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1. A ZÖLDSÉGNÖVÉNY FOGALMA ÉS TÁPLÁLKOZÁSI 
JELENTİSÉGE 

1.1. A zöldségnövény fogalma 

Világszinten több mint 250 zöldségfajt tartanak nyilván. Európában és így 

Magyarországon is 45-50 faj szerepel kisebb-nagyobb mértékben a köztermesztésben. A 

zöldségnövények botanikai besorolásukat, termesztésüket, fogyasztott részüket és 

felhasználásukat tekintve nagymértékben különböznek egymástól. Mégis találhatók 

olyan tulajdonságok, melyek alapján a zöldségfélék viszonylag jól elkülöníthetık más 

növénycsoportoktól. A zöldségfélék olyan lágyszárú, általában munkaigényes 

nevelést kívánó, biológiailag értékes anyagokat (vitaminokat és egyéb bioaktív 

anyagokat, ásványi sókat, íz- és zamatanyagokat) tartalmazó növények, melyek 

egyes részei nyersen vagy egyszerő mővelettel átalakítva emberi táplálékul 

szolgálnak. Hozzá kell ehhez még tenni, hogy a gombatermesztést is a 

zöldségtermesztés körébe soroljuk, annak ellenére, hogy a gombákat ma már a 

növényektıl különálló élılénycsoportnak tartjuk. 

Természetesen jó néhány határesettel is találkozhatunk a besorolás során. Az emberi 

fogyasztás céljából termelt borsó-, bab- és tök típusok zöldségnek, míg a 

takarmányozási célt szolgálóak, valamint az olajtök szántóföldi növénynek számítanak. 

A kukorica típusok közül a csemegekukoricát és a pattogatni való kukoricát tekintjük 

zöldségnövénynek. A gyümölcsként fogyasztott dinnyeféléket termesztési és botanikai 

sajátosságaiknál fogva a zöldségfélék közé soroljuk, viszont a kialakult szokás alapján a 

szintén lágyszárú szamóca hazánkban és a világ legtöbb országában gyümölcstermı 

növénynek számít. A különbözı keményítıtartalmú gyökgumósokat (pl. burgonya, 

manióka, édesburgonya, jamszgyökér, táró) világviszonylatban általában a zöldségfélék 

közé sorolják. Hazánkban e növények közül számottevı mértékben csak a burgonyát 

termesztjük, amelyet elıcsíráztatva, korai burgonyaként termesztve zöldségnek, míg 

nagy tömegben, tárolásra vagy ipari célra termesztve szántóföldi növénynek tekintenek. 

A legnehezebb feladat talán a zöldség- és a főszernövények közti különbségtétel. 

Bár a magyar gasztronómiában a vörös-, a fok- és a metélıhagymát, valamint a 

főszerpaprikát elsısorban főszerként használják fel, termesztési sajátosságaik és a 

fogyasztott mennyiség miatt zöldségnövényekként tartják számon ıket. A zellernek és a 

petrezselyemnek is vannak főszerként használt fajtatípusai, de az alaptípusok 

felhasználási módja miatt e két fajt is zöldségnövénynek tekintik.  
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1. táblázat A különbözı zöldségfajok tápanyag- és vitamintartalma 100 g tisztított 
termékre vonatkoztatva. 

Fehérje 
 

Zsír 
 

Szén-
hidrát 

Víz 
 

Hamu Rost Karotin 
 

C-
vitamin  

Zöldségfajok Kalória 
- (kJ) 

g mg 
Bimbóskel 46 (192) 5,3 0,5 5,1 86,3 1,5 1,3 1,0 90 
Brokkoli 33 (138) 3,3 0,2 4,4 89,7 1,1 1,3 1,9 114 
Burgonya, 
nyári 

85 (356) 2,5 0,2 18,4 77,2 1,1 0,6 0 20 

Cékla 30 (126) 1,3 0,1 5,9 90,9 0,9 0,9 0 13 
Cikóriasaláta 16 (67) 1,3 0,2 2,3 94,4 1,0 0,9 1,3 10 
Endiviasaláta 17 (71) 1,8 0,2 2,1 94,3 0,9 0,8 1,1 9 
Fejes saláta 16 (67) 1,4 0,3 2,0 94,8 0,9 0,6 1,0 20 
Görögdinnye 29 (121) 0,5 0,2 6,5 91,5 0,5 0,8 0 7 
Karalábé 38 (159) 2,1 0,2 6,9 88,9 1,1 0,8 0 80 
Karfiol 29 (121) 2,4 0,4 3,9 91,6 0,8 0,9 0 60 
Fejes káposzta 31 (130) 1,6 0,2 5,7 91,1 0,7 0,7 0 48 
Kelkáposzta 34 (142) 3,6 0,3 4,3 90,4 0,8 0,6 0 45 
Kínai kel 16 (67) 1,2 0,3 2,0 95,4 0,7 0,5 0,1 36 
Csemege-
kukorica 

127 
(531) 

4,7 1,6 23,6 67,7 0,9 1,5 - 7 

Padlizsán 26 (109) 1,3 0,2 4,8 92,3 - - - - 
Paradicsom 22 (92) 1,0 0,2 4,0 93,7 0,6 0,5 0,5 25 
Petrezselyem  29 (212) 1,2 0,1 5,9 90,4 1,2 1,2 0 30 
Póréhagyma 37 (155) 2,2 0,3 6,3 89,0 0,9 1,3 0 30 
Retek 15 (63) 1,2 0,1 2,2 95,0 0,7 0,8 0 20 
Sárgadinnye 39 (163) 0,3 0,1 9,5 88,6 0,8 0,7 3,0 35 
Sárgarépa 35 (146) 1,2 0,2 8,1 88,5 1,0 1,0 7 2 
Sóska 23 (96) 2,4 0,5 2,3 92,4 1,9 0,5 3,5 40 
Spárga 16 (67) 2,0 0,1 1,8 94,9 0,6 0,6 0 25 
Spenót 18 (75) 2,3 0,3 1,8 93,2 1,9 0,5 3,5 40 
Sütıtök 77 (322) 1,5 0,6 16,5 80,0 0,7 0,7 3,8 30 
Uborka 11 (46) 1,0 0,1 1,7 96,0 0,6 0,6 0 5 
Vöröshagyma 39 (163) 1,2 0,1 8,3 89,1 0,6 0,7 0 10 
Zeller 29 (121) 1,4 0,3 5,0 91,4 0,9 1,0 0 8 
Zöldbab 40 (167) 2,6 0,3 6,8 88,1 0,9 1,3 0,2 20 
Zöldborsó 88 (368) 7,0 0,4 14,0 75,0 0,9 2,7 0,3 25 
Zöldpaprika 20 (84) 1,2 0,3 3,0 93,5 1,1 0,9 0,1 170 

(Rubatzky és Yamaguchi, 1997 nyomán) 

1.2. A zöldségnövények táplálkozási jelentısége 

A zöldségnövényekben számos, az emberi szervezet számára hasznos anyagot 

találunk. Sok zöldségféle tartalmaz jelentıs mennyiségben vitaminokat (1. táblázat), 

például C-vitamint (paprika, káposztafélék), karotint (sárgarépa, sárgadinnye, sütıtök, 

sóska, spenót) és más karotinoidokat (paradicsom, görögdinnye, csemegekukorica), 

valamint D-vitamint (gombafélék). Egyes zöldségek (pl. fokhagyma, paprika, brokkoli, 
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sütıtök) biológiailag aktív anyagait a gyógyszeripar is felhasználja. Rosttartalmuknál 

fogva fontos ballasztanyag képzı szerepük is. Elsısorban a levélzöldségféléknek 

jelentıs az ásványianyag tartalma, míg a zöldborsó, a bimbóskel, a csemegekukorica és 

a gombafélék fehérjeforrásként érdemelnek említést. Különbözı íz- és zamatanyagaik 

nagyban hozzájárulnak étrendünk változatosabbá tételéhez. Növényi zsírokból csak a 

csemegekukorica tartalmaz 1%-ot meghaladó mennyiséget, és a szénhidrátok aránya is 

csak néhány zöldségfélében (pl. csemegekukorica, burgonya, sütıtök, zöldborsó) 

haladja meg a 10 %-ot. Emiatt kevés kivételtıl eltekintve energiatartalmuk nem jelentıs 

(1. táblázat), így alapvetı elemét képezik a korszerő táplálkozási módoknak. 

Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy elsısorban a levélzöldségfélék fogyasztott 

része jelentısebb mennyiségben tartalmazhat az emberi szervezet számára káros 

anyagokat, például nitrátot, nehézfémeket, oxálsavat. 

Számos módszer született arra, hogy a különbözı zöldségfajok táplálkozási értékét 

egyetlen értékkel kifejezzék. Ezek közül talán a Grubben által kidolgozott ANV 

(Average Nutritive Value) érték a legismertebb (2. táblázat).  

ANV-érték (100 g-ra) = 
40

)(
)(

2

)(

100

)(
)(

5

)( mgCvit
mgkarotin

mgFemgCa
grost

gfehérje
+++++  

 

2. táblázat Néhány zöldségfaj ANV-értéke 100 g fogyasztható részre vonatkoztatva 

Zöldségfaj ANV-érték 
Kínai kel 6,99 
Étkezési paprika 6,61 
Sárgarépa 6,48 
Fejes saláta 5,35 
Fejes káposzta 3,52 
Paradicsom 2,39 
Tojásgyümölcs 2,14 
Vöröshagyma 2,05 
Uborka 1,69 
Görögdinnye 0,90 

(Yamaguchi, 1983 nyomán) 
 

Hazánkban az egy fıre jutó éves zöldségfogyasztás az elmúlt években kismértékben 

növekedett, jelenleg 117 kg (a feldolgozott termékeket is friss súlyban számolva). Ez 

sajnos még a 145 kilogrammos világátlagtól is elmarad. A mediterrán és a kelet-ázsiai 

országok zöldségfogyasztása tradicionálisan közel duplája a hazainak, de ma már ott 

tartunk, hogy az EU északi országaiban is több zöldséget fogyasztanak, mint hazánkban. 

Ezek a tények azért is rendkívül elszomorítóak, mert a zöldségek egészségmegırzı, sıt 

gyógyító hatása világszerte egyre nagyobb hangsúlyt kap. Figyelembe véve hazánk 
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népegészségügyi állapotát is, a zöldségfogyasztás ösztönzése a közeljövı egyik 

elengedhetetlen feladata. 

A mennyiségen túl zöldségfogyasztásunk további gyengesége az igen erıs 

szezonalitás. Éves összes zöldségfogyasztásunk 60%-a 4 hónapra (június, július, 

augusztus, szeptember) esik. A fejlett országokban a téli és a nyári félév fogyasztási 

aránya 40-45% : 55-60%, tehát már alig van eltérés a két félév között. Ezen kívül a 

hazai zöldségfogyasztási skála rendkívül szők, 8-10 faj teszi ki a fogyasztás 90-95%-át. 

Ebben a vonatkozásban inkább romlik, mintsem javul a helyzet, hiszen a KSH 

nyilvántartása szerint az egyéb, úgynevezett választékbıvítı zöldségek 

termesztıfelülete évrıl évre jelentısen csökken.  
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2. ZÖLDSÉGTERMESZTÉSÜNK TÖRTÉNETE 

Egyes zöldségfajokat már 5-6 ezer évvel ezelıtt termesztettek. A hagymaféléknek 

például igen nagy jelentıségük volt az ókori egyiptomiak étkezésében. A római 

birodalom korában már a legtöbb ma termesztett eurázsiai és mediterrán származású 

zöldségfajt ismerték. Hazánk mai területén már a honfoglalás elıtti idıkbıl is találhatók 

archeológiai bizonyítékok a tudatos zöldségtermesztés meglétérıl. Az ısmagyarok már 

a honfoglalás elıtt megismerkedtek egyes kertészeti növények termesztésével. Az 

ıshazából a hagymaféléket és a tormát hozták magukkal, a már a Kárpát-medencében 

élı szláv népektıl pedig átvették az általuk ismert zöldségnövények termesztését. 

A középkorban a zöldségféléket általában zárt kertekben termesztették, a termesztés 

elsı gócai a kolostorkertekben és azok közvetlen közelében alakultak ki. A XV. 

században a legnagyobb arányban termesztett zöldségfélék (káposzta, dinnye, 

vöröshagyma) kikerültek a szántóföldekre. Lippay János 1664-ben megjelent Posoni 

Kert címő mővében már szinte az összes jelenleg termesztett zöldségfajjal (a 

tojásgyümölcs, a csemegekukorica és a burgonya nem szerepel még), azok szabadföldi 

termesztésével, sıt egyesek hajtatásával is foglalkozik. Erre az idıszakra tehetı 

zöldségtermesztı tájaink kialakulásának kezdete is, mint például a Debrecen környéki 

tormatermesztés, vagy a Gyula és a Szentes környéki zöldségtermesztés. 

A XIX. században fıleg Békés, Csongrád és Pest megyében folyt nagy arányokban 

a zöldségtermesztés. A vasút megjelenésével elkezdıdött egyes zöldségek exportálása. 

Ekkor vált híressé a makói hagyma és a nagykırösi uborka. A XIX. század második 

felében jelentek meg hazánkban a bolgár zöldségkertészetek, új elemekkel gazdagítva a 

hazai termesztési technológiákat. Ebben az idıszakban számos zöldségtermesztési 

szakkönyv jelent meg hazánkban. 

A XIX. század legvégén és a XX. század elsı felében számos zöldségfeldolgozó 

üzem létesült, elsısorban a konzervipar fellendülése volt jelentıs. Az I. világháború 

után szükségessé vált a növénytermesztés szerkezetének átalakítása, ami a 

zöldségtermesztés fellendülését vonta maga után. A két világháború között vált igazán 

jelentıssé hazánkban a zöldség-vetımagtermesztés is. A II. világháború után az 

államosításokat követıen megindult a nagyüzemi zöldségtermesztés, megkezdıdött az 

öntözés fejlesztése és az egyes munkafolyamatok gépesítése. Fıképpen a 

feldolgozóipari célú termesztés virágzott. A hazai zöldségtermesztı terület a 60-as 

években volt mindeddig a legnagyobb (130 ezer hektár). A termésátlagok növekedtek és 
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a 70-es évek közepétıl stabilan 2 millió tonna fölött alakult az évente megtermelt 

zöldségek mennyisége. 

A 70-es évek elejétıl, elsısorban a fóliás kertészkedés elterjedésével, újra nagyobb 

jelentıségre tett szert a kisüzemi és a háztáji zöldségtermesztés. Az egyéni érdekeltségő 

kisgazdaságokban megindult a termesztéstechnológiák fejlesztése, modernizálása. 

Egyre inkább különvált a feldolgozóipari és a frisspiaci célú termesztés. A 80-as évekre 

tehetı az intenzív szabadföldi termesztés megjelenése, a támrendszer, a csepegtetı 

öntözés, a talajtakarás és a hibrid fajták alkalmazásának kezdete. 

A szabadföldi zöldségtermesztés területegységre esı termesztési értéke többszöröse, 

mint a szántóföldi növénytermesztésé, a zöldséghajtatás esetében pedig ez még 

fokozottabban igaz. Ezért a rendszerváltás során munkájukat elvesztett emberek közül 

sokan kezdtek el úgymond kényszerbıl zöldséget termeszteni a kárpótlás során 

visszakapott kismérető birtokaikon. Emiatt közvetlenül a rendszerváltás után a 

megelızı évekhez képest nagyobb volt a zöldségtermesztés területe, ez a folyamat 

körülbelül 1995-ig tartott. A kárpótlás következtében drasztikusan csökkent az 

üzemméret. Az egyéni termelıknél sokszor hiányzott és hiányzik a megfelelı szakmai 

és mőszaki háttér, így a termesztés színvonala és a termésátlagok csökkentek a korábbi 

évekhez képest. Az orosz piac elvesztése miatt kisebb lett a feldolgozóipar 

nyersanyagigénye. Bár az agrárolló folyamatos nyílása következtében romlott a 

termesztés jövedelmezısége, a 90-es évek közepén az importtól akkor még vámokkal 

védett hazai zöldségpiacon a túltermelés jelei mutatkoztak. 

A kis üzemméret az egyéni érdekeltséggel párosulva kedvezıen hatott az intenzív 

technológiai elemek elterjedésére. A külkereskedelemi korlátok lebontása 

következtében folyamatosan növekszik az export és az import. Az import liberalizációja 

és a változó kereskedelmi viszonyok közepette egyre inkább csak a jobb szakmai és 

mőszaki háttérrel rendelkezı, az úgynevezett profi termelık tudtak versenyképesek 

maradni. Ennek következtében csökkent a termesztıfelület, de közben nıtt az amúgy 

igen alacsony termésátlag. Az értékesítésben új és nagyhatalmú szereplıkként jelentek 

meg a multinacionális üzletláncok, a korábban szinte egyeduralkodó nagybani piacok 

jelentısége fokozatosan visszaszorult. 
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3. A HAZAI ZÖLDSÉGÁGAZAT ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE, 
JELENLEGI HELYZETE 

A világon mintegy 250 zöldségfajt tartanak nyilván. Magyarországon kisebb-

nagyobb mértékben 45-50 faj szerepel a termesztésben. Az utóbbi évtizedben, 

hazánkban is bıvült a termesztett zöldségfajok száma, hisz egyre többen fogyasztják az 

ún. különleges zöldségfajokat is, mint például a tojásgyümölcsöt, a cukkínit, a 

feketegyökeret, a kínai kelt stb. A zöldségtermesztésnek régi tradíciói vannak 

Magyarországon. E hagyományosan munkaigényes termékek hazánk kedvezı 

agroökológiai adottságai közepette jelentıs nemzetgazdasági szerepet vívtak ki 

maguknak a foglalkoztatás, a lakosság élelmiszerellátása és a GDP-hez való 

hozzájárulás területén.  

A többi mezıgazdasági ágazattal összehasonlítva a zöldségtermesztésben használt 

földterület aránya viszonylag alacsony, az összes mezıgazdasági terület kevesebb mint 

2%-a. A zöldségágazat együttes termelési értéke 2004-ben 114 milliárd forint volt, ami 

az elsıdleges mezıgazdasági termékkibocsátás 7,4%-a, a növénytermesztés 12%-a és a 

kertészeti termesztés 34%-a.  

Az összes zöldségtermés 1,5-2 millió tonna között váltakozott az elmúlt években, 

melybıl a hajtatott áru körülbelül 400 ezer tonnát képvisel. Az Európai Unió -hazánk 

csatlakozása elıtti- korábbi 15 tagállama által évente megtermelt zöldségmennyiség 40-

45 millió tonna, így hazánk a középmezınyben helyezkedik el az EU jelenlegi 

össztermelésének 2,1-3,2 %-ával.  

Magyarország jelenlegi zöldségtermesztése elmarad a 86-90-es évek átlagától. Az 

1993-as mélypont után mind a termıterület, mind pedig a termésmennyiség lassan 

emelkedett, 1999-ben az összes zöldségtermésünk elérte a referenciaévek átlagának 

96,3 %-át. Az alacsony termésmennyiségek oka a szőkös anyagi források miatti 

kevesebb ráfordítás, az elavult technológia, és a nem megfelelı vetımaghasználat. 

Emellett az egymást követı években is jelentısen ingadozott a termésmennyiség. A 

korlátozott öntözési lehetıség miatt zöldségtermı területeink jobban ki voltak téve az 

idıjárási szélsıségeknek (hıség, aszály), valamint a helytelen és idınként túlzott, 

máskor elégtelen mőtrágyahasználat is komoly gondokat okozott. Emiatt mind 

mennyiségben, mind minıségben igen nagy változatosságot mutat hazánk 

zöldségtermesztésének utóbbi évtizede. Mindezek ellenére számos pozitív példával is 

találkozhatunk, hisz egyes márkázott termékek, mint a makói vöröshagyma, a hevesi 

görögdinnye és a kalocsai, szegedi főszerpaprika (az elmúlt év hamisítási botránya 
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ellenére is) külpiacon történı értékesítése tovább öregbítette a magyar kertészet hírnevét. 

A hazai zöldségmennyiség 85-90 %-át magángazdaságok termelik. A birtokviszonyokra 

jellemzı, hogy a termelık több mint 70 %-a 1 hektárnál kisebb területen gazdálkodik. A 

nagyobb gazdaságokban jellemzıen konzerv- és feldolgozóipari célra történik a 

termelés. Az Európai Unió és ennek megfelelıen Magyarország zöldségpiaca is alig 

szabályozott, tehát szabad és nyílt verseny érvényesül. Ezen a piacon a legfontosabb a 

minıség és az ár. A vámok eltörlésével az EU nemcsak egy hatalmas közös piaccá, 

hanem egy közös termelési térséggé is vált. Az egész Unióra jellemzı, hogy évrıl évre 

nı az exportált és importált zöldségfélék aránya. Az elmúlt néhány évben ugyan 

zöldségimportunk jobban növekedett, mint az exportunk, de a kereskedelmi mérlegünk 

még így is pozitív (3. táblázat). 2003-as adatokat figyelembe véve a zöldségágazat az 

összes mezıgazdasági export érték 4,5%-át, a kertészeti exportnak pedig 19%-át adta. 

Itt fontos megjegyezni, hogy az export árbevétel tekintetében a zöldség-gyümölcs 

minden más agrárágazatot megelız. 

3. táblázat A magyar friss zöldség export és import alakulása (millió $) az elmúlt 
években.  

 2001 2002 2003 2004 
export 144 147 160 175 
import 34 42 71 86 

egyenleg + 110 + 105 + 89 + 89 
(KSH adatok alapján) 

A magyar zöldségtermesztés erısségei:  

• az ország kedvezı adottságai,  

• hagyományok és gyakorlat, 

• elégséges és viszonylag olcsó munkaerı, 

• teljes körő szakmai képzés, 

• modern technológiák ismerete és jó ellátottság a szükséges anyagokból és 

eszközökbıl, 

• nagy kapacitású feldolgozóipar. 

A hazai zöldségtermesztés hátrányai: 

• kedvezıtlen mezıgazdasági környezet, 

• a termelık nem érdekeltek a közös értékesítésben és szervezıdésben, 

• az öntözés gyenge infrastruktúrája és aránya, 

• kezdetleges post-harvest, elégtelen tárolókapacitás, 

• a munkanélküliség ellenére nincs elegendı mezıgazdasági dolgozó, 

• a termelık alacsony szintő képzettsége, 
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• piaci információk hiánya, 

• egyenetlen, idényjellegő a termelés 

• a hazai termékek jelölésének hiánya, 

• a növényvédelmi elırejelzés gyenge szervezettsége, 

• az ismeretek átadása nem megfelelı. 

A zöldségtermesztési ágazatot hagyományosan 4 alágazatra osztjuk fel, ezek a 

szabadföldi zöldségtermesztés, a zöldséghajtatás, a gombatermesztés és a zöldség 

vetımagtermesztés. E négy alágazaton kívül az üzemi szintő palántaelıállítás is kezd 

egyre markánsabban elkülönülni.  

3.1. A szabadföldi zöldségtermesztés helyzete 

A FruitVeb szakmaközi szervezet adatai alapján 2005-ben a szabadföldi felület 

mindössze 75 ezer hektár, míg a KSH szerint az összes zöldségtermesztı felület 90 ezer 

hektár volt. Bár az adatok eléggé különbözıek, az mind a két szervezet adatsorán jól 

megfigyelhetı, hogy az EU csatlakozás óta csökkent a szántóföldi zöldségtermesztı 

terület (4. táblázat). A termıterület csökkenése önmagában nem jelentene nagy 

problémát (hazánk számára kb. 70-80.000 hektár szabadföldi zöldségtermesztı felületet 

tartanak optimálisnak), ha ez a termésátlagok számottevı javulásával és így a 

termésmennyiség szinten maradásával, vagy épp növekedésével párosulna.  

4. táblázat A magyarországi szabadföldi zöldségtermesztı felület alakulása (ha) 

szervezet 2001 2002 2003 2004 2005 
FruitVeb 94.008 103.445 104.303 88.933 74.369 

KSH 101.073 114.566 108.007 102.762 90.224 
(KSH honlap; FruitVeb, 2004; Böde, 2006 alapján) 

Ezzel szemben az esetek jelentıs részében az elért termésátlagok elmaradnak az ún. 

nemzetközi szinttıl. Ezen kívül jelentıs a termésátlagok évek közötti ingadozása, amely 

komoly gondokat okoz a feldolgozóipar, de még a friss fogyasztás terültén is. Az 

alacsony termésátlagok és termésingadozások alapvetı okai a következık: 

− aszály, (Az utóbbi években rendszeresen elıfordult a nyári kánikula. Ilyen 

körülmények között a zöldségnövények termesztése öntözés nélkül nagyon 

bizonytalan, egyes fajoké teljességgel lehetetlen, eredménytelen. A zöldségfajok 

nagy termelési értéke, ráfordításuk magas szintje a termelés nagy biztonságát igényli. 

Jelenleg az öntözhetı területek 25-35 %-os aránya nem teszi lehetıvé magas 

termesztési színvonal kialakulását. 
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− a zöldségtermesztés közgazdasági háttere nem járul hozzá a megfelelı technikai-

technológiai szint eléréséhez, ezen a téren nagy hiányosságaink vannak, 

− a zöldségtermesztık nagy része nem rendelkezik megfelelı szakismerettel, 

− a zöldségtermesztés viszonya gyenge a kapcsolódó szolgáltató ágazatokkal vagy 

azok fejletlensége (pl.: szaktanácsadói hálózat), vagy a gazdasági ösztönzés hiánya 

(pl.: hitelbankok) miatt, 

− hiányzik a kutatási háttér (elsısorban financiális okok miatt). 

Az 4. táblázat a szabadföldi zöldségtermesztés területi megoszlását mutatja be. A 

legnagyobb területen termelt zöldségnövényeink továbbra is a két fı feldolgozóipari 

(konzerv- és hőtıipar) növény, a csemegekukorica és a zöldborsó. Bár a 

csemegekukoricát 3 évvel ezelıtt Magyarország termelte a legnagyobb felületen 

Európában, napjainkban viszont a jelentıs területi csökkenés következtében a 

feldolgozóipar sem jut elegendı hazai árualaphoz. Magyarország ipari paradicsomból az 

engedélyezett kvóta alig több mint felét, 71 ezer tonnát takarított be 2005-ben. A 

részben hosszú távú tárolásra termelt zöldségnövények (pl. fejes káposzta, sárgarépa, 

petrezselyem, vöröshagyma) termıterülete is csökkenı tendenciát mutat. Ezt a 

folyamatot csak a post-harvest tevékenység javításával, a korszerő tárolókapacitás 

növelésével lehet megállítani. A zömében az ún. frisspiaci célra termelt 

zöldségnövények területe (görögdinnye, sárgadinnye, étkezési paprika, spárga, fejes 

saláta) nagyjából állandósult. Ennek egyik oka, hogy a nyári idıszakban, amikor 

viszonylag alacsony a zöldségfélék piaci ára, a magas szállítási költségek miatt nem éri 

meg messzirıl ideszállítani e zöldségfajokat.  

A szabadföldi zöldségtermı területünk a következı 10 évben várhatóan tovább fog 

csökkenni, természetesen jó lenne ha ez nem következne be A termelés intenzitásának 

növelésével azonban az elıállított termésmennyiség feltételezhetıen meg fogja haladni 

a jelenlegi volument. Feltétlenül szükséges az öntözhetı területek arányának növelése a 

mostani 25-35 %-ról 80-90 %-ra. Ezzel a szélsıségesen meleg és száraz idıjárás által 

okozott termelési veszteség csökkenthetı, a termésbiztonság növelhetı lenne. A 

legkorszerőbb intenzív zöldségtermesztés területét a jelenlegi ötszörösére, mintegy 40-

50 %-ra célszerő emelni. A jövıben kiemelkedı szerepet fog betölteni a környezet 

védelme, az egészséges termékek elıállítása és fogyasztása. Szembe kell néznünk azzal, 

hogy az EU tagjaként e szempontok figyelmen kívül hagyásával versenyképes termelést 

nem tudunk folytatni. A fogyasztói igények és környezetvédelmi normák változásának 

hatására az integrált termesztéssel elıállított zöldségféléknek 2010-re az összes termelés 

70-80 %-át kellene adniuk. 1998-ban az így megtermelt áru elhanyagolható mennyiségő 
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volt, tehát ezen a téren jelentıs lemaradásban vagyunk, amit csak céltudatos 

fejlesztéssel lehet behozni. A biotermékek fogyasztása Európa-szerte nı, ezzel a 

változással hazánkban is számolni kell. A következı 10 évben biotermesztéssel 

hasznosított zöldségtermı területnek a jelenlegi tízszeresére emelése indokolt (5. 

táblázat). 

5. táblázat A szabadföldi zöldségtermesztés területi összetételének alakulása (ha) 

FruitVeb KSH  
2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Fejes káposzta 1.340 1.280 980 5.558 5.140 3.922 
Karfiol 980 960 900 1.140 1.245 1.244 
Kelkáposzta 580 590 480 - - - 
Brokkoli - - - 442 429 396 
Karalábé - - - 348 339 268 
Kínai kel 45 44 40 - - - 
Retek - - - 195 164 297 
Torma 1.300 1.280 1.200 - - - 
Sárgarépa 2.900 2.850 2.450 3.170 3.093 2.368 
Petrezselyem 2.500 2.400 2.040 2.479 2.360 1.850 
Pasztinák 270 250 200 - - - 
Vöröshagyma 4.258 4.462 3.010 4.594 3.996 2.900 
Fokhagyma 980 557 589 1.259 889 1.295 
Fejes saláta - - - 248 271 322 
Spárga - - - 2.030 2.100 2.200 
Görögdinnye 9.800 9.200 7.200 11.192 11.914 10.167 
Sárgadinnye - - - 790 1.050 1.054 
Uborka 3.200 1.500 1.500 1.749 2.504 976 
Spárgatök - - - 627 582 575 
Paradicsom 6.300 3.900 2.380 6.585 5.938 3.564 
Zöldpaprika 3.876 3.963 2.778 
Paradicsompaprika 

3.400 3.150 3.100 
1.730 1.754 1.434 

Főszerpaprika 3.670 4.100 4.900 5436 5.245 5.649 
Zöldbab 2.850 2.770 2.700 3.548 2.548 2.430 
Zöldborsó 17.500 16.000 14.500 17.852 15.882 13.748 
Csemegekukorica 40.400 31.540 24.000 39.377 30.284 26.438 
Egyebek - - - 9.782 8.817 6.549 

(KSH honlap; Böde, 2006, alapján) 

6. táblázat A szabadföli termesztés jelenlegi helyzete és tervezett korszerősítése 
Magyarországon 

 1998 2002 2010 
Termıterület, ezer ha 103 90-100 70-80 
Öntözött terület, % 25-30 45 80-90 
Intenzív termesztés, % 10 20-25 40-50 
Integrált termesztés, % - 15-20 70-80 
Biotermesztés, ha 290  2900 

(Kristóf, 1999 alapján) 
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3.2. Zöldséghajtatás jellemzése 

Magyarországon a szabadföldi zöldségtermesztés mellett az utóbbi évtizedekben a 

zöldséghajtatás egyre nagyobb mértékő és várhatóan az elkövetkezendı években ez a 

fejlıdés még tovább tart. A hazai zöldséghajtató felület az utóbbi években 5.000 hektár 

körül alakult, tehát az összes zöldségtermesztı terület mintegy 5%-át teszi ki. Ebbıl a 

felületbıl mintegy 100 ha az üvegház, a többi fóliával fedett létesítmény. 

Legfontosabb hajtatott zöldségfajaink a következık: 

Melegigényes fajok közül:  
− étkezési paprika, 
− paradicsom, 
− uborka, 
− tojásgyümölcs. 

 Hidegtőrı fajok közül:   
− fejes saláta, 
− hónapos retek, 
− karalábé, 
− zöldhagyma, 
− kínai kel, 
− fejes káposzta, 
− karfiol. 

