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„Nem beszélni, kiabálni kellene, 
hogy az emberek felfogják: 

a mezőgazdaság óriási válságban van. 
 

A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp 
nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek tervezték el és okozták. 

Ami persze azt jelenti, hogy a kialakult helyzetet jobbra is fordíthatják.” 
 

„Útelágazásnál állunk és döntenünk kell, 
a jövőben melyik termelési utat részesítjük előnyben.” 

 
„Valójában nincs sok lehetőségünk.  

Az elmúlt évtizedek bebizonyították az iparszerű mezőgazdaság korlátait.” 
 

„Csak az élőlények és a természet kölcsönhatásait figyelembe vevő 
ökologikus földművelés képes tartósan ellátni az emberiséget.”

                                                                                        

             Jakob Neyer mg.mérnök 
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Mezőgazdaság
A XX. századi mezőgazdasági politika 
az ipari jellegű termelést tolta előtérbe.

 Vegyszerek, kemikáliák használata. 
 

 Monokultúrák elterjedése. 
 

 Az elmúlt évtizedekben kizárólag a tápanyag visszapótlására 
 hagyatkoztunk, de arra nem gondoltunk, hogy a sikeres 
 növénytermesztéshez sok meghatározó jellegű 
 mikroorganizmus is szükséges, amelyeket pont ezzel 
 a megoldással irtunk.
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Mi kell a talajnak?
 
  Levegőzöttség, eredeti morzsás szerkezet megőrzése.
 

 Humusz és szervesanyag-tartalom megőrzése.
 

 Megfelelő időben, szakszerűen elvégzett talajművelés, 
 előkészítés.
 

 Talajerő visszapótlás
    szervetlen
    szerves
    talajélet megőrzése, fenntartása
    mikroorganizmusok visszajuttatása
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Talaj degradáció
 
  Szerkezetleromlás (porosodó talajok).
  Eketalp kialakulása.
  Nem megfelelő talajnedvesség-állapotban végzett munka.
  Szerves anyagok használatának mellőzése.
  Talajlakó szervezetek számának erőteljes csökkenése.
  Monokultúrák.
  Talajok savanyítása.
  Vizek nitrátosodása.
  Felszíni vizek eutrofizációja.
  A műtrágyák 50-75%-a vivőanyag.
    pl. a kálisó 40-50%-a klorid, amely nem szükséges tápelem
    természetidegen szabad sav, mérgező elemek: kadmium,  
   stroncium, higany, ólom, urán, arzén
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Műtrágya

A nitrogén műtrágyák

hasznosulási aránya 18% körüli.

Összes felvehető foszfor

a talajban 3-5%.

Legtöbb kálium

kötött agyagos talajban van 1-1,5%.
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A tápanyag mozgása
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A jövő útja

A jövő útja a természetes talajállapot visszaállítása 
olyan környezetbarát anyagok felhasználásával, amelyek növelik 
a talaj termelő erejét, ugyanakkor nem veszélyeztetik a környezetet 
és visszaállítják az eredeti ökoszisztémát, amelyet az iparszerű 
termeléssel eddig folyamatosan irtottunk.

Készítette: Szerényi Júlia Eszter



Mikroorganizmusok

Ismert tény, hogy a talajban élő mikroorganizmusoknak 
kiemelkedő jelentőségük van a szerves anyagok lebontásában, 
a humuszréteg kialakulásában, a növények folyamatos 
tápanyagellátásában.

Mikroorganizmusok t /ha

Baktériumok 3

Gomba 6-8

Alga  0,3 - 3
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Az alga
 
  Egysejtű élőlény (növény)    
 
  A környezetéből ásvány, talaj, víz, 
 légkör-fotoszintézissel állítja elő 
 saját táplálékát az általa felvett anyagokból.
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Az alga egy növényi sejt
 
  Az algában lévő 
 tápanyagok a növény 
 számára azonnal	
	 felhasználhatóak.
 
  Nem vesz el energiát 
 a növénytől, mert 
 nem szükséges 
 átalakítania.
 
  Az O.G.G. alga 
 „duci” tápanyagokkal telített.
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O.G.G. működése
  Az algasejt citoplazmaszálakkal a növényi 
 sejtekhez kapcsolódik.
  A citoplazma áramlása felgyorsítja a tápanyag 
 mozgását sejtről sejtre, 1 224 km/óra 
 sebességgel áramlik.
  Az algasejtben magasabb a tápanyag 
 koncentráció, mint a növényi sejtben, 
 így a nyomáskülönbség hatására az algából 
 az értékes tápanyag a növényi sejtekbe kerül át.
  Itt nem a növény felületére kerül a tápoldat, 
 hanem rögtön a növényi sejtbe, 
 mert az alga dolgozik.
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O.G.G.
  Speciális összetételű tápanyagkeveréken, ún.  
 fotóbio-fermentáció technológiával készült alga.
  Összetett hatású, 100%-ban hasznosuló, 
 környezetbarát, növényi bio-tápanyag.
  Az O.G.G.-ben jelenlévő algák áldásos képessége,  
 hogy képesek felvenni és élő vagy holt szerves  
 anyagként eltárolni a nagy mennyiségű tápanyagot.
  Növények fejlődését serkentő növénytápláló 
 algás szuszpenzió.
  Makro-, mezo-és mikroelemeket, aminósavakat, 
 vitaminokat és bioregulátorokat tartalmaz.
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Hatása
  N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Co, Al, Se, Mo, B, 
 S+esszenciális aminósavak, vitaminok.
  Segíti a talaj megbomlott biológiai rendjének, egyensúlyának visszaállítását.
  Megfelelő talajművelés mellett segíti újra élettel telíteni a termőföldet,
 elősegíti az eredeti termőképesség visszaállítását, serkenti a talajéletet, 
 valamint elősegíti a humuszképződést.
    A növények csírázási és növekedési esélyei javulnak.
    A gyökér és növény zöldtömege nő.
    Szövetek megerősödnek(!)
    Korábbi és hosszabb tenyészidő, virágzás.
    Gátolja a sejtek öregedését.
    Használata nem okoz stresszt.
    Növeli a betegségekkel és a kártevőkkel 
   szembeni ellenálló képességet.
    Erősíti a növény szárazságtűrő képességét.
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Köszönöm
a figyelmüket!
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