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MIT TARTASZ LEGFONTOSABBNAK EZEN A KÉPEN?



Agrofutura Magyarország Kft.
Természet-gazdaság-ember-innováció egyensúlya

Cél Zártláncú, körkörös, biomassza alapú
mezőgazdaság megvalósítása teljesen
vegyszermentesen

Szemlélet „Megveszem” helyett „Megcsinálom,
Újrafeldolgozom”

Öngondoskodás, Függetlenség, Fenntarthatóság

Egészséges talaj = Egészséges növény = Egészséges ember



Tanácsadás a biológiai alapú gazdálkodás szolgálatában

Tevékenységek

„Talaj Humusz Management” 
Szántó, Kertészet, Ültetvény, Sport, Park

„Állatjólét” program Oktatás: 3 modul Gépek, eszközök, anyagok

Komplett átállási szolgáltatás
oktatás, anyag,- gép,- és eszközbeszerzés, 

utókövetés

Saját gyártás 

Humuszkomposzt, katalizátor, 

komposzttea gépek

OloidÖkotranzit



Mezőgazdasági tanácsadás a biológiai alapú gazdálkodás 
szolgálatában
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Szántó, Kertészet, Ültetvény, Sport, Park

„Állatjólét” program Oktatás: 3 modul Gépek, eszközök, anyagok

Komplett átállási szolgáltatás
oktatás, anyag,- gép,- és eszközbeszerzés, 

utókövetés

Saját gyártás 

Humuszkomposzt, katalizátor, 

komposzttea gépek

OloidÖkotranzit



Biológiai alapú kertfenntartás

Természet törvényeivel harmóniában történő 
gazdálkodás, amely a biomassza 

képességeinek maximálás, szisztematikus, 
integrált és holisztikus kihasználására épít az 

egészséges talaj és egészséges növény 
érdekében. 

A biomassza: élő növényi lombok és gyökereik, 
elhalt növényi maradványok, edafon

(mikrobiológia, mikro ízeltlábúak, giliszták), 
rovarok, madarak, emlősök.

Nem irányítja, csak támogatja a folyamatokat!  



Mi történt az elmúlt 100 évben?
Kémiai (műtrágyák, vegyszerek) és mechanikai megoldások (gépek), banki finanszírozás, 

támogatási rendszerek vették át az irányítást!

A biodiverzitás jelentős csökkenése talajfelszín alatt és felett!



Ember által okozott talajpusztítás

Szélsőségesen leromlott talajok
Erősen leromlott talajok (Kárpát  medence ide tartozik)
Leromlott talajok
Kevéssé érintett talajok
Vegetáció nélküli vagy stabil talajok



Global Soil Organic Carbon Map (FAO)

http://54.229.242.119/apps/GSOCmap.html

Talaj szerves szén állapota 2017

A termőföldek elveszítették az eredeti szénkészletük 50-70% -át

(humusztartalom 1,8% alá csökkent az elmúlt 80 évben)

Amennyiben  a talajok elveszítik a 

szenet, elvesztik a megfelelő 

működésüket, elveszítik a 

termőképességüket!





SEKEM FARM - 40 ÉV FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉS



REGENERATÍV GONDOLKODÁS: 
fizikailag, kémiailag és biológiailag évről-

évre egyre több!



MIT TARTASZ LEGFONTOSABBNAK EZEN A KÉPEN?



FIGYELMÜNKET A GYÖKÉRZÓNÁRA FORDÍTJUK!

A probléma a talajban gyökerezik, így ott van a 
megoldás is!









Az egyensúlyban lévő talaj 
táplálékháló…

• Stabilizálja és strukturálja a talajt

• Levegősíti a talajt

• Megtartja a tápanyagokat

• Megtartja a vizet

• Tápanyaggal látja el a növényeket

• Csökkenti a toxinokat, betegségek okozó mikróbákat

• Felhalmozza a szenet



Biológiai alapú gazdálkodás: a talaj élőlény!

