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                                                        IAASTD jelentés 

Nemzetközi felmérés a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a 
világ fejlődésére (2008.04.7-11.). 
 

1. a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia (MTTT) lényegesen hozzájárult a 
mezőgazdasági termelés növekedéséhez és az élelmiszerbiztonsághoz – 
hozamnöveléssel. 
 

2. A hozamok és a termelékenység növelésére helyezett hangsúly a környezet 
fenntarthatóságát kedvezőtlenül befolyásolta 

•  1,9 mrd Ha jelentős talajdegradációnak kitéve (2,6 mrd ember szenvedi) 

•  Friss víz 70%-a megy öntözésre: szikesedés (1,6 mrd ember szenvedi) 

•  Károsanyag kibocsájtás: NH4 60%, NO2 50% 

•  Eutrofizáció, talajmenti vizek szennyezése, stb. 
 



3. A természeti alap, amelyen a mezőgazdaság nyugszik, sokkal gyorsabban 
csökkent, mint a történelem során bármikor korábban. 
 

4. Az ökoszisztéma funkcióinak pusztulása (pl. tápanyag és víz körforgás) 
gátolja a termelést, és sok területen csökkenti a mezőgazdaság képességét 
arra, hogy a klímaváltozáshoz és más világméretű változásokhoz 
alkalmazkodjon. 

 

Helyszín, dátum 



Humusz-elvesztése 

Az exportorientált, intenzív mezőgazdaság 
hátrányos következményekkel járt: 

• talaj szénkészletének ,  

• humusztartalmának , 

• tápanyagainak elvesztésében  

•  a fenntarthatatlan talaj- és vízgazdálkodás 
létrejöttében 

 



Hol van a szén?  

• Miközben a légkörben a túlzott mértékű  széndioxid-
kibocsátás okoz szélsőséges időjárást világszerte, addig a 
művelt talajokban a szén kimerülő erőforrás!  

• A szén a talajban felbecsülhetetlen!  

• A termőföldek azonban elveszítették az eredeti szénkészletük 
50-70% -át. ( Humusztartalom 1,8% alá csökkent az elmúlt 80 
évben) 

• Amennyiben  a talajok elveszítik, a szenet elvesztik a 
megfelelő működésüket, elveszítik a termőképességüket. 



Van egy véges mennyiségű  
5 fázisban létezik 

 1. A légkörben, mint szén-dioxid (CO2); 

2.A bioszférában: a szén szénhidrát, azaz növényi anyag; 

A pedoszféra (talaj) három állapotban: 

3. Labilis formában : a bomló növényi anyagból származó szén oxidálódhat és 
visszajuthat a légkörbe, vagy mikroorganizmusokkal rögzíthető és a talajban 
maradhat. 

4. Elfedve könnyű frakció: (talajzárás)a szén beszorul a talajtörmelékbe, ahol évekig 
marad, kivéve, ha a felületet zavarják, ami lehetővé teszi az oxidációt. 

5. Stabil frakció: (humusz)az elzáródott könnyű frakció alatt a szén kötődik a talaj 
szerkezetéhez, és már nem áll rendelkezésre mikroorganizmusoknak 



Szervesanyag-humusz 

A talaj egészségének legfontosabb mércéje a talaj szerves 
anyag   mennyisége, amely kulcsfontosságú  

 
• a hosszú távú terméshozamok, az élelmiszerek minőségének, 
•  a szélsőséges időjárási ellenálló képességnek  
•  a talajszén elengedhetetlen tárolásának 
•  a humuszépítő folyamatok megindításának.  
• A humusztartalom növelése a talajokban legjobb védelmet nyújtja a 

belvizek védelemben a vízelfolyások csökkenésében az aszálykárok 
elhárításában, miközben jelentősen megnöveli az előállított élelmiszerek 
hozamát és minőségét. 
 





Mi lehet a megoldás? 

 
Nemcsak növényeket hanem talajt is kell termesztenünk! 

Mi a helyzet ma? 
Jelenleg 1 kg élelmiszer előállítása 6 -8 kg Termőtalaj pusztulással 

jár ! 
NEM FENNTARTHATÓ ! 

alig 40-50 évünk van hátra ha nem változtatunk drasztikusan 

„a Földet nem Apáinktól örököltük, hanem az Unokáinktól 
kaptuk kölcsön” 

(indián közmondás) 
Hogy fogjuk visszaadni  ezt a kölcsön kapott csodálatos  Földet ? 



