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TALAJJAVÍTÓ  
 

Dolomit levélerő  

A zöldebb, egészségesebb növényekért  

 

A Dolomit levélerő EK-műtrágya egy 100% természetes dolomit tartalmú 

meszezőanyag, (kalcium- és magnézium-karbonátot tartalmazó ásvány) ami 

nagyban segít a talaj megfelelő PH értékének javításában.  

Hozzájárul a savanyú talajok kémhatásának a növeléséhez és morzsás 

talajszerkezet kialakulásához. 

 

Alkalmazásával termésnövekedés is elérhető, a dolomit értékes növényi 

tápanyagokat szolgáltat. 

Minden szántóföldi és kertészeti kultúrában, kiskerti gyümölcs- és 

zöldségtermesztésben kiválóan használható. 

 

A gyümölcsfélék és közöttük is a csonthéjasok (cseresznye, meggy, kajszibarack, 

őszibarack, szilva) mészigényesek, a magnéziumhiányra pedig a burgonya és a 

dohány a legérzékenyebb, ezért ezeknél a növényeknél különösen fontos a 

megfelelő talajjavító alkalmazása.  

 

 

 



A savanyú, magnéziumhiányos termőtalajokon javasolt az alkalmazása. 

Az intenzív talajhasználattal, a talajok savanyodásával (az NPK műtrágyák a 

talaj savanyodásában jelentős szereppel bírnak) mind a kalcium, mind a 

magnéziumhiány fokozódik, ezért fontos mindkét tápelem pótlása.   

 

A kalcium elősegíti a sejtosztódást, valamint kedvező hatással van a 

gyökérnövekedésre is.  

Segíti stabil növényi sejtfalak létrejöttét.  

A növények zavartalan ellátásához legalább 20 mg/dm3 Ca szükséges a 

talajoldatban, kalciumhiány elsősorban telítetlen talajokon (pH<5) léphet fel.  

A kalcium hiányában a gyökereken szövetelhalás jelentkezik és a legfiatalabb 

levelek deformálódnak, szövetelhalások, szárpuhulás, szártörés léphet fel.  

Ezek a jelenségek a termés mennyiségének, minőségének romlásához 

vezethetnek.   

 

A dolomit másik fontos alkotója a magnézium szintén elengedhetetlen a 

növények fejlődéséhez.  

A klorofill alkotórészeként fontos szerepe van a fotoszintézisben, az asszimilációs 

folyamatokban, segíti a szénhidrátok és fehérjék képződését. 

A magnézium felelős a fehérjeszintézis, valamint több enzimfolyamat 

aktiválásáért és serkenti a növények anyagcseréjét és a gyökérfejlődést. 

 

A meszezés kedvező hatásai sokkal szélesebb körűek a tápelempótlásnál, mivel 

alkalmazásakor javul a foszfor felvehetősége, nő a nitrifikáció lehetősége, nő a 

nitrogénmegkötés és többféle növény termesztésére válik alkalmassá a talaj. 

A talaj szerkezetének javulásával jobb lesz a talaj vízgazdálkodása, amivel 

ellenállóbb lesz az erózióval szemben, valamint javul a talajélet, növekszik a 

mikrobiológiai aktivitás. 

 

A pH előnyös változása több kedvező folyamatot indukálhat, növekszik a 

kicserélhető kalcium és magnézium mennyisége, csökken a nehézfémek 

oldhatósága, mely csökkentheti a nehézfémek toxikus felhalmozódását a 

növényben. 

  

Ezáltal a magnézium jelentősen befolyásolhatja mind a termés mennyiségét, mind 

pedig a minőségét.  

A magnézium hiányában csökken a klorofill képződés, ami miatt az idősebb 

leveleken levélerek közötti sárgulás, egyszikűeknél tigriscsíkoltság figyelhető 

meg.  

A dolomitot a savanyú talajba juttatva, elkezdődik az alkotó kalcium- és 

magnézium karbonát oldódása és az értékes kalcium és magnézium a növények 

számára könnyen felvehetővé válik.  



