
Floracell
növénykondicionáló

Eng.szám:  MgSzH  04.2/2325-6/2011 



2

Mi történt eddig?

A Floracell növénykondicionálót az eltelt három év alatt három különböző megközelítésben próbáltuk ki, 

hogy hatásáról, felhasználási lehetőségeiről minél több, minél szélesebb körű tapasztalatot szerezzünk.

1.  2009-ben elsősorban saját és néhány közeli ismerős kertjében kezdődtek a vizsgálatok . Nagyobb 

mennyiségben szőlő, szilva és őszibarack növények lettek permetezve. A permetezett és a 

kezeletlen növények között tapasztalt, szabad szemmel is jól látható különbségeket a fényképek 

bizonyítják.

A vizsgálat  2010-ben folytatódott. A katasztrofális, évtizedek óta nem tapasztalt esős időjárás miatt a permetezést 

csak jelentős késéssel sikerült elvégezni. Ennek ellenére a kezelt növények jellemzői lényeges pozitív változást 

mutattak a kontroll csoporthoz képest. A vizsgálatok, 

több növényi kultúrával, akkreditált kutató intézetekben 

is folytak. Azzal, hogy Ön részt vesz a módszertani 

együttműködésben, azon felül, hogy jelentős előnyhöz 

és információhoz juthat a későbbi felhasználókkal 

szemben, büszkén mondhatja majd, hogy Ön is 

részese lett egy óriási jelentőségű vállalkozásnak.

•  Szőlőnél 4-5 cukorfok különbséget 

mértünk a mustban.
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• Őszibarack

Őszibaracknál a lekopaszodott fák újra kihajtottak, és finom termést érleltek be.

• Szilvánál a képek magukért beszélnek

Bal oldalt kezeletlen, jobb oldalt kezelt szilvasor
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• Említendő még 

a birsalma, amelynél 

a meg szokott vírusos 

fertő zésnek nyoma 

sem volt.

 Teljesen egészséges birsalma és Floracellel kezelt birsalmafa

  Kezeletlen szőlő és Floracellel kezelt szőlő
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2.  2010-ben végeztettük el, MgSzH által akkreditált kutató intézetben, a gyártási és forgalmazási 

engedély megszerzéséhez szükséges vizsgálatokat, amelyekről magyar és angol nyelvű 

dokumentumok készültek.

Ha emlékeznek, 2010 a mezőgazdaság számára egy katasztrofális év volt. Annyi eső esett, hogy a 

borászok az utóbbi 100 év legrosszabb termését szüretelték, ha egyáltalán érdemes volt leszedniük a 

lerothadt fürtöket.

Ennek ellenére a Floracell több vonatkozásban is értékelhető eredményt produkált az alábbi növényi 

kultúrákban:

• fehér szőlő;

• kék szőlő;

• szilva;

• szója;

• napraforgó;

• cukorrépa;

• őszibarack.

Az eredményekről szóló összefoglalót és az ezekre alapozott felhasználási javaslatot az anyag későbbi 

részében részletesebben is ismertetjük.
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3.  A legérdekesebb kísérlet sorozat a 2011-es évhez és pár tucat vállalkozó kedvű együttműködő 

partnerünk munkájához kapcsolható. Egy módszertani együttműködési megállapodás keretében 

az erre vállalkozók hozzájutottak a készítményhez, és saját kisebb-nagyobb gyümölcsösükben, 

veteményesükben kipróbálhatták azt. A felhasználáshoz, most már bevallhatjuk, hogy szándékosan, 

csak minimális információt adtunk, beleértve a dózist és a felhasználandó mennyiséget, annak 

érdekében, hogy a lehető legkevésbé befolyásoljuk partnereinket véleményük kialakításában. 

Éppen ezért még az akreditált kísérletek eredményét sem ismertettük. Külön meg kell köszönjük 

nekik, hogy ennek ellenére többségében lelkiismeretesen elvégezték a feladatot, és igen hasznos 

tapasztalatokkal bővítették a szerről meglévő ismereteinket.

