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Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

Európai zöld megállapodás – az első klímasemleges kontinens

2030-ra a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökken

Európai Unió: 
Ökológiai gazdálkodás 2030-ra eléri a 

25%-ot

Hazai célkitűzés:
Ökológiai gazdálkodás 2030-ra eléri a 

10%-ot
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World: Growth of organic agricultural land by region 2019
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Growth of the organic agricultural land  by continent 1999-2019
Source: FiBL-IFOAM-SOEL-Surveys 1999-2021

Africa Asia Europe Latin America North America Oceania

https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2021/presentations.html
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Europe: Organic agricultural land by country 2019

4Source: FiBL survey 2021, based on national sources and Eurostat.
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Talajvédelem (ÖKO VP-re vonatkozó megállapítások 2014-2019)
Jó talajállapot egyik ismérve a talaj humusztartalma, 
amely az ÖKO területeken nagyobb biztonsággal őrizhető meg a gazdálkodás módja miatt: 
• kevésbé intenzív, nagyobb gonddal végzett tápanyagutánpótlás,
• nagyobb kiterjedésű és hosszabb idejű felszínborítás biztosítása. 
Konkrét, a talajok védelme szempontjából kulcsszerepet játszó előírásokat nincsenek az intézkedésben.
Az ökológiai gazdálkodás értékelését azokon a kistájakon végeztük el, ahol legalább 100 ÖKO parcella volt, majd az 
ezek 50 méteres körzetében lévő AKG területekkel vetettük össze a különböző szervesanyag-készlettel rendelkező 
területek százalékos eloszlását az alábbi táblázatban. 

ÖKO és AKG területeken vizsgált táblák számának megoszlása a szervesanyag-készlet kategóriái szerint

Az ÖKO területek közvetlen szomszédságában elhelyezkedő AKG területek sokkal nagyobb arányban vannak a kisebb szervesanyag-készlettel 
rendelkező talajokon, mint az ÖKO területek. Ebből arra következtethetünk, hogy nagyobb területen pályáznak AKG programra a gazdálkodók a rosszabb 
minőségű területeken, mint az ÖKO programra jelentkezők. 

forrás: ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tematikus értékelésére vonatkozóan A talajminőség védelméhez, a talajerózió megelőzéséhez sikeresen hozzájáruló területek nagyságának felmérése Agrárminisztérium 2021 (https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok#)

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok
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Klímavédelem és N kimosódás

Az egy hektárra jutó nitrogén műtrágyafelhasználás mennyisége (hatóanyagban kifejezve) az ökológiai gazdálkodást 
folytató gazdaságokban átlagosan közel 43 kilogrammal kevesebb, mint a nem ökológiai gazdálkodást folytató 
gazdaságok átlagos nitrogén műtrágya felhasználása. 

Az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai támogatás által érintett területeken alkalmazott alacsonyabb 
műtrágya felhasználás következtében az üvegház hatású gázok kibocsátása 65,79 Gg-mal (CO2 egyenérték) 
mérséklődött, az ammónia kibocsátás pedig 0,623 Gg-mal csökkent 

(A mezőgazdaság össz kibocsátása: 9830 ezer t = 9830 Gg)

ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tematikus értékelésére vonatkozóan A természeti hátránnyal érintett 
területek kompenzáció kifizetésére, az agrárkörnyezetgazdálkodásra és ökológiai gazdálkodásra vonatkozó intézkedések hatásainak 
vidékfejlesztési szempontú vizsgálata Agrárminisztérium 2021 (https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok#

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok
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Kód Nemzetgazdasági ág 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Üvegházhatású gáz, ezer tonna szén-dioxid (CO2)-egyenérték

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 15 739 12 824 7 832 8 148 7 988 7 680 9 345 9 830
B Bányászat, kőfejtés 4 032 2 966 1 677 1 221 1 034 826 686 736
C Feldolgozóipar 30 031 24 537 16 496 13 651 13 951 10 245 11 319 13 229
D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 28 309 22 303 24 944 25 248 23 429 21 804 16 700 15 056

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 3 191 3 754 4 010 4 259 4 368 4 321 3 913 3 933

