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Mi a termék? 

Magas szerves és tápanyagterhelésű szennyvíz (gyümölcs- és zöldségfeldolgozó 
iparban keletkező szennyvíz) kezeléséből nyert NPK-tartalmú mikroalga por-biotrágya. 

 
Ki a termék fejlesztője? 

Fundación Cartif (Spanyolország). A CARTIF egy horizontális, privát és non-profit 
technológiai központ. Küldetésének célja, hogy innovatív megoldásokat kínáljon a 
vállalatoknak folyamataik, rendszereik és termékeik fejlesztésére, versenyképességük 
javítására és új üzleti lehetőségek megteremtésére.  

A CARTIF fejlesztési projektekben vesz részt, amelyeket közvetlenül finanszíroznak a 
vállalatok, vagy a nemzeti és nemzetközi szintű pályázati felhívások révén gyűjtött 
közpénzekből. A CARTIF emellett tanácsot ad az állami hatóságoknak 
(önkormányzatoknak és regionális önkormányzatoknak) a magas gazdasági 
megtérüléssel járó innovatív projektek tervezésében és kidolgozásában. 

 
Milyen további termékeket kínál a fejlesztő? 

Pelletált fermentált anyag előállítása sertés-trágya, baromfi-trágya és szalma keverékből 
„MIX-FERTILIZER” eljárással 

Trágyából és fermentált vegyes hulladékból „REVAWASTE” eljárással előállított struvite 

A növényi olajok hulladékainak és sertéstrágyának együttes fermentálásából származó 
„VALUVOIL” eljárással előállított fermentált anyag 
 
Melyek a termék használatának előnyei és milyen probléma megoldására alkalmas? 

A mikroalgák felhasználása lehetővé teszi a szennyvízben lévő tápanyagok 
visszanyerését, miközben minimalizálja az üvegházhatású gázok kibocsátását és 
energiatakarékosságot jelent. A mikroalgák olyan szerves trágyák, amelyek az N, P és K 
fokozatos felszabadulásával képesek megakadályozni a tápanyagveszteséget (1. ábra). 

 
Milyen tápanyagokat tartalmaz a termék? 

A tápanyag tartalom függ a kezelt szennyvíz összetételétől 

Bio-trágya (bio-alapú): 6 %N, 2.5 %P2O5, 1.5 %K2O. 

A mikroalgák tartalmaznak néhány növényi növekedést elősegítő anyagot, például 
auxinokat, citokinineket, betaineket, aminosavakat, vitaminokat és poliaminokat. 
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Milyen berendezéssel és módszerrel lehet a terméket alkalmazni? 

A termék alkalmazásának módszerei általában azok, amelyeket a biotrágyákhoz 
használnak. 

 
Hogyan kell a terméket használni? 
A bio-trágya csomagokat hűvös és száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőtől elzárva 
kell tárolni. 
A mikroalga biomassza (1. ábra) talajba juttatása javította a palánták friss és száraz 
tömegét, valamint pigmenttartalmát. A jó kezelés érdekében általában 2 és 3 kg száraz 
mikroalgát lehet használni a talaj egy tonnájára. 
Használható ökológiai, alacsony fogyasztású és hagyományos gazdaságokban, 3-4 
egymást követő évszakonként ugyanazon a területen, és a hordozó kombináció általában 
komposzt. 

 
Milyen engedéllyel rendelkezik és mely EU országokban? 
Az EU termésnövelő anyagairól szóló rendeletének (FPR) (EU) 2019/1009 új rendelete 
szerint a szerves trágyának kizárólag biológiai eredetű szerves szenet (C org) és 
tápanyagokat kell tartalmaznia. 
A szerves trágyában lévő szennyezők és kórokozók nem haladhatják meg a 
határértékeket. Mivel a szennyvíz kórokozóktól mentes, és a fémek koncentrációja 
nagyon alacsony, az e szennyvízből nyert mikroalga biotrágya megfelel a 
határértékeknek. 
 
Mennyibe kerül? 
A termék előállításának költsége a tisztítandó szennyvíz mennyiségétől függ. 
 

 
 
 
 
 

 
1. ábra:  Mikroalga bázisú biotrágya por 
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További információ: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_255 
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