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  Új válasz a kihí vá sokra
  Huminsavval és élõ algákkal a tartósan eredményes mezõgazdaságért

Hatal mas kihí vás elõtt áll az ága zat, mert az idõ já rás okozta gyors vál to -
zá sok arra ösz tö nöz nek ben nün ket, hogy újra ér té kel jük ter mesz tés tech -
no ló giai „meg szo ká sa in kat” és beve zes sünk olyan új tech no ló gi á kat,
melyek kel képe sek leszünk uralni ezt a folya ma tot. A jelen legi mezõ gaz -
da ság nem tud lépést tar tani a ter mé szet ben zajló vál to zá sok kal. A jelen -
legi növény ter mesz tés nem képes fel venni a ver senyt a kör nye zeti
ténye zõk folya ma tos vál to zá sá val. A kér dés adott: Mit tegyünk? 

Valami vál to zik…
Egyre több helyen olvas ha tunk a
növény ter mesz tést befo lyá soló
kör nye zeti ténye zõk drasz ti kus
vál to zá sa i ról, és szin tén egyre job -
ban tapasz tal juk meg gaz da sá ga -
ink ban is ezek nek a vál to zá sok nak
a ked ve zõt len hatá sait. Míg tavaly
a túl sok csa pa dék okozta prob lé -
mák tól, addig idén az aszály
okozta károk tól szen ve dünk. El
kell fogad nunk azt, hogy valami
meg vál to zott, és meg kell újul -
nunk, ellen kezõ eset ben nem fog -
juk tudni uralni a vál to zá so kat.
Vagyis itt az ideje kilépni a „mi így
szoktuk csinálni” szemléletbõl.

Írá sunk kal igyek szünk rávi lá gí tani
a jelen kori ter me lés leg na gyobb
„csap dá ira”, veszé lye ire és gya -
kor lati meg ol dá sok kal szol gálni
arra, hogy miben szük sé ges vál -
toz tat nia a jelen kor ter me lõ jé nek
annak érde ké ben, hogy az idõ já rás 
vál to zá sok között is sta bi lan,
hosszú tá von kiszá mít ha tóan, gaz -
da sá gi lag ered mé nye sen, nye re -
sé ges sé gét megõrizve tudjon
termelni.

Prob lé mák a jelen legi 
növény ter mesz tés ben
A mai szán tó földi növény ter mesz -
tési gya kor lat alap ve tõen szer vet -
len anya gokra épül. Mûtrá gyá kat

hasz nál a táp anyagok pót lá sára,
gyom irtó vegy sze re ket a gyo mo -
so dási prob lé mák meg ol dá sára,
növény védõ sze re ket a beteg sé -
gek ellen, talajfertõtlenítõket, per -
me te zõ sze re ket a növény kul tú rák
levél ze tén keresz tüli táp anyag
pót lá sára. Mind eze ket viszont
szin te kivé tel nél kül szer vet len
anya gok ként, vegy sze rek ként
hasz nál juk. Kije lent het jük, hogy a
mai ter me lési gya kor lat alapja
vegyi. Szin te ti kus, szer vet len
anya gok kal ter meszt jük a növé -
nye ket gaz da sá ga ink ban.

Az elmúlt évti ze de ink ben, egé szen 
addig, amíg a kör nye zeti ténye zõk
nem vál toz tak meg drasz ti ku san, a 
hagyo má nyo san mût rá gyá zásra,
szer vet len anya gokra épülõ ter -
mesz tési irány kielé gí tõ nek bizo -
nyult, mert sta bil ered mé nye ket
lehe tett vele elérni.                                                
Az állat ál lo mány zsu go ro dá sá nak
követ kez mé nye ként a táp anyag
kör for gás ból eltûnt a szer ves trá -
gya – pedig kike rül he tet len az
egész sé ges növé nyek ter mesz té -
sé hez és az olcsó ter meszt he tõ -
ség hez. Elen ged he tet len az egész -
sé ges talaj ál la po tok fenn tar tá sá -
hoz és a tala jok ter mõ ké pes ség -
ének meg õr zé sé hez. Ahol pedig a
szer ves trá gya ren del ke zésre áll,
ott is sok eset ben tapasz tal juk,

hogy a trágya hasznosulása is
problémákba ütközik a leromlott
talajállapotok miatt. 