Az utóbbi öt évben 400-450 ezer tonna között alakult a hajtatásban évenként 

megtermelt zöldségmennyiség, részletes adatokat a 
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7. táblázat mutatja be. Fontos megjegyezni, hogy a hidegtőrı zöldségnövények közül a 

káposztaféléket, a sárgarépát és a petrezselymet tartják nyilván a különbözı statisztikák, 

de e fajokon kívül még a fejes saláta, a karalábé és a hónapos retek elınövényként 

történı hajtatása is számottevı. A szabadföldi zöldségtermesztéshez hasonlóan az 

átlagos üzemméret rendkívül kicsi, az ún. hajtatóüzemek jelentıs része (85%-a) ezer 

négyzetméternél kisebb felületen gazdálkodik (8. táblázat). Ez különösen annak 

tudatában elgondolkoztató adat, hogy ahhoz hogy egy négytagú család kizárólag 

zöldséghajtatásból meg tudjon élni, főtetlen létesítmény esetén legalább 0,8-1 hektáros, 

míg főtött létesítmény esetén 0,5-0,6 hektáros felület szükséges. Ezen a helyzeten a 

TÉSZ-ekbe tömörülés sem segít, hiszen az csak az árualap nagyságát növeli meg, az 

üzemméretet nem. A magas színvonalon termelı profi termesztıknek terjeszkedniük, 

fejlıdniük kell, hogy versenyképesek tudjanak maradni, az alacsony termesztési 

színvonalú úgynevezett szociális (jövedelemkiegészítı) termelık, pedig várhatóan rövid 

idın belül fel fognak hagyni a zöldséghajtatással. 
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7. táblázat A hajtatott zöldségfajok területe és az ezen elıállított termésmennyiség 
Magyarországon  

Faj Termesztı felület (ha) Termésmennyiség (ezer tonna) 
 2004 2005 2004 2005 

Paprika 2380 2300 185 178 
Paradicsom 1090 1120 100 104 

Uborka 480 435 74 59 
Fejeskáposzta 300 400 17 18,5 
Kelkáposzta 60 70 2 2,5 

Kínai kel 80 90 2,5 3 
Karfiol 150 140 3 3 

Sárgarépa 410 400 14 13 
Petrezselyem 220 230 6 5 

(Tégla, 2006 alapján) 

8. táblázat Hajtatóüzemek méret szerinti megoszlása  

 < 0,1 ha 0,1-0,5 ha 0,5-1 ha 1 ha < 
Fóliasátrak 85% 10% 4% 1% 
Üvegházak 35% 10% 5% 50% 

(Tégla, 2006 alapján) 

Az elmúlt években a kormányzat és a szakmai szervezetek részérıl is több 

alkalommal megfogalmazódott a hajtató felület fejlesztésének, korszerősítésének igénye. 

Az ezredfordulón a hazai termesztıberendezés felületet duplájára szerették volna 

növelni. Sajnos ezekbıl az elképzelésekbıl nagyon kevés valósult meg. A 9. táblázat 

ezen elképzeléseket fogalja össze. Az adatokból egyértelmően az az igény fogalmazódik 

meg, hogy növelni kell az üzemméretet, a nagylégterő létesítmények arányát, valamint a 

főtésen belül a termálvízfőtés mértékét. 

9. táblázat A hajtatás helyzete és tervezett korszerősítése Magyarországon 

 1998 2002 2010 
A nagy légterő állandó vázszerkezetes létesítmények 
felülete (ha) 

3000 5000 7000 

   ebbıl:  Dél-Alföld 2500 (84 %) 4200 6000 
    Közép-Magyaroszág 300 (10%) 500 600 
    Észak-Alföld 100 (3 %) 150 200 
    Többi régió 100 (3 %) 150 200 
1000 m2 feletti üzemméret, % 13-14 15 70-80 
Nagy légterő létesítmény, % 41 60 70-80 
Főtött létesítmény aránya, % 17 25 30-40 
ebbıl termálvízzel főtött, % 24 30 40 

(Kristóf, 1999 alapján) 
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3.3. A gombatermesztés helyzete 

A zöldségtermesztésen belül az utóbbi évek legdinamikusabban fejlıdı alágazata a 

gombatermesztés. Legfontosabb fajok a csiperke, a laska és a shii-take. Termesztésünk 

az elmúlt években 30-40 ezer tonna között ingadozott. Fogyasztásunk 2 kg/fı/év, 

exportunk kb. 15 ezer tonna. Fıbb exportpiacaink Németország, Ausztria és 

Olaszország. Sajnos a dinamikus fejlıdés megtorpant, köszönhetıen a lengyel 

gombatermesztés elıtérbe kerülésének. Ennek következtében a hazai termelés 2001-tıl 

stagnált, majd 2003-tól már egyenesen drasztikusan csökkent a megtermelt gomba 

mennyisége. 2005-ben már csak 25.500 tonna csiperkét és 1.500 tonna laskát 

termeltünk, ami visszatérés az 1996-1997-es szinthez. Ez a mennyiség már csak alig 

több mint a hazai piac által felvett 17-18 ezer tonna, tehát elsısorban az exportpiacokon 

szenvedtünk vereséget.  

Jelenleg az a gombatermesztı pincefelület, amelyben csak egy szinten lehet 

termeszteni 30-35 hektárra tehetı. A korszerőbb, több szintes termesztésre alkalmas 

polcos termesztıberendezések felülete 10 hektár. Bár a hazai termésátlagok (csiperkénél 

28-34 kg/100 kg komposzt, laskánál 16-18 kg/100 kg komposzt) a nemzetközi 

középmezınyben megállják a helyüket, a további elırelépés csak a 

termesztılétesítmények és a termesztéstechnológia korszerősítésével, valamint a 

termesztési kapacitások koncentrálásával képzelhetı el. A hazai gombakomposzt 

elıállítás nemzetközi összehasonlításban is jónak mondható és megfelelıen koncentrált, 

ám nem veszi fel a versenyt a lengyel és a holland kapacitásokkal. A magyar 

gombatermesztés egyik legnagyobb erıssége a kecskeméti központtal folyó termesztési 

és nemesítési kutatások. A magyar laskafajták például világszinten is az élvonalat 

képviselik.  

3.4. A vetımagtermesztés és forgalmazás helyzete 

A zöldségnövényeket nagyrészt generatív úton szaporítjuk. Az eredményes 

termesztéshez alapvetı feltétel a fajtaazonos, jó minıségő vetımag elıállítása és 

használata. A zöldségfajok többnyire apró magvúak, ezért a magtermesztésük nagy 

élımunkát és körültekintést igényel. A zöldségfajok között az egyéves növények mellett 

nagyszámban találunk kétéves növényeket is. Az utóbbi években már nem csak a 

hajtatásban, de a szabadföldi zöldségtermesztésben is egyre jobban elterjedt a hibrid 

fajták használata. Néhány zöldségfaj esetében a hibridek használata közel 100 %-os. A 

hibrid magtermesztés nagy szakértelmet és beruházást igényel. Ezek a magok nagyon 
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értékesek, például 1 db F1 hibrid uborkamag (kígyó) 65-75 Ft-ba kerül. A 

magtermesztés speciális elemei az idı- és térbeli izoláció és a szelekció. Az izolációs 

távolságot alapvetıen az adott zöldségfaj megtermékenyülési viszonya (idegen vagy 

öntermékenyülı) határozza meg.  

A zöldség vetımagtermesztést és kereskedelmet multinacionális cégek uralják, ez a 

kertészet egyik leginkább globalizálódott területe. A vetımagvak egységnyi tömegre 

vetítve rendkívül nagy értéket képviselnek, tehát megéri ıket az ökológiai és gazdasági 

szempontból optimálisnak számító területen megtermeltetni és légi úton a felhasználó 

országba szállítani. Egyáltalán nem számít különlegességnek, hogy Ázsiában, Afrikában 

vagy Dél-Amerikában megtermelt vetımagot használunk fel a zöldségtermesztésben. 

Nemesítési költségeik csökkentése érdekében a vetımagtermelı cégek megpróbálják 

mindenhol ugyanazokat a fajtatípusokat bevezetni. Érezhetı tendencia a helyi 

jelentıségő fajtatípusok, a tájfajták háttérbe szorulása. Az érintett cégek különbözı 

vetımag-kezelési eljárások mind szélesebb körő alkalmazásával növelik a vetımagok 

hozzáadott értékét, aminek következtében egyre drágábbak lesznek a professzionális 

zöldségtermesztésben felhasznált vetımagvak. A vetımagvaknál az úgynevezett profi 

és a hobbi piaci szegmens élesen különvált. A zöldségvetımagvak piaca egyébként a 

rendkívül éles verseny miatt teljes mértékben önszabályozó, állami beavatkozásokat 

gyakorlatilag nem igényel. A vetımagvak minıségének hatósági ellenırzésére 

természetesen szükség van, ezt hazánkban az Országos Mezıgazdasági Minısítı Intézet 

(OMMI) végzi. 

A fent vázolt nemzetközi tendenciáknak köszönhetıen hazánkban is csökken a 

helyben szaporított fajták száma. A hazai zöldség vetımagtermesztés jelenleg 

gyakorlatilag a zöldborsóra (amihez hazánk klímája optimális), a magyar cégek által 

nemesített fajtákra, valamint a helyi jelentıségő típusokra korlátozódik. Az OMMI 

nyilvántartása szerint az OMMI által zöldségnövényként számon tartott fajok 

vetımagjait 2005-ben 4.564 hektáron termesztették meg. Ebbıl 4.305 hektárt, azaz 

94%-ot, a zöldborsó tett ki. Ezt az olajtök (45 ha), a zöldbab (43 ha), a vöröshagyma (32 

ha), a fejes saláta (21 ha), a hónapos retek (20 ha) és az étkezési paprika (15 ha) követte. 

A szaporított fajták száma mindössze 213 volt, de ebbıl is 69-et a zöldborsó, 37-et 

pedig a hungarikumnak számító paprika tett ki.  
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4. ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK 
LEHETİSÉGEI 

A hazánkban legalább házikerti termesztésben elıforduló közel 50 zöldségféle a 

növények széles skáláját öleli fel. Sokban különböznek egymástól botanikai 

besorolásukat, fogyasztásra kerülı részüket, élettartamukat és géncentrumukat tekintve. 

A könnyebb eligazodás érdekében érdemes a zöldségnövények fenti szempontok 

szerinti csoportosításával megismerkedni.  

Rendszertan szerinti csoportosítás 

A zöldségfajok rendszertani csoportosításának ismerete termesztési szempontból is 

fontos. Az azonos családba tartozó zöldségfajok ökológiai igényei sok tekintetben 

hasonlóak. A rokon fajok kártevıkkel és betegségekkel szembeni érzékenysége is közel 

azonos, ezért a vetésforgók szerkesztése során kerülni kell, hogy azok egymást 

kövessék. A magyar zöldségtermesztési monográfiákban és a közös európai fajtalistán 

szereplı zöldségfajok 15 botanikai családba tartoznak (10. táblázat). A gombákat már 

nem tekintjük növényeknek, az élıvilág egy külön csoportját alkotják, de termesztésük 

és felhasználásuk alapján a gombák termesztését a világon mindenütt a 

zöldségtermesztés fogalomkörébe sorolják.  

Fogyasztott rész szerinti csoportosítás  

A zöldségtermesztés során az a célunk, hogy az adott növény fogyasztásra kerülı 

részét a lehetı legjobb minıségben és gazdaságos mennyiségben állítsuk elı. Az azonos 

részükért termesztett növények környezeti igényeinek és termesztéstechnológiájának 

egyes részletei sok hasonlóságot mutatnak. A felhasználásra kerülı növényi rész egy 

növénycsaládon belül is igen nagy változatosságot mutathat, erre a legjobb példa a 

keresztesvirágúak családja. A különbözı zöldségfajok fogyasztásra kerülı részük 

szerinti csoportosítását a 11. táblázat (és a Függelék) foglalja össze. Közös néven 

gyökérzöldségeknek szoktuk nevezni azon zöldségféléket, melyeknek karógyökerét, 

répatestét (a karógyökér és a szik alatti szár együttes megvastagodása), gyökgumóját, 

illetve rizómáját fogyasztjuk. Levélzöldségeknek nevezzük a levélrozettájukért, 

levéllemezükért és levélnyelükért termesztett zöldségeket a káposztafélék kivételével. 
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10. táblázat A hazánkban termesztett zöldség- és gombafajok rendszertani 
besorolása 

Család név 
magyar latin 

Fajok 

TERMESZTETT GOMBÁK 
Csiperkefélék Agaricaceae kétspórás csiperke, gyapjas tintagomba, 
Laskagombafélék Pleurotaceae laskagomba fajok, shii-take 
Csengettyőgombafélék Pluteaeceae bocskorosgomba 
Lakktaplók Ganodermataceae pecsétviasz gomba 

ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK 
KÉTSZIKŐEK 

Új-zélandi spenótfélék Tetragoniaceae új zélandi spenót 
Porcsinfélék Portulacaceae portuláka 
Libatopfélék Chenopodiaceae spenót, cékla, mángold, kerti laboda 
Keserőfőfélék Polygonaceae sóska, rebarbara 
Kabakfélék Cucurbitaceae uborka, görögdinnye, sárgadinnye, 

sütıtök, fızıtökök (spárgatök, cukkini, 
patiszon) 

Keresztesvirágúak Brassicaceae fejes káposzta, vörös káposzta, 
kelkáposzta, karfiol, brokkoli, karalábé, 
bimbóskel, leveleskel és fodroskel, kínai 
kel, bordáskel, étkezési répa, kerti zsázsa, 
torma, retek 

Mályvafélék Malvaceae okra 
Pillangósvirágúak Fabaceae zöldborsó, zöldbab és kifejtıbab, tőzbab, 

lóbab, földimogyoró  
Ernyısök Apiaceae sárgarépa, petrezselyem, zeller, pasztinák, 

gumós kömény, turbolya 
Macskagyökérfélék Valerianaceae mezei saláta 
Burgonyafélék Solanaceae étkezési paprika és főszerpaprika, 

paradicsom, burgonya, tojásgyümölcs 
Fészekvirágzatúak Asteraceae saláta (fejes saláta, jégsaláta, tépısaláta, 

kötözısaláta, szársaláta), cikória, endívia, 
feketegyökér, articsóka, kárdi 

EGYSZIKŐEK 
Liliomfélék Liliaceae spárga 
Hagymafélék Alliaceae vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, 

téli sarjadékhagyma, salottahagyma, 
metélıhagyma 

Pázsitfőfélék Poaceae csemegekukorica, pattogatnivaló kukorica 

Élettartam szerinti csoportosítás 

A zöldségnövények élettartamának tárgyalásánál feltétlenül meg kell különböztetni 

a botanikai értelemben vett élettartamot és azt, hogy az adott növényt hány évesként 

termesztjük. Botanikai szempontból megkülönböztünk egyéves, kétéves és évelı 

zöldségféléket (ld. Függelék), míg termesztési szempontból beszélhetünk egyéves, 

áttelelı, kétéves és többéves termesztéső zöldségekrıl.  
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11. táblázat Zöldségnövények csoportosítása fogyasztott részük alapján 

Fogyasztott rész Zöldségfaj 
Raktározó karógyökér sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, feketegyökér 
Répatest cékla, nyári és téli retek, étkezési répa 
Gyökgumó gumós zeller 
Rizóma torma 
Levélrozetta bordáskel, mezei saláta, endívia, cikória, saláta 
Levéllemez új-zélandi spenót, kerti laboda, spenót, sóska, leveles- és 

fodros kel, mángold, petrezselyem, metélızeller, 
metélıhagyma, turbolya 

Levélnyél halványító zeller, rebarbara, mángold, kárdi 
Elhúsosodott levélalap gumós kömény, póréhagyma, téli sarjadékhagyma 
Hagyma vöröshagyma, fokhagyma, salottahagyma 
Óriás csúcsrügy fejes káposzta, vörös káposzta, kelkáposzta, kínai kel 
Oldalrügy bimbóskel 
Hajtás/Hajtáskezdemény spárga, portuláka, kerti zsázsa  
Módosult szár karalábé, hónapos retek 
Elhúsosodott virágzat 
kezdemény 

karfiol, brokkoli, articsóka 

Termés görögdinnye, sárgadinnye, uborka, sütıtök, fızıtökök, 
okra, zöldbab, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, 
csemegekukorica, pattogatni való kukorica 

Mag zöldborsó, kifejtı bab, tőzbab, lóbab, földimogyoró 
 

Egyévesnek nevezzük botanikai értelemben azokat a növényeket, amelyek egy 

vegetációs idıszak alatt teljesítik életciklusukat, azaz a magstádiumtól eljutnak a 

következı generáció létrehozásáig, majd elpusztulnak. Termesztési szempontból azok a 

zöldségnövények tekinthetık egyévesnek, melyek már a szaporítás évében kifejlesztik 

emberi fogyasztásra szolgáló részüket. A botanikailag nem egyéves zöldségnövények 

közül ilyen a cékla, a mángold, a fejes káposzta, a kelkáposzta, a bimbóskel, a karalábé, 

az étkezési répa, a torma, a sárgarépa, a petrezselyem, a zeller, a pasztinák, a cikória, a 

feketegyökér és egyes termesztéstechnológiáikban az articsóka és a hagymafélék. 

Az áttelelı növény fogalmának csak termesztési szempontból van értelme. Azok a 

zöldségfajok tartoznak ide, amelyeket a nyár vagy az ısz folyamán szaporítunk, a telet a 

szabadföldön vészelik át, betakarításuk pedig a következı évben történik. Régebben 

hazánkban használták egyes káposztafélék, fejes saláta, a petrezselyem és a spenót 

áttelelı termesztését, de a mai magyar zöldségtermesztési gyakorlatban leginkább a 

hagymaféléknél alkalmaznak áttelelı termesztéstechnológiai változatokat. 

Kétéves növény az, amely két év alatt teljesíti életciklusát, az elsı évben csak 

vegetatív szerveket képez, generatív részei pedig a második évben fejlıdnek ki. A 

zöldségnövények közül egyes káposztafélékre, az ernyısökre, a céklára és a mángoldra 
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jellemzı ez az életforma. Termesztési szempontból egyedül a vöröshagyma 

dughagymás termesztéstechnológiáját nevezhetjük kétévesnek. 

Évelınek nevezzük botanikai szempontból azokat a lágyszárú növényeket, amelyek 

egyes növényi részeik segítségével évrıl évre megújulnak és több egymást követı 

évben is kifejlesztik generatív szerveiket. Ilyen zöldségnövények a torma, a sóska, a 

rebarbara, a cikória, a kárdi, az articsóka, a spárga és a hagymafélék. Közülük a spárgát, 

a sóskát, a rebarbarát, a metélıhagymát és klasszikus termesztéstechnológiája szerint az 

articsókát termesztik évelı növényként, amikor is egy adott területre telepítve több éven 

át szednek termést e zöldségnövényekrıl. 

Származási hely szerinti csoportosítás 

Egy termesztett kultúrnövény származási helye, úgynevezett géncentrumának 

elhelyezkedése (az a terület tekinthetı, ahol az adott faj a legnagyobb alakgazdagságban 

található), alapvetıen meghatározza a környezeti tényezıkkel szembeni igényeit. A 

zöldségnövények esetében is határozott különbség van a trópusi-szubtrópusi, illetve a 

mérsékelt övi éghajlatról származó növények ökológiai igényei között. A trópusi-

szubtrópusi származásúak (indiai, etiópiai, közép-amerikai és dél-amerikai géncentrum) 

általában kifejezetten meleg-, fény- és vízigényes zöldségnövények. Ezen azonban 

módosíthat a géncentrum tengerszint feletti magassága, erre jó példa a burgonya esete. 

Velük szemben a mérsékelt övi származású (közép-kínai, közép-ázsiai, mediterrán 

géncentrum) fajok közepes hı-, fény- és vízigénnyel jellemezhetıek.  

A zöldségtermesztésben leginkább a Vavilov által elkülönített géncentrumokat (1. 

ábra) és az ı általa létrehozott csoportosítást használjuk, ami az 1926-ban történt elsı 

publikálása óta számos adaptáción és változtatáson esett át. Emiatt szinte nem találunk 

két olyan zöldségtermesztési könyvet, amiben teljesen megegyezne a zöldségnövények 

géncentrum szerinti csoportosítása. Mi a 12. táblázatban a Rubatzky és Yamaguchi 

(1997) által közölt beosztás szerint tüntettük fel az abban szereplı és hazánkban is 

termesztett zöldségfajokat. (A Függelékben azon fajok esetében is szerepelnek a 

géncentrumok, melyeknél e forrás nem tüntette fel azt). Egyes növények (pl. uborka, 

bab, kukorica, paprika, borsó) több géncentrumnál is említésre kerültek, ennek az az oka, 

hogy nem minden fajt a tényleges származási helyén domesztikáltak és így két 

diverzitási központja is kialakult. 
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12. táblázat A hazánkban termesztett fontosabb zöldségnövények géncentruma 
Vavilov szerint  

Géncentrum Zöldségnövény 
A Kínai centrum (Közép- és 
Nyugat-Kína) 

uborka, retek, kínai kel, téli sarjadékhagyma 

B Indo-Maláj centrumok sütıtök, uborka, tojásgyümölcs 
Ba Észak-Kelet India és Burma tojásgyümölcs, uborka 
Bb Indokína és Malájzia - 
C Közép-ázsiai centrum (India 
és Afganisztán) 

borsó, lóbab, vöröshagyma, fokhagyma, spenót, 
sárgarépa 

D Közel-keleti centrum (Irán, és 
Törökország) 

- 

E Mediterrán centrum Borsó, cékla, káposztafélék (Brassica oleracea 
fajok), étkezési répa, saláta, zeller, cikória, spárga, 
pasztinák, rebarbara 

F Etiópiai centrum okra, kerti zsázsa 
G Dél-Mexikói és közép-
amerikai centrum 

kukorica, bab, paprika 

H Dél-Amerikai centrumok  
Ha Ecuador, Peru, Bolívia burgonya, kukorica, bab, paradicsom, sütıtök, 

paprika 
Hb Chile burgonya 
Hc Brazília, Paraguay - 

(Rubatzky és Yamaguchi, 1997 nyomán) 
 
 

 

1. ábra A Vavilov-féle géncentrumok elhelyezkedése  

(Rubatzky és Yamaguchi, 1997) 
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5. A ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK ÖKOLÓGIAI IGÉNYEI 

A növények ökológiai igényeit tehát alapvetıen meghatározza, hogy honnan 

származnak, hol váltak kultúrnövénnyé. Egy növény ökológiai igényei alapvetıen 

meghatározzák azt, hogy egy adott helyen szabadföldi körülmények között 

termeszthetı-e egyáltalán. Az adott területen termeszthetı növények közül azután a 

termesztı, alapvetıen ökonómiai szempontok alapján döntve, választja ki, hogy mely 

növények termesztésével tud a legnagyobb jövedelemre szert tenni (2. ábra). 

 

környezet

ökológiai környezet ökonómiai környezet

klima-
tikus

eda-
fikus

bio-
tikus

piac tulajdon-
viszonyok

poli-
tika

termesztı jövedelmezıség

termesztett növény

 

2. ábra A környezet – termesztı – növény rendszer  

(Krug In Wien, 1997) 

5.1. Fényigény 

Fénynek nevezzük az elektromágneses sugárzásnak a látható (400–800 nm) 

hullámhosszúságú tartományát: 400–420 nm – ibolya; 420–490 nm – kék; 490–540 nm 

– zöld; 540–640 nm – sárga; 640–800 nm – vörös. Ugyanez a tartomány játszik aktív 

szerepet a növények fotoszintézisében. A földre érkezı napsugárzás hullámhossz 

szerinti intenzitását vizsgálva megállapítható, hogy ebben a tartományban van a 

legintenzívebb sugárzás. A növények tehát úgy alakultak ki, hogy a legintenzívebb 

sugárzástt legyenek képesek hasznosítani. Ezt nevezzük fotoszintetikusan aktív 

sugárzásnak (Photosynthetically Active Radiation - PAR). 

A Nap sugárzóenergiájának spektrumából kb. 55%-ot tesz ki a fotoszintetikusan 

aktív sugárzás (PAR). A fennmaradó mintegy 45% sugárzóenergia túlnyomó része az 
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infravörös tartományban helyet foglaló, hosszhullámú hısugárzás. Biológiailag aktív az 

ibolyántúli sugárzás is. 

A növényeknek a fény hasznosítására kialakult szerve a levél, amelynek méretétıl 

és elhelyezkedésétıl függ, hogy a fénysugárzásból mennyit képesek felvenni. A levelek 

méretét a levélfelülettel (leaf area - LA) fejezzük ki. Egyedül álló növények optimális 

körülmények között annál több fényt képesek hasznosítani, minél nagyobb a 

levélfelületük. Növényállományban viszont a levélfelület növelésével csak bizonyos 

határig növekszik a fényhasznosítás, mivel a növények kölcsönös árnyékolása egy 

bizonyos mértéken túl gátolja azt. Növényállományban a növényzet levélfelületét 

nemcsak abszolút értékben, hanem a tenyészterülethez (At) viszonyítva is meg kell 

állapítani. A kettı arányát levélfelület-indexnek (LAI=LA At-1) nevezzük. 

A különbözı zöldségfajok fényigénye eltérı. A fényigény vizsgálatánál a 

megvilágítás intenzitásán kívül a növényeket ért fényhatás idıtartamát is figyelembe 

kell venni. A legtöbb fényt igénylı fajok közé tartoznak: paradicsom, paprika, 

görögdinnye, sárgadinnye. Közepes fényigényőnek számít a fejes- és a kelkáposzta, a 

bab, a cékla és a hagymafélék. Az árnyéktőrık közé sorolhatók: a zeller, a sárgarépa és 

a rebarbara. Kimondottan árnyékkedvelı a hazánkban termesztett zöldségfajok között 

nincs. Ma már a legtöbb termesztett zöldségfaj fényigénye számszerően is ismert. Így 

például a paprika és paradicsom virágzásához, illetve terméskötıdéséhez minimum 

5000 lux napi átlagnak megfelelı megvilágítás szükséges. A hónapos retek 3000, a bab 

2400 lux fényintenzitást igényel a zavartalan fejlıdéséhez.  

A növények reakcióját a megvilágításban (fotoperiódus) és a sötétben töltött idı 

viszonylagos hosszúságára, fotoperiodizmusnak nevezik. A virágok csak akkor 

fejlıdnek ki, ha a növény, a virág(zat)kezdemény kifejlıdése elıtt, naponta hosszabb-

rövidebb ideig meghatározott idıtartamú nappali fény hatása alatt állt. Ebbıl a 

szempontból három csoport különíthetı el, melyek a következık. 

1. A rövidnappalos növények virágkezdeményei akkor alakulnak ki, ha a napi 

fotoperiódus legfeljebb 12 óráig tart. Ennél hosszabb fotoperiódusok a virágképzıdést 

gátolják vagy teljesen szüneteltetik. Fontosabb zöldségnövényeink között nincs 

tipikusan rövidnappalos faj. Termesztett növényeink közül e csoportba sorolhatók a 

szója és az édesburgonya. 

2. A hosszúnappalos növények virágkezdeményei akkor alakulnak ki, ha a napi 

fotoperiódus hosszúság legalább 9-14 óra, de minél jobban meghaladja a fotoperiódus 

ezt a kritikus értéket, annál gyorsabb a virágképzıdés. Ide tartoznak: a borsó, spenót, 

retek és a kínai kel. 



 

 27

3. A nappalközömbös növények fejlıdése a nappal hosszúságától független, ezeket 

afotoperiodikus növényeknek is nevezik. Egyes növényfajok némely fajtái 

rövidnappalosak, más fajtái hosszúnappalosak. Ilyenek: a fejessaláta vagy a paradicsom. 

5.2. Hıigény 

A zöldségfélék számára optimális hımérsékleti tartomány meghatározására 

elterjedten használják a Markov-Haev képletet: Topt=t±7°C, ahol t =az adott zöldségfaj 

optimális hıigénye. 

A növények az optimális hımérséklettıl T±7°C-os eltérést viselik el jelentısebb 

károsodás nélkül. Az optimálisnál 10-14°C-kal alacsonyabb hımérsékletet fejlıdési 

minimumnak (küszöb), a 10-14°C-kal magasabb hımérsékletet az adott faj termesztése 

számára maximumnak (plafon) nevezzük. 

A zöldségfajok csoportosítása optimális hımérsékleti igényük alapján, Markov-

Haev szerint a következı: 

25°C 
uborka 
sárgadinnye 
görögdinnye 
spárgatök 
paprika (Somos alapján) 

22°C 
paradicsom 
sütıtök 
bab 
csemegekukorica 
tojásgyümölcs 

19°C 
cékla 
spárga 
zeller 
vöröshagyma
fokhagyma 
póréhagyma 

16°C 
sárgarépa  
petrezselyem 
pasztinák 
téli sarjadékhagyma 
metélıhagyma 
borsó 
fejes saláta 
spenót 
sóska 

13°C 
káposztafélék 
retek 
torma 

A hımérsékletnek jelentıs szerepe van az egyes zöldségfajok fejlıdési szakaszainak 

indukálásában, a vernalizáció vagy jarovizáció folyamatában, amikor meghatározott 

idıtartamú alacsony hımérséklet szükséges a generatív szervek kifejlıdéséhez, a 

magszárképzıdéshez (pl. káposztafélék, gyökérzöldségfélék esetében). Más fajokban 

(pl. retek, fejes saláta, spenót) a magas hımérséklet váltja ki a magszár képzıdését. A 

hımérsékletnek a fejlıdési szakaszra gyakorolt hatása függ a nappal hosszúságától is. 

Vannak olyan fajok, amelyek csírázó mag állapotban, míg mások palánta korban esnek 

át a vernalizáción. A vernalizációs folyamatok ellenkezı hımérsékleti kezeléssel 

megállíthatók, illetve egy bizonyos határig vissza is fordíthatók. 

Az egyes zöldségfajok különbözı fejlettségi állapotukban különbözı hımérsékletet 

igényelnek: 
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T + 7°C =csírázás hımérsékleti optimuma 

T – 7 °C =szikleveles állapot hımérsékleti optimuma 

T ± 0°C =vegetatív szakasz 

T ± 0°C=termésképzı szakasz 

A növények hıigényét többféleképpen kifejezhetjük, mint például az 

átlaghımérséklettel, az aktív és az abszolút hıösszeggel, illetve az adott fenológiai fázis 

hıküszöb értékével. 

5.3. Vízigény 

A növények életfolyamataik megfelelı szinten való tartásához az általuk felvett víz 

97-99 %-át elpárologtatják, ezt a folyamatot transzspirációnak nevezünk. 

Növényélettani és termesztési tanulmányok is a felhasznált víz és a növényi produktum 

közötti fontos mutatónak tartják a transzspirációs együtthatót. Ez a paraméter a 

tenyészidı során felhalmozódott szárazanyag, illetve az ehhez felhasznált víz közötti 

arányt fejezi ki. A szárazanyag mennyiségénél a teljes növényi produktumot (termés, 

lomb, szár, gyökér) vesszük figyelembe. A vízfogyasztási együttható viszont az 

egységnyi nyers termés elıállításához szükséges vízmennyiséget fejezi ki. Fontos 

megjegyezni, hogy a vízfogyasztási együttható esetében a terméssel összevetett víz 

jelentıs hányadát az evaporáció (párolgás) teszi ki. A vízfogyasztás jellemzésére 

legelterjedtebben az evapotranszspirációt használják, amely együttesen fejezi ki a 

transzspirációt (párologtatást) és az evaporációt (párolgást).  

A vízhiány jellemzése, értékelése  

A vízstressz mértékének meghatározására számos módszert dolgoztak ki. Ezek egy 

része élettani, más része gyakorlati jellegő. Az élettani megközelítések egyrészrıl a 

növekedést szabályozó anyagok, mint például az abszcizinsav (ABS), a citokininek és 

az etilén koncentrációjának változásából következtetnek a vízstressz mértékére. 

