
Biostymulatory na bazie ekstraktu z alg 

–  

innowacyjne rozwiązanie dla rolnictwa 

 
„Przywracanie zdrowia gleby, większa efektywność wykorzystania wody, poprawa wartości 

odżywczych, większe plony i lepsza tolerancja na stres związany ze zmieniającym się klimatem - to tylko 
niektóre z korzyści płynących z technologii, które składają się na sektor biostymulatorów. Postęp w 
tych obszarach jest istotą naszej odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoimy” – tymi słowami Aaron 
Powers, wiceprezes European Biostimulants Industry Council powitał na sesji inauguracyjnej 
uczestników I Kongresu dotyczącego Wykorzystania Biostymulatorów w Rolnictwie, który odbył się 26-
29 listopada w Strasburgu (Francja). 
  Od wielu lat w rolnictwie na całym świecie masowo stosuje się środki ochrony roślin i nawozy 
mineralne, co przyczyniło się do nadmiernej degradacji środowiska naturalnego. Jest to efekt pogoni 
za wysokimi plonami o jak najwyższej jakości. Niestety nadmierna chemizacja rolnictwa ma swoje 
odbicie w negatywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka – pojawiła się 
groźba wyniszczenia organizmów pożytecznych, rozwoju ras odpornych szkodników na stosowane 
pestycydy oraz pojawiania się wtórnych patogenów.  

Zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Komisję Europejską należy redukować stosowanie 
nawożenia mineralnego, które przyczynia się do nadmiernej degradacji gleb i zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Należy zatem wybierać nawozy, które sprzyjają wzrostowi produktywności 
upraw poprzez redukcję wpływu szkodliwych dla roślin czynników biotycznych i abiotycznych. Szansą i 
przyszłością dla rozwoju zrównoważonych metod produkcji rolniczej są nawozy z dodatkiem substancji 
o działaniu biostymulującym. Nawozy te są niezwykle efektywne w zrównoważonym nawożeniu 
plantacji, gdyż zwiększają odporność roślin na stresy mineralne i środowiskowe. Praktycznie więc w 
każdym sezonie wegetacyjnym wydajność polowa rośliny może być zagrożona. Większość gatunków 
potrafi obronić się i zwalczyć przynajmniej częściowo wpływ czynnika stresującego. Często jednak 
reakcja obronna przychodzi zbyt późno, a poniesione straty są nie do odrobienia. Dlatego też celowe 
może być wsparcie roślin aplikacją odpowiednich środków wzmacniających, najlepiej takich, które 
wywołają tzw. indukowaną odporność nabytą (SAR). Reakcja SAR skorelowana jest z akumulacją 
określonych białek PR, wpływających na metabolizm rośliny. Biostymulator zastosowany, w czasie gdy 
rośliny są jeszcze zdrowe, powinien tak zmienić metabolizm, aby stała się ona silniejsza i odporniejsza 
na atak patogena, czy działanie suszy. Ochronne działanie ekstraktów roślinnych może być różnorakie 
tj. po ich zastosowaniu rośliny są w stanie oprzeć się patogenom czy szkodnikom poprzez strukturalne 
wzmocnienie roślin lub zwiększenie odporności na penetrację grzybni patogenów, lub też przez 
spowodowanie bujniejszego wzrostu. 

Biostymulator jest to materiał organiczny, który gdy jest stosowany w małych dawkach, 
zwiększa wzrost i rozwój roślin przy braku dostarczania dodatkowych składników nawozowych. Ta 
klasa produktów obejmuje różnorodne składniki: mikroorganizmy, mikroelementy, enzymy, regulatory 
wzrostu roślin (PGR) i ekstrakty z alg, które są dawkowane na rośliny lub do gleby w celu 
zintensyfikowania procesów fizjologicznych w roślinach uprawnych i zwiększenia wydajności produkcji 
roślinnej. Biologiczne środki ochrony roślin mają akceptację społeczną, ale problemem jest zmienność 
ich składu. 