Ok-okozat  
Felborult Szén-Nitrogén ciklus 

A monokultúra a gyakori helytelen talajművelés a  
tarlókezelés a feketeugar vagy a magas dózisú nitrogén 
műtrágyázás eredményeként – legrosszabb esetben 
mindezek kombinációjaként -  azok a szén és nitrogén 
ciklusok váltak  szét, amelyek százmillió éveken 
keresztül szinergikusan működtek és biztosították a 
létező legnagyobb biomasszával rendelkező 
ökoszisztémák létrejöttét. 



Felborult ,szétvált a szerves és szervetlen körforgás 
Mineralizáció és Immobilizáció1. 

 
• Talaj tápanyagok általában két formában léteznek: 

• szervetlenül vízben oldódva 

• szerves formában élő és élettelen organizmusok, szerves 
anyagok részeként.  

• A baktériumok, gombák, férgek, egysejtűek, és mikro-
ízeltlábúak mindig ezek között alakítják át a tápanyagokat.  



Mineralizáció és Immobilizáció2. 

Amikor az organizmusok  szervetlen anyagok fogyasztanak, 
hogy abból a növekedésükhöz szükséges sejteket, enzimeket 
és egyéb szerves anyagokat készítsenek 

tápanyag immobilizáció történik. 

Amikor az organizmusok szervetlen anyagokat választanak ki 

mineralizáció történik.  



Miért tűnnek el mikro makro elemek az 
élelmiszerből 

• A növények nem rendelkeznek olyan 
enzimekkel, amelyekkel képesek volnának 
tápanyagok előállítására ásványi anyagokból, 
ellentétben a baktériumokkal és gombákkal, 
amelyek képesek a tömör grániton is 
áthatolni a gombafonalaikkal, feloldva a 
kőzetet. 



Talaj-táplálékháló 
A táplálékháló a legfontosabb, egyben legkevésbé ismert része 

a talajnak. A táplálékhálóban résztvevő több milliónyi fajta 
mikroorganizmus 99.99%-át nem lehet laboratóriumi 
körülmények között izoláltan kitenyészteni, felszaporítani, 
vagy megfigyelni tevékenységüket. Ezek a többé kevésbé 
ismeretlen, jótékony baktériumok, gombák, egysejtűek, 
fonálférgek, ízeltlábúak bonyolult táplálkozási 
kapcsolatokban bontják le a szerves maradványokat, tárják 
fel a kőzetből a tápanyagokat, kötik meg és alakítják át a 
nitrogént, támogatják a növényeket, s védik a fertőzésektől a 
gyökérzónában és a felszín felett is. 



Talaj-táplálékháló 



Egy jó Termőtalajban a Talaj-táplálékhálóval 

• 1. A talaj stabilizálódik;  

• 2. A talaj levegősödik;  

• 3. A tápanyag megtartódik;  

• 4. A tápanyag körforgás működik 

• 5. A víz megtartódik;  

• 6. A növények termékenyek;  

• 7. A mérgek,fertőzések  csökkennek;  

• 8. A szén megkötődik.  

 

 



A talaj tápanyag gyára(aggregátum) 

A talajban lévő szerves anyagból élő mikrobák ideiglenesen összekapcsolják a 
talajrészecskéket. 

A gombák a fonálszerű tenyészeteikkel különösen fontosak. Szó szerint 
összevarrják a talajt.  

A mikrobák életük során, anyagcseréjük és végül lebomlásuk révén különböző 
vegyületeket választanak ki és engednek a talajba. A váladékuk egyfajta 
bakteriális ragasztó (poliszaccharidok), ami összetartja a talajrészecskéket, így 
javítva a talaj szerkezetét. 