Másrészrıl az asszimiláció, fehérjeszintézis, illetve a nitrogén anyagcsere lefolyásának 

ütemébıl határozzák meg a vízstressz mértékét. 

Az abszcizinsav (ABS) más néven dormin növekedést gátló anyagként hat. Gátolja 

a sejtosztódást és a sejtmegnyúlást. A növekedést fékezı ABS gátolja a nukleinsav 

szintézisét. Vízhiányos helyzetben az ABS gyorsan felhalmozódik, ami a sztómák 

záródását okozza és ennek eredményeként a növény, eljuthat a lankadásig is. Mivel az 

ABS felhalmozódása a fiatal levelekben nagyobb mértékő, ezért a lankadás is ott 

következik elıször be. Öntözést követıen az ABS koncentráció elkezd csökkenni a 

növényekben és visszaáll az eredeti állapot. Az abszcizinsav még magas 
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koncentrációban sem mérgezı hatású, ezért ha a növényi szövetekbıl eltávolítjuk, akkor 

az ismét normálisan nı tovább, minden káros utóhatás nélkül. A szárazságtőrésre 

történı nemesítésnek éppen ezért az egyik iránya, hogy olyan növényi mutánsokat 

hozzanak létre, amelyekbıl hiányzik az abszcizinsav szintetizálás képessége. 

A citokininek mennyiségével szintén lehet jellemezni a növények vízháztartását. 

Ezek az anyagok a gyökérzetben képzıdnek és innen szállítódnak a levelekbe. Vízhiány 

esetén a citokininek szállítása gátolt, így a levelekben a mennyiségük csökken, ami 

gátolja a sztómák kinyílását. 

Az etilénnek, mint egyszerő gáznemő anyagnak, azon kívül, hogy a gyümölcsérést 

serkenti, más jelentıs hatása is van. Serkenti a légzést, gátolja a hajtás és a gyökér 

növekedését, sietteti a levél leválását. Vízhiányos helyzetekben az etilén felhalmozódik 

a növényi szövetekben. Már egy közepes mértékő vízhiány is gátolja a nitrát redukciót 

és ezáltal az aminosavak szintézisét, így meggátolja azok fehérjévé alakulását. 

A röviden ismertetett növényélettani példák a termesztési gyakorlat számára 

nehezen értelmezhetıek, de ez a tény nem csökkenti ezen paraméterek jelentıségét a 

vízhiányos helyzetek jellemzésében és a szárazságtőrésre történı nemesítésben. 

A vízhiány mértékének jelzésére a gyakorlat számára jobban felhasználhatók a 

környezeti és a talaj paraméterek, valamint a növényi tulajdonságok. Az éghajlati 

tényezık felhasználásával alakították ki az ariditási indexet, az agrohidropotenciál és az 

agroökopotenciál fogalmát. 

Az ariditási index a potenciális evapotranszspiráció (ET) és a csapadék 

mennyiségének viszonyát fejezi ki. Száraz az az idıszak vagy év, amikor a potenciális 

ET nagyobb, mint a csapadék mennyisége. Az ariditási index alapján a következı 

besorolást végezhetjük: 

• arid területeken:  3–20% -át, 

• szemi-arid területeken: 20-50%-át, 

• szub-humid területeken: 50-75%-át, 

• humid területeken: 75-100%-át biztosítja, illetve elégíti ki a természetes 

csapadék a növények vízigényének. 

Az agrohidropotenciál fogalma alatt az adott termıhelynek a termesztett 

növényállományok vízigényét kielégítı képességét értjük, tehát azt, hogy milyen 

mértékben és valószínőséggel képes kielégíteni az adott növényfaj (fajta) és az általa 

igényelt termesztés vagy fenntartás technológia vízigényét. 



 

 30 

Az agroökológiai potenciál, pedig az adott természeti adottságok, feltételek mellett 

elérhetı maximális növényi produkciót jelenti. Az agroökopotenciálnak leggyakrabban 

a fı meghatározója az agrohidropotenciál. 

Evapotranszspiráció, vízfelhasználás menete, vízigény  

A környezeti tényezık (hımérséklet, sugárzás, páratartalom stb.) alapvetıen 

meghatározzák a növények transzspirációját, illetve az egységnyi területrıl történı 

vízfogyás jellemzésére a gyakorlatban legelterjedtebben használt ET mértékét. A napi 

potenciális ET mértéke alapvetıen az éghajlati övtıl és ezen belül az ott uralkodó 

hımérséklettıl, valamint a növényfajtól függ. Az 13. táblázat a különbözı területek 

potenciális ET értékeit mutatja be. 

13. táblázat Evapotranszspiráció – ET pot.  mm/nap- becsült értékei különbözı 
agroklimatikus régiókban 

Régiók 10°C alatt 20°C 30° felett 
Trópus    
humid 3-4 4-5 5-6 
szub humid 3-5 5-6 7-8 
szemi- arid 4-5 6-7 8-9 
arid 4-5 7-8 9-10 
Szubtrópus    
Nyáron csapadékos    
humid 3-4 4-5 5-6 
szub humid 3-5 5-6 6-7 
szemi – arid 4-5 6-7 7-8 
arid 4-5 7-8 9-10 
Télen csapadékos    
Humid, sub humid 2-3 4--5 5-6 
szemi – arid 3-4 5-6 7-8 
arid 3-4 6-7 10-11 
Mérsékelt    
humid, szub humid 2-3 4-5 5-6 
szemi-arid,  arid 3-4 5-6 10-11 

 (FAO adatok alapján) 
 

Az öntözés tervezésénél mindig a növény tenyészidı alatti vízfelhasználásának 

dinamikájából, a kritikus fenológiai fázis ismeretébıl és a vízigényébıl kell kiindulni, 

hisz az intenzív termesztés alapfeltétele a növények ökológiai igényeinek minél 

pontosabb kielégítése. A növények vízfelhasználásának a tenyészidı során általánosan 

megfogalmazva van egy emelkedı (intenzív a vegetatív növekedés és folyamatosan nı 

a lombtömeg), egy magas fogyasztási szinten kiegyenlített és egy csökkenı szakasza. 

Tehát ha a napi vízfelhasználást a tenyészidı során, grafikonon ábrázoljuk akkor egy 

úgynevezett harang görbét kapunk, viszont ha a tenyészidı alatt a növények 

vízfelhasználását halmozzuk, úgy a növényre és a termesztési körülményekre jellemzı 
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un. S alakú görbét kapjuk. A 3. ábra két gyökérzöldségfaj példáján a vízfelhasználás 

napi és halmozott menetét mutatja be. 

 
3. ábra Sárgarépa és petrezselyemfajták vízfelhasználása 11 év átlagában 

(Varga, 2001) 

Néhány zöldségfaj vízigényét mutatja be a 14. táblázat. Fontos megjegyezni, hogy a 

táblázatban szereplı adatok csupán tájékoztató jellegőek, mivel egy adott faj vízigényét 

alapvetıen meghatározza a termıhely, így a termesztés ökológiai adottságai, másrészrıl 

a növényfaj fajtája (pl. rövid vagy hosszú tenyészidejő fajtacsoport).  
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14. táblázat Néhány zöldségfaj átlagos vízigénye 

Növényfaj mm 
Spenót 250 
Fejes saláta 250 
Fejes káposzta 300 
Csemegekukorica 450 
Vöröshagyma 400-600 
Bab 300-450 
Cékla 450 
Sárgarépa 400 
Uborka 450 
Cukkini 450 
Borsó 450 
Étkezési paprika 450 
Görögdinnye 450-600 
Sárgadinnye 600 
Articsóka 300 
Spárga 500 
Paradicsom 600 

(Doneen és MacGillivray, 1954 alapján) 

5.4. Talajigény 

Mint az korábbi fejezetekbıl már kiderült a zöldségfélék mind földrajzi és 

növényrendszertani származásukat, mind fogyasztott részüket tekintve meglehetısen 

nagy változatosságot mutatnak. Ennek ellenére talajigényük eléggé egyöntető, nem 

mutat olyan nagy különbségeket, mint például a dísz- vagy a gyümölcstermı növények 

esetében. Mindenestre attól függıen, hogy az egyes zöldségnövények hogyan reagálnak 

az optimális talajtulajdonságoktól való eltérésekre megkülönböztethetünk a talaj és a 

tápanyagellátottság iránt igényes és kevésbé igényes fajokat. 

A zöldségfélék a talaj egyes tulajdonságaival szemben magasabb igényeket 

támasztanak, mint a szántóföldi növények. Általánosságban kijelenthetı, hogy a 

zöldségnövények termesztése számára a középkötött, mélyrétegő, jó szerkezető, jó 

vízgazdálkodású, morzsalékos, nem cserepesedı, humuszban és könnyen felvehetı 

tápanyagokban gazdag talajok tekinthetık optimálisnak. Ez persze túlságosan 

általánosító kijelentés. Az egyes talajjellemzıket egyenként megvizsgálva azért találunk 

olyanokat, melyek vonatkozásában termesztési célokként és növénycsoportonként 

találhatók különbségek a zöldségfélék igényében. 

Genetikai talajtípus. A hat hazánkban megkülönböztetett termıhelyi kategória 

közül az elsı négy, tehát a csernozjom talajok (I), a barna erdıtalajok (II), a réti és öntés 

talajok (III), valamint a homoktalajok (IV) alkalmasak a zöldségnövények termesztésére. 

A szikes talajok (V) és a váztalajok (VI) nem alkalmasak. A fenti általános talajigény 
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leírás alapján azt lehet mondani, hogy talán a mezıségi talajok tekinthetık ideálisnak a 

zöldségnövények termesztésére. Ugyanakkor ez a talajtípus viszonylag kevés helyen 

fordul elı hazánkban és a jó minıségő erdıtalajokon és homoktalajokon is lehet magas 

színvonalú zöldségtermesztést megvalósítani. 

Szemcseösszetétel, kötöttség. A szemcseösszetétel, a fizikai talajféleség a talajnak 

az a tulajdonsága, amit gyakorlatilag nem tudunk megváltoztatni a termesztés során. A 

zöldségnövények számára a középkötött vályogtalajok tekinthetık általában 

megfelelınek. A korai termesztés céljára azonban lehetıség szerint célszerő lazább 

szerkezető, gyorsan felmelegedı, vályogos homoktalajokat választani. Homok talajokon 

viszont alacsonyabb lesz a termények szárazanyagtartalma, tehát tárolási célú 

zöldségtermesztést nem javasolt e talajtípuson folytatni, erre a célra a kissé kötöttebb, 

magasabb agyagtartalmú talajok alkalmasabbak. Az agyagos vályog és az agyag talajok 

a zöldségtermesztés számára nem igazán megfelelıek. Különösen igaz ez a 

gyökérzöldségekre, melyeknek a talajban kifejlıdı fogyasztott része könnyen torzulhat, 

deformálódhat a túlságosan kötött talajokban.  

Talajszerkezet. A gyökerek optimális mőködéséhez megfelelı víz- és 

levegıellátottságra van szükség. Ezért szerkezeti szempontból az a talaj tekinthetı a 

zöldségtermesztés szempontjából megfelelınek, amely jó vízmegtartó képességő, de 

kellıen laza szerkezető és jó levegızöttségő. Rossz gazdálkodási gyakorlattal, 

különösen szakszerőtlen talajmőveléssel, az amúgy megfelelı szerkezetet is gyorsan el 

lehet rontani. A talajszerkezet néminemő javítását szevesanyagok bedolgozásával lehet 

elérni. 

Talajréteg vastagsága. A zöldségfélék termesztési körülmények között, megfelelı 

tápanyagellátottság esetén ritkán gyökeresednek 1 méternél mélyebben. A gyökeresedés 

mélysége függ a fajtól és a termesztéstechnológiától. Viszonylag sekélyen gyökereznek 

a salátafélék, az uborka, a paprika, a hagymafélék, a káposztafélék, míg mélyen 

gyökerezik például a görögdinnye, a sütıtök, a sárgarépa, a spárga és a torma. A 

palántázott és az öntözött állományokra sekélyebb gyökerezés a jellemzı, míg a 

helyrevetett és az öntözetlen növények gyökerei mélyebbre hatolnak. A 

gyökérzöldségek termesztése során különösen lényeges a megfelelı talajréteg vastagság. 

Termesztési szempontból a talajréteg vastagságát bakhátak alkalmazásával lehet növelni, 

ez a sárgarépa termesztésben például széles körben alkalmazott eljárás. A zöldségfélék 

döntı többsége nem kedveli az 1 méternél magasabb talajvízállást. 

Kémhatás. Valamennyi zöldségnövény számára az enyhén savanyú, illetve 

semleges kémhatású talajok a megfelelıek, az 5,8 és 7,5 közötti pH tartományban 
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mindegyikük kielégítıen fejlıdik. Az ettıl eltérı kémhatású talajok iránti toleranciában 

azért vannak különbségek. A káposztafélék, a gyökézöldségek és a hagymafélék zöme 

érzékenyen reagál a savanyúbb talajokra, míg például a burgonyafélék még az 5 alatti 

pH-jú talajokat is elviselik. Ugyanakkor gyengén lúgos talajokon is jól fejlıdnek 

például a káposztafélék, a spárga, a cékla és a zeller. A talajok kémhatását meszezéssel 

tudjuk növelni, míg elemi kén, gipsz és felláptızeg bekeverésével, vagy egyes 

mőtrágyák savanyító hatásának tudatos alkalmazásával tudjuk azt csökkenteni.  

Mésztartalom. A zömében meszes alapkızeteken kialakult magyarországi 

talajokon viszonylag ritkán lép fel abszolút kalciumhiány. 1%-nál magasabb szénsavas 

mésztartalom már fedezi a zöldségfélék kalcium igényét. Szükség esetén a talaj 

mésztartalmát mészkı, dolomit, esetleg gipsz ırlemény bedolgozásával lehet növelni. 

5% feletti mésztartalmú talajokon viszont az ionantagonizmus következtében egyes 

mezo- és mikroelemek felvételében zavarok lépnek fel, és ez hiánytünetek 

kialakulásához vezethet. 

Szervesanyagtartalom. A talaj humusztartalma lényeges befolyással bír a talaj 

szerkezetére és ezáltal víz- és tápanyagmegtartó képességére, valamint a 

tápanyagszolgáltatására. E tényezık miatt a magasabb humusztartalmú talajokon 

általában nagyobb termésátlagok érhetıek el. Azonban a túlzottan magas 

szervesanyagtartalom (például tızeg- és egyes vulkáni talajok esetében) csökkenti a 

termények szárazanyagtartalmát, rontva ezzel tárolhatóságukat és feldolgozóipari 

értéküket. 1% alatti humusztartalmú talajokon nem célszerő zöldséget termeszteni, 3-

5% körüli érték pedig az összes faj számára optimálisnak tekinthetı. A talaj 

szervesanyagtartalmát zöldtrágya, komposzt, tızeg és szervestrágya rendszeres 

idıközönként történı bedolgozásával tudjuk némileg növelni.  

Felvehetı tápanyagtartalom. A talaj tápanyagszolgáltató képessége szoros 

összefüggésben van a talaj szerkezetével és szervesanyagtartalmával, és meghatározó 

jelleggel bír a termesztés eredménye szempontjából. Ugyanakkor ez az a 

talajtulajdonság, amelyet a trágyázáson keresztül talán a legkönnyebben tudunk 

befolyásolni. A zöldségnövények között a tápanyagfelvétel intenzitásában ugyan 

vannak különbségek, de azt alapvetésül el lehet fogadni, hogy megfelelı 

tápanyagellátottság nélkül nem lehet magas hozamokat elérni. 

Sótartalom. A növényvilágon belül a zöldségnövények zöme a sóérzékeny fajok 

közé tartozik, de az egyes zöldségfajok között azért lényeges különbségek vannak a 

sótőrés tekintetében. A zöldségtermesztés szempontjából a 0,05% összes sótartalomú 

talajok tekinthetık ideálisnak. Ilyen talajokon még a kifejezetten sóérzékeny növények, 
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mint a fehér terméső paprikák, az uborka, a levélzöldségfélék, a petrezselyem és a 

sárgarépa is termésátlag csökkenés nélkül termeszthetık. A palánták szintén igen 

sóérzékenyek. A 0,3% összes sótartalom feletti talajok már a „sótőrı” zöldségnövények, 

mint például a paradicsom és a káposztafélék, termesztésére sem alkalmasak. A 

zöldségnövények sótartalomra adott reakciója azért szoros összefüggésben van a talaj 

szervesanyagtartalmával is, minél nagyobb a humusztartalom, annál nagyobb 

sótartalmat viselnek el még károsodás nélkül. Szakszerőtlen tápanyagutánpótlás, túlzott 

mőtrágyaadagok alkalmazása esetén a termesztés során a talaj sótartalma számottevıen 

megnıhet. A talaj sótartalmát alacsony sótartalmú anyagok talajba dolgozásával és a 

talaj átmosatásával lehet csökkenteni. Az utóbbi módszer alkalmazása azonban 

környezetvédelmi szempontból meglehetısen aggályos. 

5.5. Tápanyagigény 

A növények autotróf szervezetek, melyek a talajból, a vízbıl és a levegıbıl felvett 

tápanyagokból építik fel saját szervezetüket a napenergia felhasználásával. A növények 

életük során gyökereiken, illetve leveleiken keresztül számos különbözı elemet 

felvesznek, köztük olyanokat is, amelyekre valójában nincs is szükségük. Azon 

elemeket, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy növény beteljesítse 

biológiai ciklusát, esszenciális tápelemeknek nevezzük. Marschner (1998) összesítése 

alapján minden magasabb rendő növény számára esszenciálisak a következı ásványi 

tápelemek (csökkenı koncentráció sorrendben): nitrogén, kálium, kalcium, magnézium, 

foszfor, kén, klór, bór, vas, mangán, cink, nikkel, molibdén. Ezeken kívül bizonyos 

növénycsoportok számára esszenciális lehet még a nátrium, a szilícium és a kobalt. Ez a 

lista a mérımőszerek korszerősödésével és a növényélettani kutatások fejlıdésével 

gyakorlatilag folyamatosan bıvül. Várható, hogy jelenleg a nyomelemek között 

nyilvántartott elemek közül egy-két elem a jövıben átsorolásra kerül az esszenciális 

tápelemek közé. 

Aszerint, hogy az elemek közül mely tápelem milyen mértékben vesz részt a 

növények felépítésében, több csoportra osztjuk ıket: a makro-, (a mezo-), a mikro- és a 

nyomelemek csoportjára Ezek tehát nem fontossági, hanem mennyiségi kategóriák. Egy 

mikroelem hiánya is okozhat akkora termesztési kárt, mint egy makroelemé, noha tény, 

hogy az utóbbi eset elıfordulása gyakoribb. Makroelemnek tekintjük azokat a 

tápanyagokat, amelyek 0,1%-nál nagyobb arányban fordulnak elı a növényekben. A 

makroelemek közé tartozik a három fı nem ásványi tápanyag, a szén, az oxigén és a 

hidrogén, amelyekbıl a növényi szervezet zöme felépül. Ezen elemeket a növények a 
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levegıbıl és a vízbıl általában mindig kellı mennyiségben fel tudják venni. Az ásványi 

tápelemek közül klasszikusan a nitrogént, a foszfort és a káliumot tekintjük 

makroelemnek. Koncentrációja alapján az esszenciális elemek közül makroelemnek 

számít még a kalcium, a magnézium és a kén is. Ez utóbbi három tápelemet termesztési 

szakkönyvekben sokszor mezoelemnek is nevezik. 

Növénytermesztési szempontból azon esszenciális tápelemeket tekintjük 

mikroelemnek, melyek 0,1%-nál kisebb koncentrációban fordulnak elı a növényekben. 

Klasszikusan a következı hat tápelemet tartják mikroelemnek: bór, vas, mangán, cink, 

réz, és molibdén. A tudományos tények alapján ma már azonban a klór, a nikkel és 

egyes szerzık szerint a kobalt is mikroelemnek tekinthetı. 

Nyomelemeknek vagy úgynevezett ultra-mikroelemeknek nevezzük azokat az 

elemeket, amelyek rendkívül kicsi, általában 10-4-10-5 %-nál kisebb koncentrációban a 

növények számára kétségtelenül hasznosak, de esszenciális voltuk ma még nem 

bizonyított. Ilyen elem például a szelén, a titán, a cézium, a lítium, a fluor, a jód, a bróm 

és a vanádium. Az utóbbi idıben egyre nagyobb figyelem fordul a nyomelemeknek a 

növények életében és az emberi táplálkozásban betöltött szerepe felé. 

Nitrogén 

A zöldségnövények táplálásában a nitrogént szoktuk a legfontosabb tápelemnek 

tekinteni, annak ellenére, hogy káliumból nagyobb mennyiséget tartalmaznak, mint 

nitrogénbıl. A növények a nitrogént többféle vegyület formájában is képesek felvenni, a 

gyökéren keresztül elsısorban nitrát (NO3
-) és ammónium (NH4

+) ionként, a levélen át 

karbamidként (NH2-CO-NH2) is, illetve egyes növények esetében nitrogéngyőjtı 

baktériumok közremőködésével elemi nitrogénként (N2). A nitrogén a klorofill, az 

aminosavak, a nukleinsavak és számos más alapvetı szerves vegyület építıköve. A 

nitrogénnek elsısorban a vegetatív szervek kifejlıdésében és a generatív szervek 

méretének kialakításában van szerepe. Egyetlen másik tápelem sem mutat olyan feltőnı 

hajtás- és termésnövelı hatást, mint a nitrogén, és nem okoz olyan mértékő 

növekedésgátlást, mint a nitrogén hiánya. Emiatt a nitrogénnek a rövid tenyészidejő és 

vegetatív részükért termesztett zöldségfélék elıállítása során van talán a 

leghangsúlyosabb szerepe. 

A talaj önmagában is nagy mennyiségben tartalmazhat nitrogént, mégpedig szerves 

formában a humuszanyagokban. Egy százaléknyi humusztartalomból hektáronként 

évente 30-40 kg nitrogén mineralizálódik. E folyamat során a már a növények számára 

is felvehetı ammónium keletkezik. Az ammónium ion szorosan kötıdni tud az 

agyagásványokhoz, így nem mosódik ki olyan könnyen a talajból, mint a nitrát. A 
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talajban élı nitrifikáló baktériumok azonban az ammóniumot rendkívül gyorsan szinte 

teljes mértékben nitráttá alakítják. Ezért van az, hogy mőtrágyával számottevı 

kimosódás veszélye nélkül egyszerre nem lehet nagyobb mennyiségő nitrogént a talajba 

juttatni. 

A nitrogén úgynevezett reutilizálható tápelem, ez annyit jelent, hogy a növény 

szükség esetén önmagán belül mobilizálni tudja, képes egyik részébıl áthelyezni a 

másikba. Ezért a nitrogén hiánytünetei elıször az idısebb növényi részeken, tehát a 

legalsó leveleken jelentkeznek. A levelek elıbb halványzöldek lesznek, majd 

kisárgulnak és elhalnak. A növény jellegzetes merev tartású lesz, a növekedés lassan 

leáll. A terméskötés enyhe nitrogénhiány esetén javulhat, de a termések kisméretőek és 

vékony falúak lesznek. A nitrogén hiányos növény gyökérzete mélyebbre hatoló, de 

vékonyabb és kevésbé elágazó. Észlelés esetén a nitrogén hiánytünete gyors hatású 

nitrogén trágya adagolásával könnyen megszüntethetı. 

Ha a nitrogén fölöslegben van, akkor az asszimilációs folyamat során keletkezı 

szénhidrátokat a növény fehérjék szintézisére fordítja. Ezáltal csökken a 

szárazanyagtartalom, fellazulnak a szövetek, csökken a betegségekkel és kártevıkkel 

szembeni ellenállóság, romlik a termények pultontarthatósága és tárolhatósága. A 

nitrogén túladagolása a vegetatív részek túlzott növekedését és ezáltal a 

vegetatív/generatív egyensúly felbomlását eredményezi. A levelek sötétzöldek, a 

szokásosnál nagyobbak és vastagabbak, a hajtások pedig robusztusabbak lesznek. Késik 

a virágzás és terméshozás, megnı a virág- és a terméselrúgások aránya. Súlyosabb 

esetben tipikus sókártételi tünetek jelennek meg a növényeken. 

A túlzott nitrogénellátásban részesült zöldségek beltartalmi paraméterei rosszabbak 

lesznek, alacsonyabb lesz a vitamin, a szénhidrát és az ásványi anyag tartalmuk. Ezen 

kívül számottevı mértékben halmozhatnak fel nitrátot a szervezetükben, amely az 

emberre nézve káros. A fogyasztott részt tekintve a legnagyobb mértékben a rövid (2-3 

hónap) tenyészidejő, levelükért, szármódosulásukért, esetleg gyökerükért termesztett 

zöldségnövényekben (saláta, endívia, spenót, hónapos retek, karalábé, sárgarépa) 

halmozódik fel a nitrát. Termésükben nem halmoznak fel jelentıs mértékben nitrátot a 

növények. A saláta, a spenót és a bébi ételek esetében EU-s rendelet szabályozza a nitrát 

maximálisan megengedhetı koncentrációját. 

Foszfor 

A foszfort szinte kizárólag a talajból veszik fel a növények. A nitrogénnel szemben 

igen lassan mozog a talajban. Nagyobb részt vízben oldhatatlan formában van jelen és a 

növények számára is jóval nehezebben felvehetı. Ezért van az, hogy hideg, levegıtlen 
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talajon gyakori a foszforhiány kialakulása. A foszfornak rendkívül sokféle funkciója 

van a növények életében. Szerepet játszik a fotoszintézis, a légzés, az energiaközvetítés, 

az anyagcsere és az öröklıdés folyamatában, valamint számos sejtalkotó vegyület 

alkotóeleme. A termesztési gyakorlat szempontjából a leglényegesebb, hogy a 

foszfornak a gyökérképzıdésben, valamint a generatív folyamatokban (virágképzıdés, 

terméskötıdés, magképzıdés) van kulcsszerepe. A foszfor termésnövelı hatása nem 

annyira látványos, mint a nitrogéné, mert nem növeli annyira a vegetatív szervek 

gyarapodását. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy a foszfor generatív irányba hat. A foszfor 

ellátására leginkább a termésükért és a magvaikért termesztett növények termesztése 

esetén, valamint a korai idıszakban, hideg talajba történı kiültetések során, illetve 

túlzott vízellátás okozta gyökérpusztulást követıen kell ügyelni. A fejlıdés korai 

szakaszában elıforduló foszforhiány következményeit késıbb már igen nehéz 

ellensúlyozni. 

A foszfor is reutilizálható tápelem, tehát hiányának elsı tünetei az idısebb leveleken, 

ott is a fonáki részen keletkeznek, elıbb sötétzöld, esetleg kékesszürke, majd antociános 

elszínezıdés formájában. Késıbbi stádiumban jellegzetes tünet a levélhullásból adódó 

erıs felkopaszodás. A foszforhiányos növény gyökérzete rendkívül fejletlen, emiatt az 

egész növény növekedése gyenge. A virágzás késın kezdıdik, a virágok rosszul kötnek, 

a termésekben kevés számú és apró mag képzıdik. A kabakosok termésén barnás, míg a 

fehér terméső paprikákon lilás elszínezıdést okozhat a foszforhiány. Hazánk talajain a 

foszfor abszolút hiányának - amikor a talajban egyszerően nincs elegendı mennyiség az 

adott tápelembıl - kialakulása nem gyakori. A foszfor hiánya hazánkban általában 

relatív, tehát a talajban van elegendı mennyiség, de azt valamilyen ok miatt a gyökerek 

nem tudják felvenni. Ez az ok foszfor esetében általában a talaj alacsony hımérséklete, 

illetve levegıtlensége. Hazánk talajtani viszonyainak köszönhetıen a termesztési 

gyakorlatban a foszfor-túladagolás és a foszformérgezés tünetei nem ismertek. 

Kálium  

A kálium mind felvehetıségét, mind a talajban való mozgását illetıen a nitrogén és a 

foszfor között helyezkedik el. Felvehetıségét leginkább az adott talaj agyagásvány 

összetétele és más kationok (kalcium, magnézium, nátrium) koncentrációja határozza 

meg. A káliumnak a nitrogéntıl és a foszfortól eltérıen növényélettani értelemben 

kevés a specifikus funkciója. Mint a legnagyobb mennyiségben felvett kation, 

elsısorban a sejtek ozmózis és pH szabályozásában, a növény turgorának fenntartásában 

van jelentısége. Ezen kívül szerepet játszik a szénhidrátok és egyes színanyagok 

szintézisében. A vegetatív/generatív egyensúlyt tekintve a kálium a foszforhoz 



 

 39

hasonlóan generatív irányba hat. Termesztési szempontból azt mondhatjuk, hogy a 

kálium a minıségért és a stressztőrésért felelıs tápelem. Az optimális kálium ellátottság 

magasabb szárazanyagtartalmú, kedvezı beltartalmú, megfelelıen színezıdött, jól 

szállítható és tárolható terményeket eredményez. Ezen kívül növeli a növények 

betegség-, hideg- és szárazságtőrését. E tényeknek megfelelıen a kálium ellátására a 

hosszú távú tárolásra kerülı termények, valamint a termésükért termesztett 

zöldségnövények elıállítása során fordítjuk a legnagyobb figyelmet. A minıség 

szempontjából különösen érzékenyen reagál a kálium utánpótlására például az étkezési- 

és a főszerpaprika, a paradicsom, a görögdinnye és a sárgarépa. 

A kálium is reutilizálható tápelem, tehát hiánytünetei kezdetben az alsó leveleken 

jelentkeznek. A levelek csúcsa felöl indulva a szélek mentén a levélnyél felé haladva az 

érközök kivilágosodnak, majd kisárgulnak. Ezt a klorotikus tünetet gyorsan követi a 

nekrotikus tünet, vagyis az érintett szövetrészek elhalása. A levélerek szinte a levél 

lehullásáig élénkzöldek maradnak. Súlyosabb hiány esetén vízellátási zavarok lépnek fel, 

a növények hamarabb lankadnak. Gyakori a színhibák kialakulása a terméseken, erre a 

leglátványosabb példa a paradicsom esetében figyelhetı meg. A kálium túladagolása 

sókártétel formájában, illetve a többi kation formájú tápelem felvételének gátlásában és 

így azok hiánytüneteinek kialakulásában nyilvánulhat meg. 

Kalcium  

A talajoladatban lévı koncentrációjához képest a növények viszonylag kevés 

kalciumot vesznek fel. A makroelemek közül a növények számára talán a kalcium a 

legnehezebben felvehetı. A kalcium stabilizálja a sejtmembránokat és a sejtfalakat, 

kulcsfontosságú alkotóeleme a pektinnek. Fontos szerepet játszik a sejtnövekedésben, 

így a tenyészıcsúcsokban jelentıs mennyiségben található meg. Zöldségtermesztési 

szempontból a kalcium jelentıségét leginkább az adja, hogy hiánytünetének kialakulása 

viszonylag gyakori, és a zöldségnövények egy részénél olyan jellegő, ami az áru teljes 

elértéktelenedését okozza.  