Biostymulatory stymulują wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych oraz zapewniają 
zaopatrzenie w dostępne formy składników pokarmowych. Intensyfikują ich pobieranie, transport i 
przetwarzanie w roślinie. Ich stosowanie nie tylko umożliwia prawidłowe odżywienie roślin uprawnych, 
nie tylko stymulująco wpływa na zachodzące w nich procesy fizjologiczne, ale także zapewnia korzystne 



oddziaływanie na glebę – preparaty te podnoszą jej potencjał plonotwórczy. Dokarmiają rośliny, a 
równocześnie powodują zmiany fizyczne w glebie – sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej, 
korzystnie wpływają na jej odczyn i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na 
przyswajalne dla roślin. Są to produkty przyjazne dla roślin, środowiska glebowego i zdrowia człowieka. 
Dużą grupę dostępnych na rynku nawozów z dodatkiem substancji biostymulujących stanowią 
preparaty, które zostały wzbogacone w ekstrakty z alg. Dzięki opracowanym technologiom 
przetwarzania alg morskich udało się z nich wyekstrahować ważne dla upraw polowych związki, które 
stymulują wiele procesów fizjologicznych w roślinach. Związki te mogą być podawane zarówno z 
nawozami płynnymi, jak i doglebowymi. Ekstrakty glonowe są bogatym źródłem jonów miedzi, kobaltu, 
manganu i żelaza. Ponadto zidentyfikowano wiele bioaktywnych związków, których obecność może 
znacząco poprawić wzrost i witalność roślin (tab. 1). 

 

Tabela 1. Substancje biologicznie czynne w ekstraktach glonowych wspomagające wzrost roślin 

 

Substancje Funkcje dla roślin 

Polisacharydy 
 
 
 
 
 
Alginian 
 
 
Fukoidan  

Naturalne chelatory, wpływają na porowatość 
gleby, przez co polepszają warunki do 
występowania mikroorganizmów i polepszają 
wzrost korzenia, jako hydrokoloidy poprawiają 
nawilżenie gleby 
 
Poprawia jakość gleby i wspomaga wzrost 
symbiotycznych grzybów 
 
Działanie antywirusowe oraz antybakteryjne 

Hormony wzrostu roślin 
 
 
Cytokininy 
 
 
Auksyny 
 
 
Giberyliny 
 
Kwas askorbinowy 

Stymulowanie wzrostu roślin, zwiększenie 
intensywności fotosyntezy 
 
Regulatory wzrostu, związki odpowiedzialne za 
tolerancję zmian temperatury 
 
Inicjacja formowania korzenia, indukcja wzrostu 
elongacyjnego 
 
Inicjacja kiełkowania nasion 
 
Regulatory wzrostu, reakcja na stres związany z 
brakiem wody 

Polifenole n.d. 

Betainy Zmniejszenie stresu osmotycznego, źródło azotu 

Karotenoidy Ochrona przed degradacją chlorofilu 

Kwasy tłuszczowe n.d. 

Seskwiterpeny Pełnią funkcję feromonów 

Makro- i mikroskładniki odżywcze Różnorodne funkcje biologiczne 

 

Jako surowiec w otrzymywaniu ekstraktów-komponentów środków ochrony roślin i nawozów 
wykorzystywane są makroalgi takich gatunków, jak Ascophylum nodosum, Ecklonia maxima, Durvillea 
potatorum, Durvillea antarctica, Fucus serratus, Himanthalia elongate, Laminaria digitata, L. 
hyperborea, Macrocystis pyrifera oraz Sargassum spp. 



Znanym od lat w Europie biopreparatem jest wyciąg z alg morskich Bio-algeen S 90 Plus 2, jego 
aplikacja sprzyja rozbudowie systemu korzeniowego, większej odporności na stres i atak patogenów 
oraz stymulację rozwoju roślin i poprawę jakości plonu. Innymi, aktualnie stosowanymi w Europie 
preparatami o podobnym pochodzeniu są: Kielpak, Chlorophyl, 3 A 86 oraz Algan. 

W doniesieniach literaturowych opisywana jest mierzalna odpowiedź w wyniku zastosowania 
ekstraktów z alg w następujących uprawach: winorośl, arbuz, truskawka, jabłko, pomidor, szpinak, 
cebula, fasola, papryka, marchew, ziemniaki, pszenica, kukurydza i jęczmień. Obserwowany jest wyższy 
wzrost, zwiększenie wydajności, zawartości minerałów i biochemicznych składników w porównaniu z 
kontrolą. Obserwuje się także znaczne zmniejszenie zachorowalności na choroby wywołane przez 
grzyby, zwiększenie ilości plonów i ich jakości. 