Mivel zömében nem képzett mezőgazdászokról van szó, így elsősorban szubjektív megítélésükre 

visszavezethető véleményeket kaptunk. Ezek azonban annyira egy irányba mutattak, hogy szinte statisztikai 

értékelésre is alkalmasak lehetnének, ha nagyobb számban állnának rendelkezésre. Három-négy közös 

vonás a legtöbb véleményben megjelent.

• a növények növekedése gyorsabb, erőteljesebb volt

•  betegséggel szemben ellenállóbbnak mutatkoztak, ezért a növényvédő szerekből kevesebbet és 

kevesebbszer kellett kijuttatni. Volt aki egyáltalán nem permetezett, de arra nincs egyértelmű jel, 

hogy a növényvédelmet el lehetne hagyni.

•  megjelent a termésben az íz, ami a bevásárló központokban kapható, tartósított, sokszor ezer 

kilométereket utaztatott gyümölcsökből régóta hiányzik. Mint amit még gyerekkoromban éreztem, 

fogalmazott az egyik résztvevő. Ebből igazi „nagyi lekvárja” készülhet.
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•  talán a legfontosabb és egyöntetű tapasztalat volt, hogy még a krumpli is édesebb volt a kontrollnál. 

Ez a legfontosabb bizonyíték arra, hogy a Floracell a fotoszintézis hatásfokát javítja.

Erre az igen érdekes vizsgálatra támaszkodva döntöttünk úgy, hogy 2012-ben megismételjük ezt 

a módszertani együttműködést, most már szélesebb körben és mezőgazdasági szakembereket, 

gazdálkodókat is bevonva. Döntésünk elsődleges oka, hogy a három év ellenére úgy érezzük, még 

mindig nem rendelkezünk elég tapasztalattal ahhoz, hogy széleskörű használatra forgalmazzuk a 

készítményt. Függetlenül attól, hogy a gyártási és forgalmazási engedély, rendelkezésünkre áll. A Floracell 

hatásspektruma annyira széles, akárcsak a humán alkalmazásban használt Celladamé, hogy ennek 

kitapasztalásához érdemes tovább kutatni, vizsgálni, mert óriási lehetőségeket tartogathat a felhasználók 

számára.

Azért a legérdekesebb véleményekből álljon itt néhány idézet:

„Azt hiszem, mióta szőlőnk van én nem ettem ennyit mint most ebben az évben, nem volt agyon 

permetezve, nem kellett azt lesni, hogy jaj nem rég permetezés volt most ezért most azért nem szedünk 

le semmit.”
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„Van az udvarunkban (sajnos már csak) 2 db Golden alma mióta itt lakunk, annak meg már húsz éve én 

még nem tapasztaltam, hogy egyik fele rózsaszínes legyen, mert most olyan volt. Most lehetne mondani, 

mind, amit a mesében olvasunk, hogy mosolyog az alma.”

„Az íze visszahozta gyermekkorom paradicsom-ízét - ami miatt elkezdtem a kertészkedést. A burgonya 

felszedésekor meglepődtem, hogy milyen sok és ÉDES gumó került elő a földből.”

„ami a legszembetűnőbb, hogy megemeli a termések cukorfokát, valamint, hogy ellenállóbbá teszi a 

növényeinket”

„Augusztus vége felé kezdtük el úgy érezni, mintha történne valami más, a tőkék annyi levelet neveltek 

ki, hogy a fürtök alig látszottak ki, a levelek teljesen egészségesek voltak (a fényképeken amit mellékletként 

küldök, látszik majd az előtte fotókon, hogy betegek voltak), ha megnéztük a fürtöket akkor azt vettük 

észre,hogy gyönyörű egészséges, termésünk lesz”

„Szeptember 23-án állt neki a család a szüretnek, az öregek és a szomszédok már akkor mondták, hogy 

hát ez nem lesz semmi. A mustunk 21 fokos lett, ami ugye vörösbornál tényleg nem semmi, az íze fenséges 

volt, még soha életünkben ilyen édeset nem ittunk, a nyelvünk szó szerint a szájpadlásunkhoz tapadt.”
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„a vegetáció során  túl későn használtam a szert, másodszor a 

2011-es évjárat  rendkívül jó évjárat volt, amúgy is nagyon magas 

cukorfokkal. (Amit a Floracell már nem tudott emelni.)”