A kalcium nem reutilizálható, tehát a növény nem képes önmagán belül egyik helyrıl 

a másikba áthelyezni. Csak a xylemben szállítódik, emiatt viszonylag nagy vízáramnak 

kell megvalósulnia a növényen keresztül ahhoz, hogy a kalcium idıre a legfiatalabb 

növényrészekbe kerüljön. Ezért a kalcium relatív hiányának kialakulása viszonylag 

gyakori, különösen vízellátási zavarok és az optimálistól eltérı páratartalom viszonyok 

esetén. A kalcium hiányának orvoslása ezért leginkább abban áll, hogy meg kell találni 

azt a tényezıt, amely a relatív hiány kialakulását okozza, és azon kell a megfelelı 

irányban változtatni. 
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A kalcium hiánytünetei a fiatal növényi részeken jelennek meg elıször. Az elsı tünet 

a gazda szeme elıl rejtve a fiatal gyökérrészeken jelentkezik, tenyészıcsúcs barnulást, 

gyökérrothadást okozva. A fiatal levelek elsötétednek, majd a fonák irányába 

kanalasodnak, mert a levelek széle gyorsabban nı, mint a növekedésben megállt 

levélcsúcs. Jellegzetes kalcium hiánytünet az uborka tenyészıcsúcs pusztulása, a 

burgonyafélék termésének csúcsrothadása (ami a bibepont felıli részen egy kezdetben 

vizenyıs, majd gyorsan beszáradó folt), a külsı salátalevek szélének elszáradása, illetve 

a belsı levelek elrothadása, valamint a kínai kel belsı részének elfeketedése. A kalcium 

túladagolási tünete ismeretlen. Mint korábban már említést nyert, a talaj túlzott 

mésztartalma az ionantagonizmus útján más tápelemek, például a magnézium 

hiánytünetének megjelenésével járhat. 

Magnézium  

A magnézium a klorofill egyik alkotóeleme, a fehérjeszintézis fontos szereplıje, 

számos enzim alkotója, jelentısége van a növények energiaháztartásában és a sejtek pH 

szabályozásában is. Különösen sok magnéziumot igényel az uborka, a dinnyefélék, a 

paprika és a paradicsom.  

Reutilizálható tápelem, de hiánytünetei nem a legidısebb leveleken alakulnak ki 

legelıször, hanem kissé feljebb. A magnézium hiány szimptómai a leveleken jelennek 

meg, és eléggé hasonlítanak a kálium hiánytünetére. A fı különbség az, hogy a 

magnézium esetében az érközi sárgulás a levélnyél és a fı levélér felıl indul, azonkívül 

a sárga szín mellett gyakran megjelenik lilás, narancsvöröses tónus is. 

Kén  

A ként a növények szulfát formájában a talajból, vagy kéndioxidként a levegıbıl 

képesek felvenni. A kén egyes aminosavak és bioaktív vegyületek, mint például a biotin 

és a tiamin, alkotóeleme. Fontos szerepe van a növényi redox rendszerek mőködésében. 

Zöldségtermesztési szempontból érdemes megemlíteni, hogy a hagymafélék és a torma 

fı illatanyagai kénvegyületek. Hiánytünete eddig csak ritkán volt megfigyelhetı 

hazánkban, de a környezetvédelmi elıírások szigorodásával, az üzemanyagok 

kéntartalmának csökkenésével a jövıben várható az eddiginél gyakoribb megjelenése. 

Mivel a nitrogénhez hasonlóan alap építıeleme a fehérjéknek, hiánytünetei több 

vonatkozásban is emlékeztetnek a nitrogénére. Ilyen a fiatal levelek merevtartása, és a 

levélfelület egészére kiterjedı klorotikus tünet, ami viszont a nitrogénhiánnyal 

ellentétben elsısorban nem az idıs, hanem a fiatal leveleken jelentkezik. Jellemzı tünet 

még az idıs levelek fonákának antociános elszínezıdése, a levelek színük felé történı 

kanalasodása és a levélszélek pödrıdése, hullámossá válása. 
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Mikroelemek  

A legtöbb mikroelem nehezebben vehetı fel, mint a makroelemek. Jellemzı rájuk, 

hogy az ionos formán túl komplex vegyületekként is felvehetıek, ezt a tulajdonságukat 

elsısorban a lombtrágyázás során szoktuk felhasználni. Funkciójukat tekintve általában 

enzimek alkotórészeiként, enzimatikus és redox folyamatok katalizátoraiként van 

jelentıségük a növények életében. Bár a növények kis mennyiséget vesznek fel belılük, 

amennyiben nem pótoljuk ıket rendszeresen elsısorban intenzív termesztés esetén, 

illetve homoktalajokon számítani kell hiánytüneteik kialakulására. Zömük nem 

reutilizálható, tehát hiánytüneteik a csúcsi részeken jelentkeznek.  

A bór mivel nem fémes elem, a többi mikroelemtıl eltérıen nem katalitikus 

reakciókban játszik szerepet, hanem az új sejtek fejlıdésben, szintetikus és anyagcsere 

folyamatokban, valamint a megtermékenyülésben van rá szükség. Hiányában a fiatal 

levelek megvastagodnak, merevvé és törékennyé válnak, a tenyészıcsúcs elpusztul, 

rossz lesz a termékenyülés. A karfiolnál és a brokkolinál a rózsa belsejének üregesedést 

okozza a hiánya. Talaj nélküli termesztésben elıfordulhatnak mérgezési tünetei is, 

amennyiben a közeg, vagy az öntözıvíz túl sok bórt tartalmaz. A vas jellegzetes 

hiánytünete a hajtáscsúcsok klorózisa, a fiatal levelek sárgulása, néha szinte 

kifehéredése. Hiánytünete zömében relatív, elsısorban ionantagonizmus következtében, 

illetve hideg, vagy levegıtlen talajokon alakul ki. A mangán szerepet játszik az auxin 

mennyiségének szabályozásában, valamint egyes funkcióiban képes helyettesíteni a 

magnéziumot. Hiánytünete kezdetben összetéveszthetı a vaséval, de attól eltérıen 

idıvel a középsı és a legalsó leveleken is kialakul. Egyes növényeken jellegzetes 

márványozottság, érközi szürkészöld klorózis alakulhat ki. Savanyú talajokon feleslegbe 

kerülhet, mérgezési tüneteket okozhat. A cink fontos tápelem a nitrogén anyagcsere és 

egyes hormonok szintézise szempontjából. Felvételét nehezíti, hogy a foszfor 

antagonista eleme. Hiányában a fiatal levelek aprók maradnak, fehéres érközi klorózis 

alakul ki, az internódiumok lerövidülnek. A réz katalitikus funkcióin túl szerepet játszik 

a szimbiotikus nitrogén megkötésben. A mangánhoz hasonlóan savanyú talajokon 

feleslegbe kerülhet. Hiánytünetének kialakulása ritka, a szervestrágyával illetve a 

növényvédıszerekkel kijuttatott mennyiség általában fedezi a zöldségnövények igényeit. 

A molibdén a nitrogén anyagcserében nagy jelentıségő nitrát-reduktáz enzim 

katalizátora. Emiatt nem meglepı, hogy kezdeti hiánytünetei hasonlítanak a nitrogénére, 

azután a mangán hiánytünetéhez hasonló márványozottság szerő érközi klorózis is 

jelentkezik. A többi mikroelemtıl eltérıen reutilizálható tápelem. A zöldségnövények 

közül elsısorban a káposztafélék érzékenyek a hiányára. Hiányának fellépése a többi 
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mikroelemétıl eltérıen elsısorban a savanyú talajokon várható, a hiánytünetek 

megszüntetése meszezéssel általában megoldható.  

15. táblázat Szántóföldi zöldségnövényeknek egy tonna termés elıállításához 
szükséges átlagos NPK mennyiségek (kg/t)  

Növényfaj N P2O5 K2O 
Paradicsom 2,4 0,9 3,5 
Étkezési paprika 2,4 0,9 3,5 
Főszerpaprika 4,8 1,6 6,5 
Uborka 2,7 1,4 4,0 
Görögdinnye 1,3 2,7 1,9 
Sárgadinnye 1,8 0,9 4,5 
Fejes káposzta 3,5 1,3 5,8 
Kelkáposzta 4,0 2,0 9,0 
Karalábé 5,4 2,2 8,0 
Karfiol 10,0 4,0 12,4 
Zöldbab 13,0 3,0 12,0 
Zöldborsó 19,0 6,0 15,0 
Sárgarépa 4,0 1,5 5,0 
Petrezselyem 3,0 1,8 6,0 
Pasztinák 5,5 2,6 6,3 
Zeller (gumós) 3,5 2,0 6,0 
Cékla 2,4 1,4 6,0 
Vöröshagyma dughagymáról 4,6 1,3 2,5 
Vöröshagyma magról 3,4 0,9 2,8 
Fejes saláta 4,0 1,8 5,0 
Sóska 3,3 1,8 5,2 
Spenót 2,5 1,6 5,2 
Csemegekukorica 10,0 4,0 11,0 

(Füleky, 1999 nyomán) 

 

Természetesen az egyes zöldségnövények más és más mértékben és arányban 

igénylik az egyes tápelemeket. Ezt a termesztési gyakorlat számára az úgynevezett 

fajlagos tápanyagigény értékek megadásával szoktuk konkretizálni (15. táblázat). A 

fajlagos tápanyagigény azt fejezi ki, hogy adott növény egységnyi tömegő hasznos 

termés elıállításához hány kilogramm tápanyagot igényel. A fajlagos tápanyagigény 

felhasználásának módjáról a termesztési gyakorlatban a 9.2. fejezetben lesz szó.  

Az ásványi tápelemek mőtrágyákkal történı utánpótlásán túl a zöldségtermesztésben 

gyakran alkalmazzuk a szervestrágyázást is. Szerves trágya iránti igényességük 

szempontjából a zöldségnövények két nagy csoportba oszthatók. Kifejezetten 

szervestrágyigényesek és meghálálják a szervestrágyázást a burgonyafélék, a kabakosok, 

a káposztafélék, a zeller, a torma, a csemegekukorica és a spárga. Közvetlenül nem 
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igényelnek szervestrágyázást a levélzöldségek, a gyökérzöldségek (a már említettek 

kivételével), a hüvelyesek és a hagymafélék. 
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6. A ZÖLDSÉGTERMESZTÉSBEN HASZNÁLATOS IDİLEGES 
TAKARÁSI ELJÁRÁSOK ÉS TERMESZTİLÉTESÍTMÉNYEK. 

Fejlıdéstörténetileg vizsgálva a magyar zöldségtermesztésben használatos 

palántanevelı és hajtatóberendezéseket, a legrégebbinek a palántanevelı ágyakat 

tekinthetjük. Ezt követıen jelentek meg az üvegházak, majd a fóliaborítású 

berendezések. A palántanevelı ágyak szerkezete és használati idıpontja alapján 

beszélhetünk: melegágyakról, langyoságyakról és hidegágyakról. 

Melegágyaknak (4. ábra) az olyan palántanevelı ágyakat nevezzük, amelyekben a 

palántaneveléshez szükséges hıt egy vastagon (30-40 cm) rakott friss istállótrágya 

bomlása biztosítja. Legfontosabb tartozéka a melegágyi ablak és a melegágyi takaró. A 

melegágyak megjelenésében és elterjesztésében jelentıs szerepük volt a 

bolgárkertészeknek.  

 

4. ábra Melegágy 

(Balázs, 1993) 

A langyoságyak csupán a trágyaréteg vastagságában különböznek a melegágyaktól. 

A melegtalp vastagsága rendszerint 15-20 cm. A hidegágyak esetében nincs melegtalp, 

itt a növények fejlıdéséhez szükséges hıt csak a nap melege szolgáltatja.  

A felsorolt palántanevelı típusok ma már gyakorlatilag kiszorultak a magyarországi 

zöldségtermesztésbıl és helyüket az üvegházak és a mőanyag borítású berendezések 

vették át. 

Hajtatásra üveggel és különbözı mőanyagokkal fedett termesztıberendezéseket 

használunk, amelyekben a növények számára biztosítjuk az életmőködésükhöz 

szükséges környezeti feltételeket. 
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Az üveg fényáteresztı képessége anyagi minıségétıl, vastagságától és gyártási 

módjától függ. Hıvezetı képességét vastagsága határozza meg. Üvegházak borítására 

általában 3-4 mm vastagságú üveget használnak, ennek fényáteresztı képessége 83-

88 %. 

A mőanyagok közül jelenleg világviszonylatban a legnagyobb mennyiségben a PE-t 

(polietilén) és a PVC-fóliát használják (polivinil-klorid). A polietilén a legkönnyebb és 

legolcsóbb mőanyagok közé tartozik, használata ezért igen gazdaságos. Újabban 

élettartamának növelése céljából különbözı adalékanyagokat (stabilizátort) kevernek 

hozzá gyártásakor. A PVC-t vinil-kloridból állítják elı polimerizációval. A PVC 

hıállósága kisebb, mint a polietiléné, hıszigetelése viszont jobb. A PVC fólia elıállítási 

költsége magasabb, ezen kívül elégetésekor sósavgáz szabadul fel, ami mérgezı. 

Kevésbé elterjedt. 

Az utóbbi években egyre nagyobb mértékben terjed viszont a lumineszcensz és a 

poliszvetán fóliák használata. Ezen fóliák pozitív tulajdonsága, hogy a napfény 

ultraibolya sugárzását a növények növekedése szempontjából különösen fontos vörös és 

infravörös sugárzássá alakítják. Ezáltal a létesítmény alatt a talaj hımérséklete is 

magasabb (2-4°C-kal), ami elısegíti a termés korábbi megjelenését.  

A fényáteresztı képességet vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az számos tényezıtıl 

függ. A fényáteresztés mértékét alapvetıen meghatározza a borító anyag milyensége és 

a fénysugár beesési szöge. 

Azonos körülmények között az üveg fényáteresztése néhány százalékkal magasabb, 

mint a fóliáé. Viszont a mőanyag fóliák fényátbocsátó képessége teljesebb, mint az 

üvegé. A fény összetétele is jobban megközelíti a napfény összetételét, mint az üveg 

alatt. A fóliával borított térben a növények több kék és ultraibolya sugarat kapnak, ezért 

zömökebbek és egészségesebbek lesznek. 

6.1. Üveggel fedett termesztıberendezések 

Magyarországon az üveggel fedett hajtató felület nagysága mindössze 90-110 ha. Ez 

a felület Hollandiában kb. 12 ezer ha. 

Az üvegházak a melegágyaknál jóval nagyobb légterő, hosszabb élettartamú és 

lényegesen költségesebb létesítmények. Belmagasságuk lehetıvé teszi (már a régebbi 

típusoké is) a gépi és az álló testhelyzetben való munkát is. További jellegzetességük, 

hogy csaknem kivétel nélkül teljes főtéssel (30-35 °C ∆t) ellátottak. Magyarországon az 

úgynevezett Venlo üvegházak különbözı változatait használják. Egy hajó fesztávolsága 

(vápától-vápáig) 3,2 m. Az eredeti típusoknál a vápamagasság 2,0-2,2 m volt. A légtér 
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növelésére a vápákat kezdetben 3 m, késıbb 3,5-4 m magasra emelték, de napjainkban 

már 5,5-6 m vápamagasságú házak is léteznek, így egy m2 alapterületre több mint 4-6 

m3 légtér jut. Minden típusú termesztıberendezésre vonatkoztatható szabály, hogy 

minél nagyobb az egy négyzetméterre jutó légköbméter szám, annál jobb az adott 

berendezés hıgazdálkodása. Tehát az utóbbi évtized fejlıdésének egyik iránya a 

növényházak légterének növelése. Ez valósult meg a Venlo házak blokkrendszerő 

kialakításában is. Jelenleg több hajónyi egységet építenek egybe, amelyek általában 70-

90 m hosszúak. 

6.2. Fóliaborítású termesztıberendezések 

A fóliával fedett hajtató felület nagysága hazánkban és világviszonylatban is 

lényegesen meghaladja az üvegházakét. A hiányos és viszonylag megbízhatatlan 

adatgyőjtés miatt a fóliaborítású berendezések felülete az alábbiak szerint becsülhetı: 

- alacsony légterő berendezések (fólia alagút, fólia ágy, síkfólia): kb. 2000 ha  

- nagy légterő berendezések: 5500 ha, ebbıl: 

• 2000 ha főtött fóliasátor, 

• 3500 ha főtetlen fóliasátor. 

A fóliával fedett felületek legegyszerőbb típusa, ami még nem is tekinthetı 

termesztıberendezésnek, a váznélküli fóliatakarás. A váznélküli fólia átlagosan 2-3°C 

hılépcsıt tud tartani a külsı és a fólia alatti hımérséklet között és ezzel kb. 1-2 héttel 

korábbi szedést érhetünk el. Erre a célra 0,04 mm vastag perforált polietilén fóliát 

használunk, ami legfeljebb 3-4 hétig maradhat az ágyáson. A fóliaborítású 

termesztıberendezéseket két nagy csoportra bonthatjuk: 

1. Alacsony légterő berendezések: -fólia alagút, 

      -fólia ágyak, 

      -kis légterő fóliasátrak 

2. Nagy légterő berendezések:  -nagy légterő fóliasátrak (pl. Soroksár 70), 

      -vízfüggönyös fóliasátor (Hydrosol) 

A fólia alagutak 50-150 cm széles, 40-60 cm magas, 15-20 m hosszú alagútszerően 

kiképzett létesítmények. A fóliaágy pedig 2-3 m széles, 70-90 cm magas és 10-15 m 

hosszú fóliaborítású berendezés. Takarására 0,1-0,15 mm vastag fóliát használunk. 

A kislégterő fóliasátraknak azokat a berendezéseket nevezzük, ahol az egy 

négyzetméterre jutó légköbméter szám nem éri el a kettıt. Napjainkban a nagy légterő 

fóliasátrak terjedtek el, amelyekbıl a 7,5 m fesztávolságú és a 3 m gerincmagasságú ún. 

„Soroksár 70” típus a leggyakoribb. A nagylégterő fóliás létesítmények takarására a 
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0,15 mm vastag fóliák használhatók. A fóliasátrak méretei szabványméretek, amelyek 

közül a legelterjedtebbek a következık: 4,5 m, 6,0 m, 9 m szélesség, 1,8, m, 2,7 m, 3,0 

m és 3,5 m magasság. Erre azért van szükség, mert a mőanyagipar által gyártott és a 

kereskedelemben kapható fólia tekercsek egy adott fóliasátor méretének kialakítására 

alkalmas. Például egy 7,5 m fesztávolságú és 3 m gerincmagasságú fóliasátrat 12 m 

palástszélességő fóliából lehet kialakítani. Az 5. ábra két fóliasátor típus szerkezetét 

mutatja be. 

 

5. ábra Fóliasátor típusok 

(Turi, 1998) 
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Hazai fejlesztéső fóliás létesítmény a FURAFOL fóliaház, amely nagylégterő és 

szellızı rendszere a gerincen kiemelkedı és ezzel jelentıs kéményhatás érhetı el, 

valamint a végfal is nyitható, ami a késı tavaszi és kora nyári idıszakban rendkívül 

fontos az eredményes klímaszabályozás tekintetében (6. ábra). 

 

6. ábra FURAFOL - típusú 5 hajós blokkrendszerő növényház 

(Fáy, 2006) 

A vízfüggönyös fóliasátor (Hydrosol) (7. ábra) a fóliaborítású 

termesztıberendezések sajátos és rendkívül energiatakarékos típusa. A vízfüggönyös 

fóliasátornál egymástól 30-40 cm-re két fóliapalástot alakítanak ki és a belsı fólia külsı 

falára nagyon finom porlasztással vizet permeteznek be. Kialakítását az indokolta, hogy 

jelentıs energiatartalékok vannak a közönséges kutakból nyerhetı 11-15°C-os vizekben 

is, amelyeket fel lehet használni termesztıberendezések főtésére. A vízfüggönyös 

fóliasátrak jó hıgazdálkodását a többszörös szigetelıréteg kialakulása biztosítja. Ezen 

fóliasátraknál energiaforrásként szerepel a napsugárzás, a vékony rétegben végig 

folyatott víz és a föld melege, amit „pincehatás”-nak nevezünk. Vízfüggönyös 

fóliasátrakban a hidegtőrı zöldségfajok egész télen át hajtathatók. 

Az elmúlt évtizedben egyre nagyobb mértékben terjednek azok a fóliaház típusok, 

amelyek már szerkezetükben (pl. fémfáz), a légtér nagyságában, az automatizálás 

mértékében nagyon közel állnak az üvegházakhoz. Ezen növényházak a Richel és 

Filclair típusok. 
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7. ábra Vízfüggönyös fóliasátor 

(Balázs, 1994) 

A termesztı-berendezések főtését különbözı módon oldhatjuk meg, hazánkban 

legelterjedtebb a termálvízzel és a földgázzal való főtés, de az utóbbi évek jelentıs 

energiaár emelkedése miatt sok termelı a hagyományos széntüzeléső kazánokat is 

használja a téli idıszakban. Jelenleg hazánkban a fóliás berendezések 

klímaszabályozása (főtés, szellıztetés) alacsony színvonalú, ami kedvezıtlenül 

befolyásolja az elérhetı termés mennyiségét és minıségét. Egy adott berendezés 

hılépcsıjét (∆t) a növényház levegıje és a külsı levegı hımérséklete közötti különbség 

jelenti. A különbözı technikai főtési módok mellett számos más energiatakarékos 

megoldást is alkalmazhatunk a főtési költségek csökkentésére. Ez azért is kiemelt 

jelentıségő, mert a főtés a termesztési költségek jelentıs, korai hajtatásban pedig a 

túlnyomó részét teszi ki. Energiát takaríthatunk meg a vegetációs főtés és az 

energiaernyı alkalmazásával.  

A vegetációs főtés segítségével lehetıvé vált a hınek a növények közvetlen 

közelébe való „adagolása”. A talajra helyezett 2-3 cm átmérıjő polipropilén 

mőanyagcsövekben 20-25°C-os vagy melegebb vizet cirkuláltatva a talaj felsı rétegét 

és a talajhoz közeli levegıréteget a növények közvetlen környezetében főthetjük. Ezzel 

a megoldással jelentıs energia megtakarítás érhetı el, mert nem főtjük feleslegesen az 

egész termesztıberendezés légterét, és nem rontjuk a berendezés hıgazdálkodását a 

fóliára kicsapódó pára leszárításával. 
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Az energiaernyı (8. ábra) az üvegházon és a fóliás létesítményen belül mozgatható 

(este felhúzható, reggel eltávolítható) fekete fóliából, vagy egyéb anyagból készült belsı 

takarás. A legegyszerőbb változat, ha a sátoron belül a növénysorok fölé fólia ágy- vagy 

alagút vázat építünk, amelyre a fekete fóliát este felhúzzuk, reggel eltávolítjuk. Az 

energiaernyı éjszaka a főtıcsövekrıl, talajról, a növényzetrıl kifelé irányuló sugárzást 

visszatartja. Külön elıny, hogy alatta a növényeken harmatképzıdés nincs. Az 

energiaernyı használatával a takaróanyag minıségétıl függıen 20-40%-os energia-

megtakarítást lehet elérni. Fontos követelmény, hogy a belsı takarót a kora reggeli 

órákban távolítsuk el. 

 

 

8. ábra Energiaernyı alkalmazása egy korszerő üvegházban. 

(Fáy, 2006) 
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7. VETÉSFORGÓ FOGALMA ÉS SZERKESZTÉSÉNEK 
ALAPELEMEI 

Vetésforgó fogalmán a termıterület növényekkel való szakszerő (ésszerő) 

hasznosítási rendszerét értjük. A vetésforgót egy különleges agrotechnikai eljárásnak is 

tekinthetjük, ami nem igényel beruházást és kézimunkát. A vetésforgóban történı 

termesztéssel szemben beszélhetünk a monokultúrás termesztésrıl.  

Monokultúra jellemzıi címszavakban: 

• Talajszerkezet romlik 

• Korokozók elszaporodása 

• Tápanyagok egyoldalú kihasználása 

• Toxikus anyagok felhalmozódása 

• Egyoldalú elgyomosodás 

• Terméscsökkenés mértéke fajonként eltérı 

A vetésforgó alapelemei a következık: 

• Összetétel 

• Arány 

• Sorrend 

• Körforgás 

A vetésforgó lehet kötött, ahol az alapelemeket szigorúan betartják és lehet keret, 

ahol csak a növénycsoportokat határozzák meg (pl. kapásnövények, káposztafélék, stb.). 

A vetésforgóban termeszteni kívánt növényfajok megválasztása (összetétele) az adott 

terület természeti adottságaitól és közgazdasági viszonyaitól függ. Néhány esetben 

figyelembe veszik még a növény hatását is a talaj termékenységére. A felsorolt 

szempontok közül elsıdlegesnek tekinthetık a természeti adottságok, hisz eredményes 

termesztés csak úgy képzelhetı el, ha a kiválasztott növényfaj ökológiai igényeit 

biztosítani tudjuk. A természeti viszonyok közül az éghajlat (hımérséklet, fény, 

csapadék, vegetációs idı hossza stb.) a talaj típusa és a domborzat (lejtés, kitettség stb.) 

lehet meghatározó. A közgazdasági tényezık, adottságok értékelésénél figyelembe kell 

venni a szállítási és értékesítési lehetıségeket. Általánosságban elmondható, hogy a 

zöldségfajok betakarítása sok élımunkát igényel (pl. uborka, spárga, stb.), ezért a 

termeszteni kívánt faj kiválasztásánál a kézi munkaerı ellátottságot is figyelembe kell 

venni. A kiválasztott növényfajok által elfoglalt területi arány meghatározásánál az 

adott üzem közgazdasági adottságaiból kell alapvetıen kiindulni. Mennyi gépi és kézi 
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munkaerı áll rendelkezésünkre? A másik szempont az értékesíthetıség illetve a 

felvevıpiac (friss fogyasztás illetve feldolgozóipar) megléte. A növényfajok 

sorrendjének megválasztásakor az a cél, hogy az elıvetemény a következı növény 

számára kedvezı kultúrállapotú talajt hagyjon hátra és idıben lekerüljön a területrıl, 

lehetıvé téve a szükséges talajmunkák elvégzését. A növényi sorrend összeállításánál 

alapelv, hogy azonos növénycsaládba tartozó fajok ne kövessék egymást. A 

zöldségfajok között lényeges különbség van a talaj tápelemtartalmának kihasználásában. 

Egy nitrogéngyőjtı fajt (pl. borsó) lehetıség szerint egy nitrogénigényes (pl. 

levélzöldség) kövessen. Öntözés nélküli termesztés esetén alkalmazható szabály, hogy a 

talaj vízkészletét kihasználó (vízigényes) zöldségfajok ne kövessék egymást a 

vetésforgóban. A gyomok elleni védekezésre is lehetıséget nyújt a növényi sorrend 

szakszerő megválasztása. E tekintetben gyomfojtó, (pl. uborka síkmővelésben), 

gyomnevelı (pl. vöröshagyma), gyomosító (pl. torma) zöldségfajokat 

különböztethetünk meg. Tehát a sorrend összeállításánál e csoportok célszerő 

váltakoztatásáról gondoskodni kell. A vetésforgó körforgásának (rotáció) fogalmán azt 

értjük, hogy a növények meghatározott sorrendben a vetésforgó egész területén 

végighaladnak és végül visszakerülnek a kiindulási helyükre. Eszerint 

megkülönböztetünk: 

• rövid (2-3 év), 

• középhosszú (4-10év), 

• hosszú (10 évnél hosszabb) vetésforgót 

A rövid vetésfogóknál a gyors visszakerülési idı miatt a korokozók és a kártevık elleni 

idıbeni izoláció nem jöhet létre és a vetésforgó alapszabályait sem tudjuk betartani. A 

hosszú vetésforgók viszont nehezen áttekinthetık és a sok szakasz az üzem területét 

túlságosan elaprózza. Ezért a termesztési gyakorlatban a középhosszú vetésforgó 

típusokat használják legelterjedtebben.   

A zöldségtermesztésben használt vetésforgók típusai 

Kertészeti vetésforgók: Négyszakaszos 

    Bolgár rendszerő 

    Öntözött zöldséges 

    Zöldséghajtató (növényházi) 

Kombinált vetésforgók: Szántóföldi zöldséges 

    Zöldség-magtermesztı 

    Gyógynövényes 
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A négyszakaszos vetésforgóban a zöldségnövényeket a szervestrágya igényük 

alapján csoportosítjuk. Eszerint az elsı szakaszba kerülnek a közvetlenül szervestrágyát 

igénylı fajok, mint például a fejes és kelkáposzta, karfiol, brokkoli, étkezési és 

főszerpaprika, paradicsom, korai burgonya, zeller, uborka, görög- és sárgadinnye, 

sütıtök stb. A második szakaszba a hagymafélék, sárgarépa, petrezselyem stb., míg a 

harmadik szakaszba a pillangós növények kerülnek. A negyedik szakaszba kerülnek az 

évelı fajok, amely szakasz így forgón kívülivé válik. A felsorolásból is kitőnik a 

négyszakaszos vetésforgó hibája, illetve kivitelezhetıségének nehézsége, hisz a 

zöldségfajok zöme az elsı szakaszba tartozik. 

A bolgár rendszerő vetésforgót a XIX. század második felétıl alkalmazzák 

hazánkban. Tulajdonképp a biotermesztés elıdjének is tekinthetjük. A vetésforgó 

jellemzıje az intenzív terület-kihasználás (kettıs és többes termesztés megvalósítása), 

és a sok kézi munkaerı felhasználása. A forgóban az öntözést barázdás módon 

biztosították és nagy adagú szervestrágyát (80-100 t/ha) használtak fel. A bolgár 

rendszerő vetésforgó „kisüzemi” illetve családi gazdaságokban alkalmazható 

eredményesen.   

Az öntözött zöldséges vetésforgó jellemzıje, hogy nagy vízigényő fajokat 

termesztünk és minden szakaszt öntözünk. Gyakori a kettıs, vagy többes termesztés és 

jellemzıje még a fokozott tápanyag-felhasználás. Jelentıs az istállótrágya (35-40 t/ha) 

felhasználása is.  

A növényházi vetésforgó kapcsán nagyon nehéz a vetésforgó szerkesztés 

alapszabályait betartani, ezért inkább növényváltásról beszélhetünk. A hajtatás az utóbbi 

években egyértelmően specializálódott. A nagyon intenzív termesztésnek számító 

növényházi termesztés során a korokozók, kártevık felszaporodása és a talajuntság 

gyakran jelentkezik, ezért terjed a konténeres és a talaj nélküli termesztés.  

A szántóföldi zöldséges vetésforgóban a zöldségfajok aránya mindössze 10-15 %-

ra tehetı. A nagy területen termesztett zöldségfajok (pl. zöldborsó, csemegekukorica) 

jól beilleszthetık ebbe a vetésszerkezetbe. A forgó nagyobb részében általában 

kalászosokat termesztenek, természetesen öntözetlen körülmények között. 

A magtermesztési vetésforgóban a magtermı növények aránya 10-30 % között van. 

Ennél a vetésforgó típusnál a térbeli és az idıbeli izolációt biztosítani kell, hisz 

fajtatiszta vetımagot kell elıállítani. Fontos ismerni a termesztett magtermı növény 

termékenyülési- (idegen- illetve öntermékeny), és megporzási viszonyait (szél, rovar) 

mivel ez határozza meg alapvetıen a térbeli izolációs távolságot. 
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A gyógynövényes vetésforgóban a gyógynövényfajok aránya 5-25 %, a többi 

általában mezıgazdasági növény. A vetésforgó szerkesztésénél figyelembe kell venni, 

hogy a gyógynövények között sok a 2 éves és évelı faj. Természetesen az évelı fajokat 

a forgón kívüli szakaszban kell elhelyezni. A másik fontos specifikuma ennek a 

vetésforgónak, hogy a gyógynövények sok estben mérgezı anyagokat hagyhatnak 

vissza a talajban, ezért ezen növények után még takarmánynövény se kerüljön.  
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8. ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK SZAPORÍTÁSA 

Szaporításnak a termesztett növények életfolyamatainak újrakezdésére irányuló 

tevékenységet nevezzük. A szaporítási módokat aszerint, hogy a növény mely részét 

használjuk fel hozzá, két nagy csoportra oszthatjuk. Az ivartalan szaporítás vegetatív, 

míg az ivaros szaporítás generatív szervekkel történik. A zöldségtermesztésben az 

ivaros szaporítás a jóval gyakrabban alkalmazott eljárás. 

