
  A JELENLEGI MEZŐGAZDASÁGI TECHNOLÓGIÁK TÖBBSÉGE
KALIBRÁLATLAN VAGY HAMISAN KALIBRÁLT, AMI ÓRIÁSI KÁROKAT OKOZ

MAGYARORSZÁGNAK, MIKÖZBEN GAZDAGÍTJA  A VEGYSZERES 
     KÖRNYEZET- ÉS EGÉSZSÉG KÁROSÍTÁS HASZONÉLVEZŐIT!   

NÖVÉNYTERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAIT ÉLŐ NÖVÉNYEKKEL,
„VÍZUÁLIS ANALIZÁTORKÉNT” KÖZVETLENÜL MEGJELENÍTŐ, „ANTIRANDOM MONITOR”:  

     A talaj  anyagait  mérés,  s  a  növény  anyagait  mérés  együttesen  is  alkalmatlan  annak
megállapítására,  hogy  valójában  milyen  talaj-  és  növénykezelési  technológia  eredményezhet
talajtermékenység védelmet és egészséges növényeket. Hogy miért? Például ezek miatt: 1. A talaj
anyagait talajmintákon mérés a növény által igénybe vett talajtérfogat kis részére vonatkozik. 2. A
laboratóriumi műszerek mást érzékelnek, mint az élő növények. 3. Az élő növény helyett a holt
növény élettelen anyagait méri az anyagvizsgáló laboratórium. 4. Az élő növényről az élettelen
növény minták a kis  méretük miatt  is  pontatlan adatokat  szolgáltatnak.   5.  A hiányos kezelési
variációs  zavarosított  (randomizálásos)  mezőgazdasági  kísérletek  teljességgel  alkalmatlanok  a
talaj-  és  növény minta  mérési  adatok jelentésének a pontos  kalibrálására.  6. Ellenőrizhetetlen
elméletek  alapján kiterjesztik  a  nem vizsgált  növényekre,  nem vizsgált  területekre  és időjárási
viszonyokra  is  a  hiányos  mintavételeken  és  kalibrálatlan  mérési  adatokon  alapuló
megállapításokat. 

     A növénytermesztési  technológiák  tényleges  hatásai  megjelenítéséhez  és  a  technológiák
optimalizálására  növényekből  kialakított  vizuális  analizátor  monitort  fejlesztettem  ki.  Az  élő
növények  közvetlenül  monitorozzák  az  általuk  igénybe  vett  teljes  talajteret.  Az  ilyen  „élő
monitorokat”  a  méréstudományi  találmányaimban,  nemzetközi  szabadalmaimban  is  szereplő
sokváltozós  harmonikus,  szimmetrikus,  zavarmentesített  „GTS-Antirandom”  méréseket  tervező,
vezérlő és kiértékelő software-eim és létesítmény terveim alapján lehet kialakítani, lásd melléklet-
1. Szabadföldi megvalósítása GPS vezérelt munkagépekkel és videózó drónokkal automatizálható.
Fóliaházban  is  könnyen  megvalósítható,  lásd  a  növényekkel  megjelenített  összefüggéseket  a
stressztolerancia-ellenőrző fóliaházas létesítményben (melléklet-2 és -3.).     

    Sajnos  a  vegyszer  hatás  ellenőrzés  ellehetetlenítésével  kapcsolatos  vegyszergyártói  stb.
érdekek  és  a  pályázati  pénzek  elosztásával  kapcsolatos  korrupciók  évtizedek  óta  sikeresen
akadályozzák a mezőgazdasági technológiák hatásait a fenti módon ténylegesen ellenőrzést is. 
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