 

 

A talajba került kalcium elősegíti a talaj szerkezetesedését, javítja a 

termékenységét.  

A kémhatás kedvező változása előnyösen befolyásolja a növénytermesztési 

feltételeket, javulnak a talaj fizikai, kémiai, mikrobiológiai tulajdonságai.   

 

 

Mik a  magnéz iu mhiány  tünete i?  

A talajjavítást megelőzően meg kell bizonyosodni róla, hogy az észlelt 

elváltozások a növényeken mely tápanyag hiányára utalnak.  

A magnézium hiánytünetei egyaránt tapasztalhatók a kétszikűeken és a 

gabonaféléken is.  

A kétszikűek idősebb levelein az érközök világoszöld-sárga színűvé válnak, 

azonban az erek zöldek maradnak.  

 

A károsodott levelek idő előtt lehullanak, ennek eredményeként nagymértékben 

romlik a terméshozam.  

A szőlőben külön megfigyelhető a fürtkocsány bénulás. 

A gabonafélék levelei csíkosak, tigrisfoltosak lesznek.  

A magnéziumhiány következtében zavar áll be a víz és szénhidrát-háztartásban. 

 

A fiatal levelek elvonják a magnéziumot az idősebbektől, mivel a magnézium 

követi a párologtatás áramlási irányát, így rendszerint az új hajtásokon nem 

jelentkeznek a hiánytünetek. 

 

A hiánytünetek észlelése a növényen egy olyan intő jel, amit komolyan kell 

venni és mihamarabb meg kell kezdeni a megfelelő kezelést, a magnézium 

talajba juttatását.  

A legjobb kezelési módszer, mint minden esetben, itt is a megelőzés, amit a talaj 

laboratóriumi vizsgálatával és talajvédelmi szakértő bevonásával érhetünk el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogyan kell a talajjavítást elvégezni?  

 

A javasolt felhasználás mésztrágyázás esetén 2-3 t/ha/év CaCO3 alkalmazását 

jelenti a savanyú talajokon, amely a talajjellemzőktől függően akár évente 

megismételhető.  

Homok talajon a gyakori kis adagok, a finom szövetűeken a ritkábban alkalmazott 

nagy adagok a kedvezőbbek.  

Agyag talajoknál a szerkezet javításához akkor is szükségessé válhat a meszezés, 

amikor azt nem a veszélyes savanyúság megszüntetése, sem növénytáplálási 

szempontok nem indokolják.  

Melioratív talajjavítás csak szakember által készített talajvédelmi terv alapján 

történhet, amely figyelembe veszi a talaj és a termesztendő növény jellemzőit.  

Gyümölcsösök telepítésénél az ültetőgödörbe szórva alkalmazható, telepítés után 

a felszínen kell alkalmazni.  

A Dolomit levélerő talajjavító kijuttatásának javasolt időszaka az utolsó 

talajművelési fázis, a kiszórás bármilyen műtrágya szóró berendezéssel 

elvégezhető, ami képes 2 mm-es szemcsék szórására.  

A talajjavítót sekélyen kell bemunkálni a vetőágyba vagy a sorközbe, de egyes 

kultúrák (pl. lucerna, őszi kalászosok) a felülterítést is jól viselik.  

 

A savanyú talajok mészigénye 

Talaj pH Talaj minősítése CaCO3 (mész) igény (t/ha) 

4,5 alatt Erősen savanyú 6 – 8 

4,6-5,5 Savanyú 4 – 6 

5,6-6,8 Gyengén savanyú 
2 – 4 

 

 

Adagolási javaslat egyes talajtípusoknál (t/ha) 

Talajtípus 
Talaj pH (KCl) 

4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 

homoktalaj 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 

agyagos 

homoktalaj 
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 

homokos 

agyagtalaj 
4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 

agyagtalaj 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

szürkeagyagtalaj 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 

vályogtalaj 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 

 


