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Korunk mezőgazdaságára jellemző, hogy a 
mennyiségi termelésre való fókuszálás mi-
att a műtrágya és a növényvédőszerek fo-

kozott felhasználása egy ideje elterelte a figyelmet 
a termőföld-minőség megőrzésének fontosságáról. 
Ennek következményeként a magyar termőtalajok 
minőségi mutatói drasztikusan romlanak, elsősor-
ban a megfelelő szervesanyag mennyiség visszapót-
lásának hiánya, párhuzamosan ezzel a mikrobioló-
giai aktivitás rohamos csökkenése miatt. Cégünk 
ezért is vállalt elkötelezett szerepet a termőtalajok 
további romlásának megállításában. 

Amellett, hogy a forgalmazott termékeink kö-
zül közel harminc rendelkezik az ökológiai gaz-
dálkodáshoz szükséges engedéllyel, ezen termékek 
felhasználói legnagyobb részt mégis a konvencionális növény-
termesztés területén tevékenykednek. Növénytermesztő part-
nereink tisztában vannak azzal, hogy az okszerűtlen és néha a 
szakmai alapokat nélkülöző inputanyag-felhasználás milyen 
talajdegradációt, ezáltal terméskiesést okozhat, a minőség vissza-
állításának költségéről és a plusz gépi munkákról nem is beszélve. 
Egyre többen tudják már, hogy talajainkban a mikroflóra elemek 
– mikrobiológia közösségek – (baktériumok, aktinomiceták, 
mikrogombák, algák) az optimális darabszámnak cca. tizedében 
találhatók meg, így azok közösségi anyagcserében is jóval kisebb 
részt tudnak vállalni.

Legfontosabb feladatunkként tehát talajoltás formájában a 
hiányzó, de a tápanyagfeltárás és mobilizálás, szervesanyag-át-
alakítás, humuszképzés folyamatában nélkülözhetetlen bakté-
riumállományokat pótolni kell. A talajoltás szükségszerűségét 
hangsúlyozva született idén a NAK és a Magyar Talajvédelmi 
Baktérium-gyártók és Forgalmazók Szakmai Szövetsége – 
amelynek cégünk is tagja – között, egy együttműködési megál-
lapodás. 

A másik nagy feladatunk a szervesanyagok visszapótlása, ame-
lyet vagy a szármaradványok visszaforgatásával és lebontásával, 
(növényi) vagy megfelelő mennyiségű és minőségű korszerű szer-
ves trágya (állati) alkalmazásával lehet elérni. 

Növénykondicionáló készítményeink alkalmazásával igen 
erőteljes védekezési reakciók kiváltására késztetjük az állomá-
nyokat, talajkondicionálónkkal pedig kémiai úton előállított 
termékeket cserélhetünk le. Ezen termékek felhasználását és 
technológiában való alkalmazását a talaj főbb paramétereinken 
ismeretében végezzük el, esetenként talajvédelmi terv elkészí-
tésével együtt.

Cégünk négy éve szoros együttműködésben 
dolgozik a GeoSan Környezetvédelmi Kft.-vel, 
amelynek balatonfűzfői Biotechnológiai telephe-
lyén kerülnek kifejlesztésre és gyártásra az általunk 
forgalmazott mikrobiológiai baktérium- és élősej-
tes zöldalga készítmények, növénykondicionálók 
és talajkondicionáló készítmények. A cég pétfürdői 
telephelyén pedig a nyújtott feltáródású speciális 
Nitrogén formulákat tartalmazó folyékony mű-
trágyák, növényspecifikus mikroelemtrágyák és 
folyékony startertrágyák mellett biostimuláns ha-
tású növénykivonatos készítmények kifejlesztése és 
gyártása folyik.  Együttműködésünk eredménye-
képp születnek sorra az olyan új termékek, amelyek 
egyrészt a mikrobiológiai vonalat erősítik, más-

részt olyan új generációs növény- és talajkondicionálók, amelyek 
komplex összetételüknél fogva, tartós hatást eredményeznek.

Partnereink között egyre több az ökológiai növénytermesz-
tő, akiket egyre több termékkel tudunk kiszolgálni, vagy tech-
nológiákkal ellátni, a mikrobiológia, a tápanyag-utánpótlás, a 
biostimuláció  és az alternatív növényvédelem terén. Ezek közül 
szeretnék kiemelni egy biostimuláns sikerterméket, a Novosilt, 
amelyet már két éve forgalmazunk a partnereink legnagyobb 
megelégedésére. Továbbá nyugodtan mondhatjuk, hogy a tavaly 
engedélyt szerzett GeoVadriasztó hatékonyságában hiánypót-
ló és egyedülálló. A készítmény idén tavasszal mintegy 14 ezer 
ha-on vizsgázott sikeresen! Idén ősszel kezdjük meg a szintén 
biostimuláns GeoStimulus értékesítését, amely komplexitásában 
és hatékonyságában szintén egyedülálló termék. 

A fentiekből is tisztán látszik, hogy amilyen komplex a ta-
laj-növény  rendszer, a állapotának és termőképességének javí-
tása érdekében mi is próbáljuk próbálunk komplexen kezelni 
és technológiai szinten megoldásokat nyújtani az erre fogékony 
partnereinknek. A fenntartható, vagy inkább fenntartó növény-
termesztést, így mi nem csupán hangoztatjuk, hanem minden tu-
dásunkkal és munkánkkal szolgáljuk azt és bízunk abban, hogy 
termékeinket alkalmazva – az „aranyat érő” termőföldjeink mi-
nősége tényleg javulni fog!

„Csak olyan technológiát nevezhetünk haladónak, amely a 
fenntartható növénytermesztés szolgálatában áll.”
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