A jó talajszerkezet kulcsa a szervesanyag, mivel megelőzi a súlyos talajeróziót, 
és nyitott, lyukacsos állapotban tartja a földet, amitől az megfelelően fogja 
megtartani a levegőt a vizet. 



http://4.bp.blogspot.com/-6ZBl67cWjkE/VFPobUmcL2I/AAAAAAAACyQ/w2Y5pq_8OPw/s1600/soil_macroaggregates_details_large.jpg


A talaj makroaggregátumának vázlatos rajza 

• . A zöld függőleges vonal egy hajszálgyökér, a zöld víszintes 
szálak a gyökérszőrök. A vörös és narancs részecskék halmaza 
a mikroaggregátok, míg a szétszórt barna alakzatok a szerves 
anyag részecskék. A világos színű gömbök a változatos  méretű 
homokrészecskék, gyakran bevonva vas- és alumíniumoxiddal, 
míg a kis sárga ovális részecskék bakteriális kolóniák, beleértve 
a nitrogénkötő és foszformobilizáló fajtákat. A több irányba 
futó finom szálacskák a mikorriza gombák hifái, amelyek 
hálóként tartják össze a talaj részecskéit  és szállítják a 
folyékony szenet az aggregátumok belsejében dolgozó 
mikrobiális közösségeknek.  
 

 



Hogyan néz ki egy talajaggregátum? 
• A két búzanövény a bal oldalon évelő fűfélékkel nőtt Pasture Crop 

kezeléssel, míg a jobb oldalon lévő búzanövény ugyanazon a helyszínen 
nőtt a csupasz földben, 100 kg/Ha DAP műtrágya alkalmazásával. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-27d1QmGkXls/VFPoaHEwMsI/AAAAAAAACyI/v8Tas7flCSo/s1600/nitrogen_jones_roots.jpg


Folyékony szén 

• A mikrobák megkapják ezt a folyékony szenet és 
metabolitjait, s az egyszerű cukrokat stabil 
humuszpolimerekké alakítják, amely tartalmazza a 
biológiailag megkötött nitrogént és bakteriálisan oldott 
foszfort is. 
 

• A vas és az alumínium, amely oxidok formájában 
találhatóak meg a talajban fontos katalizátorai a 
folyamatnak. 



Fontos felismerés,élő gyökér a talajban 
Mára felismerték, hogy a növényi gyökérváladékok sokkal 

nagyobb mértékben járulnak hozzá a talajszén stabil 
formáinak (azaz a szerves szenet és nitrogént tartalmazó 
ásványi komplexek) képződéséhez, mint a felszín feletti 
biomassza. Azonban van itt egy kis bökkenő! 

A mikorrhizás kolonizáció alacsony, mikor nagy mennyiségű 
szerves nitrogén kerül a talajba….és a mikorrhizák teljesen 
inaktívak, mikor nincs élő gyökér a talajban. 

Ezért a biológiai nitrogénkötés és humuszosodás ritka az olyan 
mezőgazdasági rendszerekben, ahol erősen nitrogén 
műtrágyázott kultúrnövényeket termesztenek vetésforgóban 
barnára művelt, csupasz földön. 



FIGYELMÜNKET A GYÖKÉRZÓNÁRA FORDÍTJUK! 



Köztes takarónövények  

• Akár 80 kg/ha nitrogén is eltávozhat gázok formájában a nyári parlagon 
hagyott földből. 
 

• Ha zöld növények fedik ekkor is a szántót, ezt a nitrogénmennyiséget felveszik 
és újrahasznosítják, megakadályozva a helyrehozhatatlan veszteséget. 
 

• A feketeugaron vagy parlagon megszűnik a fotoszintézis és nagyon alacsony a 
biológiai aktivitás.  
 

•  A parlagon hagyott szántóból nitrogén és szén távozik, a tápanyagok 
körforgása működésképtelenné válik, a talaj szerkezete és víztartó képessége 
romlik. 
 

• A szántott talajon a tápanyagok és nedvesség eltárolása helyett üresen, 
önpusztító folyamat indul el. 





Tillage radish 
Bükkönyök 
Takarmányborsó 
Tehénborsó 
Szudáni fű 
Sziki kender 
Fehér here 
Vörös here 
Alexandriai here 
Bíbor here 
Rozs 
Facélia 
Négermag 
Olajretek 
Fehér mustár 
Pohánka 
Tavaszi zab 
Koronavirág 
Stb., 
 



Mikroorganizmusok által megkötött Nitrogén 

• Fontos különbséget tenni a pillangós növények gyökérgümőiben megkötött, 
és az egyéb növények gyökérzónák aggregátjaiban szabadon élő 
mikroorganizmusok által megkötött nitrogén között. 

• A második esetben a nitrogén aminosavakat és humusz alkotóelemeket épít 
fel a talajban, amely folyamat kevésbé zajlik a tisztán pillangós 
növénykultúrában. 