„A Floracell szerrel kezelt területeken a termés kis mértékben 

növekedett, minősége is kis mértékben jobb lett, de ez a 

növekedés nem hozott olyan mértékű eredményt, amely a szer 

bekerülési költségét fedezte volna.”

Egy ládába ültetett citromnövény (magról) fejlődését mutatja

a kontrollal együtt!

előtte és utána
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Az alábbiakban ismertetjük a 2010-ben végzett vizsgálati jelentések megállapításait. A vizsgálatok a Fejér 

Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság (MgSzH) intézetben 

készültek. 

A vizsgálatok a következő növényi kultúrákban lettek elvégezve:

• Fehér szőlő (Chardonnay)

• Kék szőlő (Cabernet Saugvignon)

• Szilva (Bluefre)

• Szója (Rustica)

• Cukorrépa (Gundula)

• Napraforgó (Neoma)

• Őszibarack (Mirelle)
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Cabernet Saugvignon szőlő

A vizsgálat Agárdon, egy jól beállt, jó kondícióban lévő kékszőlő 

állományban állították be.  A kezeléseket nagynyomású permetezővel, 

a fürtzáródás végén, zsendülés elején végezték. A későbbiekben is a 

kezelt és a kezeletlen parcellák azonos növényvédelemben részesültek. 

A kezelések szemmel látható változásokat nem okoztak, az érés 

gyorsaságát nem befolyásolták. Szüretkor termésmérést végeztünk és a 

kipréselt mustból cukor, valamint savtartalmat mértünk. Az eredményekből 

látható, hogy ezen a jó tápanyag-szolgáltató talajon, az adott év speciális 

éghajlata mellett a Cabernet Saugvignon kékszőlő fajtában az egy 

alkalommal elvégzett kezelések közül csak a Floracell 1,0 l/ha-os adagja 

növelte szignifikánsan a szőlő cukortartalmát. A készítmény 0,6 l/ha és 

1,2 l/ha-os nem okozott szignifikáns különbséget.

Fitotoxikus hatás:

Fitotoxikus tünetek nem voltak.

Javaslat:

A Floracell készítmény tenyészidőben az egyszeri alkalmazás esetén kékszőlőben az 1,0 l/ha adag 

javasolható.  A készítményt 600 l/ha permetlé kijuttatásával, apró cseppekben kell kipermetezni.
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Chardonnay szőlő

A vizsgálatok Agárdon, egy jó tápanyagellátottságú jó kondicionáló 

ültevényen végezték, ahol a talajtípus mészlepedékes csernozjom volt. A 

terület tulajdonosa a növényvédelmet szakszerűen, a szer rotációt betartva 

végezte. Szürkepenész fertőzés csak a betakarításkor keletkezett, amely 

minden parcellát érintett.

A kezeléseket fürtzáródás után, zsendülés kezdetén végezték. A 

későbbi időpontokban szemmel látható eltéréseket nem tapasztaltak.

Betakarításkor a parcellák között a terméseredményekben kicsi 

különbségek voltak, amelyek a 4,7% CV érték miatt nem voltak szignifikánsak. 

A minták cukortartalom mérése az alacsony CV% miatt már megbízható 

különbséget adott. A Floracell 1,0 l/ha-ja 6,2%, a szer 1,2l/ha dózisa pedig 

4,5% növekedést jelentett. A Floracell 1,0 és 1,2 l/ha adagja már nagyon szoros összefüggést mutat, a 

növekedés már 1%-os valószínűségi szinten is szignifikáns. A Floracell 0,6 l/ha dózisa és a cukortartalom 

növekedése között az összefüggés laza, csak P10%-os szinten igazolható.

A savtartalom változásában csak tendenciaszerű, de nem szignifikáns eltérések vannak.

Fitotoxicitás:

Fitotoxikus tünetek nem voltak.
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Javaslat:

A Floracell 1,0 vagy az 1,2 l/ha-os adagja sikeresen alkalmazható főleg a szőlő cukortartalmának 

növelésére. A fürtzáródás után a készítményt 600 l/ha permetlé felhasználásával, 3 bar nyomáson apró 

cseppekben kell kijuttatni.