F Építőipar 702 573 311 486 724 769 1 042 1 212
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 799 566 716 1 046 1 681 2 045 2 485 2 423
H Szállítás, raktározás 7 431 6 962 6 401 8 591 9 097 7 661 6 372 6 863
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 173 114 161 174 226 211 195 204
J Információ, kommunikáció 304 211 275 451 575 471 392 314
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 376 251 347 297 409 363 244 207
L Ingatlanügyletek 553 366 513 674 715 651 519 507
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 356 255 317 392 501 448 407 378
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 218 156 195 246 483 517 657 870
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás 761 528 694 791 988 842 819 815
P Oktatás 544 389 486 438 540 340 281 226
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 457 306 414 385 512 329 361 377
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 127 83 118 99 112 86 82 81
S Egyéb szolgáltatás 188 123 175 144 183 149 125 95

Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/kor/hu/kor0018.html

Az üvegház hatású gázok kibocsátása 65,79 Gg-mal (CO2 egyenérték) mérséklődött, az ammónia kibocsátás pedig 0,623 Gg-mal csökkent

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben
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EU 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiája
a következő természetvédelmi kötelezettségvállalásokat teszi:
1. Az Unió szárazföldi területe legalább 30%-ának és tengeri területe legalább 30%-ának a 
szükséges ökológiai folyosókkal együtt jogi védelmet kell élveznie egy valóban transzeurópai 
természetvédelmi hálózat részeként.
2. Szigorú védelmet kell biztosítani az uniós védett területek legalább egy harmadának, ezen 
belül valamennyi meglévő természetes és öreg erdőnek.

EU ökológiai rendelete: az biodiverzitás támogatása általános cél

Nemzetközi magánfeltételrendszerek: 
7-10 % biodiverzitási céllal fenntartott területek
— Állandó fajgazdag gyepek
— Facsoportok
— Vizes élőhelyek, árokpartok
— Kőfalak, teraszok
— Földutak
— Legalább 1,5 évig helyben maradó folyamatosan virágzó fajokból álló keverékek
— Táblaszéleken kialakított virágos sávok (zöldítés)

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben
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Biodiverzitás

Magyarország a természeti értékek, így a biodiverzitás tekintetében ma még jobban áll, mint az intenzívebb módon 
gazdálkodó EU15 országok, ahol a például a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok összesített 
állományindexe (Farmland Bird Index, FBI) 1980-2020 között több mint 60 százalékkal csökkent.

Hazai monitoring vizsgálat
195 UTM négyzet
1. Azon intenzív művelésű agrár UTM négyzetekben, ahol az agrárélőhelyek 81,2%-át meghaladó kiterjedésben 

részesültek a gazdálkodó SAPS támogatásban, az FBI érték jelentős csökkenést mutatott 1999-2018 között, míg 
az ennél kisebb SAPS intenzitású területeken stabil trend volt. 

2. Azon agrár UTM négyzetekben, ahol nem volt Natura 2000 terület, ott az FBI csökkenő volt 1999-2018 között, a 
csökkenés főként a 2005 után volt jelentős. A Natura 2000 területeket tartalmazó agrár UTM
négyzetekben stabil FBI érték volt 1999-2018 között.

3. Azon agrár UTM négyzetekben, ahol alacsony volt az AKG programokban való részvétel a SAPS által támogatott 
területeken (<7,1%) ott csökkenő FBI értékek mutathatók ki mind a teljes 1999-2018, mind
a 2005-2018 időszakra nézve is. Azon területeken, ahol az AKG programokban való részvétel közepes/magas volt 
(>=7,1%) ott stabil FBI értékek voltak a jellemzők.

4. A 43 db Ökológiai gyep, illetve a 40 db. Ökológiai szántó támogatásban részesült UTM négyzet területén az FBI 
érték stabil volt 1999-2018 között.

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

Forrás: ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tematikus értékelésére vonatkozóan A biodiverzitás védelméhez célzottan hozzájáruló területek vizsgálata Agrárminisztérium 2021 

(https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok#)

https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok
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Javaslatok: 
1. A mezőgazdasági ökológiai hálózat kiterjedése csökkenésének megállítása a KAP Stratégiai Terv tervezésében és végrehajtásában foganatosított 

intézkedések segítségével.
2. A mezőgazdasági ökológiai hálózat elemeinek bővülését segítő intézkedések (pl. nem termelő beruházások kiemelt támogatása, az ehhez 

szükséges zöld tanácsadó rendszer kialakításával) segítségével.
3. Kiemelt prioritással kell kezelni a következő előírások szerepeltetését:
− műveletlen/kaszálatlan/vegyszermentes területek kialakítása, 
− a használható növényvédő szerek körének korlátozása,
− betakarítás/kaszálás módjának szabályozása és
− az aktív természetvédelmi beavatkozások alkalmazása.
4. Szántó művelési ág esetében kiemelt prioritással kell kezelni a következő előírások szerepeltetését:
− a természetes vagy természetközeli mikroélőhelyek kialakítása,
− a betakarítás módjának szabályozása,
− a növényvédő szerek körének korlátozása.
5. A gyepterületek esetén az intenzifikációt (növényvédőszer-használat, öntözés) és a mikroélőhelyek felszámolását (pl. a belvíz elvezetését) 

korlátozó-kompenzáló beavatkozások, a kaszálás időpontjára, módjára és a kaszálatlan területek kialakítására vonatkozó beavatkozások a 
legfontosabbak.