8.1. Ivartalan szaporítás 

Ivartalan szaporítást elsısorban akkor alkalmazunk, ha a generatív szervvel történı 

szaporítás nem megoldható, vagy ha magról szaporítva a fajtatulajdonságok nem 

ırzıdnek meg biztonsággal (pl. rebarbara, amit tıosztással lehet szaporítani). A 

zöldségnövények közül a korai burgonyát (gumóval), a fokhagymát (sarjhagymával) és 

a tormát (gyökérdugvánnyal) szaporítjuk vegetatív úton. A termesztett gombákat is 

ivartalan úton, micéliumaikkal átszövetett különbözı anyagokkal, leginkább fıtt 

gabonaszemekkel, szaporítjuk. Szintén ivartalan szaporításnak számítanak a vegetatív 

növényi részeket felhasználó mikroszaporítási eljárások, de mikroszaporítással 

elıállított szaporítóanyag termesztésben való alkalmazására ma még kevés példa akad, 

még leginkább a spárga esetében fordul elı. 

Az ivartalan szaporítási eljárások között szokták megemlíteni az oltást is, bár ez a 

módszer a zöldségtermesztésben ma alkalmazott formájában joggal tekinthetı 

fitotechnikai mőveletnek is. Az oltás alkalmazásának világszerte egyre nagyobb 

jelentısége van a nagy egyedi értéket képviselı zöldségfélék (paprika, paradicsom, 

tojásgyümölcs, uborka, görögdinnye, sárgadinnye) termesztésében. Hazánkban a 

hajtatásban jelenleg a paradicsom esetében alkalmazzák leginkább e módszert, de a 

paprika és a kígyóuborka oltása is terjedıben van. Szabadföldi termesztésben a 

görögdinnyénél használnak oltást, jelenleg mintegy 700 hektáros felületen, a 

sárgadinnyével még csak kezdeti próbálkozások vannak. Az oltást eredetileg a 

monokultúrás jellegő termesztés hatásaként fellépı növényvédelmi problémák 

leküzdésére vezették be. Az eljárás során a termesztendı fajtákat egyes kártevıkkel 

vagy kórokozókkal szemben ellenálló gyökerő növényekre oltják, így biztosítva a 

termeszthetıséget a fertızött talajban.  

Oltott növények termesztése során azután kiderült, hogy e módszer alkalmazása a 

növényvédelmi aspektuson túl számos további elınyt is kínál. Az alanyként alkalmazott 

növények gyökere ugyanis általában erıteljesebben növekszik, mélyebbre hatol, 
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hidegtőrıbb, valamint jobban hasznosítja a vizet és a tápanyagokat, mint a „nemes” 

fajták gyökere. Ennek következtében az oltott növényeknek nagyobb lesz a növekedési 

erélye, és jobb lesz a stressztőrésük. Így oltott növények felhasználásával csökkenthetı 

az állománysőrőség és a főtési költség. Ezenkívül a termés nagyobb és kiegyenlítettebb 

lesz. A módszer fı hátrányaként a kétszeres mag- és eszköz-, valamint a nagy 

kézimunkaerı igénybıl eredı többletköltség, illetve egyes vélemények szerint a 

meghosszabbodó palántanevelési idı említhetı. 

Az oltott palánták sikeres elıállításának számos kulcsmomentuma van. Nagyon 

fontos, hogy az oltáskor az alany és a nemes átmérıje egyforma legyen, ez a vetési 

idıpontok próbavetés tapasztalatain alapuló idızítésével biztosítható. Szintén lényeges a 

két növényi rész megfelelı rögzítése, például oltóhüvellyel vagy oltócsipesszel. Az 

oltásforradás elısegítésére és a nemes kiszáradásának elkerülésére a frissen oltott 

palántákat 23-25oC-on és 80-90%-os páratartalmon tartják. A további nevelés során a 

töréskár elkerülésére a nemes részt általában hurkapálcához is rögzítik. Szintén fontos 

még az alanyból elıtörı hajtások, illetve a nemes részbıl fejlıdı gyökerek eltávolítása 

az oltott palánták nevelése során. 

8.2. Vetımagvak értékmérı tulajdonságai és vetımagkezelési 
eljárások 

A zöldségtermesztésben a magról történı, ivaros szaporítás a jóval elterjedtebben 

alkalmazott módszer. A mag ivaros úton létrejött növényi rész, mely önállóan képes új 

generáció létrehozására. A termesztésben szaporításra használt magot vetımagnak 

nevezzük. A vetımag gazdasági növények termesztése céljából különös gonddal 

megtermelt, faj- és fajtatiszta, minısített és vetésre elıkészített mag. 

A vetımagvakról rendelkezı szabvány szerint a szaporulati fok alapján öt csoportba 

sorolhatók a zöldségfélék vetımagjai, úgymint szuperelit (prebázis), elit (bázis), I. 

szaporítási fok (1. generáció), II. szaporítási fok (2. generáció) és a szántóföldi 

szemlében nem részesült tételek számára standard fokozat. A zöldségtermesztésben 

általában I. szaporítási fokú (ide tartoznak a hibrid fajták magjai is) vetımagokat 

használnak.  

A vetımagtételek minısítését az Országos Mezıgazdasági Minısítı Intézet 

(OMMI) végzi meghatározott értékmérı tulajdonságok (faj- és fajtatisztaság, tisztasági 

százalék, idegenmag tartalom, csírázási százalék, nedvességtartalom, egészségi állapot) 

alapján. A minısítés folyamata három fı részre osztható, a vetımagtermesztı táblák 
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szántóföldi szemléjére, a vetımagtételek laboratóriumi vizsgálatára és a vetımagtételek 

kitermesztésére.  

Értékmérı tulajdonságok 

Értékmérı tulajdonságai alapvetıen meghatározzák az adott vetımag minıségét és 

felhasználhatóságát. A faj- és fajtaazonosság talán a legfontosabb tulajdonság, 

vizsgálata elsısorban a szántóföldi szemlék és a vetımagkitermesztés során történik. A 

tisztasági százalék az ép, fajazonos magvak tömegszázaléka. Vizsgálata során a tiszta 

frakción túl, idegen mag és hulladék frakciót is elkülönítenek. A csírázási százalék a 

tisztasági vizsgálat tiszta frakciójából szabványban meghatározott körülmények között 

és meghatározott idın belül kifejlıdött normális, egészséges, ép csíranövények 

darabszázaléka. A szabvány által megadott körülmények azonban az optimumhoz 

közeliek, így a helyrevetett állományokhoz szükséges vetımag mennyiség 

meghatározásakor ez az érték kevésbé használható. A csírázási erély a csírázás 

gyorsaságának és egyöntetőségének mérıszáma, a csírázóképesség vizsgálat elsı 

vizsgálati napjáig kicsírázott magvak darabszázalékát jelenti. A minısítéshez nem 

használt jellemzı, de az egyöntető növényállomány kialakulása szempontjából igen 

fontos értékmérı. A használati érték azt mutatja meg, hogy egy adott vetımagtétel 

mekkora tömegszázaléka az értékes rész. Értéke a tisztasági és a csírázási százalékból 

számítható ki: (tisztasági % * csírázási %)/100. Az ezermagtömeg ezer mag grammban 

kifejezett tömege. Értékének ismerete a vetımagmennyiség kiszámításához szükséges. 

A zöldséghajtatásban ma már kevésbé fontos ez a jellemzı, mert egyre több faj magvait 

értékesítik meghatározott szemszámú kiszerelésekben. Az osztályozottság 

(kalibráltság) azt fejezi ki, hogy a vetımagtétel mekkora része esik bizonyos méret 

határértékek közé. Szintén az egyöntető, egyszerre betakarítható növényállományok 

megvalósítása szempontjából fontos tulajdonság. A nedvességtartalom a vetımagtétel 

tömegszázalékban kifejezett víztartalma, értéke a szabvány szerint fajtól függıen 

általában maximum 12-14% lehet. Az egészségi állapot a vetımagvak kórokozókkal és 

kártevıkkel való fertızöttségét, illetve azoktól való mentességét fejezi ki. 

Vetımagkezelési eljárások  

A vetımagokat különbözı kezelési eljárásokban részesíthetik a biztonságosabb és 

gyorsabb csírázás, az egyenletesebb vetés és kelés, valamint a jobb kezdeti fejlıdés 

érdekében. Csávázás során a vetımagvak felületére növényvédıszert visznek fel a 

talajlakó károsítók elleni védekezésül. Hasonló célt szolgál az inkrusztálás, melynek 

során egy rendkívül vékony, kopásálló, színes, filmszerő réteget képeznek a magvak 

felületén. Ha az alapvetı termesztéshigiéniai elıírásokat betartva végezzük a szaporítást, 
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ezen eljárásoknak a jelentısége zöldséghajtatásban jóval kisebb, mint szabadföldi 

termesztésben. Drazsírozás és pillírozás során az apróbb, szabálytalan alakú magvakat 

a jobb vethetıség és az egyenletesebb kelés érdekében növényvédı szereket és 

stimuláló anyagokat tartalmazó anyaggal vonják be. Gyakran más eljárásokkal (pl. 

kalibrálás, elıcsíráztatás) kombinálva is használják. Hajtatásban gyakoribb az így kezelt 

magvak használata, mint szabadföldön. A méret szerinti osztályozás (kalibrálás) 

esetében, az egyöntetőbb növényállomány elérése érdekében a vetımagvakat átmérıjük 

szerint elkülönítik, egy frakción belül 0,2–0,25 mm-es eltérést megengedve. A 

kalibrálást leginkább a káposztafélék, a retek, a salátafélék, a sárgarépa és a 

póréhagyma esetében alkalmazzák. Palántanevelés esetén is elınyös használata, de 

igazán helyrevetve biztosít elınyöket a nem osztályozott vetımaghoz képest. Az 

elıcsíráztatás során a magokat közvetlenül a vetés elıtt langyos vízben megduzzasztják, 

majd megfelelı körülmények között megvárják a gyököcske kibújását. Célja a 

tenyészidı lerövidítése, a csírázási százalék javítása és a csíraképtelen magvak 

kiszelektálása. Ez utóbbi cél fıleg a nagy tápkockát igénylı, és a tőzdelést nem tőrı 

kabakos növények esetében fontos. Hıkezelés hatására javulhat a rosszul beérett 

magvak csírázóképessége, illetve kabakosok esetében a nıvirágok aránya. Ide tartozó 

eljárás a dughagymák hıkezelése, mely eljárással a már fejlıdésnek indult 

magszárkezdemények visszafejleszthetık. A magvak koptatásával a nem sima felülető 

magvak (pl. paradicsom, sárgarépa) precízebb szemenkénti helyrevetését segíthetik elı. 

Apró magvak keverése során a kisebb vetımagmennyiségek egyenletesebb vetése 

érdekében a magvakat azokkal azonos sőrőségő anyagokkal keverik össze. Ma már 

kevésbé alkalmazott eljárás. A magvak felragasztása papírra vagy szalagokra a 

hónapos retek hajtatásához kapcsolódó eljárás. A retek magjait a téli „holtidıben” az 

alkalmazandó térállás szerint papírlapokra felragasztják, majd vetéskor az így 

elıkészített papírlapokat kihelyezik és földdel takarják, ezzel jelentıs idıt spórolva a 

vetési munkacsúcskor.  

8.3. A zöldségnövények jellemzı ivaros szaporítási módjai 

A gyakorlat szempontjából az ivaros szaporítási eljárások két nagy csoportra 

különíthetık el: állandó helyre vetésre és palántázásra. Aszerint, hogy a mai magyar 

szabadföldi zöldségtermesztésben melyiket milyen mértékben alkalmazzuk, a fajok 

különbözı csoportokba oszthatók. 

Kizárólag helyrevetéssel szaporítják: zöldborsó, zöldbab, sárgarépa, petrezselyem, 

cékla, retek, pasztinák, spenót. 
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Zömében helyrevetéssel szaporítják, de ritkán palántázzák is: vöröshagyma, 

póréhagyma, csemegekukorica, bimbóskel. 

Helyrevetésük és palántázásuk is gyakori: ipari paradicsom, főszerpaprika, 

konzervuborka, spárgatök, brokkoli. 

Zömében palántázással szaporítják, de helyrevetése is elıfordul: étkezési 

paprika és paradicsom, dinnyefélék, salátafélék, káposztafélék (kivéve a már említettek). 

Kizárólag palántázással szaporítják: tojásgyümölcs zeller, spárga. 

Az elsı két csoportba tartozó növényeknél a jövıben is a helyrevetés marad a 

szaporítás módja. A palántázással is szaporított zöldségnövények jelenlegi szabadföldi 

termesztési területe 28 ezer hektár, ebbıl 8 ezer hektáron még helyrevetést alkalmaznak 

(16. táblázat). A jövıben az intenzív termesztéstechnológiák mind szélesebb körő 

elterjedésével várható, hogy ezen a felületen is palántázást fognak alkalmazni.  

Olcsósága ellenére a helyrevetést hajtatásban ha csak lehet, nem alkalmazzuk. 

Ennek fı oka az, hogy az igen költséges hajtató berendezésekben csak a már egy 

bizonyos fejlettséget elért növényeket érdemes termeszteni, a növények életük elsı 1,5-

3 hónapja során felmerülı környezeti igényeit jóval kisebb költséggel lehet biztosítani a 

palántanevelés során. A helyrevetést hajtatásban csak a retek, a sárgarépa, és a 

petrezselyem esetében alkalmazzuk, mert palántát nevelve gyökerük elágazódó, és így 

kereskedelmi szempontból teljesen értéktelen lenne. 

16. táblázat A palántázott zöldségnövények szabadföldi termıfelülete és 
palántaszükséglete 

Terület (ha) Növény 
összes palántázott helyrevetett 

Palántaszükséglet  
(millió db) 

Étkezési paprika 4000 3500 500 170 
Főszerpaprika 3000 500 2500 40 
Paradicsom 
(étkezési+ipari) 

5000 4000 1000 160 

Dinnyefélék 9000 7000 2000 60 
Káposztafélék 3000 2500 500 120 
Konzervuborka 2500 1000 1500 30 
Egyéb növények 1500 1000 500 50 
Összesen: 28.000 19.500 8500 620 

(Forrás: Ledó, 2006) 

8.4. A helyrevetés 

Állandó helyre vetés során a vetımagot egybıl a termesztés végleges helyére vetik. 

Elınye, hogy a palántázásnál olcsóbb és egyszerőbb eljárás, valamint a helyrevetett 

növények gyökere mélyebbre hatoló lesz javítva ezzel az állomány szárazságtőrését. 
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Hátránya, hogy a palántázással összehasonlítva kevésbé kiszámítható eredményő, 

bizonytalanabb eljárás, így nagyobb a területegységre esı vetımagigénye. A 

palántázással összevetve kevésbé kiegyenlített állományokat és hosszabb tenyészidıt 

eredményez. A kelés után plusz munkamőveletet jelentı tıszámbeállítás válhat 

szükségessé. A helyrevetés fı paraméterei a vetési idı, a vetési mélység, a vetés módja 

és a felhasznált vetımag mennyisége. 

A vetési idıt az adott növény hıigénye, a rendelkezésre álló terület idıjárási és 

talajviszonyai, a piaci igények és az adott fajta tenyészideje határozzák meg. E tényezık 

figyelembe vételével hazánkban a szabadföldi zöldségtermesztésben alkalmazott 

fontosabb vetési idıpontok a következık: 

Március elején, ahogy a talajra rá lehet menni, kezdıdik a kifejtı borsó, a sárgarépa, 

a petrezselyem és a pasztinák vetése. 

Március közepén, 5-8 oC-os talajhımérséklet elérésétıl vethetıek a velıborsó, a 

vöröshagyma, a póréhagyma, a retek, a levélzöldségek és a káposztafélék. 

Áprilisban, 10-12 oC-os talajhımérséklet esetén vetik az ipari paradicsom, a 

főszerpaprika, a kabakosok, a zöldbab, a nyári retek és a csemegekukorica magjait. 

Június és július során vetik a másodnövényként termesztett állományokat, például a 

konzervuborkát, a zöldbabot, a csemegekukoricát, a sárgarépát, a céklát, a téli retket. 

Augusztusban vetik az áttelelı vöröshagymafajták, a hónapos retek és az ıszi 

termesztéső spenót magjait. 

Szeptember és október során vetik egyes, ma már kisebb jelentıségő, áttelelı 

technológiák (spenót, saláta) számára a vetımagot. 

A vetési mélységet alapvetıen a vetımag mérete határozza meg, minél nagyobb a 

mag, annál mélyebbre vetik. A vetési mélység helyes megállapításakor figyelembe kell 

még venni a csírázás idıtartamát, valamint a talaj szerkezetét és nedvességtartalmát. 

Hosszan csírázó fajok (pl. petrezselyem, sárgarépa) és homoktalaj esetén célszerő a mag 

mérete által indokoltnál kissé nagyobb mélységre vetni. 

A vetés módjait tekintve szabadföldi termesztésben ma már szinte kizárólag a gépi 

vetést alkalmazzák, a kézi vetés háttérbe szorult. A hajtatásban is a gyökérzöldségek 

helyrevetésénél elıtérbe került az egyszerő, kézzel tolható vetıgépek alkalmazása. A 

magvak elhelyezését illetıen a leggyakoribb a soros (egyes, ikersoros, mővelıutas) 

vetés, a fészkes vetést kabakosok esetében alkalmazzák néha, míg a szórt vetést a 

zöldségtermesztésben nem alkalmazzák. A különleges vetési módokat ritkábban, 

általában egy-egy konkrét termesztéstechnológiai probléma megoldása érdekében 

alkalmazzák. Ilyen eljárások például a kevert, a kulisszás, a sorjelzı és a fluid vetés. 
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A szükséges vetımag mennyiségét az adott magtétel ezermagtömege, használati 

értéke és az elvetendı csíraszám ismeretében számíthatjuk ki. Ez utóbbi a kívánatos 

tıszám gyakorlati tapasztalat alapján korrigált értéke. 

8.5. Szaporítás palántával 

Palántanevelésnek nevezzük azt a termesztéstechnológiai mőveletet, melynek során 

lágyszárú növények magjait nem a végleges helyükre és nem a végleges 

tenyészterületükre vetjük. A helyrevetéssel összevetve elınye, hogy biztonságosabb 

termesztést és kiegyenlítettebb növényállományt eredményez. Palántázott 

állományokkal korábbi szedéskezdetet és nagyobb termésátlagot érhetünk el, valamint a 

tenyészidı lerövidítésével több lehetıséget ad a kettıstermesztés megvalósítására. 

Hátránya a helyrevetésnél jóval nagyobb költsége, ami elsısorban a nagyobb eszköz- 

és kézimunka igénybıl, illetve az esetleges főtési költségekbıl adódik. Palántanevelés 

esetén a növényvédelmi problémák hatványozottabban jelentkezhetnek. A hajtatásban a 

helyrevetéssel összehasonlítva hátrányait bıven ellensúlyozza a kiültetésig 

alkalmazható nagyobb állománysőrőségbıl fakadó hely és főtési költség megtakarítás, 

illetve az, hogy alkalmazásával a termesztılétesítmények sokkal intenzívebben 

használhatók ki. A palántanevelési és ültetési technológia legfontosabb részelemei a 

magvetés idıpontja, módja, helye és sőrősége, valamint a palántanevelés módja, az 

ápolási munkák, illetve a kiültetés ideje és módja. 

Magvetés  

A magvetés idıpontját természetesen a kiültetés tervezett idıpontja és a 

palántanevelés várható idıtartama alapján határozzák meg. A kiültetés idıpontját az 

adott zöldségfaj hıigénye, a szabadföldi terület klimatikus viszonyai, illetve az adott 

termesztılétesítmény ∆T értéke, valamint a piaci viszonyok és a palántanevelés 

várható idıtartama ismeretében tervezik meg. Ez utóbbit az adott faj fejlıdési 

sebessége, a palántanevelés helyének klimatikus tényezıi, a felhasznált tálca-cella, 

tápkocka, cserép mérete, az alkalmazott palántanevelési mód és a palánta elérendı 

fejlettségi állapota határozza meg. Például hajtatási célra fejlettebb palántákat ültetünk 

ki, amelyeket fényszegényebb körülmények között nevelünk fel, így a palántanevelési 

idı 1-6 héttel hosszabb, mint a szabadföldi célú palántanevelésben. Általában minél 

korábbi kiültetést tervezünk, annál hosszabb nevelési idıvel tervezhetünk. A 

fényhiányon túl, egyes technológiai mőveletek, mint például a tőzdelés és az oltás, 

meghosszabbítják a palántanevelési idıt. Szabadföldi kiültetés esetén a palántanevelés 

idıtartama salátafélék, káposztafélék és kabakosok esetében általában 4-5 hét, paprika 
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és paradicsom számára 5-6 hét, míg zellernél 8-10 hét. Hajtatási célú palántanevelésben 

a következı palántanevelési idıkkel számolhatunk: burgonyafélék 8-12 hét, kabakosok 

5-7 hét, fejes saláta 4-6 hét, káposztafélék 6-9 hét, zeller 10-12 hét.  

A vetés módja lehet kézi és gépi. Kisebb gazdaságokban még gyakori a kézi vetés, 

de nagyobb gazdaságokban és a palántanevelı üzemekben szinte kizárólag gépi vetést 

alkalmaznak. 

A vetés helye szerint a magvetés történhet a termesztılétesítmény talajába (szálas 

palánták elıállításakor), szaporítótálcába (általában tőzdeléses palántanevelés esetén), 

speciális palántanevelı tálcákba (tálcás palántanevelés), illetve tápkockába vagy 

cserépbe (tőzdelés nélküli földlabdás palántanevelés).  

A vetés sőrősége szerint megkülönböztetünk ritka vetést (100-700 db/m2) cserépbe, 

tápkockákba, illetve nagyobb lyukmérető palántanevelı tálcákba vetéskor; közepes 

sőrőségő vetést (700-1500 db/m2) kisebb lyukmérető tálcákba, illetve a termesztı-

létesítmény talajába történı vetéskor; valamint sőrő vetést (1500-5000 db/m2), amit 

általában tőzdelés céljára szaporítótálcába, illetve szabadföldi tömegtermesztés számára 

szánt rendkívül kis cellamérető tálcákba történı vetéskor alkalmazunk. 

Palántanevelési mód  

A palántanevelési módok közül szabadföldi zöldség-termesztés céljára a szálas, 

valamint a földlabdás (tálcás, tápkockás, cserepes) palántanevelést is alkalmazzuk. 

Zöldséghajtatási célra a földlabdás palántanevelés a fı módszer, szálas (vagy más néven 

szabadgyökerő) palántákat általában nem használunk, mert e módszerrel nem lehet a 

hajtatás által megkívánt fejlettségő palántákat biztonsággal elıállítani és a kiültetés 

utáni regeneráció is jóval hosszabb idıt vesz igénybe. 

Szálas palántanevelés esetében a magokat a termesztılétesítmény (vagy esetleg a 

szabadföldi palántanevelı ágy) talajába vetjük el, és a palántanevelés befejezésekor 

onnan szedjük fel a kész palántákat, szinte szabad gyökérrel. A palántanevelési módok 

közül ez a legegyszerőbb és legolcsóbb eljárás, de a koraiságot és a 

termesztésbiztonságot e módszerrel tudjuk a legkevésbé fokozni. Ezért elsısorban a 

szabadföldi tömegtermesztésben alkalmazzák, tipikusan főszerpaprika, illetve ipari 

paradicsom, káposztafélék, salátafélék, esetleg étkezési paprika esetében. Mivel a 

biztonságos, kiszámítható termesztés piaci szempontból egyre inkább 

alapkövetelménnyé kezd válni, a szálas palánták alkalmazása a szabadföldi 

termesztésben is visszaszorulóban van. 

Földlabdás palántanevelés során a palánták gyökere egy elkülönített, sokszor 

viszonylag kismérető közegben fejlıdik, és a palánta ezzel együtt kerül kiültetésre. A 
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földlabdás palántanevelési módok közé tartozik a tálcás, illetve a tápkockás és a 

cserepes palántanevelés. A földlabdás palántanevelés a szálas palántanevelésnél 

nagyobb eszköz- és helyigényő módszer, de mivel itt a gyökerek palántafölddel vannak 

körülvéve a kiültetéskor, ez a jobb eredést, és így nagyobb biztonságot nyújtó eljárás. 

Ezen kívül lerövidül a kiültetés utáni regenerációhoz szükséges idı is. A tápkocka 

készítés, illetve a tálca- és cseréptöltés, valamint az ezekbe történı vetés ma már teljes 

mértékben gépesíthetı, és palántanevelı üzemekben, valamint nagyobb hajtató 

gazdaságokban általánosan használják is ezeket a gépeket. 

A tálcás palántanevelés egyre elterjedtebben alkalmazott eljárás. Ennek során a 

magokat speciálisan palántanevelésre kifejlesztett, palántafölddel megtöltött mőanyag 

(leggyakrabban polisztirol vagy polipropilén) tálcákba vetik, és a kiültetésig abban 

nevelik. Hajtatási célú palántaneveléskor elıfordul, hogy egy bizonyos fejlettség elérése 

után tápkockákba vagy cserepekbe átültetik a tálcákban nevelt növényeket. A tálcák 

hossza általában 50 és 60, szélessége 30 és 40, magassága 5 és 7 cm között változik. A 

cellák alakja és mérete rendkívül változatos lehet. A KITE-Plant rendszerben (60*40 

cm-es tálcák) például a cellák kockatest vagy henger alakúak, a tálcánkénti lyukak 

száma 56-tól 276-ig terjedhet. A Masterplant tálcarendszerében (53,5*33 cm-es tálcák) 

a cellák alakja kúpos henger, a tálcánkénti lyukak száma 40-tıl 693-ig változhat. A 

cellák térfogata tehát nagy változatosságot mutat, az elıbbi két tálcarendszert alapul 

véve 7 cm3-tıl akár 180 cm3-ig terjedhet. A kisebb cellamérető tálcákban felnevelt 

növényeket elsısorban szabadföldi tömegtermesztésre használják (pl. káposztafélék, 

salátafélék, paprika, ipari paradicsom esetében). A nagyobb cellamérető tálcás palánták 

egyre inkább átveszik a kisebb mérető tápkockás palánták szerepét a káposzta- és a 

salátafélék korai szabadföldi termesztésében és hajtatásában, valamint az étkezési 

paprika és a kabakosok intenzív szabadföldi termesztésében. 

A tápkockás és a cserepes (ma már inkább mőanyagból készülı edényeket 

használnak), valamint a napjainkban már ritkábban alkalmazott gyepkockás 

palántanevelési mód során a tálcás módszertıl eltérıen a növényeket egyesével 

helyezzük el és neveljük fel. A tápkockás módszer esetében az összepréselt palántaföld 

nem esik szét, a cserepes módszernél az alkalmazott edény tartja össze azt, míg a 

gyepkockás módszernél a gyep gyökérzete fogja össze a földet. A tápkockás módszer 

egyik hátránya, hogy a palánták gyökerei átnıhetnek a szomszéd palánták tápkockájába 

és így nehéz ıket szétválasztani a kiültetéskor. Ezt küszöböli ki az úgynevezett ládás 

palántanevelési mód, melynek során a tápkockákat mőanyag ládákban helyezik el 

egymástól 0,5-1 cm-es távolságra, kiküszöbölve ezzel a gyökérátnövést és 
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megkönnyítve a palánták mozgatását. A tápkockás és a cserepes palántanevelési 

módszerek a legköltségesebbek, ugyanakkor hosszabb palántanevelési idı alkalmazását 

és a palánták szétrakását is lehetıvé teszik, így a palánták eredési százaléka és a 

kiültetést követı növekedési üteme is igen jó. Ezért a legnagyobb koraiságot e 

módszerek eredményezik. Ennek megfelelıen a nagy egyedi értékő zöldségnövények 

(pl. dinnyefélék, paradicsom, uborka) korai szabadföldi termesztésében, a 

burgonyafélék és a kabakosok hajtatásában, valamint a salátafélék és a káposztafélék 

főtött berendezésekben történı termesztésekor használjuk e palántanevelési 

módszereket.  

Az alkalmazott tápkocka és cserépméret az adott fajtól és a termesztési idıponttól 

függıen igen széles határok között változhat. Szabadföldi kiültetésre káposztafélék, 

salátafélék és zeller szaporítására 4-5, paprikához 5-6, paradicsomhoz 6-7, míg 

kabakosok esetében 6-8 cm-es tápkockákat használnak. A hajtatásban annál nagyobb 

tápkocka vagy cserép méretet használunk minél korábbi a kiültetés idıpontja. A 

legnagyobb cserépméretet (12, esetleg 14 cm-eset) a legkorábbi kiültetéső paradicsom 

és uborka kultúrák esetében alkalmaznak, bár a korai ültetéső paprikáknál is elıfordul 

10-12-es cserepek használata. Tápkockából 10 cm-es a legnagyobb alkalmazott méret, 

amit kabakosok esetében használnak. Az általánosan alkalmazott tápkocka mérete 

zellernél 4-5 cm, fejes salátánál 4-6 cm, káposztaféléknél 5-6 cm, egyes fajoknál esetleg 

7 cm, paprikánál 6-7 cm, paradicsom és tojásgyümölcs számára 7-8 cm, kabakosoknak 

8-10 cm. 

A földlabdás palántanevelés történhet tőzdeléssel, illetve tőzdelés nélkül. Tőzdelés, 

más néven pikírozás alatt azt a mőveletet értjük, melynek során, a szaporító tálcákba 

nagy sőrőséggel elvetett növényeket - ideális esetben szikleveles, illetve 2 lombleveles 

korban - további palántanevelés céljára átültetik. A tőzdelést nem minden faj tőri, 

kabakos növények és kínai kel esetében gyököcskéjük sérülékenysége miatt nem 

ajánlatos használni. Tőzdelésnek tekinthetı a palántanevelı tálcákban elınevelt 

növények tápkockába vagy cserépbe történı átültetése is, ez a módszer az elıbb említett 

növények esetében is használható. Tőzdelést alkalmazva palántanevelı hely és így 

főtési költség takarítható meg, egyenletesebb és bojtosabb gyökérzető növényállomány 

állítható elı. Ugyanakkor akár 1-2 héttel is meghosszabbíthatja a palántanevelés 

idıtartamát és megnöveli a kézimunkaigényt, ezzel többletköltséget okozva. Ezért 

tőzdelést csak hosszabb idıtartamú palántanevelés esetén éri meg alkalmazni, minél 

rövidebb palántanevelési idıvel számolhatunk, annál kevésbé van értelme tőzdelni. 

Szabadföldi célra elsısorban a zeller és a korai kiültetéső étkezési paradicsom, míg 
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zöldséghajtatásban a paprika, a paradicsom, a tojásgyümölcs, illetve egyre ritkábban a 

saláta- és káposztafélék esetében alkalmaznak tőzdeléses palántanevelést. Érdemes 

azonban megemlíteni, hogy a nagy értékő, szinte 100%-ban csírázó, drazsírozott vagy 

pillírozott vetımagokat felhasználva egyre gyakoribb az egybıl tápkockába vetés, 

nemcsak a saláta- és káposztafélék, hanem például a paprika esetében is. 

Ápolási munkák  

A palántanevelésben az ápolási munkák a környezeti tényezık szabályozását, a 

palánták szétrakását, illetve a növényvédelmet foglalják magukba. A hıszabályozás 

során főtéssel (amennyiben lehetıség van rá) és szellıztetéssel próbáljuk meg 

biztosítani az adott fejlıdési stádiumnak megfelelı optimális hımérsékletet. A fény 

hiánya a téli, kora tavaszi idıszakban limitáló tényezı lehet. Ezért a nagy egyedi értékő 

zöldségnövények téli palántanevelésekor felmerülhet a pótmegvilágítás alkalmazása, de 

csak akkor, ha a konkrét körülményekre vonatkozó számítások szerint ez 

gazdaságosnak bizonyul. Pótmegvilágításra leginkább nagyteljesítményő asszimilációs 

lámpákat használnak, például 1 darab 400 wattos lámpát helyeznek el 10 

négyzetméterenként, ezzel kb. 4000 lux fényerısséget biztosítva. Máskor viszont a 

túlzott mértékő besugárzás ellen árnyékolással kell védekezünk, például tőzdelés vagy 

oltás után, illetve nyári palántanevelés esetén.  