Cukorrépa

A vizsgálatot Enying-Ágoston pusztán, az Enyingi Agrár Zrt. területén 

végezték. A vizsgálat helyszíne egy tápanyaggal jól ellátott, szerves-

trágyázott mészlepedékes csernozjom terület volt.

Az állományt három alkalommal gyomirtották (az első kezelést kelés előtt, 

majd kétszer kelés után). A későbbiekben kapálták a területet, részben a 

később megjelenő gyomok ellen, részben talajlazítás miatt. Az állományban 

rovarkártevő és gombabetegségek ellen is védekeztek. A kísérleti terület 

azonos növényvédelemben, illetve állományművelésben részesült.

A kísérleti kezelések elvégzése után szemmel látható különbséget 

nem tapasztaltunk. A kísérlet bontásakor, teljes parcella betakarításnál 

azonban a termésmennyiségben már mérhető különbségek voltak. 

A kezeletlen kontrollhoz képest a kísérleti szerek 2,8-3,6%-os termésnövekedést okoztak.
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A 0,6 l/ha és az 1,0 l/ha-os dózis esetében 1%-os valószínűségnél, az 1,2%-os  dózisban alkalmazva 

pedig 5%-os szinten volt szignifikáns növekedés. 

A minőségjavulás mértéke(cukortartalom növekedés) a Floracell 1,0 l/ha esetén 2,6%,  A Floracell 1,2 l/

ha-os adagjával történő kezeléskor 3,4%-os volt.

Ezek a növekedések 1%-os valószínűségi szinten szignifikánsak voltak.

Fitotoxicitás:

Fitotoxikus hatás nem volt.

Javaslat:

A Floracell 1,0 és 1,2 l/ha-os adagja a cukorrépa sorzáródásakor történő kijuttatással részben 

terméknövekedést, de főként minőségi javulást okozott. Méréseink szerint a javulás szignifikáns 

különbséget mutatott.

A gazdaságosság figyelembe vételével a Floracell 1,0 l/ha-os adagját javasoljuk, 200-300 l/ha permetlé 

felhasználásával a készítményt apró cseppekben, 3 bar nyomáson, TeeJet 11004 vagy hasonló paraméterű 

szórófejjel kijuttatni.
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Őszibarack 

A vizsgálat egy Székesfehérvár melletti őszibarack ültetvényen 

végezték. A gyümölcsös jó kondícióban lévő, viszonylag fiatal telepítés 

volt. A terület jó tápanyag ellátottságú mészlepedékes csernozjom talaj 

volt. Az ültetvény növényvédelmét szakszerűen végezték, kontakt és 

felszívódó készítményeket váltogattak. A gyomirtást mechanikai úton 

végezték. A kontroll és a kísérleti szerekkel kezelt parcellák azonos 

növényvédelemben részesültek.

Betakarításkor termésmérést végeztünk (10 fa/parcella átlaga,) majd 

laboratóriumokból-mintákból megállapították a gyümölcs cukortartalmát 

és savasságát.

Az eredményeket F próba alapján dolgozták fel. Az eredményekből 

látható, hogy a Floracell készítmény 0,6;1,0; és 1,2 l/ha dózisban 3,6-3,8%-kal növelte a kontrollhoz 

képest a termés mennyiséget. Ez a mérték számítások szerint szignifikánsnak bizonyult. 

A cukortartalom mérésében is a Floracell 1,0 és 1,2 l/ha dózis alkalmazásakor is szignifikáns növekedés volt.

Az 1,0 l/ha-os adagnál a növekedés megbízhatóbb, az összefüggés (kezelés és cukortartalom között) 

P5%-os szinten is igazolódott. Az 1,2 l/ha esetén P10%-os szinten állapítható meg a pozitív hatás.

A gyümölcs savasságban kis mértékben csökkent, az 1,0 és az 1,2 l/ha dózisú kísérleti készítményekkel 

kezelt parcellákon kapott érték valamivel a konfidencia határ alá süllyedt, tehát szignifikáns.
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Fitotoxicitás:

Fitotoxikus tünetek nem voltak.

