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Szennyvízből heterotróf mikroalga-eljárással előállított 
mikroalga alapú biotápanyagok 

Kulcsszavak: szerves • biotápanyag • mikroalga• por  

  

 

 Termék kategória: Szerves trágya 
 Kiindulási anyag: Mikroalga 

 Általános megjelenés: Zöld mikroalga por 

 Tápanyag tartalom (N-P-K %): Nem áll rendelkezésre 

 Termék státusza: előrehaladott fejlettségi szinten van 

 A felhasználás limitáló tényezői: A szennyvízben termesztett 
mikroalgák élelmiszer- vagy takarmányozási célú felhasználása 
törvényileg korlátozott, de termésnövelő anyagként 
felhasználható. 

 Engedély megléte: nem áll rendelkezésre 

 Földrajzi terület:  EU28 

 Ár: Nem áll rendelkezésre 
 

 

 

Alap adatok: 

Összefoglaó:  

A mikroalgák átlagos összetétele 40-60% fehérje, 10-30% lipid és 20-40% szénhidrát. Ez az összetétel teszi lehetővé, 
hogy ez a a termék alapanyagként szolgáljon takarmánytermékek (ahol a magas fehérjetartalom a cél) és műtrágya 
(ahol magas szervesanyag-, tápanyag- és oligoelem-tartalom szükséges) előállításához. Ezenkívül lehetővé teszik a 
szennyvízben lévő nitrogén (N) és foszfor (P) hatékony kinyerését azáltal, hogy ezeket a tápanyagokat az algák a 
biomasszájukba koncentrálják. 
A mikroalgákból nyert mikrobiális termésnövelő anyag felhasználásával a talaj szerves anyagának mennyisége és a 
víztartó képesség javul, és pozitív hatással vannak a talajra, a növényekre és ezáltal a környezetre. 
Szerves trágyaként a mikroalgák képesek megakadályozni a tápanyagveszteséget az N, P és a kálium (K) fokozatos 
felszabadulásával, amely a növényi igényekhez igazodik. 
 

Kapcsolat 

Név: Lidia Garrote 

Cég: CARTIF Foundation 

Web: www.cartif.es  

e-mail: lidgar@cartif.es 

Hogyan kelll használni: 

 Gazdálkodás módja: organikus 

 Termesztési módok : szabadföldi, üvegházi, stb.  

 Javasolt növények: Búza és tönköly, Gabonakukorica és 
kukoricacsutka, gabonafélék gabona előállításához, friss 
zöldségek stb. 

 Alkalmazási dózis : Nem áll rendelkezésre 

  

c 

 Limitation of application: no technical limitations.  

 Permit availability: MS Authority permit number: 02.4/102-2/2015 as of EU for horticultural applications, 
lawfully marketing in EU27. REACH certificate over 1000 t/y capacity: under progress.  

 Availability: EU28, USA, Australia and Japan. 

 Price range: BIO-NPK-C formulated from 500 €/ha.  
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 ABC-BIOPHOSPHATE  
 

NUTRIENT MANAGEMENT AND NUTRIENT RECOVERY THEMATIC NETWORK  
  

www.nutriman.eu 

Termék főbb tulajdonságai:  

Competitive Position and Advantage:  

 A szennyvízben termesztett alganyagok hatékonyan biztosítják a növényi tápanyagokat a növények számára, és 

sikeresen felhasználhatók termésnövelő anyagként. 

 Biológiailag (bio alapú) alternatívaként az algarágyák kiszoríthatják a hagyományos műtrágyáktól való függőség 

egy részét, csökkentve ezzel költséges előállításuk szükségességét. 

 A mikrobiológiai biotrágyák jelentős hatással vannak a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok 

elősegítésében. 

 A biotrágyák elsősorban a nitrogénmegkötő, foszfát oldható és a növények növekedését elősegítő 

mikroorganizmusokat tartalmaznak. 

  

 
Termék főbb előnyei: 

 Az algabiomassza, mint új biotrágya, makrotápanyagokat, valamint mikroelemeket, néhány 

növekedésszabályozót, poliaminokat, természetes enzimeket, szénhidrátokat, fehérjéket és vitaminokat 

tartalmaz, amelyek a vegetatív növekedés és a hozam javítására szolgálnak. 

 Az alga biomassza a talajba juttatva javítja a talaj jellemzőit, amelyek kedvezően befolyásolják a növények 

tápanyag ellátottságát. 

 Használható jó mezőgazdasági gyakorlatokra vagy biogazdálkodásra. 

 A mikroalga biotrágyák a cukor- és karotinoidtartalom növekedésével javították a gyümölcs minőségét. 

 Néhány tanulmány kimutatta, hogy az algák alkalmazásának hatékonysága hasonló vol,mint a hagyományos 

szintetikus műtrágyáké és meghaladta a kereskedelmi forgalomban lévő szerves műtrágyákét. 

 A szennyvízben termesztett alga-trágyák csökkenthetik a növénytermesztésben használt műtrágya-

felhasználás környezeti hatásait. 

 Versenyképesség és előnyök: 

Szennyvízből heterotróf mikroalga-eljárással 
előállított mikroalga alapú biotápanyagok 
 

 

A szennyvíztisztítás és a mikroalga-termelés összekapcsolását kezdetben alternatívaként javasolták a mikroalgák 
előállítási költségeinek csökkentésére, ma azonban a hagyományos szennyvíztisztító rendszerek alternatívájának 
tekintik. Ennek fő oka az, hogy a mikroalgák felhasználása lehetővé teszi a szennyvízben lévő tápanyagok 
visszanyerését, miközben minimalizálja az üvegházhatású gázok kibocsátását és energiatakarékosságot jelent. 
 
A mikroalga-alapú eljárásokkal kinyert tápanyagok részben helyettesíthetik a szintetikus N- és P-alapú műtrágyák 
előállítását. Ezért az N és P oldható formái világszerte nagy mennyiségben termelődnek, mivel ezek az oszlopok 
támasztják alá a mezőgazdaság élelmiszertermelését. 
 
 


