
Élő algás technológia alkalmazása
a növénytermesztésben (III.) 
A természet erejével! 

Folytatjuk megszokott sorozatunkat, az e havi lap-
számban a kalászos növényekre kapott meggyőző 
eredményeket mutatjuk be. Fontos kiemelni, hogy ter-
mékünk, az Organic Green Gold hatása abban rejlik, 
hogy a növények számára fontos makro- és mikroele-
meket ionos formában tartalmazzák az élő alga sejtek. 
Így nagyon gyorsan szívódik fel a növények levelén 
keresztül, pozitív hatását napokon belül észlelni lehet. 

Kalászos növények esetén nagyon fontos már a feno- 
fázis kezdeti szakaszában (bokrosodáskor) kezelni a 
gabonaféléket. A kijuttatás során a szántóföldi perme-
tező semmilyen külön beállítást nem igényel. A termék 
gyomirtó- és növényvédőszerrel is keverhető, de az élő 
mikroorganizmus tartalom miatt oda kell figyelni arra, 
hogy az Organic Green Gold kerüljön utoljára a per-
metező oldatba.

Az 1. képen jobb 
oldalon látható az  
Organic Green Gold-
dal kezelt, míg balra a 
kontroll, kezeletlen nö-
vények. Szembetűnő, 
hogy mennyivel egész-
ségesebb és nagyobb 
kalászokat hoztak az élő 
algás tápoldattal kezel-
tek. Az Organic Green 
Gold használatával jobb 
gyökérképződést, inten-
zívebb hajtásnöveke-

dést érhetünk el. Ezen kívül nagyon fontos még, hogy 
erősíti a növény immunrendszerét, így komolyabb 
ellenálló képességet biztosít a növény számára. A 2. 
képen észrevehető, hogy mennyivel jobb a gyökérkép-
ződése a bal oldali, Organic Green Gold-dal kezelt nö-
vénynek szemben a jobb oldali, kezeletlen növénnyel.

A termék hektárköltsége kezelésenként 8-9 ezer forintra 
tehető, azonban használatával 10-15%-kal csökkenthetjük 
a műtrágya kijuttatásának mennyiségét, és 8-10%-kal is nő-
het a termésátlag. Így a végelszámolásnál akár több tíz ezer 
forint nyereséggel is számolhatunk a termék használatának 
köszönhetően.

Cégünk, az Organic World Kft. legújabb szolgáltatása a 
Növényambulancia nevet kapta. Ennek lényege, hogy ha 
valamilyen természeti kár (fagy- és/vagy jégkár) éri a nö-
vényt, akkor az Organic Green Gold azonnali kezelésével a 
termék nagyon komoly segítséget jelent a növény regenerá-
lódásában! Ezért vállaljuk, hogy 12 órán belül az ország bár-
mely pontjára eljuttatjuk a tápoldatot, így a gazdák a lehető 
legrövidebb idő alatt megmenthetik növényeiket.

 1. kép

 2. kép
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AMIRE MINDEN KALÁSZOS
NÖVÉNYNEK SZÜKSÉGE VAN!

•  Növényi immunerősítő, amely tökéletesen alkalmazható valamennyi  
kalászos kultúrában

• Használatával ellenállóbb, fejlettebb növényt kapunk

•  Egyedülálló tápanyag-beépítési képességű tápoldat, mely a növények 
számára szükséges mikro- és makroelemeket ionos formában tartalmazza

•  Gyors segítség a növény regenerálódásában (fertőzés, fagykár, jégkár)

•  Akár 8-10%-os termésnövekedés

További szakmai tanácsokért keresse kollégánkat  
az alábbi elérhetőségeken!

ÉLŐ ALGÁS
NÖVÉNYI
TÁPOLDAT TERMÉK
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