
Miért pontosabb a talaj szkennelésen 
alapuló talajvizsgálat? 

Mi a Danuba-nál hiszünk abban, 

hogy csak úgy lehet precízen,  

jövedelmezően és környeze-

tünket védve gazdálkodni, ha a 

termelő pontosan ismeri a ta-

laját, ahol termeszti a növényeit.

Mivel ezen szolgáltatások biza-

lomra épülnek, ezért a Danuba 

saját talajvizsgáló gépeket 

és csapatot működtet, hogy 

100%-ig garantált legyen, 

hogy ezek a munkák szakszerű-

en vannak elvégezve!

Precíziós 
talajvizsgálat
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Talajainkat talajvizsgálattal lehet 

megismerni, de honnan vegyük 

a talajmintákat?

A hagyományos mintavétel csak 

az 5 hektáros egységek átla-

gát mutatja meg.

A talaj szkennelés (EC) a föld 

elektromágneses terének a 

változását méri:

ha a talajban több a tápele-

mek mennyisége pl. K, Na, Mg, 

Fe, Cu, Zn akkor ezt jelzi a műszer,

ha a talajban több a víz, hu-

musz vagy kolloid, akkor azok is 

növelhetik az EC értéket.

Az EC térkép precízen megmu-

tatja a tábla változatosságát 

(heterogenitását)

HAGYOMÁNYOS
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így már pontosan látjuk azokat a zónákat, ahonnan a mintákat venni kell



Igen! A SoilCare kézi talaj-

szkennerrel 20-30 perc alatt 

megismerheti a talajai főbb tu-

lajdonságait. Ez az eszköz nem 

helyettesítheti a jelenlegi la-

boros vizsgálatokat, mert még 

nincs akkreditálva, így a ható-

ság felé ez még nem alkalmas.

Viszont nagyon gyorsan meg-

tudatjuk a talajunk pH (KCl), 

összes N, összes P, kicserél-

hető K, szerveranyag, agyag 

tartalom és kation csere- 

kapacitását! Ennek a szolgál-

tatásnak a díja 1.000 Ft/ mé-

résenként.

Van-e lehetőség gyorsabb talajvizsgálatra?

A 66%-kal pontosabb 

precíziós talajvizsgálat díja 

5.000 Ft/ha. Ha valaki a jövő-

ben tervezi a precíziós gaz-

dálkodást, akkor mindenképen 

ezt javasoljuk!

Ha az összes mintázandó 

terület nagysága nem éri el az 

50 hektárt, vagy a táblák több 

mint 10 km-re vannak egymás-

tól, úgy 30.000 Ft kiszállási 

díjat számítunk fel

5 hektár alatti táblák eset-

ben nem szkennelünk, de külön 

díj ellenében ez is lehetséges, 

valamint a táblák területének a 

tört részét egészre kerekítjük

Mennyibe kerül 
az eljárás?

5 hektáros mintavétel ára 3.900 Ft/ha, 

mely tartalmazza a 2.500 Ft/ha-os talajszkennelést is!

! ! !

Kérje szaktanácsadóinkat és 

szívesen megvizsgálják Önnel 

közösen a táblája több pontját 

is, hogy pontosabb képet kap-

jon a talaj ezen a pontjajiról.

DANUBA PRECÍZIÓS TALAJVIZSGÁLAT ESZKÖZEI

Megtudhatja, hogy a táblán 

mely zónákban nem megfele-

lő a pH, ami a tápelemek felve-

hetőségét akadályozza

Láthatja hol alacsony a 

tápelem szint a táblán belül, 

ezeket a Danuba szaktanács-

adóval közösen térképes for-

mában is megtekintheti

Így csak azokat a foltokat 

kell kezelni, ahol az szüksé-

ges és nem az egész táblát!

Miért hasznos a precíziós talajvizsgálat?

Tábla pH KA P2O5

P2O5 
évek K2O K2O 

évek
Össz 

só CaCO3

Szerves-
anyag Na Mg Cu Mn Zn

Bakai rét 5,8 34 165 14 141 13 0,02 0,10% 1,25 11,91 122,2 3,01 224 0,9

Bakai rét 5,5 38 72 6 125 11 0,02 0,10% 1,67 12,42 118,4 3,03 250,8 0,8

Bakai rét 7,3 42 103 9 95 8 0,03 1,73% 1,51 22,12 108,5 2,75 205,6 0,54

Bakai rét 6,7 40 544 45 119 11 0,02 0,10% 1,85 25,3 123 4,95 248,9 1,58

Az árak nettó árak, 
az ÁFA-t nem tartalmazzák!