Ennie kell

Innia kell

Lélegeznie kell

Otthon kell

Nyugalom kell

Kapcsolatok kellenek

Szerves anyag, gyökérnedvek

Vízmegtartás

Morzsalékos szerkezet tömörségi 
talpak nélkül, O utánpótlás

Talajmorzsa, talajtakarás

Forgatás nélküli talajművelés, 
direktvetés

Élő gyökér, mikrob.változatosság



„Az igazi felfedezőút nem új tájak 
keresése, hanem egy újfajta látásmód 

kialakítása ”
/Marcel Proust/

„A természet működése tökéletes! A 
természetben nincsenek véletlenek, 
balesetek, mindig minden okszerű”

/Marlo Morgan – Vidd hírét az Igazaknak/

A Talaj Humusz Menedzsment Park 
módszertan



THM Park alapelvei

Többszintű, zónás 
növénytársulások

Bolygatatlan ökológiai 
rezervátumok (állat, növény)

4 évszakos fenntartás: 
rovarhotelek, madáretetők

Nincs ásás, nincs rotálás

Minél hosszabb virágos 
időszakok

Folyamatos talajtakarás, 
mulcs

Folyamatos és tervezett 
szerves anyag feldolgozás

Folyamatos és tervezett 
szerves anyag pótlás

Mikrobiológiai egyensúly

Tervezett gyökértársulások

Vizes élőhelyek

Folyékony lombtrágyák és 
mechanikus/termikus 
gyomirtás használata



THM Park alapelvei

Többszintű, zónás 
növénytársulások

Bolygatatlan ökológiai 
rezervátumok (állat, növény)

4 évszakos fenntartás: 
rovarhotelek, madáretetők

Nincs ásás, nincs rotálás

Minél hosszabb virágos 
időszakok

Folyamatos talajtakarás, 
mulcs

Folyamatos és tervezett 
szerves anyag feldolgozás

Folyamatos és tervezett 
szerves anyag pótlás

Mikrobiológiai egyensúly

Tervezett gyökértársulások

Vizes élőhelyek

Szabadulj meg az I.SZ.CS. szemlélettől!



THM Park alapelvei

Többszintű, zónás 
növénytársulások

Bolygatatlan ökológiai 
rezervátumok

Minél hosszabb virágos 
időszakok

Folyamatos talajtakarás, 
mulcs

Folyamatos és tervezett 
szerves anyag feldolgozás

Folyamatos és tervezett 
szerves anyag pótlás

Irányított mikrobiológia 
kezelések

Tervezett gyökérképletek

Mindennek végső célja az ÉLŐ TALAJ védelme:

• Nedvesség ingadozás minimalizálása

• Hőmérséklet ingadozás minimalizálása

• Víz ingadozás minimalizálása

• Jótékony mikróbák mennyiségi és változatossági maximalizálása, 
kórokozók elnyomása

• Erózió minimalizálása

Minden mindennel összefügg, egymást erősítő hatása 
van: ellenállóképesség maximalizálása !

Egészséges talajban egészséges növények élnek magas 
ellenállóképességgel!



NÖVÉNY EGÉSZSÉG PIRAMIS

A felső 2 szint az aktív 
immunitáson és az 
életerős mikrobiológián 
múlik

Az alsó 2 szint a passzív 
immunitáson és a 
kiegyensúlyozott kémián 
alapszik

„Az egészséges növények teljesen ellenállóvá válhatnak a kórokozóknak és a rovaroknak.”



Pseudomonas

Trichoderma, Bacillus

Azosprilillum, 
Pseudomonas

Alternaria, Fusarium



THM Park eszközrendszer
• Professzionális növénytársulás tervezési program a tervező, kivitelező és 

fenntartó együttműködésében

• Stockholm  rendszerű fa telepítési a városokban

• Minden szerves anyag újrahasznosítása mulcs vagy komposzt formájában

• Humuszkomposzt készítése kontrollált aerob humuszkomposztálás 
módszertanával

• HumusLINE komposzt család:
• TEA: folyékony komposzttea biokontroll, tápanyag hasznosítás, 

növényi stressz csökkentés
• MAX: szilárd talajoltó anyag, biokontroll, talajélet aktiválás
• TERRA PRETA: bioszén alapú magasfokú talajépítés, víz-tápanyag megtartás, 

mikrobiológiai élettér
• TÁPANYAG: tápanyag pótlás, mulcsolás, gyomvédelem

• Egyéb kegyszerek okszerű használata: folyékony humin/fulvosav, mikorrhiza
gombás oltások, Mátrix Drops információs cseppek, lombtrágyák, termikus 
gyomirtás, 





vs.

