
“Hiện nay, khía cạnh quan trọng nhất của
việc bảo tồn thiên nhiên là việc bảo vệ đất.
Nếu chúng ta không ngăn chặn tình trạng
thoái hóa đất, hành tinh này sẽ không còn

thuận lợi cho việc sinh sống của con người.”

Chuyến hành trình 30.000 km
một mình lái xe máy của Sadhguru,
nhằm nâng cao nhận thức và
khởi xướng các chính sách của
chính phủ nhằm phục hồi đất.

Tìm hiểu thêm tại: 

100 Ngày
30,000 km

savesoil.org
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Đất cần hàm lượng hữu cơ để
nuôi dưỡng cây trồng.

Hàm lượng hữu cơ đến từ chất
thải thực vật & động vật.

Chính sách
của 192
Quốc gia

Chất thải từ cây
trồng & động vật

được bổ sung vào đất

Động thực
vật sinh sôi
nảy nở.

Đất trở nên
màu mỡ

Các sinh vật trong
đất sử dụng các
chất hữu cơ, tạo ra
chất dinh dưỡng
cho cây trồng

4000m2 đất biến
thành sa mạc 
- Công ước LHQ về
chống sa mạc hóa 52%

đất nông nghiệp
trên thế giới đã bị

thoái hóa - Sáng
kiến Kinh tế về

Suy thoái Đất

Đất trên thế giới chỉ
có thể nuôi dưỡng
cây trồng trong
60 năm nữa - 
Tổ chức Nông Lương
LHQ 

ngày nay có lượng
dinh dưỡng tương
đương với 1 quả cam
100 năm trước

Hàm Lượng
Hữu Cơ tối thiểu 
3-6% để Phục
Hồi Đất

8 quả cam

Làm thế
nào để

Hồi Sinh
Đất

Thực Phẩm Chất Lượng
 Với Giá Thành Rẻ Hơn 
Ít Biến Đổi Khí Hậu Hơn
Nhiều Đa Dạng Sinh Học Hơn
Giảm Đói Nghèo

Hành
Động
Ngay

Cứ mỗi giây, 

Đất đã chết


