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Összetétel 

A Talajaktivátor előállításához a bioszén pH értékét, 

közvetlenül a gyártás után (vagyis amikor meleg az 

anyag), kénsavval csökkentjük, majd ammónium-

szulfáttal permetezzük. Ez akár 5% -ra is növeli a 

nitrogéntartalmat. Ezt az "nitrogén-aktivált" bioszenet 

biológiailag aktiváljuk egy komposztálási folyamat 

során, azaz humuszkomposzthoz keverjük és a 

komposzttal együtt érleljük. A nitrogén teljes 

mennyiségét a gombák fehérjévé metabolizálják. Ezt a 

4-6 hetes folyamatot követően a kész Talajaktivátort 8 

mm-re rostáljuk, és a komposzt nagy részét eltávolítjuk 

a keverékből 

Előnyök 

A tápanyagok és a nyomelemek a bioszén felületén és 
a pórusokban megmaradnak, és elérhetőek a 
növények számára. A növény képes igényei szerint 
felvenni ezeket az anyagokat. Az összes szükséges 
ásványi anyag jelenléte és a magas fokú mikrobiológia 
miatt a biológiai humuszképződés, a Talajaktivátor 
felszínétől indulva, megindulhat a talajban. A meglévő 
talajbiológia azonnal beépíti és talaj humuszává 
alakítja a Talajaktivátort. A bioszén tartalom javítja a 
talaj vízmegtartó képességét. A hatást azonnal 
tapasztaljuk a javuló növényállapotokból.  

Használata 

Kész talajok kezelése: bármilyen ültetőközeg, talaj 
esetén vagy a teljes térfogathoz 3%-os mennyiségben 
homogénen bekeverve, vagy a felületre szórva 3-5 
liter/m² mennyiségben, majd a felső 10-15 cm-be 
alaposan beforgatva, jól összekeverve a talajjal.   
 
Palántázás: 100 liter kertészeti szubsztráthoz 3-5 liter 
mennyiségben keverve, alaposan homogenizálva az 
ültetés előtt.  
 
A következő elv érvényes: minél rosszabb a talaj, annál 
több Talajaktivátor használható. Minél jobb a talaj, 
annál kevésbé érzékelhető a tápanyaghatás. A 
humuszképző hatás azonban mindig megmarad és 
növekszik, minél jobb a talaj! 

 
A Talajaktivátort inkább aktiváló szernek tekintsük, és 

ne úgy kezeljük, mint egy kész talajt! 10% -nál nagyobb 

mennyiség nem keverhető a közegbe! 

Kiszerelés 

36 kg/60 liter zsák  

600 kg / 1000 liter big bag  

Az ár és az összetétel változás jogát a forgalmazó fenntartja. 

 

Kiírási szöveg 

Humusline Talajaktivátor komposzttermék  a 

növények dinamikus és hosszantartó növekedési 

erélyének támogatására az ültető gödörbe szórva, 

bekeverve a talajjal. Szállítás zsákban vagy big 

bagben. 
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Fizikai, kémiai tulajdonságok       

Szárazanyag tartalom (térfogat %) 60,6% 

Nedvesség tartalom 33% 

Nitrogén összesen (térfogat %) 0,88 

Foszfor összesen (térfogat %) 1,06 

Kálium összesen (térfogat %) 0,54 

Szemcseméret 100 mikron-0,8 cm 

Felület aktivitás 4-500 m²/cm² 

Mikrobiológiai összetétel (minimum)       

Összes baktériumszám/g 6,5 x 10⁸ cfu 

Összes gomba/g 4,6 x 10⁷ cfu 

Összes protozoa/g 1,4 x 10³ cfu 

Összes nematóda/g 1,2 x 10² cfu 

 

 