• A pillangósok fontos összetevői a vetésforgónak, azonban ha a pillangósok 
nem keverékben vannak termesztve, ugyanúgy kimerítik a talaj 
széntartalmát, mint a magas dózisú műtrágyázás. 



A folyékony szén áramlásának fokozása 
A mikorrhiza szállítja a napsugár becsomagolt energiáját folyékony szén 
formájában a növénytől a táplálkozásában és fertőzéselnyomásban résztvevő 
gyökérzónában élő mikrobáknak.  

 

Ugyanezen az úton áramlik a növény felé a szerves nitrogén, foszfor, kálium, 
kalcium, magnézium, vas és létfontosságú nyomelemek, mint a cink, mangán 
és réz, cserébe a szénért. 

 

 



Folyékony szén útja 

http://1.bp.blogspot.com/-0qbHQwIiOho/VFPoZVXMHAI/AAAAAAAACyA/K5rk6zdKSmY/s1600/nitrogen_jones_root_fungi.jpg


A talajéletet támogató gazdálkodás újratervezése 

Az első lépés az egész éves zöld fedettség fontosságának-, s annak 
felismerése, hogy ezek a növények milyen mértékben támogatják a 
vízmegtartó képességet.alaj mikrobiológiát.Az újratervezésben megvan 
a lehetősége számos probléma hatásának csökkentésére, 

• beleértve a talaj szénveszteségét, 

• a csökkenő nitrogéntartalmat, 

• a talaj tömörödését,  

• savasodó talajokat, tápanyagok alacsony rendelkezésre állását,  

• növényvédőszer rezisztenciát, 

• ill. a csökkent 



A regeneratív mezőgazdaság 5. alapelve 
 visszaállítani a talaj egészségét, továbbá növelni a szerves szén és nitrogén 

mennyiségét 

1. Forgatás nélküli talajművelés ,minimum művelés. 

2. Folyamatos növényi fedettség , köztes növényekkel  

3. Mikrobiológiai oltás természetes helyi készítésű robosztus 
komposzttal 

4. Bio-diverzitás növelése , méhlegelő , mezővédő 
erdősávok,változatosabb vetésforgó kisebb táblaméretek 

5. Leválás a nitrogén pótlás szemléletéről 

 



Innovatív Klímavédő Agroökológiai protokoll 
EDF (Eco Dinamikus Farming) 

1. Az EDF (Eco Dynamic Farming)  regeneratív organikus szemléletű gazdálkodási modell  

2. irányított-kontrollált aerob Humuszkomposztálással helyben is  előállítható  nagyon magas 
biológiai diverzitású extra (robuszt) humuszkomposzt (Green Living Soil)  

3. Talaj Táplálékhálózat (SOIL FOOD WEB) létrehozása 

4. A főkultúrák közötti, évelő diverz kultúrával bevetett művelt gyepek beiktatása ,téli-nyári 
takarónövény keverékek alkalmazása a talaj táplálékháló és talaj aggregátumok 
kialakulásának elősegítéséhez 

5.  Minimál okszerű forgatás nélküli talajművelés sekély művelésre és altalajlazításra  alkalmas 
eszközökkel, talajzárás, mulcstakarás, és akár direktvetés lehetőségének az elérése 

 

 

 



Élő talaj 2021 Február 28.  
Jászberény  

EDF Technology 

 



Sávos művelés 
Jászfényszaru 

 



Legelő magkeverék kelése árpa alatt  

 



Takarónövény Terminálás-Minimum Till 

 



Legeltetett állomány 

 



Szántott talaj 2021 Július Jászságban 

 
  



Forgatás nélküli talaj Jászságban 
2021 Július 

 



Tönköly állomány 3 éves művelt gyep után 
Jászfelsőszentgyörgy 

 



 



 



EDF 
Green Living Soil Extra Humuszkomposzt 

A Green Living Soil Extra Humuszkomposzt  megfelel a Dr. Elaine Ingham THM  
specifikációinak, 1: 1 gombás biomassza és baktérium biomassza arányával. 
Vagyis: 

 Bakteriális biomassza - 300 mikrogramm baktérium-biomassza / gramm  
 Gombabiomassza - 300 mikrogramm jótékony gombák / gramm 
 Protozoák - grammban több mint 10 000 flagellát és amőba található 
 Jótékony nematódák - több mint 100 jótékony fonálféreg, túlnyomórészt 

baktériumtáplálók néhány gombás adagolóval és ragadozó jótékony 
fonálférgek, grammonként. 