6. A nádas művelési ág esetében a nádaratás időpontjára és az aratatlan területek, az avasodó nádfoltok meghagyására vonatkozó beavatkozások 
kidolgozása és támogatáshoz juttatása.

7. Az ültetvény művelési ág esetében természetvédelmi jelentőséggel bír és javasolt a növényvédőszerhasználat korlátozása.
8. A művelési kötelezettségre vonatkozó előírások felülvizsgálata
9. A mezőgazdasági művelésre alkalmas területek további csökkenésének megállítása.
10.Az agrártáj természetes és természetközeli élőhelyfoltjainak, valamint a szegélyélőhelyek és az időszakos felszíni vizek megőrzése 
11.A gyenge termőhelyi adottságú területek mentesítése a gazdaságtalan és indokolatlan környezetterhelést okozó szántóföldi művelés alól 
12.Az agrártáj mozaikosságának biztosítása 
13.A környezetkímélő földhasználat speciális eszközigényének megteremtése. A természetkímélő technológiára váltás (pl. kíméletes kaszálást 

biztosító gépek, méhkímélő növényvédelem eszközei, szegélyélőhelyek és vizes élőhelyek karbantartását szolgáló eszközök, környezetkímélő 
precízióseszközök, forgatás nélküli talajművelés eszközei) támogatása

14.Zöld Tanácsadó Hálózat bevezetése. 

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

Forrás: ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tematikus értékelésére vonatkozóan A biodiverzitás védelméhez célzottan hozzájáruló területek vizsgálata Agrárminisztérium 2021 

(https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok#)

https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok
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Jövedelmezőség

Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

Forrás: ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tematikus értékelésére vonatkozóan A természeti hátránnyal érintett területek kompenzáció kifizetésére, az agrárkörnyezetgazdálkodásra és ökológiai gazdálkodásra 

vonatkozó intézkedések hatásainak vidékfejlesztési szempontú vizsgálata Agrárminisztérium 2021 (https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok#)

https://www.palyazat.gov.hu/2020-vi-vp-rtkelsi-feladatok
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Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
6. cikk 

A mezőgazdasági tevékenységekre és az akvakultúrára vonatkozó konkrét elvek 

A mezőgazdasági tevékenységek és az akvakultúra esetében az ökológiai termelés különösen a következő konkrét 
elveken alapul: 
a) a talaj élővilágának, valamint a talaj természetes termékenységének, stabilitásának, vízmegtartásának és biológiai 

sokféleségének fenntartása és javítása, a talajtömörödés, a talajerózió és a talajban lévő szervesanyag-tartalom 
csökkenésének megelőzése és az ezek elleni küzdelem, továbbá a növényeknek elsősorban a talaj ökoszisztémáján 
keresztül történő táplálása; 

b) a nem megújuló erőforrások és a külső erőforrások használatának minimálisra korlátozása; 
c) a növényi és állati eredetű hulladék és melléktermékek visszaforgatása inputanyagként a növénytermesztésbe és 

az állattartásba;

.
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Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben

