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TALAJEGYETEM GYAKORLÓ GAZDÁKNAK,  
AVAGY HOGYAN ISMERJÜK MEG TALAJAINKAT?

(folytatás a 48. oldalon)

A vízelvezetéshez szükséges megfelelő árok vagy elveze-
tő csatorna kialakítása fontos művelet a különféle műve-
lési módok és a talaj javítása érdekében. Ha megfelelően, 
megfelelő gépekkel és technikákkal végzik el a vízelvezetést, 
akkor elérhető a talaj termelékenységének javítása. A vízel-
vezető csatornák kialakítása a mezőgazdasági talaj minden 
tipológiájában hasznos, és különösen az erős esőzések és a 
rendkívüli időjárási jelenségek által okozott károk mérsék-
lésére ajánlott – amely sajnos egyre gyakoribb kihívás.

Miért Cosmeco?

Hatékony, sokoldalú árokásók, réselők, bármilyen talajhoz 
megfelelően, maximális teljesítményt nyújtva szabadföl-
dön és üvegházakban egyaránt alkalmazható. A kiváló mű-
ködési minőség biztosított még a gép alsó részén lerakódott 
föld és szármaradvány jelenlétében is. Könnyű váz, amely 
kedvező még nagy talajberakódás esetén is. Pontos és ál-
landó munkamélység. Jobb vízgazdálkodás és a gyökérzet 
által érintett rétegek optimális szellőzöttsége.

Elérhető típusok: egytárcsás, kéttárcsás árokásók,  
függőleges réselők

ALFA-GÉP KFT.
Szabó Dávid + 36 30 415 3121

Viczián Ádám +36 30 998 8201
info@alfa-gep.hu
www.alfa-gep.hu

facebook.com/Alfagep

COSMECO CSATORNANYITÓK ÉS ÁROKÁSÓK  
VÍZELVEZETÉSI MEGOLDÁSOKRA

LEGÚJABB VIDEÓINKÉRT  
KATTINTSON IDE!

BELVÍZELVEZETÉS GÉPEI

I. rész: TALAJFIZIKA I.

II. rész:  TALAJFIZIKA II.

III. rész: TALAJFIZIKA III.

IV. rész:  Műtrágyák és kémiai talajtényezők hatása  
(savanyodás, tápelemek megkötődése, felvehetősége)

V. rész: A talajerő-gazdálkodás tudományos  
és gyakorlati főbb összefüggései

VI. rész:  TALAJBIOLÓGIA I. – A talajélet felismerése,  
avagy mikor van szükség beavatkozásra?

• VII. rész: TALAJBIOLÓGIA II. – A talajélet napi, szezoná-
lis és évjárati ritmusa. A talaj egészsége, regenerálása.  
Mit tehetünk alacsony vagy rossz talajerő értékeknél?

• XII. rész:  Talajvizsgálatok jelentősége a talajok  
tápelem-szolgáltató képességének megítélésében  
és a talajvizsgálati eredmények értelmezése – I. rész

• X. rész:  A diagnosztikus szemléletű talajosztályozás  
és gyakorlati jelentősége

• VIII. rész: Talajképző tényezők és folyamatok Magyarországon

• IX. rész: A Kárpát-medence talajtípusai

• XI. rész:  A táblán belüli művelésizóna-lehatárolás módszerei

KATTINTSON  
az Agro Napló kétéves nagy sikerű sorozatának cikkeire!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqHBcsot9V_1GxjOc7GjOt3MqWwcqxGiT
https://www.facebook.com/Alfagep
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2018/01/szantofold/talajegyetem-gyakorlo-gazdaknak-avagy-hogyan-ismerjuk-meg-a-talajainkat
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