 Gyökér tápláló fonálférgek nem lesznek jelen. 
Robusztus komposzt: bármilyen szerves anyag, amelyben több mint 2000 faj 
található, és amely magában foglalja a biológiai sokféleséget. A GLS több mint 
2000fajta ásványi , humin és fulvosavval van ellátva.  



EDF Extra Humusz komposzt készítés 
2021 

 



EDF Extra Humusz komposzt  
2021 

 



EDF Extra Humusz komposzt  
2021 

 



EDF Extra Humusz komposzt  
2021 

 



Termikus fázis  
65-70 Celsius fok 

 



Érési fázis 
Nedvesség 60 -65% 

 



 



 



EDF-komposzttea ( Dinamizált Mirobiólógiai Kivonat)  készítő 
rendszer  



EDF Komposzttea kezelés 

A komposzt tea-kezelés aktiválja a mikroorganizmusokat (baktériumokat), 
ezáltal  

• • támogatja a talaj humuszképződését. 

• • A víztározó kapacitást,elősegíti talaj jobb szerkezetének kialakulását 

• • Erősödik a szimbiózis és az aktív kommunikáció a növény és a talaj élete 
között. 

• • A növényi maradványok gyorsabban alakulnak humusszá. 

• • Csökken a tömörödés, javul a talaj aggregát állapota. 

• • Ösztönzi a növények növekedését és fejlődését. 

• • Stressz tűrő képesség a negatív környezeti feltételekkel 
szemben,nagyobb gyökérnövekedés 

• Növeli a növények tápértékét 

 

 



Kozmikus energia 
Gyógyító Információk 

• A készülékben a víz életre kel, és mint egy robbantás belehúzza a Föld és a 

kozmosz finom és hatalmas életenergiáit és így a benne használt 

termékeket, finom anyagokat és mikrobiomot felruházza az univerzum, 

gyógyító információival.  Azáltal, hogy a víz áramlik ebben a természetes 

módon létrehozott örvénymozgásban, képes élénkíteni a nagy 

teljesítményű, komposzt teakészítményeinkben megnyilvánuló rezgési 

energiákat és finom információkat. Ez a természetes folyamat gerincét 

képezi az élő víz, a vízmemória, a Bio Dinamikus mezőgazdaság és a 

homeopátiás gyógyszer fogalmának. 

 



EDF  innovatív elemei 

• Wortex dinamizált komposzttea  

• információs minták   

• digitális technológia,( mesterséges intelligencia) 

• térinformatika   

• drónok  alkalmazása 

• metagenomikai elemzések  

• korszerű ,hatékony biológiai és mechanikai gyommentesítés  



 



A legfőbb indikátorok 

• a talajszerkezet folyamatos javulása ,stressz-tűrőképesség , 
tápanyagfeltáró képesség , víz-levegő megtartó képesség 
szerves anyag ellátottságának a javítása,   és ami a 
legfontosabb indikátor a stabil humusztartalom folyamatos 
növekedése, miközben termelési költségek csökkenése, a 
terméshozamok és a termény bel tartalmi értékeinek pozitív 
változásnak indulnak  



Megvalósítandó célok 

Évenként igazolni a talajszerkezet jelentős javulását a talaj 

táplálékháló stabilizálódását, a tartós humuszképződés jelentős 

növekedését, a talaj víztartó képességének jelentős javulását, a 

hozamok környezeti stresszekkel szembeni stabilizálódását. 

Ökonómiai elemzéssel bemutatni a termesztési eredmények és 

költségek pozitív alakulását a jelenlegi tápanyag gazdálkodási és 

talajművelési gyakorlathoz viszonyítva. 

 



Green Livind Soil  
Nemzetség % Tevékenység SZK NK 

 

 
 

