
Ahogy vál to zik idõ já rá sunk, úgy vál nak növé nye ink egyre kiszol gál ta tot tabbá a kör nye zeti ténye zõk nek. Ezért

ezekre a vál to zá sokra rea gál nunk kell! Emi att egyre nagyobb sze re pet kap a lomb trá gyá zás. A lomb trá gyá zás -

sal már nem csu pán a táp anyagok biz to sí tása a cél, hanem növény vé delmi sze re pé nek is kell len nie. Nem

mind egy, mit hasz ná lunk! Cik künk igyek szik rávi lá gí tani a jelen kor levél trá gyá zási hiá nyos sá ga ira, és meg ol -

dást, utat mutatni annak érde ké ben, hogy ilyen vál tozó körül mé nyek között is haté ko nyan küzd jünk meg a

kihí vá sok kal, biz to sítva a kívánt hoza ma in kat.

Az eddigi gya kor lat…

Azért levél trá gyá zunk, mert a növé nyek nek a külön -

bözõ növe ke dési, fej lõ dési sza ka sza i ban egyes táp -

anyag ok ból nagyobb mennyi ség ben van szük sége,

mint amit a talaj ból képes fel venni. A lerom lott talaj -

ál la po ta ink miatt ez még inkább igaz. A meg fe lelõ

táp anyag ok kal való ellá tott ság a kulcs a stressz tû rés

növe lé sé hez. Nagyon fon tos, hogy növé nye ink táp -

anyag-ház tar tása egyen súly ban legyen, hiszen a táp -

anyagok a növé nyek épí tõ kö vei. Minél egész sé ge sebb 

növé nyünk, annál jobb beltartalommal és hozam mal

szá mol ha tunk. A mai levél trá gyá zási gya kor lat alap -

ve tõen szer vet len sze re ket és adott növé nyek ese té -

ben bizo nyos nyom ele me ket hasz nál. Cin ket a kuko -

rica ese té ben, bórt, ként a rep cé ben, és így tovább.

Ugyan ak kor azt tudni kell, hogy a meg vál to zott körül -

mé nyek meg vál to zott táp anyag igénnyel is együtt jár -

nak. Amíg a kör nye zeti ténye zõk kiszá mít ha tóak vol -

tak, elég sé ges nek bizo nyult erre a néhány táp anyagra 

épülõ lomb trá gyá zási gya kor lat. Azt sem sza bad elfe -

lej te nünk, hogy a meg vál to zott körül mé nyek ront ják

a kijut ta tott szer vet len sze rek haté kony sá gát, mert

azok hasz no su lá sát bio ló giai ténye zõk befo lyá sol ják.

A ter mé szeti ténye zõk meg vál to zá sá val alkal ma zott

sze re ink hasz no su lása rom lik. Ezért önma gá ban az

alkal ma zott sze rek nem jelen te nek garan ciát arra,

hogy a kívánt táp anyag és annak szük sé ges mennyi -

sége célba is ér. A vég ered mény pedig beteg sé gekre

fogé ko nyabb, gyen gülõ növé nyek, melyek növekvõ

növény vé delmi költ sé gek kel jár nak. Ráadá sul a gyen -

gébb növé nyek hozam szin ten is elma rad nak. Azzal

pedig, hogy emel ke dett költ sé gek kel és stag náló vagy 

romló hoza mok kal, ter més ki esé sek kel szá mol ha tunk, 

gaz da sági esé lye ink rom la nak.

Az alga trá gyá zás sal meg vál toz nak az esé lye ink

Elsõ hal lásra talán külö nö sen hang zik, de az élõ

algák kal való lomb trá gyá zás meg ol dást képes biz to sí -

tani. Nagyon fon tos tudni, hogy az algák maguk is

növé nyek, még ha pará nyiak is. Nap fény segít sé gé vel 

képe sek a szer vet len anya gok ból szer ves anya go kat

fel épí teni. Már pe dig a ter mesz tési cik lus ban a nap -

fény ren del ke zé sünkre áll. Az algák egye dü li ként a

növény vi lág ban ren del kez nek min den olyan szer ves

táp anyag gal – vita min nal, nyom elem mel, ásvá nyi

anyag gal –, ame lyek min den növény fel épü lé sé hez,

egész sé ges fej lõ dé sé hez, a stressz hely ze tek bõl való

kilá ba lá sá hoz szük sé ge sek. Maguk ban hor doz zák a

tel jes táp anyag spekt ru mot. Ennek gya kor lati jelen tõ -

sége a modern kori mezõ gaz da ság szá mára fel be csül -

he tet len. 
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A lomb trá gyá zás for ra dalma
Ha nem hasz nál juk, min den sok kal drá gább…
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Alkal ma zá suk kal egyidõben képe sek vagyunk növé -

