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Növénykondicionálás az AlphaPlant kínálatában 

Szerző: Tánczos István 

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 

 

A Water Retainer (VízŐr®) magyar fejlesztésű talajkondicionáló készítmény, mely 

kiválóan képes javítani a talajok vízháztartását. Hatását három hónapon keresztül fejti ki. Ez 

alatt az idő alatt maradvány nélkül, organikusan lebomlik. A termék regisztrált a bio-

gazdálkodásban történő használatra. 

 

Alkalmazása öntözött növényi kultúrákban azzal az eredménnyel jár, hogy az öntözővíz 

felhasználás 30-50%-kal csökken. Ennek növényélettani, és talajbiológiai hatása egyértelmű. 

Növekszik a talaj mikrobiológiai aktivitása, ugyanakkor csökken az öntözés következtében 

kialakuló szikesedés, lemosódás. Gazdasági eredménye, hogy a kevesebb víz felhasználáson 

túlmenően, kevesebb az öntözéshez felhasznált energia is, ezek költség megtakarításban 

jelentkező előnye is számottevő. 

 

Öntözés nélkül termesztett kultúrákban azt eredményezi, hogy a talajban már meglévő 

nedvesség megőrződik, és kipárolgás helyett a növények gyökerén keresztül hasznosul. 

Eredményeként növekszik az idő, melyet a növény csapadék nélkül képes elviselni. Aszályos, 

vagy egyenetlen csapadékeloszlású területeken növekszik a termelés biztonsága. A pozitív 

növényélettani és talajbiológiai hatások ebben az esetben is jelentkeznek. Biztonságosan 

nem művelhetőnek tekintett területek is művelhetővé tehetőek. 

 

Alkalmazási területek: 

• Szántóföldi mezőgazdaság pl. kukorica, napraforgó, zöldborsó, cukorrépa, stb.; 

• Zöldség- és virágtermesztés pl. paprika, paradicsom, dísznövények stb.; 

• Városi köz-és hotel parkok, sportpályák; 

• Magán kertek. 

 

Előnyök mezőgazdasági üzemek, önkormányzatok esetében, egyéb üzleti területen: 

• Növekszik a termelés profitja azáltal, hogy csökken az öntözés költsége; 

• Csökkenti az aszály okozta terméskiesést; 

• Elősegíti a műtrágyák kedvezőbb hasznosulását azáltal, hogy javítja a talaj nedvesség 

menedzsmentjét; 

• Elősegíti a talaj mikrobiológiai aktivitását; 

• Csökkenti a talaj degradációját; 

• Csökkenti a közparkok, szállodák parkjai, stb. fenntartási költségét azáltal, hogy 

kevesebb víz kerül felhasználásra. 
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Eredmények (nem teljes körű): 

• Kukorica terméshozam növekedés: 14 – 20 % 

• Napraforgó terméshozam növekedés: 14 -20 % 

• Cukorrépa terméshozam növekedés: 10-26 %. 

• Saláta, retek, karalábé, káposzta, dísznövények öntözéses termesztésében 

vízmegtakarítás: 50 % 

• Öntözött kukoricában vízmegtakarítás: ~50%. 

• Fűszerpaprika öntözéses termesztésben 50% víz megtakarítás 

• Fűszerpaprika öntözés nélküli termelésében 20%-s terméstöbblet 

 

Pozitív eredményeink vannak külföldön: USA, Chile, Marokkó, Pakisztán, Horvátország, 

Szlovénia. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a termék alkalmazása nagyon kedvező hatással van a 

talaj mikrobiológiai aktivitására. A humuszképződés egyik legfontosabb aktiválója lehet a 

Water Retainer VízŐr®. 

 