Stockholm rendszerű fatelepítés: bioszén, komposzt, 
kövek és gyökértér rendszere, amely csapadékot 

maximálisan hasznosítja



Aerob humuszkomposzt

"Az irányított komposztálási folyamat elősegíti azon 
aeorob baktériumok és gombák gyors 
felszaporodását, melyeket a természet azért tervezett 
meg, hogy gyógyítsa a talajokat és megőrizze azok 
természetes szén, nitrogén és más anyagainak 
körforgását. Ez azt is jelenti, hogy a kész komposzt 
átesik egy teljes méregtelenedési és érési
folyamaton, valamint a lehető legértékesebb, legjobb 
minőségű humusz keletkezik. Használatával 
helyreállítható a föld egészsége és termékenysége, 
és a mezőgazdaság talán valóban fenntarthatóvá 
válhat.



Vizsgálat megnevezése Eredmény Tevékenység
Átlagos nagyüzemi 

termőföldi adatok

Mikrobiológiai jellemzők
Összes élő baktérium 

szám/g
8,9 x 10⁷

Tápanyag feltárás, talajépítés, 

növényvédelem
3-6 x 10´

Összes élő gomba 

(élesztők és 

penészek)/g

5,1 x 10²

Cellulóz tápanyagok feltárása, 

intenzív talajépítés, 

növényvédelem

1-2 x 10²

Összes protozoa/g

4 x 10³

Baktériumok elfogyasztása, 

tápanyag feltárás növények 

számára, talajlazítás

4-6 x 10²

Összes nematoda/g

29

Baktériumok-gombák 

elfogyasztása, tápanyag feltárás 

növények számára, talajlazítás

4-10 

1%-nál nagyobb 

arányban résztvevő 

mikróbák nemzetség 

szám (fajszám)

23 (80) 7-10

Szignifikáns mikróbák

nemzetség szám 

(fajszám)

48 (455) 10-15

Összes mért mikróba 

fajszám
7240 3000-3500

Humusz tartalom 5,34 % 53,4 kg 267 kg 534 kg

humusLINE MAX/humusLINE TEA humuszkomposzt 
beltartalmi mutatói



Fenntartás-alapanyag gyűjtés-komposztálás-kijuttatás univerzális 
rakodógép vagy traktor rendszerrel 



Kairóban TúrkevénJászberényben

AUSZTRIÁBAN: 70 
önkormányzat, 450 gazdaság

Kontrollált Aerob 
Humuszkomposztálás

módszertanával 
dolgoznak

Krisna-völgyben
Lakitelki Népfőiskolán

HajdúnánásonBalatonlellénHajdúböszörményben

8 hét alatt kész humuszkomposzt



Komposzmester képzés

• Alapanyag áram felmérése

• Felhasználási területek felmérése

• Receptúra kialakítás

• Komposztálás helyszínének meghatározása

• Elméleti és gyakorlati képzés a kontrollált aerob 
humuszkomposztálás módszertanával 

• Első komposztálás komplett lekövetése napi telefonos és 
heti helyszíni jelenléttel

• Mérések közös elvégzése



Aktívan levegőztetett 
komposzttea 

- ÉLŐ folyadék -

Kiváló minőségű 
komposzt: 
legmagasabb 
mikrobiológiai 
tartalommal

Tápanyag: 
BioMikrobiom
Katalizátor

Víz

Oxigén

Gyártó berendezés

24 óra alatt van kész, 
24 órán belül ki kell 
juttatni lombra, talajra



• Talajoltás: talajélet aktiválás

• Biokontroll hatás: biológiai burok a levélen, gyökéren a 
kórokozók ellen

• Szárbontás, megszűnik a filcesedési probléma

• Azonnal növeli a levél fotoszintézisét, ami növeli a 
cukortermelést, így a szívogató károkozóknak ellenáll a növény