nye inkbe jut tatni min den meg fe lelõ táp anya got. Az

alga a növény nedv ke rin gé sé ben folya ma to san ren -

del ke zésre áll, biz to sítva ezál tal a táp anyag-el lá tott -

ság folya ma tos sá gát. A növé nye ink ezért pon to san

azo kat a táp anya go kat, nyom ele me ket tud ják fel -

venni, melyekre szük sé gük van. Növé nyi hor mo no kat 

is ter mel, ami külö nö sen fon tos, mert élõ algák kal trá -

gyázva növé nye in ket biz to sít juk, hogy az algák növé -

nye ink nedv ke rin gé sébe beke rülve a növényt ért

külsõ kör nye zeti beha tá sokra rea gál ja nak! Akár a

növé nyi hor mo nok ter me lé sé vel, akár a stressz kivé -

dé sé hez szük sé ges nyom ele mek, táp anyagok biz to sí -

tá sá val. Való já ban, ami kor élõ algák kal trá gyáz zuk

növé nye in ket, akkor olyan lomb trá gyát hasz ná lunk,

amely egye dül álló módon rea gál a növé nye in ket ért

beha tá sokra. Az algák, mivel maguk is növé nyek, az

álta luk elõ ál lí tott táp anyagok olya nok, mintha a növé -

nyek azt saját maguk állí tot ták volna elõ, így azon nal

képe sek belépni a növé nye ink ellá tó rend sze rébe. A

hasz no su lá suk ezál tal nem függ a külsõ ténye zõk tõl,

így a ter mé szeti ténye zõk folya ma tos vál to zá sai nem

befo lyá sol ják. Nem sza bad figyel men kívül hagy nunk

azt a tényt sem, hogy az algák szinte a tel jes peri ó du -

sos rend szer nyom elem tar tal mát maguk ban hor doz -

zák, ezért képe sek a táp anyag hi á nyos álla po to kat

meg szün tetni. Ezál tal viszont növe lik min den más

alkal ma zott szer hasz no su lá sát is. Hiszen Liebig bizo -

nyí tott mini mum-tör vé nye óta tud juk, hogy min den

táp anyag olyan mér ték ben hasz no sul amennyi a

növény ben leg ki sebb mennyi ség ben ren del ke zésre

álló táp elem. Vagyis hiába adunk egy bizo nyos elem -

bõl sokat, ha egy másik élet ta ni lag fon tos elem bõl

kevés van, akkor a ke vés nek a mennyi sé gé vel meg -

egyezõ mér ték ben fog tudni a másik ból is fel venni.

Tulaj don kép pen a mai táp anyag-el lá tási gya kor lat

leg na gyobb hiá nyos sága éppen ez, hogy hiány ál la po -

tok miatt nem elég sé ges a hasz no su lás. Vagyis alga -

trá gyá zás sal nagy mér ték ben segít jük a többi álta lunk

hasz nált szer haté kony sá gát is. Akár mût rá gyá zunk,

akár más sze re ket hasz ná lunk, nagyobb hasz no su lást 

érünk el. Az algák nak rend kí vül magas a klo ro fill- és

ami no sav-tar talma. Pon to san mind ezek a képes sé -

geik ré vén vol tak képe sek évmil li árdok  óta fenn ma -

radni még olyan körül mé nyek között is, ami kor a Föl -

dön az élet hez való alap fel té te lek sem vol tak szinte

jelen. Az algák ezért min den féle szél sõ ség hez képe -

sek alkal maz kodni.

Hasz ná lata vég te le nül egy szerû

Az alkal ma zá suk pedig nagyon egy szerû. Ehhez nincs

szük ség másra, mint egy szán tó földi per me te zõre.

Víz zel beke verve ugyan úgy, mint bármi mást, ki tud -

juk jut tatni. Iga zán elgon dol kod tató, hogy nagy ság -

ren di leg egy mázsa mûtrá gya árá ért biz to sít hat juk

növé nye ink ben a hiány ál la po tok meg szün te té sét,

ezál tal hoz zá já rul nak a többi szer nagyobb haté kony -

sá gá hoz, biz to sít juk a növé nyek tel jes körû táp -

anyag-el lá tott sá gát, vala mint növény vé del met is

azál tal, hogy a stressz ese tén rea gáló algák meg vé dik 

a növényt, és segí te nek bizo nyos beteg sé gek meg elõ -

zé sé ben. Táro lá suk és eltart ha tó sá guk is prob lé ma -

men tes mert nem érzé ke nyek, így a körül mé nyek

nem befo lyá sol ják.

Összeg zés

Az élõ algák tel jes értékû táp anyag for rást jelen te nek

növé nye ink nek. Ez pedig fel ér té ke lõ dik olyan körül -

mé nyek között, ami kor a ter mesz tést befo lyá soló

ténye zõk oly annyira folya ma to san vál toz nak, mint

nap ja ink ban, kiszá mít ha tat lan sá got, ter vez he tet len -

sé get és egyre nagyobb koc ká za tot jelentve. Élõ algák 

hasz ná la tá val növel jük a szá raz ság tû rést. Növé nye -

ink víz le adása is ide á li sabbá válik, elég csak az ara tás

utáni szá rí tási költ sé ge inkre gon dolni. Mára élõ algá -

kat hasz nál nak sok olyan pont ján a világ nak, ahol a

ter mé szeti adott sá gok és az éghaj lati hatá sok sok kal

ked ve zõt le neb bek a miénk nél. Szubt ró pusi és medi -

ter rán terü le te ken a ter mesz tés tech no ló gia kike rül he -

tet len részévé vált az élõ algák kal való lomb trá gyá -

zás. Az algák hor mon ter me lésük révén képe sek a

gom bás állo má nyo kat is gyó gyí tani. Összes sé gé ben

elmond ható, hogy az alga trá gyá zás mai viszo nya ink

között a modern ter me lés egyik leg na gyobb segít sége 

lehet, ha hasz nál juk. Ha nem hasz nál juk, min den sok -

kal drá gább… Rezsek At ti laProlansys Kft.