Javaslat:

A Floracell 1,0 és 1,2 l/ha-os adagban a termés mennyiségének növelésével, illetve minőségének 

javítására sikeresen felhasználható az őszibarack termesztésben. A készítményt a gyümölcsnövekedés 

időszakában, 600 L/ha permetlé felhasználásával, apró cseppekben kell kijuttatni

Szója

A vizsgálatokat Kápolnásnyéken az MgSzH kísérleti területén végeztük.

A terület egy jó tápanyag szolgáltató képességgel rendelkező mészlepedékes 

csernozjom talaj. A vizsgálati területen kelés előtt csupán gyógy irtást 

végeztünk, más növényvédelmi beavatkozásra nem volt szükség. A kezeléskor 

a szója idősebb egyedei a hüvely megjelenései (BBCH 69), a fiatalabbak pedig 

a virág megjelenés (BBCH 60) fenofázisban voltak. A kezelést követően a 

tenyészidőszak folyamán szemmel látható eltéréseket nem tapasztaltunk. A 

betakarításkor teljes  parcella betakarítást végeztünk. A kezeletlen kontrollhoz 

viszonyítva 2,4-5,4%-os terméstöbbletek jöttek ki, azonban elég laza 

megbízhatósággal csak a Floracell 1,0 l/ha nyújtott 10%-os valószinségi szinten 
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szignifikáns terméstöbbletet. A szójaminták laboratóriumi vizsgálataiban is a Floracell 1,0 l/ha-os adagja adott 

fehérjetartalom növekedést. Az a növekedés már 1%-os valószínűségi szinten is a számítások alapján igazolható.

Fitotoxicitás:

A kelések utáni tenyészidőszakban fitotoxikus tünetei nem voltak.

Javaslat:

A Floracell 1,0 l/ha-os adagja kedvezően befolyásolja a szója minőségét. A szert a generatív fázis kezdetén 200-

300 l/ha permetlé felhasználásával, 3 bar nyomáson, TeeJet 1004 vagy hasonló szórófejjel javasoljuk kijuttatni.

Szilva

A vizsgálatot Agárdon egy jó kondícióban lévő ültetvényben 

állították be. A terület talaja mészlepedékes csernozjom. A termelő a 

növényvédelmet nagy gondossággal végezte, a tenyészidőszakban a 

rovar és a gombabetegségek ellen 9 alkalommal, kontakt és felszívódó 

készítményekkel, jó szer rotációban végezte.

A kísérleti és a kontroll területek azonos növényvédelemben részesültek. 

A kezeléseket a gyümölcsméret 60-70%-os kifejlettségekor végeztük.

Már kijuttatáskor tapasztalták, hogy ez a fajta szilva kis gyümölcsei 

nagyon viaszosak, a levelein is vastag kutikula réteg alakult ki, kérdéses 

volt az, hogy a készítmények adalékanyag nélkül fel tud e szívódni.
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Betakarításkor a terméseredmények között ugyan volt 2,2.2,3%-nyi különbség, azonban az eltérések 

nem szignifikánsak.

A Floracell 1.0 és 1,2 l/ha dózisa csupán tendenciaszerű növekedést okozott. A cukortartalomban is 

csak 1% alatti eltérések voltak, amelyek nem szignifikánsak. A termés savtartalma a Floracell 1.0 l/ha 

adagjában 6.5%-kal nőtt, azonban a 7.4%-os érték miatt ez az eltérés nem szignifikáns.

Fitotoxicitás:

Nem volt fitotoxikus tünet.

Javaslat:

A Floracell készítményt szilvában egyszeri alkalmazás esetén 1,0 l/ha adag javasoljuk kijuttatni. 

A készítményt 600 l/ha permetlé mennyiséggel, apró cseppekben kell kipermetezni. Viaszos, illetve 

vastag kutikulával rendelkező szilvafajta esetében adalékanyag használata szükséges.