Talajaink romló álla pota alap ve -
tõen hatá rozza meg a lehe tõ sé ge -
in ket, hiszen a növé nyek vagy
nem fér nek hozzá a szá mukra,
növe ke dé sük höz, fej lõ dé sük höz,
kár te võk kel szem beni ellen ál lá -
suk hoz, illetve a meg fe lelõ minõ -
ségû és mennyi ségû ter més kép -
zés hez szük sé ges táp ele mek hez,
vagy csak olyan kis mér ték ben fér -
nek hozzá, hogy nem képe sek
tolerálni a megváltozott körül mé -
nye ket.

De mit tegyünk?
Meg kell gyó gyí tani a talajt! Egész -
sé ges talajra van szük sé günk! A
humuszosodási folya ma to kat elõ
kell segí teni, mert a humusz elen -
ged he tet len az ered mé nyes és
gaz da sá go sabb ter me lés hez. Minél 
nagyobb tala ja ink humusz tar -
talma, annál maga sabb a szén tar -
talma. A szén jelen léte pedig lét -
kér dés. Hasz nál junk bát ran hu -
minsavas humusz ké szít ményt! A
humusz kép zõ dés során humusz -
sa vak, huminsavak jön nek létre. A
huminsav tartja kar ban tala ja ink
pH-ját, meg ál lítja a sava nyo dást,
a táp anyagok nagy része humin -
savhoz kötõ dik, és így kerül be
növé nye inkbe. Ezért jó a magas
humusz tar talmú talaj táp anyag-
szol gál tató képes sége – mivel a
magas humusz tar ta lom – magas
huminsav-jelenlétet ered mé nyez.
Ráadá sul meg aka dá lyoz zák a ki -
mo só dást, ami nek a jelen tõ sége
csa pa dé kos idõ já rás ese tén fel ér -
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té ke lõ dik. A mûtrá gyá kat is talaj -
ban tartja, meg aka dá lyozva a táp -
anyag vesz te sé get. A huminsavak
ren ge teg táp anya got, ásvá nyi
anya got tar tal maz nak, táp anyag -
for rást jelen te nek a növé nyek nek
és a talaj mik ro szer ve zeti szá -
mára, akti vi zálja a talaj éle tet. So -
kan úgy gon dol ják, hogy az ara tás
után befor ga tott tar lók önma gá -
ban meg ol dást szol gál tat nak szer -
ves anyag-kész le tünk növe lé sé -
hez, de saj nos ez nem így van!
Kép zel jünk el egy talaj élet ben sze -
gény, nem meg fe lelõ pH-jú talajt,
amibe befor gat juk a szár ma rad vá -
nyo kat. Ilyen kör nye zet ben nincs
jelen meg fe lelõ mennyi ségû cel lu -
lóz bontó mik ro szer ve zet, mert
sem a tala ja ink pH-ja nem ked vez
nekik, nincs is meg fe lelõ mennyi -
ségû táp anyag a sza po ro dá suk -
hoz. Ennek követ kez mé nye a vagy 
nagyon las san bomló tarló vagy
rot hadó tarló, ami sok kárt okoz
nekünk, mert a sok patogén kór -
okozó fel sza po ro dik, ezál tal meg -
nõ nek a talaj ere detû beteg sé gek.
A tar lók befor ga tá sát ki kell egé -
szí teni huminsav-készítménnyel,
hogy ide á lis talaj fel té te le ket állít -
sunk elõ a gyors bomláshoz. Ezál -
tal javítjuk a talajszerkezetet, ta la -
ja ink képessé válnak elvezetni a
nagy esõzésekkor a csapadékot,
mely által az aszályosabb idõ szak -
ok ban is szolgáltatni fogja a vizet.

Levél trá gyá zás más kép pen
Sok vál to zás tör té nik az idõ já rá -
sunk ban, ezek hatal mas stresszt
jelen te nek növé nye ink nek, és
gon dos kod nunk kell a meg fe lelõ
táp anyag-el lá tott sá guk ról. A nö -
vé nyek épí tõ kö vei ugyanis a táp -
anyagok. Immun ál la po tuk táp -
anyag-el lá tott sá guk tól függ. Amíg
kiszá mít ható volt az idõ já rás,
addig elég sé ges nek bizo nyult a
mai gya kor lat, ami a fõbb táp -
anyagok bevi te lére ala poz: N,P,K
és néhány egyéb nyom elem. A mai 
vál tozó ter mesz tési körül mé nyek
ese té ben azért érté ke lõd nek fel a
mik ro-, mak ro- és mezoelemek,
mert a roha mo san romló talaj ál la -
po tok miatt a növé nyek a talaj ból
nem tud nak min dent táp anya got
oldani. továbbá van nak bizo nyos
táp anyagok, melye ket nem is lehet 

a talaj ból fel venni. A mai levél trá -
gyá zási gya kor lat szin tén a szer -
vet len sze rek kijut ta tá sára alapul,
de fontos tudni, hogy a szerek
kijuttatása önmagában még nem
jelent hasznosulást is!