A palántanevelés során kisebb adagú, de gyakori öntözésekkel biztosítjuk a 

megfelelı víz- és páratartalmat. A palántaföld kiszáradásának elkerülése érdekében 

különösen a kis lyukmérető tálcás palántáknál kell fokozott figyelmet fordítani az 

öntözések egyenletességére és gyakoriságára. E célt leginkább rögzített, alacsony 

kapacitású szórófejek alkalmazásával lehet elérni. Hazánkban jelenleg elsısorban 

esıszerő felsı öntözést alkalmaznak, de kezdenek terjedni az árasztásos öntözést 

alkalmazó felszívatásos rendszerő megoldások is.  

A tápanyagok pótlása is az öntözés során történhet öntözımőtrágyák 

felhasználásával, tápoldatozás útján. Bár általában az alkalmazott palántaföldek 

megfelelı mennyiségben tartalmazzák a tápanyagokat, elıfordul hogy a palántanevelési 

idı vége felé szükséges a tápanyagok utánpótlása. Ugyanakkor újabban a palánták 

kizárólag tápoldatozásokra alapuló tápanyagutánpótlása is gyakorlattá vált. Palánták 

tápoldatozását leginkább foszfor túlsúlyos mőtrágyák 0,1-0,2%-os oldatával végzik, a 

levélperzselések elkerülése végett lehetıleg borús idıben. 

Az edzés folyamán a kiültetést megelızıen olyan módon szabályozzuk a környezeti 

tényezıket, hogy a palántákat felkészítsük a kiültetés után rájuk váró körülményekre. 

Értelemszerően ezen eljárásnak a szabadföldi és a főtetlen fóliás kiültetéseket 
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megelızıen van jelentısége. A palánták szétrakását a palánták önárnyékolás okozta 

megnyúlásának elkerülése miatt végzik el, természetszerőleg csak a tápkockás jellegő, 

illetve a cserepes palántanevelés során van rá mód. Elsısorban a burgonyafélék és a 

kabakosok esetében alkalmazzák. A megfelelı növényvédelem különösen nagy 

jelentıségő a palántanevelésben, mert a nagy növénysőrőség következtében a fertızések 

gyorsan elterjedhetnek az egész állományban, amit a kiültetés után már csak sokkal 

nagyobb erıfeszítésekkel lehet megállítani. 

Kiültetés  

A palánták kiültetésének legfontosabb jellemzıi az ültetési idıpont, az ültetés módja 

és mélysége, valamint természetesen a területegységenként kiültetésre kerülı tıszám. A 

kiültetés idıpontját alapvetıen a helyrevetésnél már felsorolt tényezık határozzák meg. 

A legkorábbi kiültetések idıpontja idıleges takarással (fátyolfólia, síkfólia, kisalagút, 

vándorfólia) korábbra hozható. A hazai termesztési gyakorlatban a következı fıbb 

ültetési idıpontok honosodtak meg a szabadföldi zöldségtermesztésben: 

Március közepétıl április elejéig ültetik a káposzta- és salátafélék elsı szakaszait.  

Április végétıl ültethetı a paradicsom. 

Május elején és közepén ültetik a paprika, a főszerpaprika, a kabakosok és a 

csemegekukorica palántáit. 

Május vége a zeller jellemzı ültetési ideje.  

Nyár folyamán ültetik a káposzta- és salátaféléket másodnövényként. 

İsszel a ma már kisebb jelentıségő áttelelı technológiák (fejes saláta, 

káposztafélék) palántáit ültetik. 

Termesztıberendezésekben teljes főtés esetén szinte az év bármely idıpontjában 

ültethetık a zöldségnövények. Főtetlen termesztılétesítményekben a melegkedvelı 

zöldségnövények jellemzı kiültetési idıpontja március közepétıl április elejéig, míg a 

hidegtőrıké február közepétıl március elejéig van. 

Módja szerint megkülönböztetünk kézi és gépi palántázást. A kézi kiültetés a 

hajtatásban egyeduralkodó, és szabadföldön is gyakori, de azért szabadföldön 

komolyabb árutermesztı üzemekben a különbözı kézi kiszolgálású gépi megoldások 

dominálnak. A megfelelı ültetési mélység alkalmazása igen fontos. Általában a 

sziklevélnél mélyebbre nem ültetjük a palántákat. Földlabdás palánták ültetése esetén a 

földlabda teteje a talaj szintjén vagy kicsivel alatta legyen. A mély ültetésre különösen 

érzékeny a saláta, a karalábé, a zeller és a paprika. A fejes salátánál a gyökérnyakon át 

fertızı gombabetegségek megelızése érdekében gyakori az úgynevezett magas ültetés. 

Ezzel szemben intenzív járulékos gyökérképzése miatt a paradicsom megnyúlt palántáit 



 

 67

szükség esetén lehet a sziklevélnél jóval mélyebbre is ültetni. Kızetgyapotos termesztés 

esetén a nevelıkockákat egyszerően csak ráhelyezik a termesztıtáblákra. 

8.6. A tenyészterület 

A szaporításhoz kapcsolódnak még a tenyészterülettel kapcsolatos ismeretek is. 

Tenyészterületnek nevezzük az egyes növények rendelkezésére álló termesztı felületet, 

nagyságát a sor- és a tıtávolság szorzata adja. A tenyészterülettel matematikai 

összefüggésben van a tıszám (vagy állománysőrőség), ami az egységnyi területre jutó 

növények számát jelenti.  

A tenyészterülettel kapcsolatban érdemes ismerni három általános összefüggést. 

• A tenyészterület csökkentésével a termésátlag nı, a növények egyedi 

teljesítménye és a termés minısége viszont csökken. Hajtatásban a tıszám 

növelése a magas szaporítóanyag költségek miatt számottevı plusz beruházást 

jelent, viszont a sőrőbb növényállomány hamarabb ki tudja használni a 

rendelkezésére álló termesztıfelület egészét. 

• A tenyészterület csökkentése fokozza a generatív részükért termesztett növények 

koraiságát, míg a vegetatív részükért termesztettekét csökkenti. 

• Adott tenyészterület mellett a sor- és tıtáv tág határok között változtatható, a 

termésminıség és mennyiség lényeges megváltoztatása nélkül. Ez alól a saláta 

és a káposztafélék jelentenek kivételt, ahol a minıség megırzése érdekében 

célszerő a négyzeteshez közelítı elrendezésnél maradni. 
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9. ÖKOTECHNIKAI MUNKÁK A ZÖLDSÉGTERMESZTÉSBEN 

Az ökotechnikai eljárások esetében a növényekre ható környezeti tényezıket 

befolyásoljuk, például a talajmővelés, a tápanyagutánpótlás, az öntözés és a 

növényvédelem során. A termesztıberendezések biztosította zárt térben természetesen 

több lehetıségünk van a környezeti tényezık befolyásolására, mint szabadföldön. E 

jegyzetben elsısorban a szabadföldön is alkalmazható mőveletekre koncentrálunk, a 

speciálisan a zöldséghajtatásban alkalmazott eljárások ismertetésére más tárgyak 

keretében kerül sor. 

9.1. Talajmővelés 

A talajmővelés feladata a talaj levegı- és vízgazdálkodásának javítása. Az esı és az 

öntözıvíz által eliszapolt talajt talajmőveléssel tesszük levegıssé. Hatására a 

tenyészidıben jobb lesz az oxigénellátás, a téli idıszakban lehetıvé válik a hólé 

befogadása. A nedves, tömött talaj kapilláris vízvesztesége a felsı réteg porhanyításával 

szüntethetı meg, a félig kiszáradt, rögös talaj párolgással, vízgızdiffúzióval való 

kiszáradása tömörítéssel akadályozható meg. A levegı- és víztartalom szabályozása 

közvetve a hı- és tápanyag-gazdálkodásra is kihat. A túlzottan nedves talaj mérsékli a 

talaj fölmelegedését és a szerves trágyák lebontását, akadályozva ezzel a növények 

növekedését is. A gyakori talajmővelés azonban tápanyagveszteséget is okozhat, 

gyorsul a szervesanyag-lebomlás, növekszik a tápanyag-kimosódás veszélye, továbbá 

rontja a talaj szerkezetét, és károsan befolyásolja a talaj életét. A mély talajmővelés 

elısegíti a gyökerek könnyebb és mélyebb lehatolását. Nagyobb gyökérzet nagyobb 

föld feletti szárat nevel, amely nagyobb termésre képes. A talaj felszíne – a tenyészidı 

alatti mechanikai hatások következtében (fıként a gépek kerekei nyomán) – 

összetömıdik, elveszti morzsalékos szerkezetét. Forgató talajmőveléssel a leromlott 

szerkezető feltalaj felcserélhetı a jó szerkezető alsó szinttel. A talajmővelésnek 

kimagasló szerepe van a gyomnövények irtásában. Segítséget nyújt a talajmővelés a 

talajlakó állati kártevık ritkításában is. A szántással felszínre kerülı rovarok jelentıs 

része a madarak martalékává lesz. A talajmővelés szolgál a trágyaanyagok talajba 

juttatására, a tarló- és szármaradványok bemővelésére és a kiöregedı évelı pillangós 

növények feltörésére is. 
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A feladatok sokrétősége a talajmővelı eszközök változatosságát alakította ki, 

amelyeknek mechanikai hatása is változatos. A mechanikai hatások fı típusai a 

következık: 

– talajforgatás, 

– talajlazítás, -porhanyítás és -keverés, 

– talajegyengetés, 

– talajtömörítés, 

– felszínalakítás. 

Talajforgatás. Forgatáskor a felsı talajréteg a barázda aljára, az alsó talajréteg 

pedig a felszínre kerül. Fı feladata a trágyaanyagok, a tarlómaradványok és a 

gyomnövények alátakarása, valamint a talajrétegek felcserélése. A lemosódó 

talajkolloidok és tápanyagok felhozatalával is hasznos feladatot tölt be. A fordítással 

nagyfokú lazítás és bizonyos mértékő porhanyítás és keverés is együtt jár. Az ıszi 

mélyszántás lazító hatása – a téli csapadék befogadásának segítése miatt – az öntözetlen 

zöldségtermesztésben kimagasló jelentıségő. A talajforgató munkák közül általánosan 

elterjedt a szántás, az ásógép munkája, a mélyforgatás és az ásás. 

Talajlazítás, porhanyítás, keverés. A talajlazítás során a talaj szilárd részei 

egymástól távolabb kerülnek, és levegıtartalma megnı. Ha a lazításkor a mővelıeszköz 

a talajrögöket felaprózza, porhanyításról beszélünk. Ha a porhanyított talajban a 

talajrészek egymáshoz való helyzete is megváltozik, akkor a talaj keverésérıl beszélünk. 

Az említett fizikai hatások a talajmővelı eszközök munkája során legtöbbször együtt 

jelentkeznek, ezért az ilyen mőveletek végzésére alkalmas eszközöket összefoglaló 

néven porhanyítóeszközöknek nevezzük, munkájukat pedig porhanyítómunkáknak 

hívjuk. Ezek a következık: 

– boronálás, 

– kultivátorozás és kapálás, 

– tárcsázás, 

– talajmarás, 

– altalajlazítás. 

Talajegyengetés. Az a feladata, hogy a sima talajfelszín kialakításával segítse a 

további termesztési munkákat. A sima felszín egyik elınye, hogy csökken a párologtató 

felület, ezáltal a talaj vízvesztesége is. Az ıszi szántás nyomán ormos felszín keletkezik, 

amelynek tavaszi elegyengetése simítóval vagy fogasboronával végezhetı. Laza 

szerkezető talajon léces vagy szöges simító használható, kötött és rögös talajon 
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deszkából és vasrudakból készült simító képes jó munkát végezni. Összetömıdött, 

kigyomosodott talajon a simító nem használható, helyette fogas boronát járatunk. 

Talajtömörítés. A talajszemcsék közelítését elıidızı mőveleteket tömörítésnek 

nevezzük. A tömörítés során a talaj levegıtartalma csökken, víztartalma – a levegıvel 

telt üregekhez viszonyítva – megnı. A felsı talajréteg tömörítésekor hengerezésrıl, az 

egész szántott rétegre kiterjedı tömörítéskor altalaj-tömörítésrıl beszélünk. 

Talajfelszín-alakítás. A szabadföldi zöldségtermesztésben a talajfelszín alakítására 

több esetben is sor kerül. Barázdás öntözéshez és bakhátas mővelési rendszer esetén a 

tábla egész felületén 70–80 cm távolságonként 20–25 cm magas bakhátakat készítenek. 

A bakhátakat többtestő töltögetıekével készítik, tömörítésük és a bakhátak felszínének 

elegyengetése csónakos simítóval végezhetı. Vezetıbarázdás, ágyásos mővelési 

rendszerben a traktorkerék nyomtávolságának megfelelı (150–160 cm) távolságonként 

vezetıbarázdát nyitnak, a barázdák közötti 90–110 cm széles ágyásokat pedig asztal 

simaságúra egyengetik el. E teljes mővelet végzésére speciális géprendszert is 

kifejlesztettek. Ezt a mővelési rendszert a szántóföldi paradicsomtermesztésben 

korábban kiterjedten használták. 

A talajmővelési rendszer fogalmán az egy tábla területén hosszabb idıszak alatt 

elvégzett talajmővelı munkák összességét értjük. A szántóterületek legnagyobb részét 

évente többször is meg kell mővelni. A talajmővelés költségei a termelési költségnek 

10–40%-át is kitehetik. A termesztés jövedelmezısége végett törekedni kell az 

ésszerően takarékos, de a növények igényeit maximálisan szem elıtt tartó talajmővelési 

rendszer kidolgozására. Ehhez a következı technológiai elemeket kell meghatározni: 

– talajmővelı munka, 

– talajmővelı eszköz, 

– talajmővelés idıpontja, 

– mővelési mélység szakszerő pontosítása. 

A felsorolt elemek meghatározásával alakul ki a talajmővelési rendszerre jellemzı 

technológiai mőveletsor. A talajmővelési rendszereket a szakirodalom különféle elvek 

alapján csoportosítja. Leggyakrabban használt és általánosan elfogadott a tenyészidıhöz 

viszonyított idıpont és a mővelés feladata alapján való csoportosítás. Eszerint 

megkülönböztetünk: 

– alap-talajmővelést, 

– vetés elıtti talaj-elıkészítést, 

– növényápoló talajmővelést. 
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9.2. Tápanyagutánpótlás 

Tápanyagutánpótlás vagy trágyázás alatt a növények táplálását, illetve a 

talajtermékenység növelését szolgáló anyagok talajba, levelekre vagy a légtérbe történı 

kijuttatását értjük. Azt a rendszert amiben ezt a tevékenységet végezzük, 

tápanyagutánpótlási (vagy más néven trágyázási) rendszernek nevezzük. E 

rendszernek négy eleme van, egy konkrét tápanyagutánpótlási technológia leírásához és 

megvalósításához ezen elemek ismertetése nélkülözhetetlen. A négy elem a következı: 

− a trágya megválasztása, 

− a trágyamennyiség meghatározása, 

− a kijuttatás és a bemunkálás módja, 

− a trágyázás idıpontja. 

A zöldségfélék viszonylag rövid idı alatt hektáronként sokszor 100 tonnát 

megközelítı, vagy azt meg is haladó mennyiségben képeznek biomasszát. A 

zöldségfélék tápanyagutánpótlása emiatt jóval intenzívebb a szántóföldi 

növénytermesztésben alkalmazottnál. Ez abban nyilvánul meg, hogy a 

zöldségtermesztésben mind szerves, mind mőtrágyából jóval nagyobb adagokat 

juttatnak ki. A makroelemeken kívül a mezo- és mikroelemek pótlása is általános 

gyakorlat, ezen kívül jóval nagyobb a szerepe a tenyészidıben történı 

tápanyagkijuttatásnak, az úgynevezett fejtrágyázásnak. 

Trágyaszerek csoportosítása és megválasztása 

Eredetük szerint elkülönítünk szerves és szervetlen (zömében mő-) trágyákat. A 

zöldségfélék tápanyagutánpótlása során mind a két típust viszonylag nagy 

mennyiségben használjuk. A szerves eredető trágyák közé soroljuk az istállótrágyát, a 

hígtrágyát, a komposztokat, a baktérium trágyát, a zöldtrágyát és a különbözı növényi 

eredető anyagokat (tızeg, faipari és élelmiszeripari melléktermékek). Egyes szerzık a 

szén-dioxidot is a szerves trágyák közé sorolják. Ezek közül a zöldségtermesztésben 

leggyakrabban az istállótrágyát, illetve annak hiányában a különbözı komposztokat 

használják fel. Mint már említést nyert, a zöldségfélék között igen sok a kifejezetten 

szervestrágya igényes faj. Emiatt szabadföldön 3-4 évente, míg a hajtatásban évente 

végeznek nagyadagú szervestrágyázást. A szervestrágyákat elsısorban a 

talajtermékenység fenntartásának és a talajszerkezet javításának céljából alkalmazzák, 

tápanyagutánpótló szerepük szintén fontos, de az ökológiai rendszerő gazdálkodás 

kivételével másodlagos jelentıségő. A szervetlen eredető trágyákon belül 

megkülönböztethetünk mőtrágyákat és természetes eredető szervetlen trágyákat. A 

mőtrágyákat különbözı kémiai reakciók eredményeként, vegyipari módszerekkel 
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állítják elı. Alapvetıen a talajok tápanyagtartalmára, illetve egyes kémiai jellemzıikre 

(pl. kémhatás) vannak befolyással, a talajok szerkezetére nincsenek javító hatással. A 

természetes eredető szervetlen trágyák közé azon trágyaszereket soroljuk melyek 

feldolgozása során csak fizikai módszereket (aprítás, ırlés, zúzás) alkalmaznak. Ide 

tartoznak például egyes mésztartalmú készítmények, ásványi ırlemények, sókızetek és 

agyagásványok. Ezek a trágyaszerek az ökológia rendszerő gazdálkodásban is 

felhasználhatók. Elsısorban a talaj kémhatásának szabályozására, egyes tápelemek (pl. 

Ca, Mg) pótlására és bizonyos anyagok esetében (agyagásványok, vulkáni eredető 

kızetırlemények) a talaj szerkezetének javítására használjuk fel e trágyaszereket. 

Halmazállapotuk szerint megkülönböztetünk szilárd, folyékony és légnemő 

trágyákat. A trágyaszerek zöme szilárd halmazállapotú. A talajra kiszórva és 

bedolgozva, illetve - amennyiben lehetséges - vízben feloldva a talajra vagy a lombra 

kijuttatva használjuk fel ıket. A folyékony trágyák közé a hígtrágyát és a különbözı 

mőtrágya szuszpenziókat soroljuk. A talajba injektálva, illetve a lombtrágyák esetében 

hígítás után a levelekre permetezve alkalmazzuk e trágyaszereket. A légnemő 

trágyaszerek közé egyedül a széndioxidot soroljuk. Zöldséghajtatásban hazánkban is 

egyre gyakrabban fordul elı felhasználása. Gázfőtés esetén célszerő a gáz elégetése 

során keletkezett széndioxidot felhasználni, míg egyéb esetekben palackokból, 

tartályokból vezetik be a gázt a termesztıberendezésekbe. 

Összetételük szerint megkülönböztetünk egyedi vagy más néven mono, összetett és 

komplex trágyákat. A mono trágyák egyetlen, egy vagy több tápelemet magába foglaló, 

vegyületet tartalmaznak hatóanyagként. A mőtrágyák (pl. karbamid, ammónium-nitrát, 

kálium-szulfát, szuperfoszfát, kalcium-nitrát, különbözı mikroelem kelátok) és a 

természetes eredető szervetlen trágyák (pl. mészkı és dolomit ırlemény, gipsz, elemi 

kén) között találhatunk számos ilyen anyagot. Mind szabadföldön, mind hajtatásban 

gyakorta használják e trágyaszereket. A mono trágyák elınye, hogy viszonylag olcsók 

és kombinálásukkal olyan tápanyagarányt alakíthatunk ki, amilyet csak akarunk. 

Hátrányuk, hogy alkalmazásuk esetén a mezo- és a mikroelemek pótlására külön 

figyelmet kell fordítani, ami fıleg az utóbbiak esetében már komoly szaktudást igényel. 

Az összetett trágyák több kémiai vegyületet tartalmaznak hatóanyagként. Három vagy 

annál több tápelemet tartalmaznak, de nem az egész esszenciális tápelemsort. A 

mőtrágyák között találunk ilyen trágyaszereket, leggyakoribb típusaik a három fı 

makroelemet tartalmazó NPK mőtrágyák és a csak mikroelemeket tartalmazó 

mikroelem trágyák. Az összetett mőtrágyákat elsısorban szabadföldön használják, mert 

nem túl drágák és a nagy alkalmazott mennyiségek miatt nehézkesebb a mono 
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mőtrágyák házilagos összekeverése. Hátrányuk, hogy tápelemarányuk meghatározott, és 

lehet hogy éppen nincs összhangban az adott trágyázás céljával. A komplex trágyák a 

teljes esszenciális tápelemsort tartalmazzák hatóanyagként. A szerves trágyák zöme 

tehát komplex trágyának számít, de a mőtrágyák között is találunk ilyen trágyaszereket. 

A komplex mőtrágyákat az intenzív szabadföldi kultúrák, illetve a hajtatott állományok 

tápoldatozásához szoktuk felhasználni. Az erre a célra használt vízben teljes mértékben 

oldódó mőtrágyák jól ismert csapadékképzése miatt általában nem tartalmaznak 

kalciumot, de a gyakorlatban ezeket a trágyákat is komplexnek tekintjük. Elınyük, hogy 

felhasználásukkal alacsony technológiai és szakmai színvonal esetén is biztonságosan 

megvalósítható az állományok mezo- és mikroelem utánpótlása. Hátrányuk a 

viszonylag magas áruk, és a már az összetett mőtrágyák esetében is említett fix tápelem 

arány. 

Oldódásuk szerint megkülönböztethetünk vízben maradék nélkül oldódó, kevés 

maradékkal oldódó, jelentıs mennyiségő üledékkel oldódó és nehezen oldódó trágyákat. 

A vízben maradék nélkül oldódó, más néven öntözı vagy tápoldatozó mőtrágyákat 

magas áruk miatt csak tápoldatozásra és lombtrágyázásra érdemes felhasználni. 

Kritériumuk, hogy feloldásuk után csak 0,02%-uk maradhat hátra maradékként, így nem 

tömítik el a mikro öntözırendszerek szőrıit. A kevés maradékkal oldódó 

mőtrágyákból általában a kalcium által képzett csapadékok válnak ki. Szőrés után 

tápoldatozásra is alkalmasak, általában fejtrágyaként használják fel ıket. A jelentıs 

mennyiségő üledékkel oldódó mőtrágyákat nem célszerő öntözırendszeren keresztül 

kijuttatni, szilárd formában a talajra kell kiszórni ıket. Olcsóak, de tápoldatozásra nem 

alkalmasak, általában alaptrágyaként és indítótrágyaként kerülnek felhasználásra. A 

vízben nehezen oldódó trágyák hatóanyagai lassan, sokszor csak mikrobiológiai 

hatásra válnak felvehetıvé a növények számára. Emiatt alaptrágyaként alkalmazzuk 

ıket. Elsısorban a természetes eredető szervetlen trágyák közül tartoznak ide 

trágyaszerek. Ez esetben rendkívül fontos a megfelelı szemcseméret ahhoz, hogy az 

adott trágyaszer azért belátható idın belül ki tudja fejteni hatását a talajban.  

Hatástartamuk alapján megkülönböztetünk gyorsan, könnyen felvehetı, illetve 

lassan, késleltetve felvehetı trágyákat. A mőtrágyák döntı többségének hatóanyagai a 

talajba juttatást követıen rövid idın belül a talajoldatba kerülnek és így gyorsan 

felvehetıvé válnak a növények számára. Retardált mőtrágyáknak nevezzük azokat a 

mőtrágyákat, melyekbıl a kijuttatás után a tápanyagok csak lassabban válnak 

vízoldhatóvá és így a növények számára felvehetıvé, mint a hagyományos mőtrágyák 

(pl. ammónium-nitrát, kálium-nitrát, kálisó stb.) esetében. Három fı típusuk kölöníthetı 
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el, az inhibítoros, a lassú lebomlású és a szabályozott tápanyagleadású mőtrágyák. Az 

inhibítoros mőtrágyákban ammónium vagy karbamid formájú nitrogén található és e 

mellé a talajbaktériumok által végzett nitrifikáció folyamatát gátló vegyületeket 

helyeznek. Így a nitrogén hosszú távon ammónium formájában marad, csak fokozatosan 

alakul át nitráttá, így biztosítva a növények folyamatos nitrogén ellátását. Ez esetben 

tehát egy mikrobiológiai gát áll a gyors felvehetıség útjában. A lassú lebomlású 

mőtrágyák olyan kémiai vegyületek formájában tartalmazzák a tápanyagokat - 

elsısorban a nitrogént -, amelyek vízben oldhatatlanok. Csak hosszabb idı alatt, a 

talajmikrobák tevékenységének következtében alakulnak ki vízoldható, a növények 

számára már felvehetı vegyületek belılük. Ez esetben tehát egy kémiai gát van a 

tápelemek talajoldatba kerülése útjában. A szabályozott tápanyagleadású mőtrágyák 

esetében az egyébként vízoldható vegyületeket egy burkolattal veszik körül. Ez a 

burkolat a víz számára csak korlátozottan átjárható és így a tápanyagok talajoldatba 

kerülése csak fokozatosan, egy jól meghatározható idıtartam alatt zajlik le. E trágyák 

hatástartamát a burkolatok kémiai összetételének és vastagságának változtatásával 

határozzák meg. A retardált mőtrágyákon kívül gyakorlatilag még a szervestrágyák is 

hosszú hatástartamú trágyaszereknek számítanak. Az istállótrágyák esetében például a 

tápanyag feltáródása akár 2-3 éven keresztül is eltarthat. 

A trágya mennyisége 

Az alkalmazott tápanyagmennyiség alapján elkülöníthetünk feltöltı, tartalékoló, 

visszapótló és talajzsaroló trágyázást. Feltöltı trágyázás esetén olyan tápanyagszintet 

hozunk létre a talajban, ami az adott növény számára luxus ellátottságnak felel meg. 

Elsısorban hajtatásban és intenzív szabadföldi termesztésben alkalmazzák ezt a 

módszert a minél nagyobb termésátlagok elérése érdekében. E termesztési módokban 

ugyanis a trágyaköltség elenyészı hányada csak az összes költségnek. 

Környezetvédelmi szempontból azonban erısen megkérdıjelezhetı ez az eljárás. 

Tartalékoló trágyázás esetén egyes a talajban jól megkötıdı tápelemekbıl (pl. 

foszforból, káliumból) a növények által kivont mennyiségnél tudatosan nagyobb 

adagokat alkalmazunk. Így az adott tápelembıl egy lassú feltöltıdés indul meg a 

talajban. Az úgynevezett periodikus PK trágyázás, melynek során csak a vetésforgó 

bizonyos növényei alá juttatnak ki foszfor és kálium mőtrágyát, a szántóföldi 

termesztésben egyre gyakrabban alkalmazott eljárás. Visszapótló trágyázás esetén a 

kiadott tápanyagok mennyisége a tervezett terméssel kivont tápanyagmennyiségnek 

megfelelı. A szabadföldi zöldségtermesztésben általában ezt, a mérleg módszerként is 

emlegetett eljárást alkalmazzák. Talajzsaroló trágyázás esetén tudatosan kevesebb 
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tápanyagot pótolnak vissza, mint amennyit a termesztett növény felvesz. Szakmailag 

tápanyagokkal túlzottan feltöltött talajok esetén indokolt ez az eljárás. A gyakorlatban 

leginkább a termesztı anyagi nehézségei következtében fordul elı használata. 

Az alkalmazott istállótrágya adagok vonatkozásában az EU-ba lépésünk kapcsán 

komoly változások történtek. A szabályozás szerint nitrátérzékeny területeken típusától 

függıen évente legfeljebb 17-34 tonna istállótrágya juttatható ki hektáronként. 

(Részletesebben lásd a 14. fejezetben.) Korábban még szabadföldön is 35-40 t/ha-os 

istállótrágya mennyiséget neveztek teljes adagnak, hajtatásban és intenzív szabadföldi 

termesztésben pedig mind a mai napig nem ritka a 100 t/ha feletti adagok alkalmazása. 

Szakmai, gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt a visszapótló 

adagok használata tekinthetı a megfelelı eljárásnak. Hazánkban a szabadföldi 

zöldségtermesztésében 1981 óta használják a visszapótló adagok mérleg módszeren 

nyugvó kiszámításának elvét. Az eredeti úgynevezett MÉM-NAK rendszert a kétezres 

évek elején modernizálták a legújabb kutatási eredmények, illetve napjaink piaci és 

környezetvédelmi elvárásai alapján. Az eredeti módszer szerint a visszapótló adag 

megállapítása táblázatok segítségével hat lépésben történik. (A felújított módszer már 

számítógépes alapú.) Az elsı lépés a talaj termıhelyi kategóriába sorolása a 

genetikai talajtípus alapján. A második lépés a várható termésszint megtervezése az 

adott tábla korábbi terméseredményei és a termesztendı növény, illetve fajta 

ismeretében. A harmadik lépés a talaj tápanyagellátottsági szintjének 

meghatározása a talajvizsgálati eredmények és a termıhelyi kategória függvényében. 

A negyedik lépés a fajlagos mőtrágyaigény (kg/t) megállapítása a 

tápanyagellátottsági szint ismeretében. Az ötödik lépés a tervezett termés 

hatóanyagigényének (t/ha) kiszámítása a tervezett termésátlag (t/ha) és a fajlagos 

tápanyagigény (kg/t) összeszorzásával. A hatodik lépés a módosító tényezık 

figyelembevétele korrekcióként. Ilyen tényezı például a pillangós elıvetemény 

nitrogéngyőjtı hatása, a nagy mennyiségő szármaradvány kálium tartalma, a 

tarlómaradványok elbomlásának nitrogénigénye, illetve a szervestrágyákkal kijuttatott 

tápanyagmennyiségek figyelembe vétele. 

A felújított rendszer leginkább szemléletmódjában tér el a régitıl. Az új rendszer 

nem a maximális, hanem a gazdaságos termésszint elérésére törekszik, a talaj trágyázása 

helyett a növény trágyázása a fı cél. A rendszer a korábbinál jóval szélesebb skálájú 

termésszintekkel dolgozik. A talajra vonatkozó tápelemellátottsági határértékek 

kisebbek és növénycsoporttól függıek. A fajlagos tápelemigények szintén kisebbek és 

függnek a termésszinttıl is. A rendszer újdonságként alkalmaz egy a 
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tápanyagellátottsági szinttıl függı szorzószámot is a kijuttatandó hatóanyag mennyiség 

kiszámolásának képletében. Végül e szorzószámtól függıen a rendszernek négy 

kimeneti szintje van, a tápanyagmennyiség növekvı sorrendjében egy minimum, egy 

környezetkímélı, egy mérlegszemlélető és egy integrált hatóanyagszint. 