II. Melléklet  - részletes szabályok 
1.9. Talajerő-gazdálkodás és tápanyag-utánpótlás
1.9.1. Az ökológiai növénytermesztés során olyan földművelési és növénytermesztési módszereket kell használni, amelyek 
fenntartják vagy növelik a talaj szervesanyag-tartalmát, fokozzák a talajstabilitást és a talaj biológiai sokféleségét, 
valamint megelőzik a talajtömörödést és a talajeróziót.
1.9.2. A talaj termőképességét és biológiai aktivitását az alábbiak szerint kell fenntartani és növelni: 
a) a legelő vagy évelőtakarmány-termő parcellák kivételével többéves vetésforgó használatával, ideértve a hüvelyesek – mint 
a vetésforgóban használt fő- vagy takarónövények – és más zöldtrágya-növények kötelező használatát,
b) az üvegházak, illetve a takarmányoktól eltérő évelő növények esetében rövid tenyészidejű zöldtrágya-növények és 
pillangósvirágúak használatával, továbbá a növények sokféleségének felhasználásával, valamint 
c) minden esetben az állati szerves trágya vagy az ökológiai – mindkét esetben lehetőség szerint komposztált – szerves 
anyag alkalmazásával. 
1.9.3. Ha a növények tápanyagigényét az 1.9.1. és az 1.9.2. pontban meghatározott intézkedések révén nem lehet kielégíteni, 
kizárólag a 24. cikk alapján az ökológiai termelésben való felhasználásra engedélyezett trágya és talajjavító szerek 
használhatók, és csakis a szükséges mértékben. A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az említett termékek 
felhasználásáról
1.9.4 91/676/EGK irányelvben  irányelv szerint legfeljebb 170kg N/ha juttatható ki 
1.9.6. Mikroorganizmus-készítmények is felhasználhatók a talaj általános állapotának vagy a tápanyagok elérhetőségének 
javítása céljából a talajban és a növényekben
1.9.7. Komposztaktiváláshoz megfelelő növényi alapú készítmények és mikroorganizmus-készítmények is felhasználhatók.
1.9.8. Ásványi eredetű nitrogént tartalmazó trágya nem használható fel. (NH4

+, NO3
–, (NH2)2CO)

1.9.9. Biodinamikus készítmények felhasználhatók.
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Kép forrása: http://walcoseed.com.au
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Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben
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Tápanyag utánpótlás ökológiai termesztésben
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Humuszépítő növények és piacaik – szempontok a vetésváltás tervezéséhez

Termőhely 

besorolása
KA

Humusz %

humusz mennyisége t/ha

Évente mobilizálódó N mennyisége (kg) 

igen gyenge gyenge közepes jó igen jó

I.

˃42

2,00 alatt 2,01-2,40 2,41-3,00 3,01-4,00 4,01 feletti

150 alatt 151-180 181-225 226-300 301 felett

75 alatt 75-90 90-112,5 112,5-150 150 kg

˂42

1,5 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,51

112 113-142 143-187 188-262 263

56 alatt 56-71 71-94 94-131 131 felett

II.

˃38

1,5 1,51-1,90 1,91-2,50 2,51-3,50 3,51

112 113-142 143-187 188-262 263

56 alatt 56-71 71-94 94-131 131 felett

˂38

1,2 1,21-1,50 1,51-2,00 2,01-3,00 3,01

90 91-112 113-150 151-225 226

45 alatt 45-52 52-75 75-113 113 felett

200 t vagy ezt meghaladó mennyiségű humuszt tartalmaz a felső 50 cm rétegben. 200 t humuszból 2 t humusz 
mineralizálódik évente,  és tonnánként 50 kg N válik elérhetővé a növények számára felvehetővé. 

A talaj  humusztartalmának határértékei a talaj nitrogénszolgáltató képességének megítéléséhez
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Humuszgyarapító vetésforgó szabályok
➢Legalább 20% füveshere a vetésforgóban a talajtermékenység növeléséhez és a gyomok elnyomására.
➢Maximum 60% gabona és ugyanazon növényből maximum 20% a vetésforgóban a betegségek elkerülése érdekében.
➢A zölden betakarított és szemes termények, a humusznövelő és humuszcsökkentő, az őszi és tavaszi, a korai és kései

kultúrnövények váltogatása a vetésforgóban, hogy elkerüljük a talaj kizsákmányolását, a talaj közvetítésével terjedő
betegségeket és a problémás gyomokat.

➢ Zöldtrágya másodvetések és takarónövények beiktatása a tápanyagok mobilizálása és a humusz gyarapítása céljából, 
valamint a talaj eróziótól való védelmére.

A különböző kultúrnövények tarlómaradványai
Kultúra Tarlómaradványok

t szárazanyag /ha /év
Burgonya, cukorrépa 0,6-1
Őszi köztes takarmánynövény 0,9-1,8
Gabonák, zöldborsó, kukorica, repce, lóbab 1-2
Áttelelő késő őszi vetésű takarmány 1,5-3
Áttelelő, kora őszi vetés takarmánykeverék 2,0-4,0

Füves here, füves lucerna 3,0-6,5
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Tápanyag igény számítás
Alapja: talajvizsgálat és levélvizsgálat

N szolgáltató képességet a humusz tartalom alapján, P2O5 és K2O ellátottságot talajtípustól függően értékelünk
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Növénykondicionálók (NPK nagyon alacsony, vagy nincs)  
Levéltrágyák (aminosavak, algakivonatok, mikroelemtrágyák) (NPK 

változó)

