
Elôfordultak már Önnél is ezekhez hasonló talajfoltok? 

Belvizes/aszályos területek regenerálása 
Amalgerol Premiummal

Mi tudjuk a megoldást !

Vagy épp más évben aszály sújtotta táblák?

                               



Mi okozza a problémát? Miért nem tud elfolyni a csapadék? Miért nem tudja megtartani a vizet a talaj?

A belvíz és az aszály tulajdonképpen egyazon problémának két megnyilvánulása. Nevezetesen a talaj szerkezetében,

állapotában keresendô az ok. A tömörödött, vagy túl laza talaj nem képes megfelelô vízgazdálkodásra. De miért is alakult

ez ki? A megerôltetô talajmûvelés, tömörödötté, levegôtlenné tette a talajokat, a túlzott mûtrágyázás pedig a savas irány-

ba tolta el a pH-t. Ezáltal csökkentté, korlátozottá vált a talaj mikroflórájának életlehetôsége. Ezek a hasznos élô

szervezetek azonban nélkülözhetetlenek a normális talajmûködéshez.

Hogyan segít az Amalgerol Premium?

Az Amalgerol Premium a talajproblémák okát szünteti meg. A különbözô növényi stb. olajtartalma miatt ugyanis óriási
határfelületen terül szét a talajszemcséken, nagy életteret biztosítva a talajmikrobáknak. Könnyen felvehetô széntartal-

ma pedig azonnal hasznosuló tápanyagot is ad számukra. Így a talaj hasznos élô szervezetei látványos mûködésbe kez-

denek, gyors szaporodásnak indulnak (1. ábra).

Az intenzív talajélet jól mérhetô következménye a CO2 termelés növekedése (2. ábra). A széndioxid egyrészt lazítja a talajt,

másrészt a vízzel szénsavvá alakul, ami javítja a tápanyagok felvehetôségét (3. ábra). A kötött kalcium kioldásával javul a

talaj pH-ja. Emellett nô a talajhômérséklet, ami a növények gyors, egyöntetû kelését is segíti.

Az Amalgerol Prémium dózisának emelésével, illetve rendszeres használatával ez a folyamat az alsóbb talajrétegekben is

megfigyelhetô (4-5. ábra), így ott is javul a talajszerkezet és a tápanyagok felvehetôsége. A talaj idôvel visszanyeri nor-
mális vízgazdálkodó képességét.

Amennyiben a talajnak jó a vízgazdálkodása, képes elvezeti, illetve megtartani a csapadékot, a kapilláris vízvezetés elvén

pedig a mélyebb talajvízszintbôl a növénynek szolgáltatni azt.

Megfelelô talajélet esetén a szervesanyag képzés nô, a porosodás megszûnik, kialakul a morzsalékos talajszerkezet,
nem képzôdnek nagy, élettelen rögök. A jó, levegôs talajba visszatérnek a földigiliszták, valamint a növények gyökerei is
könnyebben fejlôdnek, ezáltal biztosítva a jobb stressztûrést.

Amalgerol Premium – az okot kezeljük!
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4. ábra
A különbözô dózisú Amalgerol Premium kezelések hatása a

talaj CO2 kibocsátására különbözô mélységû talajrétegekben, 
Gregor Mendel University, Brno, 2005

5. ábra
Az Amalgerol Premium kezelés hatása a talaj pH-jára és a 
felvehetô tápanyagok mennyiségére különbözô mélységû 

talajrétegekben, Gregor Mendel University, Brno, 1999
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Mi az a mikorrhiza? Jó-e, ha sok van belôle?

A mikorrhiza szó szerint gombás gyökeret jelent (6-7. ábra). Ezek a hasznos élô szervezetek szimbiózisban élnek a

növények gyökereivel és mintegy azok „meghosszabbított karjai”, sokkal messzebbrôl képesek a vizet és a tápanyagokat
a gyökér számára biztosítani. A zöld növények 80-90 %-a számára a mikorrhiza kapcsolat elengedhetetlen.

Az Amalgerol Premium kezeléssel a mikorrhizás gyökértömeg meghétszerezôdik (8. ábra)!

Az Amalgerol Premium talaj hatásainak eredményei:

Az Amalgerol Premium kezelés révén tehát a talajbaktériumok
felszaporodnak, lebontják az ott lévô növényi maradványokat,

felvehetôvé teszik a talaj lekötött tápanyagait, a mikorrhizák
segítenek a szállításban és akár egészen a gyökérbe hatolva

(endomikorrhizák) juttatják el a vizet és ásványi anyagokat, a

gyökérzet a levegôs, lazább, morzsalékosabb talajban maga is

jobban növekszik, erôsebb lesz, így az egész növény ellenállób-

bá válik a stressztényezôkkel szemben. 

Az Amalgerol Premiumot talajkezelésre 5 l/ha dózisban alkal-

mazva a leírt eredmények 3-4 év alatt észlelhetôk, de a dózis

emelésével, illetve ha állománykezelésre is használjuk, a folya-

mat felgyorsítható. 