A trágya kijuttatásának és bemunkálásának módja 

A trágya kijuttatása történhet direkt módon a talaj felszínére, öntözıvízzel a talajba, 

a lombfelületre, valamint a légtérbe. Szabadföldi termesztésben a leggyakoribb módszer 

a trágyaszereknek a talajfelszínre való kijuttatása, ami általában géppel, ritkábban 

kézzel történik. A szerves trágyákat és a talajjavító anyagokat csak így tudjuk kijuttatni, 

ez a zöldséghajtatásra is igaz. Ez esetben a trágya elosztása történhet az egész felületre 

elterítve, sorokban, illetve fészkekben. A terítés a legáltalánosabban alkalmazott eljárás. 

Sortrágyázást leginkább széles sorköző mővelés esetén használnak, a trágyákat a 

növénysorok alá, vagy azok mellé kijuttatva. Fészektrágyázást a nagy tenyészterület 

igényő kabakosok (sütıtök, görögdinnye) esetében alkalmaztak, ma már kevésbé 

használatos, sok kézi munkát igénylı, kisüzemi módszer. A talaj felszínére kijuttatott 

trágyaszerek bedolgozása talajmővelı eszközökkel történik, optimális esetben az aktív 

gyökérzóna mélységébe.  

A mőtrágyák öntözıvízzel történı kijuttatása az utóbbi két évtizedben terjedt el 

hazánkban. A zöldséghajtatásban és az intenzív szabadföldi termesztésben szinte 

kizárólagossá vált a tápoldatozás alkalmazása. Tápoldatozás során a tápanyagokat 

vízben feloldva, az öntözés során juttatjuk ki, legalább heti egyszeri, de akár napi 

többszöri gyakorisággal is. E módszerrel a kijuttatás ideje, a tápoldat töménysége, a 

kijuttatott tápanyagok mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya a növény 

pillanatnyi igényeihez igazítható. Az esıszerő és a mikro esıszerő 

öntözıberendezésekkel történı elosztás tulajdonképpen terítésnek, míg a csepegtetı 

csöveken át történı kijuttatás sortrágyázásnak felel meg. A tápanyagok bedolgozását a 

talajba maga az öntözıvíz végzi, a mélységet az alkalmazott vízmennyiséggel lehet 

szabályozni.  

A trágyák lombfelületre történı kijuttatása amolyan kényszerbıl alkalmazott, 

ideiglenes jellegő módszer. Levélen át ugyanis a növények nem tudnak nagy 

mennyiségő tápanyagot felvenni. A perzselés elkerülése végett a koncentrációt 

alacsonyan (lehetıleg 0,2% alatt) kell tartani. Ezen kívül a speciális lombtrágyák 

árszintje viszonylag magas és ehhez járulnak még a kijuttatás költségei, bár ez utóbbi 

megspórolható, ha a lombtrágyázást növényvédelmi kezeléssel kombinálják. 

Lombtrágyázást leginkább hiánytünetek kezelésére és gyökérpusztulás esetén, a 
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gyökerek regenerációjáig érdemes alkalmazni. A légtérbe történı kijuttatást csak a 

széndioxid esetében alkalmazzák. 

A trágyázás idıpontja 

A kijuttatás ideje alapján alap-, indító- és fejtrágyázást különítünk el. Az 

alaptrágyázást a tenyészidıszakon kívül, a zöldségnövények esetében szabadföldön 

általában ısszel, hajtatásban pár héttel a kiültetés elıtt végzik el. Célja egy 

tápanyagtartalék képzése a hosszabb ideig ható trágyaféleségek beforgatásával a mővelt 

talajréteg teljes mélységébe. Általában a szerves trágyákat, a talajjavító anyagokat, 

valamint a foszfor és esetleg a kálium mőtrágyák egy részét szokták alaptrágyaként 

kijuttatni. Az úgynevezett nitrát érzékeny területeken gyors hatású nitrogén trágyák ıszi 

kijuttatása a Jó Mezıgazdasági Gyakorlat elıírása szerint tilos, kivéve a 

tarlómaradványok lebontását célzó nitrogénadagolást.  

Az indító trágyázást közvetlenül a vetés, illetve a kiültetés elıtt végzik, a 

tápanyagokat gyorsan felvehetı formában tartalmazó trágyák felhasználásával. Ennek 

megfelelıen naptári értelemben vett idıpontja szabadföldön február végétıl augusztusig 

terjedhet, míg főtött hajtatóberendezésben bármikor elıfordulhat. Célja a növények 

kezdeti fejlıdésének segítése. A bemunkálás mélysége a vetés, illetve a kiültetés 

mélységével megegyezı, vagy azt egy kicsivel meghaladó legyen. Indítótrágyaként 

bármely tápelem kijuttatása szakmailag indokolt lehet. Gyökérképzı hatása miatt 

ültetett állományok esetében kiemelt figyelmet érdemel a foszfor, különösen a 

melegigényes fajok korai célú termesztése esetén. A termésükért termesztett 

zöldségfajok esetén nem árt óvatosan bánni a nitrogén indítótrágyázással, nehogy 

túlságosan vegetatív irányba vigyük el a kipalántázott növények fejlıdését, késleltetve 

ezzel a virág és a termésképzıdést. Természetesen az is igaz, hogy a nitrogén túlzott 

mértékő visszafogása esetén nem fejlıdik ki olyan mennyiségő vegetatív növényi rész, 

amely a késıbbiekben megalapozhatná a megfelelı termésátlag kialakulását. 

A fejtrágyázást a vegetációs idıben végezzük gyorsan ható trágyaszerekkel. Célja a 

tápanyagigény folyamatos és egyenletes kielégítése az egész tenyészidı folyamán. 

Fejtrágyázásra csak vízben oldható, könnyen felvehetı hatóanyagokat tartartalmazó 

trágyaszerek használhatók. A fejtrágyázással tudjuk fenntartani a talaj optimális 

tápanyagszintjét az egész tenyészidı folyamán, változtatni a tápanyagok mennyiségét és 

arányát a növény pillanatnyi állapotának megfelelıen és tudjuk orvosolni az esetleg 

kialakuló tápanyaghiányokat. A kijuttatás történhet talajra szórással, amit sekély 

bemunkálás vagy beöntözés követ, valamint tápoldatozással és lombtrágyázással is. A 

zöldségnövények kifejezetten tápanyagigényes, ugyanakkor zömében sóérzékeny 
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növények, ezért a termesztésükben kiemelt jelentısége van a trágyák megosztva történı 

kijuttatásának, vagyis a fejtrágyázásnak. Hagyományos termesztésben leginkább a 

nitrogént és a káliumot juttatjuk ki fejtrágyaként. E termesztési módban átlagban havi 

egy fejtrágyázást alkalmaznak. Elsısorban a hosszabb tenyészidejő zöldségnövények 

esetében használják, de még a szabadföldi termesztési gyakorlatban sem ritka a 

kifejezetten rövid tenyészidejő zöldségfélék (például a saláta) fejtrágyázása. Intenzív 

szabadföldi termesztésben és hajtatásban pedig minden tápelemnek szinte a teljes 

mennyiségét fejtrágyaként juttatjuk ki, tápoldatozást alkalmazva. Erre a legeklatánsabb 

példa a talajnélküli termesztés. Szabadföldön heti 1-2, talajon történı hajtatásban heti 3-

4, míg talajnélküli termesztésben a besugárzástól függıen napi 5-30 tápoldatozást is 

alkalmaznak. 

9.3. Öntözés 

Az öntözéssel a növények vízigényét a gazdaságosság határáig elégítjük ki. Az 

elkövetkezı évek alapvetı fejlesztési feladata a már meglévı öntözırendszerek 

felújítása és bıvítése. Természetesen a növénytermesztésen belül az öntözés 

fejlesztésének eltérı mértékben kell megvalósulnia. Az öntözött területek arányának 

növelése kiemelten fontos az intenzív termesztésnek számító kertészeti kultúrák 

esetében. A zöldség-, gyógynövény-, gyümölcs- és a dísznövénytermesztés esetében 

egységnyi területre vonatkoztatva nagy termelési értéket állítunk elı, ezért az öntözés 

hiánya a termelık (vállalkozók) számára jelentıs kockázattal jár. Sajnos jelenleg a 

szabadföldi zöldségterületnek több év átlagában csupán 25-35 %-a, a 

gyümölcsültetvényeknek, pedig 12-15 %-a van öntözhetı területen. Természetesen a 

ténylegesen öntözött terület évjárattól függıen ennél lényegesen kevesebb (17. 

táblázat). Termésbiztonság, termésminıség és az Európai Unió termelıivel való 

versenyképesség elérése miatt indokolt lenne a zöldségtermesztésben a 80%-os, a 

gyümölcstermesztésben, pedig a 30-40 %-os öntözhetı területarány megvalósítása a 

közeli jövıben. Tehát az öntözés nem esetenként alkalmazandó technológiai elem, 

hanem a termesztéstechnológia szerves része kell, hogy legyen. A kiegyenlített 

vízellátottság az alapfeltétele a minıségi kertészeti termesztésnek. 



 

 79

17. táblázat Kertészeti növények öntözésének megoszlása, fontosabb jellemzıi. 

Megnevezés  2003 2004 2005 
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Vízjogilag 
engedélyezett öntözési 
terület.  
 (1000 ha) 

52,1 12,1 0,14 33,0 12,3 0,43 33,4 15,7 0,39 

Ténylegesen öntözött 
terület  
(1000 ha) 

47,6 6,9 0,08 27,0 4,8 0,14 14,2 6,5 0,04 

Öntözésre felhasznált 
víz  
(1000 m3) 

77 877 4 302 334 17 311 2 584 754 7 681 3 350 177 

Átlagosan felhasznált 
víz (m³/ha) 

1636 624 4175 641 538 5385 541 515 4425 

AKI (2006) alapján 

Az aszály meghatározása, számszerősítése 

A szabadföldi növénytermesztés a leginkább idıjárás- és éghajlatfüggı társadalmi-

gazdasági tevékenység. Hazánkban az elmúlt néhány évtizedben a terméshozamok 

változékonyságának több mint 30 %-a "magyarázható" idıjárási adatokkal. Az aszály 

több évszázados kísérıjelensége a Kárpát-medence kertészeti termesztésének. 

Napjainkban a kertészeti termelés intenzívebbé válásával, valamint az aszályhelyzetek 

gyakoriságának növekedésével a terméskiesések fajlagos értéke és a termesztés 

kockázata is jelentısen növekedett. Az aszály a mezıgazdaságban nagyon gyakran 

használt fogalom, viszont a definiálása nagyon nehéz. Az irodalomban számos 

meghatározást alkalmaznak, mint például meteorológiai aszály, hidrológiai aszály, 

mezıgazdasági aszály, légköri aszály stb. Így az aszály jelenségével foglalkozó 

szakértık között találhatunk ökológusokat, hidrológusokat, mezıgazdászokat, 

klimatológusokat és még társadalomtudósokat is. Ezért egy komplex kérdéskörrıl van 

szó. Gazdaságpolitikai szempontból a támogatások megítélésénél, a katasztrófa elhárítás 

megtervezésénél az aszály fogalma és mértékének meghatározása alapvetı kérdés. Az 

aszály a legnagyobb károkkal járó jelenség, amelyet a mezıgazdasági termelés 

anomáliájaként is értékelhetünk. Az utóbbi években hazánkba növekedett az 

aszályhajlam. Az elmúlt 100 évet a csapadék és a hımérséklet alakulása alapján 

vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az évek 17%-át tekinthetjük kedvezınek, 32%-át 

csapadékosnak, 23%-át száraznak és 28%-át igen száraznak. Tehát az évek valamivel 

több, mint 50%-a aszályosnak tekinthetı. Az elırejelzések szerint ez a tendencia 

fokozódik. 
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Az aszály és annak kedvezıtlen hatásai természeti és társadalmi tényezık kölcsönös 

viszonyának eredménye, ezért értelmezése csak konkrét helyre, idıszakra, növényfajra 

és földhasználatra lehetséges. Ebbıl a szempontból meghatározva, az aszály a 

növénytermesztési tér a növényfaj (fajta) vízigényéhez viszonyított tartós és jelentıs 

vízhiánya. Általános megfogalmazások szerint az aszályokat az évi átlagos csapadék 

százalékának kifejezéseként is definiálják. Ez a meghatározás nem fejezi ki, hogy az ún. 

átlagos csapadék eloszlása hogyan alakult, illetve milyen mértékben elégítette ki az 

adott növényállomány vízigényét. Tehát az aszály magába kell, hogy foglalja a 

növények vízigény-kielégítésének mértékét, amelyet az agro-hidropotenciál fogalmával 

fejezhetünk ki. 

Az aszály elhárításának lehetıségei 

Az aszály elhárításának közvetett és közvetlen módjai lehetnek. A közvetett 

eljárások körébe azokat soroljuk, amikor nem juttatunk ki mesterségesen vizet. Ezek az 

alábbiak lehetnek: 

- agrotechnikai beavatkozások, 

- talajjavítás, 

- fajtaválasztás, alanyhasználat, 

- növényápolás és tıszámmegválasztás. 

Az agrotechnikai eljárások közül kiemelt szerepe van a nedvességmegırzı 

talajmővelésnek. Elı kell segítenünk a tenyészidıben és a tenyészidın kívül hullott 

csapadék beszivárgását és megırzését a talajba. E tekintetben jelentıs szerepe van az 

ıszi mélyszántásnak. 

A fizikai talajjavítással (eketalp réteg megszüntetése, mélylazítás, szervesanyag-

tartalom növelése stb.) javíthatjuk a talajok vízgazdálkodási tulajdonságait, mivel 

növeljük a kapilláris teret, a termıréteg vastagságát és mindezzel összefüggésben a 

talaj víztartó képességét. 

Napjainkban a kertészeti növények (zöldség-, gyógynövény-, gyümölcs-, 

dísznövényfajok és a szılı) tekintetében széles fajtaválasztékkal rendelkezünk. A 

termelıknek lehetıségük van szárazságtőrı fajták kiválasztásával az aszály mértékének 

csökkentésére. 

Az optimális tápanyag-ellátásnak jelentıs szerepe van az aszály mérséklésében. A jó 

kondícióval és erıteljes gyökérzettel rendelkezı növények ellenállóbbak a víz-

stressznek. Ezért például a helyrevetett növényállományok, amelyek erıteljesebb 

gyökérzetet fejlesztenek nem olyan mértékben aszályérzékenyek, mint a palántázottak. 
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A tenyészidı során kerüljük a nitrogén-túlsúly kialakulását, mivel ez fokozza a 

transzspiráció mértékét. 

A növényápolási munkák közül kiemelt jelentısége van a gyomirtásnak. Gyomos 

táblán mindig elıbb jelentkezik az aszály, mint a gyommentesen. A gyomnövények 

agresszívabban használják fel a rendelkezésre álló vizet és a tápanyagot is, mint a 

kultúrnövények. Az ésszerő tıszám megválasztásával, illetve kialakításával szintén 

mérsékelhetjük az aszály káros hatását. Régi termesztési gyakorlat, hogy az extenzív, 

tehát öntözés nélküli termelés esetén alacsonyabb növényszámmal dolgoznak. 

Az aszály elkerülésének kétségkívül leghatékonyabb és közvetlen módja az öntözés. 

Természetesen öntözött körülmények között is fontos a gyommentes állomány, az 

okszerő tápanyag-ellátás és a megfelelı tıszám beállítása. Intenzív kertészeti 

termelésnél (zöldség, gyümölcs) az öntözésnek a termesztéstechnológia szerves 

részének kell lennie. 

A 2003-as év június eleji helyzetértékelési állapot alapján az aszálykár értéke már 

ekkor meghaladta országos szinten a 100 milliárd forintot, pedig még számos 

növénykultúra esetében a vegetációs idı késıbbi idıszakában ez jelentısen nıhet. Ez is 

azt bizonyítja, hogy egy nagyon jelentıs gazdasági kárt okozó jelenségrıl van szó, 

amelynek társadalmi kihatásai is figyelmet érdemlıek.  

Az öntözés fejlesztésének néhány fontosabb indoka 

Termésbiztonság. Magyarországon az öntözés hiánya miatt évrıl-évre jelentıs 

termésingadozást tapasztalunk aszerint, hogy az adott növénykultúra számára kedvezı, 

illetve kedvezıtlen volt-e az adott évjárat csapadékmennyisége és eloszlása. Annak 

ellenére, hogy az utóbbi néhány évben a csapadék mennyisége meghaladta a sokévi 

átlagot, de rendkívül kedvezıtlen eloszlása miatt az aszályos évek száma nıtt. A 

termésbiztonság mértéke jelentısen javítható, ha az öntözés a termesztéstechnológia 

szerves részét képezi. 

Termés mennyisége, minısége. Közismert, hogy egységnyi öntözött területen 

termelt érték lényegesen nagyobb, mint ami a természetes vízellátottságú területeken 

elérhetı. A racionálisan végrehajtott öntözés a termés zsengeségét, minıségét javítja. 

Termesztés idızítése. A friss fogyasztás, de különösen a feldolgozóipar (konzerv, 

hőtı) számára a termesztés programozása, idızítése fontos. Ez az igény öntözött 

területeken könnyebben megvalósítható. Néhány feldolgozó üzem - teljesen indokoltan 

- nem is köt szerzıdést olyan termelıvel (csemegekukorica, zöldbab, zöldborsó, ipari 

paradicsom stb. termelése esetén), aki nem tud öntözni. 
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Termesztés intenzitása. Az intenzív termesztési technológiák eleve feltételezik az 

öntözés lehetıségét. Ellenkezı esetben a termelı túl nagy kockázatot vállal. 

A növénytermesztés és ezen belül a kertészeti termelés tudományterületei szervesen 

ráépülnek a vízgazdálkodás által elért eredményekre. Egy adott térség agro-

ökopotenciáljának kihasználása öntözés nélkül nem elképzelhetı.  

9.3.1. Öntözési módok 

A kertészeti termelés több ezer faj termesztésével foglalkozik, de még 

magyarországi körülmények között is néhány száz azon fajok száma, amelyeknek 

kisebb-nagyobb szerepük van a hazai termelésben. Ennek is köszönhetı, hogy a 

kertészetben több öntözési módot alkalmaznak. A fontosabb öntözési módok a 

következık: 

• felületi öntözési módok, -árasztó öntözés, 

     -barázdás öntözés, 

• altalajöntözés, 

• esıszerő öntözés, 

• csepegtetı öntözés. 

Minden öntözési módnál alapvetı kérdés az öntözés hatékonysága, vagyis hogy a 

különbözı módon kijuttatott vízmennyiségnek hány százaléka fordítódik 

transzspirációra. Természetesen a napi vízfogyásból (ET), hogy mennyi a párologtatás 

aránya az nem csupán az öntözési mód függvénye, mivel ezt számos más tényezı, mint 

például a növényi (LAI) és környezeti paraméterek is alapvetıen befolyásolják. A 

levélfelület-index (LAI) a növényállomány összes levélfelületének és az állomány 

területének arányát fejezi ki, amelynek értéke nem csupán a növényfajtól, hanem a 

környezeti tényezık alakulásától is függ. Vízhiányos helyzetekben kisebb LAI-értékek 

alakulnak ki.  

Az öntözési módok hatékonysága tekintetében jelentıs különbségek vannak. A 

hatékonyság kifejezésének legegyszerőbb formáját a következı képlet segítségével 

kapjuk meg: 

100
zmennyiségkiadott ví Öntözéssel

tt vízhasznosíto általNövény 
gahatékonysá Öntözés ×=

 

Gyakorlati tapasztalatok és kísérleti eredmények azt igazolják, hogy a felületi 

öntözési módoknál csupán a kiadott vízmennyiség 25-35%-a ami transzspirációra 

fordítható. Ezzel ellentétben az esıszerő öntözésnél 75-80%-a, míg a közismerten 
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legvíztakarékosabb csepegtetı öntözésnél már 85-95%-a a kiadott víznek párologtatásra 

kerül. 

Felületi öntözési módok 

A klasszikus értelemben vett árasztó öntözésnek a kertészeti ágazatokban nincs 

jelentısége. A legelık és a rizsföldek öntözésénél jöhet szóba. A barázdás öntözést a 

XIX. század második felében a bolgárkertészek hozták be és terjesztették el 

Magyarországon. Ebben az idıszakban ez az öntözési mód rendkívül elterjedt volt, 

viszont a XX. század második felére teljesen háttérbe szorult. Az öntözıvíz a különbözı 

mérető barázdákban folyik, és szivárgás útján terjed a növények gyökérzónájában. A 

barázdák mélysége általában 15-25 cm, a távolsága pedig 50-125 cm, amely alapvetıen 

függ az öntözött növényfajtól és a talaj típusától. Homoktalajon a maximális barázda 

távolság 75 cm, vályog talajon 100 cm, míg agyag talajon 125 cm. A barázdák hossza 

kezdetben csupán 30 m volt ezt nevezték rövid, vagy bolgár barázdának. Napjaink 

öntözési gyakorlatában 100 méternél hosszabb barázdákat is alkalmaznak. A 

növényeket a bakhát tetejére ültetik. A barázdás öntözés hátrányaként szokták említeni, 

hogy nehéz automatizálni és ebbıl adódóan kivitelezése nagy élımunka igénnyel jár. A 

korábbi években ez a vitathatatlanul meglévı hátrány napjainkban már nem ilyen 

jelentıs, mivel rendelkezünk bakhátkészítı gépekkel. Ezt bizonyítja a kaliforniai 

öntözési gyakorlat is, ahol a zöldségnövények öntözésében a barázdás öntözésnek 

jelentıs szerepe van. Hátrányként említhetı továbbá, hogy a barázdákban a folyamatos 

„árasztás” hatására eliszapolódik, levegıtlenné válik a talaj. Elınye viszont, hogy nem 

növeli a növényállomány mikroklímájában a levegı páratartalmát, és ezzel csökkenti a 

gombás megbetegedések kockázatát. Magyarországi hımérsékleti viszonyokat 

figyelembe véve a melegigényes fajok esetében elınyként említhetı, hogy nem hőti le a 

növények hımérsékletét. A barázdás öntözés kivitelezésénél figyelembe kell venni a 

talaj típusát, mivel az eltérı kötöttségő talajokon jelentıs különbség van a beázási profil 

és mélység tekintetében. Kötött talajon mindössze 50-60 cm, vályog talajon már 90-100 

cm, és homoktalajon 150-180 cm mélységig tölti fel a talajt a szabadföldi vízkapacitási 

értékig. 

Altalajöntözés 

Ennél az öntözési módnál az öntözıvizet a talajban a mővelési zóna alatt vezetik. Az 

öntözésre kezdetben égetett agyagcsöveket, késıbb lyuggatott mőanyag csöveket 

használtak. A csövek pórusain kiszivárgó víz, gravitációs úton jut lefelé a talajba. Az 

égetett-agyagcsöves módszert régebben üvegházi termesztéseknél alkalmazták. A 

csövek pórusainak eltömıdése egyenetlenné teheti a növények vízellátását, ezért 
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eredményességét jelentıs mértékben befolyásolja a talaj típusa. A csöveket 

növénykultúrától függıen 50-150cm, távolságra helyezték el egymástól. Ezen öntözési 

mód kivitelezése teljesen gépesíthetı és automatizálható, ennek ellenére az 

egyenetlensége és a talajszikesítı hatása miatt az öntözés gyakorlatából egyértelmően 

visszaszorult. 

Esıszerő öntözés 

A nagyon kis fordulatszámmal mőködı esıszerő öntözı berendezéseket az 1930-as 

évek elején fejlesztették ki. Ezt követıen a világ öntızési gyakorlatában 

robbanásszerően terjedtek el. A hazai kertészeti termesztésben (zömmel a 

zöldségtermesztésben) a 60-as évek elején vált jelentıssé, majd a 70-es években szinte 

egyeduralkodóvá. Széleskörő és gyors elterjedése a könnyő automatizálhatóságában, 

illetve az alacsony élımunka igényével magyarázható. Ezen alkalmazási elınyök 

mellett fontos még megemlíteni, hogy kivitelezéséhez nem igényel tereprendezést. 

Az esıszerő öntözés hátrányaként szokták említeni a növényállomány 

mikroklímájának lehőtését. Ez a hatás, nem nevezhetı egyértelmően károsnak, mivel ez 

termesztési régió és növényfaj függı. Magyarország hımérsékleti viszonyai között a 

melegigényes fajok esetében (pl. étkezési paprika, görög- és sárgadinnye stb.) 

különösen a tenyészidı kezdetén ez a hőtı hatás kedvezıtlen lehet. Ezzel szemben nagy 

melegben a növényállományok hımérsékletének csökkentése egyértelmően az esıszerő 

öntözés elınyeként fogalmazható meg. Másik hátrányos hatásának azt tartják, hogy 

jelentısen növeli a növényállományok mikroklímájának páratartalmát, és ezzel segíti a 

gombás betegségek elszaporodását. Ez a hatás a jelenleg rendelkezésre álló öntözési 

technika célszerő megválasztásával jelentısen mérsékelhetı illetve kiküszöbölhetı. 

Fontos megemlíteni viszont, hogy bizonyos kertészeti növények termesztése esetén (pl. 

zöldbab, zöldborsó stb.) a mikroklíma magasabb relatív páratartalma (60-70% között) 

elısegíti a jobb kötıdést és ezzel a nagyobb termésmennyiséget  

A kertészeti növények (különösen a zöldségfajok és a dísznövények) esetében az 

esıszerő öntözésnél fontos a cseppméret megválasztása. A zöldségfajok zöme és a 

dísznövények egy része apró magvú és sérülékeny, ezért a nagy cseppmérettel dolgozó 

öntözı berendezések jelentıs károkat okozhatnak. Ezért ezen fajok öntözésénél olyan 

berendezéseket használjunk, amelyek az öntözı vizet 1mm körüli cseppátmérıben 

képesek kijuttatni. 

Az esıszerő öntözés napon belüli idızítésére is hangsúlyt kell fektetni, mivel nagy 

melegben és alacsony relatív páratartalom esetén nagy öntözıvíz veszteséggel 
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számolhatunk, aminek a mértéke elérheti a 20-30%-ot is. Ez különösen igaz a kis 

cseppmérettel dolgozó berendezéseknél. 

Minden esıszerő öntözésnél megfogalmazható cél, hogy a vizet a lehetı 

legegyenletesebb elosztással, a legkisebb energia felhasználással és különösen a 

technikai problémákból és a szélsodrásból adódó hibák minimalizálásával jutassuk ki. 

Az erıs szél a vízszétosztást (szórásképet) jelentısen rontja, így a növények egyenlıtlen 

vízellátottsága miatt kiegyenlítetlen fejlıdéső növényállományt kapunk. 

Az öntözés intenzitásának megválasztása jelentıs mértékben meghatározza az 

öntözés eredményességét. Az egységnyi idı alatt kijuttatott vízmennyiség alapvetıen a 

talaj típusától és a terület lejtésétıl függ, de befolyásolja a növényfaj is. A talaj 

vízbefogadó képességéhez nem igazodó öntözési intenzitás jelentıs elfolyásokat 

eredményezhet, ami szintén a vízelosztás kiegyenlítetlenségéhez vezet. Általában 6-12 

mm/óra közötti intenzitást használ az öntözési gyakorlat. Az esıszerő öntözésnek 

számos technikai és technológiai megoldása illetve változata terjedt el a kertészeti 

öntözés gyakorlatában. Két nagy csoportot képviselnek a lineár és a vízágyús 

rendszerek. Általánosságban megfogalmazható, hogy a lineárok alacsony nyomáson, kis 

cseppmérettel és jó vízelosztással dolgoznak, valamint az öntözıgépek sorából alacsony 

élımunka igényükkel is kiemelkednek. A csatornás rendszerő lineárok csak mőszaki 

felügyeletet igényelnek, de a tömlıs és az áttelepíthetı berendezéseknek sem mérhetı 

össze az élımunka igénye a telepítendı szórófejes rendszerekkel vagy a csévélı 

dobokkal. A stabil körforgós és az un. CORNER rendszerek automatizálása, pedig már 

központi helyrıl való távirányítással is megoldható. 

Csepegtetı öntözés 

Hazánkban a csepegtetı öntözés a 70-es években kezdett terjedni az intenzív, nagy 

termelési értéket adó kultúrákban. Kezdetben, a zöldséghajtatásban és az intenzív 

gyümölcstermesztésben nyert egyre nagyobb teret. Napjainkban viszont már a 

szabadföldi étkezési- és főszerpaprika-, görög-, és sárgadinnye-, uborka-és az ipari 

paradicsomtermesztésben is elterjedt. A támrendszeres termesztésekben (paradicsom, 

uborka paprika) pedig a csepegtetı öntözés a termesztéstechnológia szerves részét 

képezi. 

A világ öntözésében a mikro-öntözések, amelybıl a csepegtetı teszi ki a legnagyobb 

részarányt az utóbbi években robbanás- szerően terjedtek el.  Az elmúlt évtizedben a 

mikro-öntözés területe 70%-al nıtt. Kínában, jelenleg az összes öntözött terület 10%-a 

mikro-öntözés. Azon országokban, ahol vízkrízis helyzet alakult ki,(például Izraelben, 
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Jordániában, Kalifornia egyes részein stb.) ott a mikro-öntözések egyre nagyobb 

szerepet kapnak. 

A csepegtetı öntözés alkalmazásának számos feltétele van. Elınyeként az alábbi 

szempontokat lehet megemlíteni: 

• A csepegtetı öntözés víztakarékos. Növénykultúrától függıen a felület mintegy 

20-40%-át nedvesíti csak be. A gyakori kis adagú öntözés nem változatja meg a 

talaj optimális víz-levegı arányát, így elısegíti a gyökerek erıteljesebb 

fejlıdését. A talaj nem tömörödik, így az öntözés miatt nincs szükség 

talajlazításra. 

• Nem kell számolni elfolyási és nagy evaporációs veszteséggel. Ezért az öntözés 

hatékonysága meghaladhatja a 90%-t. 

• Nagyon könnyen automatizálható, kivitelezése élımunkát szinte alig igényel. 

• Alkalmazkodhatunk a növények napi igényéhez. Minden egyes növény azonos 

mennyiségő vizet kap, így egyenletes növényállomány kialakítása biztosítható. 

• Az öntözıvízzel együtt a tápanyag is kijuttatható. 

• Nem nedvesíti a növényállomány lombját, és nem növeli számottevı mértékben 

a levegı páratartalmát. Ez növény-egészségügyi szempontból jelentıs elınyt 

jelent, mivel a gombás betegségek (Botrytis, Peronospora, Cladosporium, 

Sclerotinia stb.) terjedését lassítja. 

• A növény számára a vízellátás egyenletessége lehetıvé teszi a vegetatív-

generatív egyensúly kialakítását, így elkerülhetı a buja növekedés, a termés és 

szárrepedés, valamint a tápanyag-ellátási zavarok. 

• Környezetkímélı technológia megvalósítását jelenti, hisz felesleges víz és 

tápanyag nem jut a talajba, így nem szennyezıdik a talajvíz sem. 

• A sorközök a tenyészidı során szárazon maradnak, így itt a gyomok fejlıdése is 

gátolt. Ez különösen a gyümölcs és szılı ültetvények esetében tekinthetı 

elınynek. 

A csepegtetı öntözés hátrányaként szokták említeni, hogy drága. Ez a megállapítás 

természetesen viszonylagos, mivel ezt, mint minden technológiai elem esetében az 

elıállítható termelési érték ismeretében lehet reálisan értékelni. A csepegtetı öntözés 

eredményességének sarkalatos pontja a víz minısége. A rossz minıségő víz, a 

csepegtetık eltömıdéséhez vezet, ami az elızıekben megfogalmazott elınyöket (pl. 

kiegyenlített vízelosztás) jelentısen mérsékli. 

