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A Bioalga algatrágya forradalmasítja a levéltrágyázást
A szubt ró pusi és medi ter rán terü le te ken is hasz nál ják. Megjelenése hatal mas vál to zá so kat hozott, hiszen ez az egyet -
len levél trá gya, amely pon to san a növényt ért hatá sokra rea gál, kivédve ezzel a stressz követ kez té ben fel lépõ ter -
més ki esést.

Köze led nek az õszi vetésû növé nyek kora tava szi lomb -
trá gyá zá sai. Az elmúlt évek egy siker ter méke, a Bioalga
hasz ná la tá val hazánk ban is már 800 gaz da ság szá mára
vált tapasz ta lattá, hogy aszály vagy más szél sõ ség ese -
tén is ter vez he tõen biz to sít ha tóak a kívánt hoza mok. A
Bioalga tit ká ról kér dez tük Rezsek Atti lát, a Prolansys
Kft.-tõl.

Miért haté ko nyabb az alga trá gyá zás a hagyo má nyos 
lomb trá gyá zás hoz képest? Mi a Bioalga titka?
– A Bioalgával élõ algá kat jut ta tunk a növé nyekbe. Attól
több, hogy a Bioalga algái a kör nye zeti vál to zá sokra és a
növé nye ket ért külsõ stressz ha tá sokra rea gálva ter mel -
nek növé nyi hor mo no kat és vita mi no kat, ami no sa va kat,
ásvá nyi anya go kat biz to sí ta nak a növé nyek nek. A nedv -
ke rin gésbe kerül nek az algák, ezért képe sek min den sej -
tet ellátni a szük sé ges ele mek kel. Ezál tal pótol ják a
hiányzó ele me ket, és a növény hoz zá fér min den nyom -
elem hez, amire szük sége van. Ráadá sul nem kell attól
tar ta nunk – mint egyéb sze rek ese té ben –, hogy hasz no -
sul-e, és milyen mér ték ben. A tel jes tenyész idõ szak ban
ren del ke zésre áll, vagyis akár mi kor lép fel igény a
növény részé rõl. Emel lett magas a klo ro filltartalma. Egy
olyan idõ sza kot élünk az elmúlt évek ben, ami kor kiszá -
mít ha tat lan, hogy milyen körül mé nyek vár ha tóak, így fel
sem tudunk rájuk készülni. Való já ban az algák kal olyan
levél trá gyát biz to sí tunk, amely egye dül ál lóan – elté rõen
az eddigi gya kor lat tól – rea gál a kör nye zeti hatá sokra.
Mikor is lenne fon to sabb a Bioalga alga trá gya és annak
jótékony hatásai, mint akkor, amikor a körülmények
kiszámíthatatlanok, és fogalmunk sincs, mire készüljünk!

Gaz dák tapasz ta lata sze rint azon túl, hogy szer ves
for má ban min den táp anya got biz to sí ta nak vele,
növény vé del mi leg is hasz nos. Mon dana errõl néhány 
szót?
– Nagyon sok beteg ség oka a hiány ál la pot: ami kor a
növény nem jut hozzá bizo nyos táp anyag ok hoz, vita mi -
nok hoz, ásvá nyi anya gok hoz. Ez már önma gá ban is
gyen gébb immun ál la po tot ered mé nyez, ami pedig fogé -
ko nyabbá teszi a növé nye ket a beteg sé gekre. A beteg sé -
gek másik oka a gom bás, bak te ri á lis, víru sos fer tõ zés.
Min den eset ben kulcs kér dés a táp anyag ok kal való ellá -
tott ság. Az immun rend szer épí tõ kö vei a táp anyagok. Így
akkor, ha min den táp anyag ren del ke zésre áll, és stressz
éri a növényt, akkor annak meg fe le lõen rea gálni is tud a
táp anyagok hoz zá fér he tõ sége miatt. A Bioalgával szer -

ves for má ban min den táp anya got, 16 féle ami no sa vat,
karo tint, folsavat, B- és E-vi ta mint, élet ta ni lag fon tos
ele me ket (N, P, K, Fe, Cu, Zn, Ca, Mn, Mg, B, Se, Ti, V,
W) is bevi szünk a növé nyekbe. Ezzel növény vé delmi
tekin tet ben is sokat segí tünk, hiszen az immun erõ sebb
növény ese té ben nem kell ter més ki esés tõl tar tani, és
lénye ge sen kisebb növény vé delmi költ ség gel szá mol ha -
tunk. A mögöt tünk álló évek ezt egy ér tel mûen iga zol ták
is, amire erõ tel je sen növekvõ part neri körünk az igazi
vissza iga zo lás. 

A Bioalga az utóbbi évek szél sõ sé ges idõ já rási vál to -
zá sai között is ugyan olyan haté kony ság gal alkal -
maz ható?
– Sõt! Nap ja ink ban vált iga zán fon tossá. A jelen kor szél -
sõ sé gei kihat nak a ter més ered mé nyekre. Ha aszály van,
ter més ki esésre, ha sok esõ, akkor a beteg sé gek foko zott
jelen léte miatti ter més ki esé sekre szá mít ha tunk. Mivel
tala ja ink is egyre rosszabb álla pot ban van nak, ezért
maga sabb hoza mok kal sem tud juk min den eset ben a
kiesést ellen sú lyozni, ezért fon tos, hogy olyan esz kö zö -
ket hasz nál junk, ame lyek kel képe sek vagyunk ilyen
körül mé nyek között is biz tos hoza mok kal ter melni. A
Bioalgának azért van ebben óri ási sze repe, mert az algák
maguk is növé nyek, viszont egye dü li ként képe sek táp -
anya go kat elõ ál lí tani. Ugyan azokra a táp anyag okra van
szük sé gük, mint nagyobb „tár sa ik nak”. Eze ket saját
maguk ban fel is épí tik, ezért vol tak képe sek évmil li árdok
óta fenn ma radni, és ezért bír ják a leg na gyobb szél sõ sé -
ge ket. Ezt tud juk hasz nálni a növény ter mesz tés ben, és
ebben tudunk segíteni a gazdaságoknak, a technológián
kívül a tapasztalatainkkal is támogatva mindenkit.

Mikor jut tas suk ki a Bioalgát?
– Rep cé ben és búzá ban is kora tavasszal szán tó földi per -
me te zõ vel egy sze rûen kijut tat hat juk. A rep cé ket nagyon
meg in dítja, és hozam fo kozó; búzák ese té ben a
beltartalmat javítja, ami bevé tel nö velõ hatású, vala mint
meg védi beteg sé gek kel szem ben. A tava szi veté sûek
ese té ben pedig akkor jutas suk ki, ami kor kellõ levél fe lü -
let tel ren del ke zik a növény. A kuko rica aszály tû ré sét
rend kí vüli módon erõ sít jük vele, így hasz nálni kell! Kiin -
dulva a folya ma tos fel me le ge dés bõl, sokat teszünk azért, 
hogy ne legyen ter més ki esé sünk.
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