Pongrácz Zoltán vezetésével a mezôtúri Syngenta kísérleti telepen 2008-ban vizsgálták a 10 liter/ha Amalgerol Premium összfel-

használás talajszerkezet javító hatását (9. ábra) és azt tapasztalták, hogy már 6 hónap után, szántáskor, mintegy 20 % -al
csökkent az üzemanyag felhasználás, ami fényesen igazolja a korábban leírtakat és természetesen egyben kisebb mûvelô

eszköz kopást is jelent .

A több éves Amalgerol Premium kezelés eredményeként a területen a gazdászbot (penetrométer) könnyen leszúrható.

AMALGEROL AMALGEROL  
nélkül (1 ml/kg átalakítandó

anyag)

1 kezelés 2.85% 21.1 %

2 kezelés 4% 26 % 

6. ábra 7. ábra 8. ábra

9. ábra
Üzemanyag felhasználás azonos terület mûvelésekor, Mezôtúr, 2008.

Ahol pedig a botot le tudjuk szúrni, ott a víz is lefolyik! 



Hogyan alkalmazhatjuk az Amalgerol Premiumot?

- vetés, ültetés elôtt

- vetéssel egy menetben (Újdonság! A Radistart Turbo startertrágya is tartalmazza. )

- baktérium trágyával egy menetben (a kijuttatott baktériumok biztonságos felszaporodásához, pl. szárazság esetén fontos lehet)

- tarlókezeléssel egy menetben (pl. Glyfos-Amal Pack csomagban)

- csepegtetô öntözéssel (zöldség-gyümölcstermesztés)

- növényekre állománypermetezéssel (hiszen ekkor is kerül a talajra)

Bárhogyan juttatjuk is ki, nem lesz elveszett mennyiség, mert az Amalgerol Premium egyszerre talaj- és növénykondicionáló.

Milyen dózisban használjuk az Amalgerol Premiumot?

- talajkezeléskor vetés elôtt 4-5 l/ha (hajtatásos kultúrák esetén 5-10 l/ha)

- zöldségfélék kipalántázása elôtt a tápkockákat 0,5-1 %-os oldattal beöntözni 

- talajkezelés baktériumtrágyával együtt 3 l/ha

- tarlókezeléskor 4-5 l/ha

- csepegtetô öntözéssel 0,2-0,4 % (1000 l/ha víz adag mellett) 

- állománypermetezéskor alkalmanként 3-4 l/ha

A vegetációs mennyiség elérheti a 8-15 l/ha-t (hajtatásban 12-25 l/ha-t), ebben benne van a 4-5 l/ha-os talajkezelés is

Amalgerol Premiummal több évig kezelt, 60 Ak-s 
(Arany-féle kötöttségû) területen a gazdászbot 

könnyen leszúrható volt.
Mezôtúr, 2007.06.13.

A 3 évig Amalgerolozott terület (balra) könnyebben
megmûvelhetô

Kisújszállás, 2011.05.06.

A vetéssel egy menetben 5 l/ha Amalgerollal kezelt 
kukorica (jobbra) elônye hónapok múlva is látható –

Szamosszeg, 2011. 07. 11.



Hogyan hat az Amalgerol Premium állománykezeléskor?

A növényekre permetezve duplán hasznosul, hiszen egyrészt ekkor is jut a talajra, másrészt fokozza a növények tápa-
nyagfelvételét, ellenálló képességét.
Az Amalgerol Premium olyan nyomelemeket tartalmaz, amelyek a talajból már hiányoznak (kimosódás, csökkenô szer-

vestrágya felhasználás miatt) és kis mennyiségben ugyan, de nélkülözhetetlenek a növények számára (wolfram, vanádi-
um, szelén stb.). A növényi kivonatai pedig olyan növényi hormonokat (auxin, giberrelin) is tartalmaznak, amelyek révén

a növények erôteljes növekedésnek indulnak, átvészelik a stresszhelyzeteket és termésük növekszik.

Víznyomásos hibridkukorica Püspökladány 2008. 05. 29. 5 l/ha Amalgerol Prémium után 2008. 08. 06.

Víznyomásos hibridkukorica Püspökladány 2008. 05. 29. 5 l/ha Amalgerol Prémium után 2008. 08. 06.

Víznyomásos kukorica Báránd, 2006. 06. 09 4 l/ha Amalgerol Prémium után 2006. 06. 29.

Az Amalgerol Premium 70 éve bizonyít!

4 l/ha Amalgerol Premium után 2006. 06. 29.Víznyomásos bab Kaba 2006. 06. 09.  



Cheminova Magyarország Kft.  1022 Budapest, Hankóczy Jenô u. 25/a 
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Amalgerol Premium 
a talajjavítástól a többletjövedelemig

Az Amalgerol Premium növény hatásának eredményei:

- gyors, egyenletes kelés - koraiság - minôségjavulás

- intenzív növekedés - termésegyenletesség - ellenálló képesség  nô                                                        

- jobb terméskötôdés - hozamnövekedés - stressztûrés fokozódik

Amalgerol Premium - hogy kevésbé függjön az idôjárástól!