Napraforgó

A vizsgálatot Kápolnásnyéken az MgSzH kísérleti területén végezték. A terület egy jó tápanyag szolgáltató 

képességgel rendelkező mészlepedékes csernozjom talaj. A vizsgálati területen kelés előtt csupán 

gyomirtást végeztek, más növényvédelmi beavatkozásra nem volt szükség. A kezeléseket a tenyészőkúp 

kialakulása után végezték. A kísérleti készítmények szemmel látható különbségek a tenyészidőben nem 
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voltak. Betakarításkor, termésméréskor ugyan voltak különbségek,

(1,6-3,1%), azonban a részeredmények szórása miatt (CV%), ezek 

az eltérések nem voltak szignifikánsak. A minták feldolgozásakor az 

olajtartalomban már nagyobb különbségek voltak. 

A Floracell 1,0 l/ha dózisban alkalmazva 5,6%, 1,2 l/ha adag esetén 

pedig 4,8% olajtartalom növekedést okozott.

Fitotoxicitás:

Fitotoxicitás nem volt.

Javaslat:

Gazdasági szempontokat is figyelembe véve a Floracell 1,0 L/ha-os adagját javasoljuk a napraforgó 

olajtartalom növelésére. A készítményt 250-300 l/ha permetlé felhasználásával, 3 bar nyomáson  TeeJet 

11004 vagy hasonló paraméterű szórófejjel ajánlott kijuttatni.
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A Floracell készítménnyel végzett vizsgálatok 
összefoglalása

A Floracell a növények életfolyamatait befolyásoló készítményt több kultúrában illetve helyszínen 

vizsgáltuk. A szert egy alkalommal a növények generatív fázisában alkalmaztuk.

A vizsgálat három dózist (0,6 l/ha, 1,0 l/ha, 1,2 l/ha hatását elemeztük. a vizsgálatok a leglényegesebb 

paraméterekre terjedtek ki, így a termés mennyiségére és az adott fajra jellemző 1 vagy 2 minőségi 

paraméterére.

A vizsgált kultúrák szántóföldi növények és gyümölcsfélékben:

• cukorrépa

• szója

• napraforgó

• őszibarack

• szilva

• fehér szőlő

• kék szőlő
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A vizsgálatok kultúránként 6 ismétlésben történtek. Az eredmények megbízhatóságát biometriai 

módszerrel úgynevezett F-próbával elemeztük. Amennyiben valamely paraméter a konfidencia negatív 

vagy pozitív irányban meghaladta, azt szignifikánsnak tekintettük. tehát az eltérés nem véletlen, hanem a 

kezeléshatásnak tudható be.

Növénykultúrák nem azonos módon reagáltak a készítményre, illetve annak dózisaira. Néhány növénynél 

csak a minőségi paraméterekben tapasztaltunk változást. A szilva esetén ki kell emelni, hogy az adott 

fajta nagyon viaszos felülettel rendelkezett. Lehetséges, hogy a készítmény nagy része be sem jutott a 

szövetekbe.

A vizsgálatok 2012-ben tovább folytatódnak, más kutató intézetek és egy újabb módszertani 

együttműködés keretében, kiskert tulajdonosok, gazdálkodók bevonásával. Kérdéseiket, hozzászólásukat 

kérjük, küldjék az info@celladam.hu Szász Tibor részére, aki válaszol a feltett kérdésekre.

Kedves Leendő Partnerünk!

A következőkben a Celladam Csoport eddigi eredményeit mutatjuk be, a rákkutatásban, gyógyításban és 

megelőzésben. Reméljük, hogy az olvasóban kialakul egy olyan átfogó kép a jövő tennivalóira vonatkozóan, 

amelyben a talaj-, növény-, állat- és humánegészségügy egységes rendszer az élővilág alkotta piramison 

belül. A piramis egyensúlyi zavarai, mind a természeti, mind a épített környezetben köszönnek vissza az 

orvosi rendelőkben és a kórházak intézményeiben.
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Kedves leendő Partnerünk!

A Celladam, mint fogalom több mint harminc éve került a köztudatba. Érkezése nem kis hullámokat 

kavart az akkori szocialista rendszer, fogalmazhatnánk úgy, állóvizébe.