Nem kereskedelmi termékek: helyben megtermelt biomassza, 
szervestrágya

Magas szervesanyagtartalmú mérsékelt tápanyagtartalmú termékek 
(komposztok) NPK max 1:1:1

Talajjavítók (huminsav, mész, gipsz, alginit) NPK nagyon alacsony, vagy nincs

Mikrobiológiai termék (N-megkötés, P mobilizáció, gombák, algák, 
gyökeresedést serkentő termékek) (NPK nincs)

Mérsékelt szervesanyag és magas tápanyagtartalmú termékek (granulált 
trágyák: trágyák NPK 3:3:3) 
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Tevékenység Mikroorganizmus 
Nitrogénmegkötés Azotobacter, Azospirillium, Rhizobium fajok

Cellulóz bontása (aerob) Pseudomonas, Cellvibrio, Cellfalcicula, Cellulomonas és Sporocytophaga fajok,

Cellulóz bontása (anaerob) Clostridiumok

Hemicellulóz bontása Aspergillus, Penicillium, Rhizopus fajok, baktériumok és aktinomiceták

Pektin bontása (anaerob) Clostridium felsineum és Clostridium butyricum

Pektin bontása (aerob) Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus, Bacillusasteroporus, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Cladosporium

Lignin bontása Bazidiumos gombák, Bacillusok, Actinomycesek és Streptomycesek

Zsír bontása

Pseudomonas, az Achromobacter és a Flavobacterium valamint az Aspergillus, a Penicillium és az Oidium

mikroszkopikus gombák

Fehérje bontása

Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus cereus var. mycoides, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas putida, Proteus vulgaris, Clostridium fajok, Streptomycesek és a mikroszkopikus gombák 

(különösen a Trichoderma, az Aspergillus, a Penicillium, a Mucor és a Rhizopus fajok

Kitin bontása

Bacillus chitinovorum, Achromobacter sp., Flavobacterium sp. és a Pseudomonas fajok, egyes 

Streptomyces fajok és néhány mikroszkopikus gomba (Aspergillus, Mucor, Trichoderma és Fusarium fajok)

Karbamid bontók Bacillus pasteurii, Micrococcus ureae és Sarcina ureae

Nitrifikáló szervezet Nitrosomonas, Nitrosospira,Nitrosococcus és Nitrosolobus

Nitrátképzó baktérium Nitrobacter winogradskii és Nitrobacter agilis

Denitrifikáló szervezet

Pseudomonas (P.fluorescens, P. aeruginosa, P. tutzeri), Xanthomonas,Achromobacter, Thiobacillus (T. 

denitrificans)

Talaj mikroorganizmusok
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Követendő gyakorlatok: 

➢ Zöldtrágyanövények és takarónövények rendszeres használata (különbség: megszüntetés 
módja)

➢ Alávetések használata (tavaszi gabona vöröshere alávetéssel)
➢ Köztesvetések (bükkönyös tritikálé, rozsosbükköny, zabosbükköny, lóbabos, 

takarmányborsós, szegletes lednekes keverékek)
➢ 20% talajépítő növény, változatos vetésszerkezet

Vetőmagelőállítás (zöldítés nagy területeken zajlik!)
Talajművelő gép megválasztása  (eke és rotáló mozgást végző gépek használatának 
mellőzése)
Forgatás elhagyása
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Nitrogén Biológiai nitrogén megkötés, állati eredetű szerves trágya (friss vagy szárított), hidrolizált
fehérje alapú lombtrágyák, állati eredetű termékek és melléktermékek (vérliszt, 

szaruliszt, tejtermékek)
Kálium Kainit (káliumszulfát, kálisó) fahamu, vinasz, cefre, cefrekivonat
Foszfor Állati eredetű szerves trágya (friss vagy szárított), komposzt, nyersfoszfát, bázikus salak, 

folyamatban van: sztruvit, csont alapú biochar
Calcium Mészkőpor, dolomit, cukorgyári mésziszap, CaCl2 csak almafa esetén!

Magnézium Dolomit, kieserit
Kén Elemi kén, gipsz, Káliumszulfát

Mikroelemek Komplex anyagokban, illetve mono- vagy többösszetevős mikroelemtrágyák
Egyéb 

anyagok
Bioszén, xilitol, humin- és fulvosavak, leonardit

Főbb tápelemek pótlásának lehetőségei
A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1165 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2021. július 15.) bizonyos termékek és 

anyagok ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról
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