
AZ ORGANIC GREEN GOLD TAPASZTALATA 
A GAZDÁK SZEMÉVEL

Tóth László Balsa külterületén, 8,1 ha földterüle-
ten művel repcét. A talaj laza szerkezetű, kb. 20-22 
AK/ha minőségű, pH értéke 6 alatti. Az 1. képen ki-
emeltük, hogy mely az a kb. 15x50 méteres kontroll 
terület, amely az Organic Green Gold-on kívül min-
den más kezelést és tápanyagutánpótlást megka-
pott a művelés során.

A virágzáskor készített képen látszik, hogy a ki-
jelölt kontroll területen kevesebb virág található 
a növényeken. László a művelés során egyszer 
juttatta ki az Organic Green Gold élő algás táp- 
oldatot, 10 liter/ha dózisban, rovarölő szerrel kever-
ve, így nem jelentett plusz költséget a termék kijut-
tatása.

A 2. képen a bal oldali növény a kontroll területről, a 
jobb oldali növény pedig az OGG-vel kezelt területről 
származik. A becők száma kb. 10-15%-al több termést 
is tartalmazó becővel volt nagyobb az Organic Green 
Gold-al kezelt növényen, mint a kontroll növényen.  
A kontroll növényen kb. 210 volt a becők száma, míg 
az OGG-vel kezelt növényen kb. 240. 

Február és március hónapban összesen 15 mm 
csapadék hullott a kezelt területen, így a gazda által 
becsült termésátlag 4 t/ha.

Fűrészné Madarász Judit Pest megyei gazdálko-
dónak az alábbi tapasztalata van termékünkkel: 

„Két éve használom a cég által forgalmazott Organic 
Green Gold növénykondicionálót, palántáim sokkal 
egészségesebbek, ellenállóbbak. Jobban bírják az 
átültetést, jobb a magkötődés, és 15-20%-al több 
termés szedhető. Vevőim elégedettek, vevőköröm 
egyre szélesebb, szívesen vásárolnak tőlem palán-
tát. A gondos palántanevelés mellett, az Organic 
Green Gold-nak is sokat köszönhetek.”

1. ábra (Fotó: Tóth László) 2. ábra (Fotó: Tóth László)
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A TERMÉSZET
EREJÉVEL!

NANOTECHNOLÓGIA
A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

• Nincs egészségügyi várakozási idő

•  Zöldségei és gyümölcsei zamatosabb, 
tömegesebb termést adnak

•  Szőlőültetvénye ellenállóbb, termése 
egészségesebb lesz

•  Szántóföldi növényei nagyobb 
termésátlagot adnak

Ha további kérdése van , látogassa 
meg honlapunkat! 
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