Mind eköz ben az alga ku ta tás roha -
mo san fej lõ dik, mert az algák
levél trá gya ként való alkal ma zása
új táv la to kat nyit az idõ já rási szél -
sõ sé gek elleni harc ban. Az algák
maguk is növé nyek. Egy sej tûek
ugyan, de lénye gé ben ugyan -
azokra a táp anyag okra, nyom ele -
mekre van szük sé gük, mint na -
gyobb tár sa ik nak. Az algák évmil li -
árdok óta fenn tud tak maradni,
mert hihe tet le nül nagy a túl élõ ké -
pes sé gük. Ennek oka, hogy az
alga sejt ben szinte a tel jes peri ó du -
sos rend szer elem tar talma meg ta -
lál ható, és magas a klo ro fill- és
ami no sav-tar talma. Növé nyi hor -
mo no kat is ter mel, ami azért fon -
tos, mert a növé nye in ket algá val
levél trá gyázva biz to sít juk, hogy az 
algák bejus sa nak a növény nedv -
ke rin gé sébe. Ez lehe tõvé teszi azt,
hogy a növényt ért külsõ beha -
tásra rea gál ja nak, akár hor mon -
ter me lés sel, akár a stressz kivé -
désre szük sé ges táp anyagok biz -
to sí tá sá val. Való já ban az algák kal
olyan élõ levél trá gyát biztosítunk,
amely – eltérõen az eddigi gya kor -
lat tól – egyedülállóan reagál a
környezeti hatásokra.       

Ezál tal szél sõ sé ges kör nye zeti kö -
rül mé nyek között is hasz nál ha tóak 
koc ká zat nél kül. Algák kal képe sek

vagyunk növé nye ink táp anyag hi á -
nyos álla po tát meg szün tetni, ezzel 
pedig nagy lépést teszünk az álta -
lunk hasz nált többi anyag nagyobb 
hasz no su lá sá ért is. Ez szer ves és
szer vet len anya gokra egy aránt
igaz, így a mûtrá gyákra is. Élõ
algák kal a szer ves táp anyagok a
tel jes tenyész idõ szak alatt ren del -
ke zésre áll nak.  Az algák nak
növény vé delmi sze re pük is van:
képe sek a gom bás állo má nyo kat
meggyógyítani és meg vé deni a
betegségektõl.

Az élõ algák tel jes értékû szer ves -
táp anyag-for rást jelen te nek növé -
nye ink nek. A tel jes körû táp anyag -
gal való ellá tás fel ér té ke lõ dik
olyan körül mé nyek között, ami kor
a ter mesz tést befo lyá soló ténye -
zõk elõre kiszá mít ha tat la nok. Al -
gák kal növel jük a szá raz ság tû rést.  
Növé nye ink víz le adása is ide á li -
sabbá válik, ami csök kenti szá rí -
tási költ sé ge in ket. Élõ algá kat
hasz nál nak a világ nak olyan pont -
jain is, ahol lénye ge sen rosszabb
körül mé nyek között kell ter mel -
niük, bizo nyos medi ter rán- és
szubt ró pusi terü le te ken, és az ott
meg ter melt növé nyek hozam szin -
ten nem maradnak el a hazánkban
megtermelt mennyiségektõl.

Különb sé get teszünk alga alapú
készít mé nyek, alga ki vo na tok és
élõ algák között. A nem élõ algá kat 
tar tal mazó készít mé nyek algák ál -
tal meg ter melt táp anyagok kivo -
nata. Az élõ alga képes rea gálni a
külsõ beha tá sokra és folya ma to -
san a kívánt táp anyagok elõ ál lí tá -
sára és hormontermelésre.

Összes sé gé ben elmond ható, hogy
a talaj huminsavas keze lése és az
állo má nyok alga trá gyá zása óri ási
mér földkõ a gyor san vál tozó ter -
mé szeti ténye zõk höz való alkal -
maz ko dá sunk ban. Már pe dig alkal -
maz ko dás nél kül kép te le nek le -
szünk fennmaradni.

Prolansys Kft.


