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Igazi áttörés a lombtrágyázásban
A BioAlgával levéltrágyázott repce és õszi kalászosok = tökéletes téli védelem

Élõ algák kal képe sek vagyunk meg szün teti a téli táp -
anyag hi á nyos álla po tot a növé nyek ben, és növény vé -
delmi tekin tet ben is kima gasló érté ket kép vi sel nek –
kezdte Ónodi Tamás a Prolansys Kft. egyik tulaj do -
nosa a beszél ge tést.

Az algák kal jelen leg is zaj la nak kuta tá sok.
Miért érde kes ez a mezõ gaz da ság szá mára?
Több évti zede zaj la nak kuta tá sok az algák kal kap cso -
lat ban, és ezek ered mé nyeit figye lembe véve azt
mond hat juk, hogy lomb trá gya ként való alkal ma zá suk 
indo kolt a jelen legi éghaj lati viszo nya ink között. Az
idõ já rás-vál to zás miatt növé nye ink nagy stressz nek
van nak kitéve. A növé nyek nek külön bözõ fej lõ dési
sza ka sza i ban egyes táp ele mek bõl nagyobb mennyi -
ségre van szük sége, mint amit a talaj ból képe sek fel -
venni. Az algák szer ves táp anya go kat „szin te ti zál -
nak”. Az élõ alga sejt a ter mé szet töké le tes növé nye.
Min den olyan táp anya got, növé nyi hor mo no kat, vita -
mi no kat képes a növé nyek szá mára szol gál tatni,
ame lyekre a szán tó földi kul tú rák nak, gyü möl csök nek, 
zöld ség kul tú rák nak szük sége van. Az algák gyor san
alkal maz kod nak a vál tozó kör nye zeti viszo nyok hoz,
ami állan dó sá got jelent levél trá gya ként való alkal ma -
zá suk kor. Az algák képe sek élet ben maradni szél sõ -
sé gek között is, táp anyag ként szol gálva a növé nyek -
nek. Az algák növé nyi hor mo no kat is ter mel nek a kör -
nye zeti beha tás kivédésére.

Mit érde mes tudni a BioAlgáról?
A Bioalga élõ alga trá gya. A BioAlga egye dül ál ló sága
abban rej lik, – hogy ellen tét ben a mai lomb trá gyá zási
gya kor lat tal, ami kor néhány táp elemre fel dú sí tott
szer vet len anya go kat hasz nál nak – hogy szer ves for -
má ban min den táp ele met, vita mint és nyom ele met
tar tal maz, ame lyekre a növé nyek nek szük sé gük van.
Kima gasló növény vé delmi sze repe van. A BioAlgában
16 féle ami no sav van, ami bõl 8 esszen ci á lis, B-, és
E-vi ta mint, karo tint, folsavat, továbbá N, P, K, fe, Cu,
Zn, Ca, Mn, Mg, B, Se, Ti, V, W-t tar tal maz. A BioAlga
képes min den táp anyag gal ellátni a növényt, és fon -
tos ennek gya kor lati sze repe. A növé nyek a táp anya -
go kat a leg ki sebb ren del ke zésre álló táp elem függ vé -
nyé ben tud ják fel venni. Vagyis ha egy-egy táp anyag -
ból nagy mennyi ség gel lát juk el, de más szük sé ges
táp anyag ok ból kevés van, akkor nem fog tudni
beépülni meg fe le lõen. A BioAlgával meg tud juk szün -
tetni a hiány ál la po to kat, növelve a hasz no su lást. 

Egyre több gaz da ság hasz nálja, a gya kor lati
tapasz ta la tok is iga zol ják mind eze ket?
Az elmúlt évek tapasz ta la tai is azt mutat ják, hogy a
gaz da sági növé nyek, zöld ség kul tú rák, gyü möl csök is
nagyon jól rea gál nak az alga trá gyá zásra, és a gaz dák
szem mel is tapasz tal hat ják a keze lés hatá sát. Gya -
kor lati tapasz ta la tok soka sága áll ren del ke zé sünkre
és büsz kék vagyunk, hogy az idei aszá lyos körül mé -
nyek között is kima gasló aszály tû rés rõl és magas
hoza mok ról szá mol nak be a gaz dák.

Mikor tud ják hasz nálni a gaz dák és hogyan 
a BioAlgát? 
Szán tó földi per me te zõ vel kell kijut tatni. Az õszi ve -
tésû növé nyek tél ál ló sá gát rend kí vül erõ síti. Hor mon -
ter me lése miatt meg védi a rep cét, kalá szo so kat is a
beteg sé gek tõl és a növé nyek töké le tes álla pot ban
tud nak kora tavasszal meg in dulni. Ez ter mé sze te sen
ked ve zõen hat a késõbbi ter més kép zésre és hoza -
mokra is. A szer ves táp anyagok ugyanis folya ma to -
san rendelkezésre állnak.

Vége ze tül mit gon dol arról, hogy mennyire
könnyû az új tech no ló gi á kat, köz tük a BioAlgát
elfo gad tatni a gaz dák kal?
Min den újat bizal mat lan ság gal foga dunk. Viszont meg 
kell, hogy legyen ben nünk a képes ség a meg úju lásra,
hiszen az elmúlt évek alap ján lát hat juk, hogy a ter -
mé szet folya ma tos vál to zás ban van, és a növé nyek
ter mesz té sére leg in kább ható ténye zõk is folya ma to -
san vál toz nak. Ami kor a ter mesz té st befo lyá soló té -
nye zõk vál toz nak, akkor az esz kö ze in ken is vál toz tat -
nunk kell. Ami kor nem tud hat juk, hogy milyen idõ já -
rásra szá mít ha tunk, akkor elõ re lá tóan olyan „esz kö -
zök höz” kell nyúlni, ame lyek kel képe sek vagyunk
eze ket a körül mé nye ket kivédve sta bi lan, magas ter -
més biz ton ság gal ter melni. Pon to san ezért jött létre a
BioAlga, mert alap vetõ célunk, hogy olyan tech no ló gi -
á kat fej lesszünk, ame lyek lépést tar ta nak a gyors vál -
to zá sok kal és szél sõ sé ges kör nye zet ben is képe sek
ugyan olyan ered ményt elérni. Ezért tud juk Török or -
szág ban a medi ter rán és szubt ró pusi terü le te ken is
ered mé nye sen alkal mazni a BioAlgát.
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