A velem egyidősek emlékezhetnek az akkor divatos Vitray műsorokra, amelyek közül többen is 

szerepelt Kovács Ádám, a feltaláló. Rádió és TV műsorok, újságcikkek, publikációk sokasága foglalkozott a 

témával, sőt három könyv is íródott róla. A hullámok felgyűrűztek egészen az akkori politikai rendszer csúcsáig.

A legtöbb embernek a rák és a rákellenes készítmény jut eszébe, ha a Celladam szót meghallja. Pedig 

a Celladam legnagyobb „hibája”, amely miatt akkor és azóta is a hivatalos onkológus szakma, valamint 

a gyógyszerlobbi legnagyobb ellenállását élvezi, az hogy a Celladam nem egyszerűen egy készítmény, 

vagy esetleg több készítmény, hanem egy komplex megközelítése az egészségben tartás és a gyógyítás 

fogalmának és mibenlétének. A Celladam egy filozófia, amely a környezet, és környezet védelmének a 

jelenleginél sokkal szélesebb körben való értelmezésével és tudatos előtérbe helyezésével kiutat mutat abból 

a jelenlegi csapdából, amely abból keletkezett, hogy nagyrészt az emberi tevékenységnek köszönhetően, 

az utóbbi száz évben olyan károkozás történt, amelyet a természet egyre inkább képtelen kompenzálni. 

Felborulni látszik az a kényes egyensúly, amely az eddig stabilnak látszó környezetünket fenntartotta. 

Megbomlottak annak az élővilág alkotta piramisnak az alapjai, amelynek csúcsán az önmagával túlzottan 

elfogult emberi faj trónol, és a fenyegetés kézzelfoghatóvá vált a mindennapokban is.

A Celladam filozófia alapelve a környezetvédelemben is hasonló, mint a rákgyógyítás területén. Tüneti 

kezeléssel, de főként pusztítással /lásd kemo- és sugárterápia, erdőirtás, levegő, víz, szemétszennyezés/ 

nem lehet gyógyítani sem az emberi szervezetet, sem természeti környezetünket.
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A Celladam filozófia, mint környezetvédelmi, egészségmegőrző és betegség megelőző rendszer 
az alábbi elemeket foglalja magába:

1.  Egy szinte magától értetődő, elméletileg és gyakorlatban is igazolható tézist a rákos 

megbetegedések /és még sok egyéb betegség/ kialakulásának közös gyökérzetéről. Ennek az 

elméletnek a központi eleme annak az információs hálózatnak a megléte, amely többek között a 

sejtek közötti kommunikációt hivatott szolgálni. Az elmélet szerint ennek a hálózatnak a sérülése 

vezethet oda, hogy információ hiányában a sejtek kórosan szaporodni kezdenek, illetve az 

eredeti programjuktól eltérően nem pusztulnak el. Kezdetektől az volt a feltételezés, hogy a 
rák nem a sejt betegsége, hanem a szöveti szerveződés zavara. Az élővilág létezésének 
alaptörvénye a szaporodás. A szöveti környezetből kiszakadt sejt ennek a törvénynek 
engedelmeskedve viselkedik.

2.  Egy vizsgálati módszert /Celladam teszt/, amely a vérből, szervezeten kívül, in vitro, képes kimutatni 

ennek a hálózatnak nemcsak a meglétét, de a normálistól eltérő állapotát is. A hálózat állapotából 

következtetéseket lehet levonni az immunrendszer állapotára vonatkozóan. Az immunrendszer 

állapota pedig egyenes összefüggést mutat a daganatos megbetegedések kialakulásával.

3.  Olyan készítményeket /Celladam és Vitacell néven/, amelyek a tapasztalatok és az eddigi 

kutatások alapján képesek befolyásolni többek között ennek a hálózatnak az állapotát, 

képesek helyreállítani a hálózatnak sérüléseit, ezáltal pozitív irányba befolyásolni a szervezet 

védekező képességét, növelve ezáltal a már kialakult betegségből való gyógyulás esélyét is.
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4.  Egy olyan egészségmegőrző filozófiát, amely különböző alternatív energiatermelési módszerek, 

környezetkímélő technológiai megoldások kifejlesztésével és alkalmazásba vételével kívánja 

csökkenteni azokat a káros környezeti terheléseket, amelyek nagymértékben felelősek a 

természet, és ezen belül az emberek egészségének rombolásáért.