• Proteobacteria 20,18 Számos szabadon élő nitrogénkötő baktérium a 

• tagja  

• Chloroflexi 11,26 Szén-dioxidból szerves anyagot készítenek 1,58 

• Bacteroidetes 8,21 A gyökérzóna legjellemzőbb tagja, talajépítés, 

• tápanyag feltárás 1,09 

• Actinobacteria 6,62 Cellulóz szerves anyag lebontás, talajépítés 1,26 

• Thermobifida 5,85 Intenzív cellulóz szerves anyag lebontás termikus 

• körülmények között 3,67 

• Sphaerobacter 5,03 Cellulóz szerves anyag lebontás, talajépítés 1,27 5,06 

• Acidobacteria 4,59 Alacsony szerves anyag tartalom mellett is hatékony 

• talajépítők 

• Planifilum 3,93 Szerves anyag bontás, tápanyag feltárás 1,35 24,1 

• Staphylococcus 3,01 Savtermelők és szénhidrát bontók 5,5 



Green Livind Soil  
Nemzetség % Tevékenység SZK NK 

• Planctomycetes 2,86 Makro méretű molekulák bontása, feldolgozása 1,4 

• bacterium 2,86 … 1,97 

• Paenibacillus 2,55 Nitrogén kötés, foszfor mobilizálás, sziderofór 

• képzés, patogén kórokozó elnyomás 

• Deltaproteobacteria 2,54 Kén hasznosítás 

• Bacillus 2,40 Antibiotikumok termelése, kórokozó elnyomás 1,81 

• Mycolicibacterium 2,20 Nemzetségéhez tartozó kórokozók (pl. E-coli) 

• konzerválása 1,27 1,00 

• Candidatus 

• Nitrosocosmicus 2,02 Ammónia oxidálása nitritté és nitráttá 

• Jeotgalicoccus 1,74 Intenzíven sós (Na) körülmények között is lebontó 

• szervezetek 

 



Green Livind Soil  
Nemzetség % Tevékenység SZK NK 

• Gammaproteobacteria 1,52 N fixálás 2,13 

• Brevibacterium 1,24 Sótűrő szerves anyag feltárók 

• Myxococcales 1,20 Nem vízoldékony tápanyagok feltárása 

• Steroidobacter 1,15 Rhizobium fajták, gyökérrel szimbiózisban élő N 

• kötők 

• Firmicutes 1,09 Talaj egyik meghatározó tápanyag feltárója 1,72 

• Methanobrevibacter 1,04 Metán oxidálás 

 



Összevont Pivot táblázat  

Sorcímkék 
Bakteriosol 
Franciaország 

Bionica 
Ausztria  EDF komposzt Végösszeg 

Gomba szám (Élesztők és penészek) 510 4500 6800 11810 

Összes élő baktérium szám /g 2500000 7600000 89000000 99100000 

Összes nematoda /g 2 8 29 39 

Összes protozoa /g 18 2200 4000 6218 

Salmonella spp./25g 0 0 0 0 

β-glükoronidáz pozitív Escherichia coli/g  0 0 0 0 

Végösszeg 2500530 7606708 89010829 99118067 



Összevont diagram 
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Mikrobiológiai oltás 1. év 

Sorcímkék Bakteriosol Dalmand Kisérlet Dalmand Kontrol Green Living Soil Végösszeg 

Összes élő baktérium szám  2500000 38000 21000 89000000 91559000 

Összes élő gomba  510 170 140 6800 7620 

Összes nematoda 2 12 5 29 48 

Összes prozoa 18 3200 620 4000 7838 

Végösszeg 2500530 41382 21765 89010829 91574506 



1 .év Diagram 
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Beltartalom 

Összeg / Mennyiség 
Oszlopcím
kék 

Sorcímkék 
Kemén
yítő 

Lizi
n Metionin NDF NFC NSC Nyersfehérje Nyershamu Nyersrost Nyerszsír Oldódó Nyers fehérje OMd Összcukor Szárazanyag Végösszeg 

EDF 705 6,5 2,7 96 774 728 82 9 14 39 18 92,4 23 788 3377,6 

Kontroll Konvencionális  727 6,5 2,7 98 773 751 79 9 18 41 13 92,1 24 789 3423,3 

Végösszeg 1432 13 5,4 194 1547 1479 161 18 32 80 31 184,5 47 1577 6800,9 



Mikro –makro elemek 

Összeg / Mennyiség  
Oszlopcímké
k 

Sorcímkék Cink 
Foszf
or Kalcium Kálium kén Magnézium Mangán Réz Végösszeg 

Kisérlet  EDF Vegyszermentes 23,3 2400 100 4100 900 900 0,0047 2,9 8426,2047 

Kontroll Konvencionális 22,2 2300 100 3800 900 900 0,0043 2,3 8024,5043 

Végösszeg 45,5 4700 200 7900 1800 1800 0,009 5,2 16450,709 



„Hogy az élet megmaradjon!” 



 

Köszönöm a 
figyelmet! 