• Toxinok lebontása

• Tápanyag megtartás a kimosódás helyett (a mikróbák a
testükben megkötik)

• Tápanyag pótlás (átmenetileg)

• Talajszerkezet javítás: aggregátum képzés

• pH módosítás (7-es pH felé viszi a talajt)



humusLINE TERRA PRETA
Csak az ültető gödörbe, közvetlen a palánta alá, 

mag köré

BIOSZÉN EXTRA 
FELÜLET MÉRET

HUMUSZKOMPOSZT 
EXTRA MIKROBIOLÓGIA 

ÉS TÁPANYAG 

SZUPER TARTÓS 
MIKROBIOLÓGIAI, VÍZ, 

TÁPANYAG RAKTÁR



humusLINE TÁPANYAG

• 5-10 tonna/Ha

• Magas tápanyag tartalom

• Relatív magas mikrobiológia és humusz tartalom

• Gyommagmentes

Balatonlelle, Hajdúböszörmény, Hejőpapi és Szeged



Mikorrhizás
kezelések

Biológiai csávázás

Foszforfelvétel jelentős

Jelentős növényvédelmi 
hatás

Szárazságtűrés

Kommunikációs csatorna, 
stressz szignálokat 
közvetít



Folyékony humin/fulvosav használata

• Általános használt minden folyékony szerhez 
adalékanyagként

• Szénalapú kelát kötésbe helyezi a vele kapcsolatba 
kerülő molekulákat (pl. lombtrágyák, gyomirtó 
szerek, gombaölő szerek)

• Segíti a felvételt, másodlagos bomlástermékek 
detoxifikációját

• Szén jut a talajba

• Jótékony gombák kedvelt tápanyaga



Néhány eredmény



Tőzeg szubsztrát+10% 
HumusLINE MAX 

talajoltó 
humuszkomposzt

Kalocsa, dísznövény 
kertészet, 2018



Másodvetésű borsó augusztusban, szabadföldön



Másodvetésű borsó augusztusban, fóliában

Csak mulcs

Csak komposzttea

Kezeletlen 



2018. április: talajuntság, épp csak a 
porcsin nőtt

2018.május- augusztus: dupla ásás, 
1xhumuszkomposzt, 1x heti 
komposzttea és huminsav, fix 
ágyások, sűrű, hexagonális ültetés, 
intenzív vetésforgó, növénytársítás



Sport gyep eredmények

Groupama Aréna (2018. júliustól)
• Helyreállt a talaj táplálékháló, ezzel a talaj 

természetes tápanyag szolgáltató képessége

• Nem szakad ki annyi gyeptégla

• Élénkebb zöld gyep

• Nagy mennyiségű giliszta szaporodott fel, javult a 
levegőzöttség

Szolnok MÁV FC (2018. 
szeptembertől)
• Sokkal kevesebb gombás megbetegedés, ritkább 

gombaölő használat

• A kopott felületek zsendülésnek indultak

• Műtrágya mennyisége csökkent

Balatonudvari Golf Club (2018. 
szeptembertől)
• Greeneken stabilabb fűállomány, csökkent a 

kiszáradó foltok mérete

• Tovább tartja a pálya a vizet

• 2019-ben 1 db kémiai gombaölőzés





MIT TARTASZ LEGFONTOSABBNAK EZEN A KÉPEN?



Közösségben, együttműködésben,
önellátóan,

professzionálisan!

Szőllősi Gábor, ügyvezető
szollosi.gabor@agrofutura.hu

+36 70 43 43 601

Bottlik Imre , tanácsadó
bottlik.imre@agrofutura.hu

+36 30 2 333 999
www.agrofutura.hu

mailto:bottlik.imre@agrofutura.hu
mailto:bottlik.imre@agrofutura.hu
mailto:bottlik.imre@agrofutura.hu
http://www.agrofutura.hu/

