
Fokozódik a fotoszintézis, a proteinszintézis, a tápanyagok szállítódása a sejtekbe. 

A vizsgált (10-20 ha) területek termelékenysége , a  kontrollhoz viszonyítva- jelentős eltérést mutattak.

A 2016-os évben több helyen 300-400 kg/ha 
terméstöbbletet értünk el napraforgóban, 
ugyanez a szám kukoricában a 700-1000 kg-ot is elérte.

A Zeolit, mint a SoilTonic G vivőanyaga

Másodlagosnak kezelt, de fontos -tényező, a termék vivőanyaga.
Ha ez nem harmonizál a hatóanyaggal, akkor jelentős hatáscsökkenést tapasztalhatunk. 
Az őrölt zeolitok talajjavító tulajdonságai régóta ismertek. 
Ioncserélő hatásuk révén alkalmasak arra, hogy a talajban biztosítsák a növény számára a szükséges 
esszenciális elemeket, mellyel hiánybetegségeket is megszüntethetünk, miközben a termés beltartalmi 
értékei is javulnak.
 Porózus szerkezetüknek köszönhetően javítják a kötöttebb talajok levegő és víz átjárhatóságát is. 
Melegben képesek vizet leadni, miközben éjszaka vizet vesznek fel, tehát a vízháztartásban is nagy 
szerepük van. 
A SoilTonic alkalmazásakor természetes eredetű kálium, szilicíum, magnézium, kalcium, mangán, cink is 
kerül a talajba, közvetlenül a mag mellé.  

SoilTonic E emulzió
Folyékony formulációjú SoilTonic olyan kultúrákban javasolt, ahol a technológia a folyékony talajkondici-
onálókra adaptálódott. 
Kertészetekben palántanevelés során, ültetvények telepítésekor, zöldségkultúrákban eredményesen al-
kalmazható. 
Ha a szántóföldi vetőgép fel van szerelve megfelelő berendezéssel, a vetéssel egymenetben a mag mellé 
juttatható ki a SoilTonic E. 

Ajánlott technológia
A SoilTonic G és SoilTonic E készítmények bármely szántóföldi és kertészeti kultúrában, továbbá ültetvé-
nyekben felhasználhatók. 
A SoilTonic G dózisa 15 kg/ha vetéssel, ültetéssel, telepítéssel egymenetben mag, palánta mellé kijuttat-
va. 
A SoilTonic E javasolt dózisa 2-4l/ha szintén a mag, palánta mellé kijuttatva.
Kijuttatás módja, vízzel történő higítással.

Javasolt vízmennyiség 
- Gumóra történő ráporlasztás esetében 40-50 liter víz/ha
- Palánták , új telepítésű  fák, cserjék belocsolására 100 liter víz + 1liter SoilTonic  javasolt 
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SoilTonic G kezelt kukoricatövek (alsó sor) 
és a kontroll (felső sor)

SoilTonic G szántóföldi napraforgó üzemi kísérlet, Komárom

SoilTonic G kezelt növény gyökere (jobbra) 
és a kontroll (balra)

SoilTonic G szántóföldi kukorica üzemi kísérlet, Komárom
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SoilTonic G 

szántóföldi kukorica üzemi kísérlet, Mezőszilas

Egységes, kiegyenlített állomány SoilTonic G 15kg/ha-os dózissal

SoilTonic G szántóföldi kísérlet napraforgóban, 

Töltéstava

Balra SoilTonic G 15kg/ha kezelés napra-
forgóban, jobbra a kontroll

 



SoilTonic G szántóföldi referenciák (2017)

SoilTonic G kukorica tudományos kísérlet, 
Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár, 2017
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SoilTonic E és SoilTonic G 

kisparcellás kísérlet (SynTech Research Hungary Kft.)



Soil Tonic G 
 

napraforgó tudományos kísérlet, 
Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár, 2017

Soil Tonic G kukorica szántóföldi kísérlet, Ausztria, 2017

Soil Tonic G 
kukorica szántóföldi kísérlet, 
Horvátország, 2017