Ekstrakty z alg można wykorzystać również w zaprawianiu nasion. Ziarno zaprawia się na 18–
24 h przed wysiewem, co powoduje poprawę kiełkowania przy zastosowaniu małych dawek (na 
poziomie μg/kg). W wyniku zaprawiania nasion uzyskiwana jest zwiększona żywotność, zawartość 
chlorofilu, redukcja szkodliwej mikroflory nasion, zwiększenie aktywności enzymów obronnych roślin i 
szybsze kiełkowanie (bakłażan, jęczmień, groch, kukurydza, papryka i pszenica). 
Nawożenie dolistne roślin ekstraktami glonowymi poprawia wielkość i jakość plonów, a także chroni 
przed stresem środowiskowym i zwiększa pobór mikro- i makroelementów z podłoża oraz wzmacnia 
działanie przeciwutleniaczy. Nawozy dolistne oparte na ekstraktach glonowych znalazły zastosowanie 
także w uprawie traw, zbóż i kwiatów. Stosowanie ekstraktów glonowych jako dodatku do nawozów 
azotowych spowodowało znaczący wzrost wielkości oliwek oraz poprawę jakości oliwy z oliwek. 
Zmianie uległa również zawartość kwasów tłuszczowych w oliwie. Wzrósł poziom kwasu linolenowego 
oraz oleinowego przy zmniejszeniu stężenia kwasów palmitynowego i stearynowego. Badania 
naukowe wykazały również korzystny wpływ ekstraktów glonowych na zawartość chlorofilu w liściach. 
Rośliny wykazywały zwiększoną tolerancję na obecność soli i niską temperaturę. Ekstrakty glonowe 
wzmacniają ochronę roślin przed chorobami wywołanymi mikroorganizmami pochodzenia glebowego 
oraz pomagają zredukować negatywne skutki wywołane tymi chorobami. 

Znane jest też pozytywne działanie ekstraktów jako czynników poprawiających jakość gleby. 
Ekstrakty glonowe zmieniają jej właściwości fizykochemiczne oraz wpływają korzystnie na właściwości 
gleby poprzez zwiększenie jej pojemności wodnej i polepszenie warunków dla wzrostu pożądanych 
mikroorganizmów glebowych. Skutek stosowania ekstraktów glonowych jest wypadkową działania 
wielu czynników. Dawkowanie stosowanego ekstraktu glonowego, częstotliwość jego aplikacji oraz 
pora stosowania zależą od gatunku rośliny, czynników geograficznych i pory roku. Ponieważ ekstrakty 
glonowe nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania rośliny na wszystkie składniki odżywcze, korzystnie 
jest wzbogacać je w różne dodatkowe składniki odżywcze (m.in. mikroelementy). Wyniki licznych 
badań przeprowadzonych na glonach i ekstraktach glonowych pokazują szerokie spektrum możliwości 
ich zastosowania w rolnictwie. Ogromną zaletą ekstraktów glonowych w porównaniu z tradycyjnymi 
środkami ochrony roślin jest ich biodegradowalność oraz brak toksyczności. Dodatkowo, ekstrakty 
glonowe wykazują swoją aktywność w niewielkich dawkach. Odnotowano korzyści ekonomiczne 
wynikające z ich stosowania, polegające na zwiększeniu produkcji plonów. Ekstrakty glonowe stanowią 
interesujący i dobrze rokujący dla rolnictwa stymulator wzrostu roślin. 

Prof. Pierdomenico Preata, Przewodniczący Naukowego Komitetu I Kongresu dotyczącego 

Wykorzystania Biostymulatorów w Rolnictwie dodał: „Potrzebujemy więcej badań naukowych 

dotyczących tematyki biostymulatorów. Prace naukowe w tej dziedzinie powinny koncentrować się na 

badaniach mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie biostymulatorów. Celem powinno być 

zjednoczenie naukowców i firm zajmujących się produkcją i wykorzystaniem biostymulatorów”. Jak 

podkreślało wielu naukowców w korzystnych dla rozwoju roślin warunkach środowiska wiele upraw 

wykazuje prawidłowy wzrost i rozwój bez stosowania biostymulatorów. Ale kiedy rośliny znajdują się 

pod wpływem stresu – te uprawy w których użyto biostymulatorów wykazują generalnie lepszy wzrost 

i rozwój, ponieważ rośliny są w stanie wykształcić lepszy system ochrony. 