5.  Végül, de nem utolsó sorban mindezeket egy olyan rendszerben képzeli el, amely megfelel a 

Megelőzés-Felismerés-Gyógyítás hármas követelménynek, amelyet a jelenleg ismert módszerek 

közül összefüggésében egyik sem képes teljesíteni.

A Celladam csoport, Kovács Ádám vezetésével nem csak elméleteket gyárt, hanem filozófiája minden 

elemét megvalósítható, vagy már megvalósított, de nem kellő mértékben hasznosított valós tartalommal 

tölti meg. Az első három pont a Celladam gyógyászati rendszert fedi le. A negyedik pontban kellene 

felsorolni mindazokat a technikai újításokat, találmányokat, amelyek szintén a környezet védelmét, ezáltal 

az emberi egészség megőrzését szolgálják. Hogy csak néhány fontosat említsek: elektronikus gépkocsi 

gyújtás, biogáz reaktor, gázmotor, biotrágya gyártás. Ebbe a körbe tartozik az a, talán nem túlzás ha azt 

mondom, szenzációs készítmény, szabadalom, amely miatt most Ön a kezében tartja és olvassa ezt a 

kis füzetet.

A Celladam készítmények humán területen történő alkalmazásával szinte már egy időben felmerült 

a kérdés, hogy ezeknek vajon milyen hatása lehet a növényekre és az állatokra. Állatok esetében ez a 

kérdés hamar eldőlt és kiderült, hogy a humán szervezetre gyakorolt hatás állatoknál is hasonlóképpen 

jelentkezik.

Növények esetében, a humán alkalmazás elsőbbsége miatt hosszú ideig nem történt komolyabb 
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előrelépés, illetve a kutatások ezen a területen késtek. Néhány éve került előtérbe ismét ez a terület, miután 

egyre világosabbá vált, hogy a romló általános egészségi állapotnak nem kis mértékben lehet okozója a 

nem megfelelő táplálkozás, illetve az élelmiszeriparban felhasznált alapanyagok beltartalmának hiányos 

volta, elsősorban vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek tekintetében.

A vizsgálatok már a kezdetek óta azt mutatták, hogy a Floracell valami fantasztikus hatást produkál ezek 

esetében is, ami számunkra nem volt teljesen meglepő, hiszen a szöveti szerveződés, mint az élő szervezet 

alapfunkciója, a növényekben is hasonló módon működik, mint a magasabb rendű élőlényekben. Viszont, 

ha ezen a szinten javulás érhető el, az ki kell hasson a további, mondhatnánk kevésbé alapvető funkciókra 

is.  A leglátványosabb változás a fotoszintézis hatásfokának javulásában mutatható ki. Mint nyilván Ön is jól 

tudja, a növények a légkör széndioxid tartalmának lekötésével, napenergia és víz segítségével, egyszerű 

cukrot állítanak elő, miközben az emberi /és más/ élethez nélkülözhetetlen oxigén szabadul fel. Az egyszerű 

cukor pedig szintén egy alapfeltétel a további, bonyolultabb szerkezetek előállításához. Ez a hatásfok 

javulás legegyszerűbben a gyümölcsök /pl. szőlő must/ cukorfokának növekedésében mutatható ki.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az egészségben tartás széles tartománya átfogja a talajvédelemtől, 

az ember egészségben tartásáig mindazon területeket, amelyek környezetvédelmét szolgálnunk kell.

Az alábbiakban azokat a képeket mutatjuk be, amelyek a rákkutatás egy-egy jelentősebb eredményeit 

jelentették és jelentik.
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Ráksejt lézermikroszkópos képe (kezeletlen)

Fibroblaszt sejt (egészséges)

Ráksejt lézermikroszkópos képe (Celladammal kezelt)

Fibroblaszt sejt

(MC29 vírussal malignusan transzformált)

Fibroblaszt sejt
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Celladam teszt (egészséges)

Fibroblaszt sejt (Celladammal "helyrehozott") 

Celladam teszt (kóros)

Celladam termékek
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Kovács Ádám Művek,
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