Az eltömıdés veszélyét a víz fizikai, kémiai és biológiai paramétereinek 

ismeretében tudjuk értékelni. A csepegtetı berendezéseknél használt un. durvaszőrık 
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feladata a fizikai szennyezıdések kiszőrése. A kijuttatandó vízben, ha lebegı szilárd 

részek mennyisége meghaladja a 100ppm-es koncentrációt, akkor az eltömıdés 

kockázata nagy. Az öntözıvíz kémiai tulajdonságai közül a kémhatás, valamint a vas- 

és a mangántartalom érdemel kiemelt figyelmet. Lúgos kémhatású vizek esetében (pH > 

8,0) gyakoribb az eltömıdés. A mangán- és a vastartalom ne haladja meg a 1,5 ppm-es 

értéket. A magas baktériumszám a csepegtetı csövek úgynevezett elalgásodásához 

vezet, ezért az öntözıvíz baktériumszáma ne haladja meg literenként az 50 ezret. 

A csepegtetı öntözés eredményességének egyik feltétele a csepegtetı testek közötti 

távolság szakszerő megválasztása. A csepegtetık közötti távolság tekintetében széles a 

választék. Az osztásközök megválasztásánál figyelembe kell venni a növénykultúra és a 

talaj jellemzıit. Általános szabály, hogy kötött talajon mindig nagyobb, míg laza 

homoktalajon, pedig kisebb osztásközöket válasszunk. Ez a különbség abból adódik, 

hogy a különbözı talajtípusok esetében eltérı beázási profilt kapunk. 

Zöldséghajtatásban általános, hogy a tıtávolság megegyezik a csepegtetı testek közötti 

távolsággal. Szabadföldi síkmőveléső zöldségtermesztésnél kötött talajon 75-100 cm, 

míg homoktalajon 40-50 cm a javasolt osztásköz. Szılıültetvény csepegtetı 

öntözésénél laza talajon 60-75 cm, kötött talajon, pedig 125-150 cm legyen a csepegtetı 

testek távolsága. 

Napjainkban a csepegtetı csövek már modern un. csepegtetı labirintokkal vannak 

ellátva, amiben a víz hosszú szakaszon keresztül örvénylik. Így az öntisztulás miatt az 

eltömıdés veszélye lényegesen kisebb. Stabilitásuk tekintetében is nagy a változatosság. 

Az egyik legegyszerőbb megoldást jelentı szalagcsepegtetık csak alacsony nyomáson 

üzemeltethetık, mert nagy nyomás esetén hasadhatnak. Azon csepegtetı csöveket, 

melyeket forrasztás-mentesen öntenek ki, kiküszöbölhetı a hasadás. Az élettartam 

tekintetében szintén széles a választék, hisz megtalálható a piacon az egy-két évestıl a 

hosszú élettartalmúig számos változat. 

9.3.2. Öntözési célok 

A kertészeti termelés sokszínősége, differenciáltsága miatt számos öntözési cél 

fogalmazható meg illetve terjedt el - eltérı mértékben - a kertészeti öntözés 

gyakorlatában. Ezek közül az alábbiakat tekintjük át: 

• Vízpótló öntözés 

• Indító vagy kelesztı öntözés 

• Frissítı, kondicionáló öntözés 

• Színezı öntözés 
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• Aszúsító öntözés 

• Virágzás késleltetése 

• Fagyvédı öntözés 

• Egyéb öntözési célok 

Vízpótló öntözés 

Az öntözés alapvetı célja a vízpótlás. Magyarország éghajlati jellegébıl adódóan a 

tenyészidı során nagy gyakorisággal lép fel a vízhiány. A vízpótló öntözéssel az a 

célunk, hogy a növényállományok aktív gyökérzónájában biztosítsuk a folyamatos 

vízellátást. Ezzel megakadályozhatjuk a termés minıségének romlását és biztosíthatjuk 

a magas termés mennyiséget. A szabadföldi síkmőveléső zöldségtermesztés 

gyakorlatában az esıszerő öntözés tekinthetı napjainkban még a legelterjedtebbnek. 

Ennél az öntözési módnál felmerül az öntözési vízadag kérdése. Tehát, hogy mennyi az 

egy alkalommal kijuttatandó optimális öntözıvíz mennyisége? Mivel a zöldségfajok 

jelentıs része és néhány gyümölcsfaj is sekélyen gyökeresednek és a vízpótló öntözés 

célja az aktív gyökérzóna diszponibilis víztartalmának 80%-ra való feltöltése, ezért a 

gyakorlat számára javasolt öntözési vízadag 20-40 mm. Az öntözıvíz mennyiség 

meghatározásánál figyelembe kell venni a párolgásból adódó veszteséget. A vízpótló 

öntözésnél a kiegyenlített növényállomány biztosítása érdekében az egyenlete 

vízelosztás szintén alapkövetelmény. 

Indító és kelesztı öntözés 

Indító öntözésrıl palántáról történı szaporítás esetén, míg kelesztı öntözésrıl 

közvetlen helyrevetés alkalmazásánál beszélhetünk. A zöldségnövények nagy része 

apró magvú (petrezselyem, sárgarépa, paprika, paradicsom, vöröshagyma, fejes 

káposzta, brokkoli, stb.), ezért a leggyakoribb vetési mélység csupán 1-3 cm, a 4-8 cm-

es vetési mélységet a nagy magvú fajoknál (zöldbab, zöldborsó, csemegekukorica, 

sütıtök stb.) alkalmazzák. A vetést követıen a talaj felsı néhány centiméteres rétege 

hamar kiszárad (különösen másodvetések esetén), így nem biztosíthatóak az egyenletes 

és gyors kelés feltételei. Ezen okok miatt a kelesztı öntözés a szabadföldi 

zöldségtermesztés gyakorlatában elterjedten alkalmazott öntözési cél. 

A kelesztı öntözés veszélye a talaj felszínének cserepesedése, amelynek fizikai és 

kémiai okai vannak. A fizikai hatás a vízcseppek méretével és a beesés szögével van 

összefüggésben, amelyek meghatározzák a talajfelszínre érkezı energia nagyságát. A 

nagy ütıhatás eredményeként 1-2 mm vastag kéregréteg alakul ki. Az öntözés 

intenzitásának helyes megválasztásával (talajtípustól is függıen) és a finom porlasztású 

szórófejek alkalmazásával ez a hatás minimalizálható. A cserepesedés kémiai 
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folyamatok eredményeként is kialakulhat. Az alacsony ion-tartalmú öntözıvíz a talaj 1-

2 mm-es rétegébıl kimossa a szerkezetet stabilizáló ionokat, így azok lényegesen kisebb 

részekre esnek szét és tömörödnek. Természetesen az egy idıben fellépı fizikai és 

kémiai hatások egymást erısítik. Kötött talajokon a cserepesedés veszélye lényegesen 

nagyobb, mint laza talajoknál. Mivel az 1-2 mm-es kéregréteg a gyenge csírázási 

eréllyel rendelkezı apró magvak kelését szinte teljes mértékben megakadályozza, ezért 

a kéregréteg megszüntetése (pl. kultivátorozással) a sikeresen kivitelezett kelesztı 

öntözés alapfeltétele. A kelesztı öntözés esetén az elméletileg kijuttatandó vízadag 

csupán 2-5 mm, de az öntözési gyakorlat 10-20 mm közötti mennyiséget alkalmaz. 

Frissítı, kondicionáló öntözés  

Erre az öntözési célra olyan esetekben van szükség, mikor a növényállományok 

számára a talajban elegendı nedvesség áll rendelkezésre, viszont a rendkívül magas, a 

tenyészidı során tartós déli, kora délutáni hımérséklet (30-35 C0 feletti) és a lékköri 

aszály együttesen olyan mértékő transzspirációs igénnyel (kényszerrel) jár, amit a 

növények már nem tudnak biztosítani. Ez a növényállományok sugárzási 

felszínhımérsékletének jelentıs emelkedését okozhatja, amelynek következtében 

csökken a fotoszintézis mértéke és fokozódik a légzés. Ilyenkor kis vízadagok 

kijuttatásával a mikroklímában növeljük a páratartalmat és csökkentjük a növények 

hımérsékletét. Ez a csökkenés akár 5-10 C0-os is lehet. Ezt az öntözési célt a tılünk 

délebbre lévı országok kertészeti kultúráiban gyakran alkalmazzák. Magyarország 

éghajlati adottságai mellett ez inkább elméleti lehetıség, sem mint a gyakorlatban 

alkalmazott öntözési cél. Tanszékünk korábbi infravörös távhımérıvel végzett több 

éves kísérleti eredményei azt igazolták, hogy a hazai ökológiai feltételek mellett, ha a 

talajban elegendı nedvesség állt a növények rendelkezésre, akkor a különbözı 

zöldségfajok növényállományai akár 15-20 C0-al is tudták csökkentetni a 

felszínhımérsékletüket a léghımérséklethez viszonyítva. Tehát hazánkban a frissítı, 

kondicionáló öntözésnek csak kivételes esetekben van létjogosultsága. Ezen öntözési cél 

alkalmazásánál fontos megjegyezni, hogy a frissítı öntözést követıen bekövetkezı 

csapadékos idı a gombás betegségek megjelenésének veszélyét jelentısen növeli. 

Egyéb öntözési célok 

Az egyéb öntözési célok közül említést érdemel még a kimosó, a talajmővelést 

segítı, a párásító és a trágyázó öntözés. A kimosó öntözéssel a talaj magas 

sótartalmának csökkentését szeretnénk elérni a növények aktív gyökérzónájában. Ez az 

eljárás zömmel hajtatásban, a sóérzékeny növények (pl. fejes saláta, szamóca) esetében 
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fordul elı. A sótartalom csökkentését nagy vízadagok kiadásával (60-80 mm) érhetjük 

el. 

Száraz idıszakban, különösen a másodnövények termesztése esetén kell végezni 

talajmővelést segítı öntözést, mivel ennek hiányában a jó vetıágy nem készíthetı el 

megfeleleıen. Középkötött, de különösen kötött talajokon ilyen esetekben csak ún. 

rögös szántás végezhetı el, ami nem megfelelı az apró magvú zöldségfajok vetéséhez.  

A párásító öntözésre, a levegı páratartalmára igényes zöldségfajok esetében 

kerülhet sor. Ezt az öntözési célt hajtatásban, gyakran alkalmazzuk a csiperke- és 

laskagomba, valamint az uborka termesztése esetén. Az alkalmazott vízadag nagysága 

általában 1-2 mm. A párásítás történhet az utakra, a gombatermı felületre illetve a 

termesztıberendezés falára is. 

A trágyázó öntözést tápoldatozó öntözésnek is nevezzük. Az intenzív kertészeti 

termesztés gyakorlatában általánosan elterjedt eljárásnak tekinthetjük. A vízben 

könnyen oldódó tápanyagokat az öntözıvízzel együtt juttatjuk ki, így a tápanyag 

elosztása egyenletesebb és a hasznosulása is jobb. A tápoldatozó öntözésnél ismernünk 

kell a víz EC értékét, kémhatását, mangán, vas és hidrogén-karbonát tartalmát, mivel 

ezek ismeretében állíthatjuk össze a faj, illetve fajta-specifikus töménységő (EC, ezrelék 

stb.) tápoldatot. A kifejezetten sóérzékeny növényeknél erre különös hangsúlyt kell 

fektetni.  
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10.  FITOTECHNIKAI MUNKÁK A ZÖLDSÉGTERMESZTÉSBEN 

A fitotechnika azon termesztéstechnológiai mőveletek összessége, amelyeket 

közvetlenül a növényekkel végzünk. Tehát e mőveletek zömében (a vegyszeres 

érésszabályozás kivételével) a növények egyedi kezelésével járnak, vagyis rendkívül 

kézimunkaigényesek. A fitotechnikai mőveletek alkalmazása ezáltal jelentısen 

megnöveli a termesztés költségeit, így üzemi szintő termesztésben szinte kizárólag csak 

nagy egyedi értékő zöldségnövények esetében szoktuk alkalmazni ıket, elsısorban 

hajtatásban és intenzív szabadföldi termesztésben. A fitotechnika körébe tartozik a 

növényi részek rögzítése, illetve eltávolítása, a halványítás és az etiolálás, valamint a 

termékenyülés és az érés szabályozása. Egyes értelmezések szerint a helyrevetést 

követı tıszámbeállítás (egyelés) és a vetımagtermesztés során alkalmazott idegenelés 

is fitotechnikai mővelet. A jelenlegi hazai gyakorlatban alkalmazott formájában a 

zöldségnövények oltása is tekinthetı fitotechnikai mőveletnek, de jegyzetünkben ezt a 

mőveletet a szaporítás témakörén belül tárgyaljuk. 

Növényi részek rögzítése 

A zöldségnövények nagy részét rögzítés nélkül termesztjük. Egyes növények 

esetében azonban intenzív termesztéstechnológiát alkalmazva indokolt lehet az 

egységnyi termıterületre esı termıfelület növelése, amely leginkább támrendszer 

alkalmazásával lehetséges. Különösen igaz ez a zöldséghajtatásban, ahol a drága 

termesztıberendezésekben cél a minél jobb helykihasználás. A támrendszer elemeihez 

azonban valamilyen módon rögzíteni kell a hajtásokat. Zöldségtermesztésben a 

kézimunkaerı igény csökkentése érdekében, amennyire csak lehetséges, a hajtások 

vezetésével oldjuk meg a támrendszeren való rögzítést, kötözést kisebb mértékben 

alkalmazunk. Hajtatásban mindig támrendszer mellett termesztjük az uborkát, a 

paradicsomot és a paprikát, de alkalmazása elıfordul a sárgadinnye és a tojásgyümölcs 

esetében is. Szabadföldön a konzervuborka és a paradicsom támrendszeres termesztése 

a legnagyobb jelentıségő. E növényeken kívül még támrendszer mellett termesztjük a 

karósbabot, a cukorborsót, ritkán a sárgadinnyét, valamint elıfordul az étkezési paprika 

szabadföldi támrendszeres és kordonos termesztése is. 

Az úgynevezett kordonos támrendszer esetében a földbe levert karókhoz 

kétoldalról zsinegeket rögzítenek és ezek közé vezetik be a hajtásokat. Leginkább 

paprika estében alkalmazzák, olcsóbb és egyszerőbb, mint a késıbb ismertetésre kerülı 

eljárások, de az állomány sőrőbb lesz és így nehézkesebb az ápolása és a betakarítása. 
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9. ábra A szabadföldi zöldségtermesztésben alkalmazott egyes támrendszer típusok 

Egyedi támrendszert ritkán alkalmazunk üzemi szintő zöldségtermesztésben, még 

leginkább a karós bab esetében fordul elı. Kiskertekben folytonnövı paradicsomok 

mellett szokták alkalmazni. A huzalos támrendszerek használata jóval gyakoribb 

eljárás. Szabadföldi zöldségtermesztésben a szılıtermesztésben alkalmazott 

támrendszerekhez hasonló berendezéseket készítenek, melyek lehetnek egysorosak és 

ikersorosak is (9. ábra). Ikersoros támrendszert alkalmazva jobb lesz az állomány 

mikroklímája, nagyobb tıszám alkalmazható, kevesebb oszlopot és öntözıcsövet kell 

felhasználni. Ugyanakkor nehezebbé válik az állomány ápolása és betakarítása. A 

konzervuborka esetében a talaj és a huzal közé egy úgynevezett uborkahálót feszítenek 

ki, amelyre felvezetik az uborka hajtásait. Hajtatatásban a termesztıberendezés 

szerkezeti elemeihez feszítjük ki a huzalokat, kígyóuborka esetében egysoros, míg a 

paprikánál és a paradicsomnál általában ikersoros elrendezést alkalmazunk.  

Hajtatásban és szabadföldi támrendszeres paradicsom- és paprikatermesztésben a 

növények töve és a huzal közé növényenként egy, esetleg két zsineget feszítünk ki, és 

erre vezetjük fel a növények hajtásait. Ezt a mőveletet a hajtások tekerésének nevezi a 

szakma. Hetente egyszer célszerő elvégezni, úgy hogy mindig ugyanabba az irányba 

tekerjük a hajtást a zsinór köré. A folytonnövı paradicsomok hosszú kultúrás hajtatása 

során 8-10 méteres zsineghosszúságot is alkalmaznak. A termesztés kezdetén a még 

felesleges zsinegrészt egy orsószerő szerkezetre tekerik fel, majd késıbb amikor a 
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növények már kezdik elérni a felsı huzalt, e szerkezet segítségével a növényeket 

idınként leengedik. Célszerő nem növényi eredető, hanem mőanyag (általában 

polipropilén) zsinegeket használni, mert ezek mikrobiológiai szempontból tiszták, 

nedvesség hatására nem változtatják hosszukat, a növényvédı szereknek ellenállnak és 

viszonylag olcsók.  

Növényi részek eltávolítása 

Az ide tartozó mőveletek során a növény egyes - a termesztés és az értékesítés 

szempontjából nem létfontosságú - részeit a termesztés során eltávolítjuk. Ezen 

eljárások fı célja, hogy a meghagyott növényi részek intenzívebben fejlıdjenek és a 

betakarított termék jobb minıségő legyen. E mőveleteket akkor érdemes alkalmazni, ha 

a piac megfelelı ártöbblettel honorálja az így elért nagyobb méretet és jobb minıséget. 

A minıség javításán túl még megkönnyíthetik a betakarítást és gyorsíthatják az érést is. 

A fitotechnikai mőveletek közül ide tartozik a metszés, a tetejezés, a lelevelezés, a 

termésritkítás, az oldalgyökerezés és a fattyazás. A növényi részek eltávolítása számos 

különbözı zöldségnövény esetében alkalmazott technológiai elem.  

Metszés alatt a zöldségnövények esetében a hajtásrendszer egyes részeinek 

eltávolítását értjük. A termesztési gyakorlatban külön névvel, kacsozás, szokták illetni 

az oldalhajtások eltávolítását, de természetesen ez az E mővelet célja az arányos 

termésfelület kialakítása, a növény vegetatív/generatív egyensúlyának szabályozása, a 

koraiság fokozása (a termést az oldalhajtásokon hozó fajták esetében), a levegısebb és 

jobban kezelhetı állomány kialakítása. A hajtások lemetszése egyben számos jövıbeni 

termés eltávolítását is jelenti, tehát ez a mővelet gátolja a termések elaprózódását, növeli 

a növényen maradt termések átlagtömegét és ezáltal javítja piacosságukat. A metszést a 

szabadföldön vagy a hajtatásban támrendszer mellet nevelt zöldségnövények, tehát a 

paprika, a paradicsom, az uborka, valamint esetleg a sárgadinnye és a tojásgyümölcs 

esetében alkalmazzák.  

A zöldségnövények esetében a metszést kézzel végezzük, úgy hogy kezünkkel ne 

érjünk a metszési felülethez, így csökkenthetjük a vírusos betegségek 

továbbterjesztésének valószínőségét. Ugyanez okból ajánlatos a sorokban mindig 

ugyanabban az irányban haladva végezni a metszést, és a sorok végén a kezet 

fertıtleníteni. A metszést célszerő a reggeli órákban elvégezni, mert ekkor a növények 

még jobb turgorállapotban vannak, és a hajtások könnyebben elpattannak. Reggeli 

metszés esetén a nap további részében a friss sebfelületek gyorsan be tudnak száradni, 

csökkentve ezzel a fertızések fellépésének veszélyét. A metszést célszerő hetente, 
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legfeljebb kéthetente végezni, hogy a felesleges hajtásokat minél kisebb méretben el 

tudjuk távolítani és így kisebbek lesznek a sebfelületek és a növény energiavesztesége. 

Tetejezés során a termesztés vége elıtt meghatározott idıvel eltávolítjuk a fıhajtás 

végét, az utolsó termések felett egy-két levelet meghagyva. E mővelet fı célja annak a 

megakadályozása, hogy a növény már ne kössön meg és kezdjen el kinevelni olyan 

terméseket, amiket idı hiányában már úgysem tudnak beérlelni, inkább a még beérı 

termésekre fordítsa a tápanyakészleteit. A tetejezés javítja az utolsó fürtök kötıdését és 

meggyorsítja az utolsó termések beérését. Általában hajtatási és szabadföldi 

támrendszeres paradicsomtermesztésben alkalmazzák, a termesztési idıszaktól függıen 

a kultúra befejezése elıtt 40-60 nappal. Ritkán a metszett paprikaállományokban is 

használt eljárás. Hasonló módszert alkalmazhatnak a kelbimbó termesztése során, 

amikor a hajtáscsúcs elroncsolásával érik el, hogy a növény ne képezzen újabb 

oldalrügyeket, és a már képzıdött bimbókat fejlessze ki minél egyöntetőbb méretben. 

Lelevelezés során a támrendszer mellet nevelt zöldségnövények legalsó, már 

elöregedett, funkcióképtelen, gyakran beteg leveleit távolítjuk el. Célja az érés 

gyorsítása, a szedési és ápolási munkák megkönnyítése, az állomány jobb 

levegızöttségének biztosítása, a permetezés hatékonyságának növelése és az öreg 

levelek jelentette potenciális betegségforrások eltávolítása. Elsısorban 

paradicsomhajtatásban alkalmazott mővelet. Hetente végzik el, egy alkalommal 

növényenként legfeljebb két-három levelet eltávolítva és legalább egy méternyi aktív 

lombfelületet mindig a növényen hagyva. Míg a korai idıszakban a bogyók jobb 

fényellátottságának biztosítása érdekében célszerő az érı fürtök közelébıl is eltávolítani 

a leveleket, a késıbbi idıszakban viszont a napégés elkerülése érdekében ez nem cél. A 

paradicsomon kívül ritkán még a metszett paprika- és a kígyóuborka állományokban is 

használják e mőveletet. A lelevelezés kivitelezésére vonatkozó általános szabályok 

megegyeznek a metszésnél leírtakkal. A lelevelezés módján kissé módosíthat a biológiai 

növényvédelem egyre nagyobb mértékő terjedése, ugyanis a hasznos szervezetek 

sokszor az idısebb levelek fonákán fejlıdnek ki, helyezkednek el. Ezért biológiai 

növényvédelem alkalmazása esetén nem célszerő az összes idıs levelet eltávolítani, az 

ikersorok belseje felé esı leveleket fennt hagyják a növényeken. 

Termésritkítás során a növényekrıl már kötıdött terméseket távolítunk el. Célja 

túlzott terhelés esetén a növények növekedésének fenntartása, a vegetatív/generatív 

egyensúly szabályozása, a növényen maradt termések méretének és ezáltal 

piacosságának növelése. Leginkább kígyóuborka, paprika és paradicsom hajtatása 

esetén használják, elsısorban a korai idıszakban. A megfelelı növekedés biztosítása 
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érdekében szükség esetén még a koraiság rovására is el kell végezni ezt a mőveletet. 

Egy speciális eset a fürtös paradicsomok termesztése, ahol ha egy fürtben 5-6 bogyónál 

több kötıdött, akkor a többit fürtmetszéssel eltávolítják, hogy a fürt egyszerre érjen be, 

és hogy a fürtön belül a bogyók mérete egyöntetőbb legyen. Amennyiben lehetıség van 

a környezeti tényezık szabályozásával is szabályozni a terméskötıdést, akkor inkább 

azt kell választani, mert a már megkötıdött termések ritkítása nem csak hogy 

kézimunka igényes, de energiaveszteséget is okoz a növények számára. 

A oldalgyökerezés és a hajtásválogatás a tormatermesztés során alkalmazott 

fitotechnikai mőveletek, melyekkel az árugyökér elágazásmentességét és ezáltal 

szabványosságát biztosítják. A hajtásválogatás során a rizómából elıtörı tılevélrózsák 

közül csak egyet hagyunk meg, a többit tıbıl eltávolítjuk Az oldalgyökerezés során a 

bakhátat a rizóma körül kibontva, egy durva ronggyal vagy késsel eltávolítjuk a 

rizómából elıtörı oldalgyökereket. A két mőveletet általában egy mentben végzik el, a 

tenyészidı során két alkalommal, elször május és június, másodszor pedig július és 

augusztus fordulóján.  

A fattyazás a kisüzemi csemegekukorica termesztésben alkalmazott mővelet, 

melynek során a sarjhajtásokat tıbıl eltávolítják a termés minıségének javítása 

érdekében. Ma már kevésbé van szükség a használatára, mivel a jelenleg használt fajták 

fattyasodási hajlama kicsi. 

Halványítás és etiolálás 

Halványítást és etiolálást olyan zöldségnövények esetében alkalmazunk melyek ízét, 

élvezeti értékét, minıségét, illetve a fogyasztható rész mértetét elınyösen befolyásolja 

ha a növények egy része, vagy a tenyészidı egy bizonyos szakaszában az egész növény 

a fénytıl elzárva fejlıdik. 

Halványítás során a növény bizonyos részeinek összekötözésével, illetve más 

részekre való rátörésével, valamint föld-, papír- vagy fekete fóliás takarás 

alkalmazásával egyes növényi részeket elzárnak a fény elıl. A hazánkban elıforduló 

zöldségnövények közül a karfiol, a póréhagyma, a halványító zeller, a kötözısaláta, a 

cikóriasaláta, az endívia saláta frisé típusa és a kárdi esetében szokták a halványítást 

alkalmazni. A halványító zeller és a póréhagyma esetében az értékes rész méretének 

növelésében még mindig általánosan alkalmazott eljárás a halványítás, a karfiol 

esetében azonban az új típusú, úgynevezett öntakaró fajták megjelenésével a belsı 

levelek összekötözése vagy rátörése a rózsára jórészt fölöslegessé vált. 

Etiolálás esetében a termesztési folyamat egy bizonyos fázisában az egész növény a 

fénytıl teljes mértékben elzárva fejlıdik. Ezt az eljárást alkalmazzák a halványító 
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spárga és a nyugat-európai országokban a witloof, a cikóriagyökér etiolált 

hajtáskezdeményének elıállításakor. 

A termékenyülés elısegítése és az érés szabályozása 

Hazánkban a trópusi származású növények virágképzésével és kötıdésével gyakran 

lehetnek gondok a téli, kora tavaszi fényszegény körülmények között. Ez a probléma 

elsısorban a paprika, a paradicsom és a tojásgyümölcs korai hajtatásában szokott 

jelentkezni. A probléma bizonyos mértékben megoldható nemesítéssel és szakszerő 

fajtaválasztással, valamint a környezeti tényezık szabályozásával, de a termesztık 

sokszor rákényszerülnek a termékenyülést elısegítı módszerek alkalmazására. Ez 

történhet mechanikai, kémiai és biológiai eljárások alkalmazásával.  

Kisebb felületeken alkalmazhatóak eredményesen a mechanikai módszerek, 

melyek során a támrendszer drótjait ütögetik, illetve a fürtöket egy kis mechanikus 

szerkezettel, az úgynevezett trillerrel, rázogatják. Elsısorban paradicsomhajtatásban 

használt módszer. Hátránya a nagy kézimunkaigény és az, hogy kisebb virág és 

terméssérülések elıfordulhatnak. Elınye, hogy e módszernek nincsenek úgymond 

mellékhatásai. 

Kémiai módszerek alatt a virágzást serkentı, illetve a kötıdést elısegítı 

hormonhatású vegyszerek alkalmazását értjük. Korábban uborka és paradicsom 

kultúrákban használták, de a módszer jelentısége az utóbbi idıben nagymértékben 

csökkent. Ennek egyik fı oka az, hogy az elıírt dózistól való akár minimális mértékő 

eltérés is mellékhatásokat, a gyomirtószerek károsítására emlékeztetı levél- és 

termésdeformációkat okoz.  

Az úgynevezett biológiai módszerek közül ki kell emelni a poszméhek (paprika és 

paradicsom esetében), illetve a háziméhek (sárgadinnye esetében) alkalmazását a 

termesztıberendezésekben. Terjedıben lévı módszer, jelenleg 150-200 hektáron 

hasznának poszméheket hazánkban, ennek 85%-át paradicsomban, 10%-át paprikában. 

A poszméhek alkalmazásának számos elınye van. Minimális a kézimunkaigénye, a 

leghatékonyabb kötıdéstsegítı módszer, nem károsítja a terméseket és a virágokat, a 

termések minıségét nem rontja. Hátrányaként szokták említeni, hogy a méhek 

betelepítése esetén méhkimélı, integrált növényvédelmet kell alkalmazni az 

állományban. Bár ezt, a termelıket a környezet- és egészségkímélıbb növényvédelemre 

kényszerítı hatást, joggal aposztrofálhatnánk a módszer elınyeként is. 

A vegyszeres érésszabályozás elsısorban az ipari paradicsomtermesztésben, gépi 

betakarítás esetén használt módszer. A betakarítás elıtt két héttel etefon hatóanyagú 

érésgyorsító szerekkel lepermetezik az állományt, ezzel elısegítve a termések minél 
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nagyobb fokú együttérését. Minıségrontó hatása miatt étkezési célú 

paradicsomtermesztésben nem alkalmazzák ezt az eljárást. Mint már korábban említést 

nyert egyéb fitotechnikai mőveletek is eredményezhetik a beérés felgyorsulását, tehát 

akár érésszabályozó módszereknek is tekinthetık. 
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11.  ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK BETAKARÍTÁSA 

A betakarítás, vagyis a zöldségnövények fogyasztott részének szedése, a termesztési 

folyamat befejezı része. Tulajdonképpen a betakarítás során realizálódik az egész 

termesztés eredménye, ugyanakkor egy szakszerőtlen betakarítással az egész addigi 

tevékenységünket is romba lehet dönteni. A termék minıségét nagymértékben 

befolyásolja a betakarítás módjának és idejének megválasztása. A zöldségnövények 

esetében a betakarítás jóval nagyobb odafigyelést és gondosságot igényel, mint a 

szántóföldi növények esetében. Ennek számos oka van, melyek közül a legfontosabbak 

a következık: 

– a frisspiaci célú betakarítás szinte kivétel nélkül kézzel történik, a feldolgozóipari 

célú termesztés gépi betakarításához pedig igen drága célgépek szükségesek, ezért a 

zöldségnövények betakarítása nagy kézimunka-, illetve gépigényő mővelet, 

meghatározó költségtényezı; 

– a zöldségnövények többsége frissen is fogyasztott és rövid idın belül felhasználásra 

kerül; 

– általában kifejezetten sérülékenyek és gyorsan romlanak; 

– a frissesség és a sérülésmentesség megırzése érdekében gyors és kíméletes szállítást 

igényelnek; 

– egyes zöldségnövények nem egyszerre érnek, így többszöri, esetleg folyamatos 

szedésükre van szükség. 

A betakarítási technológia legfontosabb jellemzıi a betakarítás módja, idıpontja és 

gyakorisága. 

11.1. Betakarítási módok 

A zöldségnövények betakarításának alapvetıen két, egymástól igen eltérı módja 

van, a kézi és a gépi betakarítás. 

Kézi betakarítás  

A szántóföldi növénytermesztéstıl eltérıen a zöldségtermesztésben mind a mai 

napig nagy szerepet játszik a kézi betakarítás. Ennek egyik oka, hogy számos 

zöldségféle (étkezési paprika, étkezési paradicsom, görög- és sárgadinnye) gépi 

betakarítása technikailag még nem kellıen megoldott. A konzervuborka, valamint a 

káposzta- és a salátafélék gépi betakarítását egyes országokban alkalmazzák ugyan, de 

hazánkban ez nem elterjedt gyakorlat. Egy másik ok, hogy a kézi betakarítás jobb 

minıségő árut eredményez, mint a gépi betakarítás. Ezért a frissen értékesített 
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zöldségeket sokszor még azon fajok esetében is kézzel szedik, amelyeket a 

feldolgozóipar számára géppel takarítanak be. De például a 100%-ban feldolgozásra 

kerülı főszerpaprika esetében is a jobb minıség érdekében inkább a kézi betakarítást 

használják a gépi módszer helyett. A zöldséghajtatásban és a gombatermesztésben 

hazánkban kizárólag kézi betakarítást alkalmaznak. Egy további ok a kézi betakarítás 

elterjedtségére a hazai zöldségtermesztı üzemek kis átlagos mérete, hiszen a gépi 

betakarítás csak nagy felületek esetén gazdaságos. 

A kézi szedés elınye tehát, hogy minden zöldségnövény esetében alkalmazható, 

nagyobb piacos termésátlagot lehet vele elérni, jobb minıséget eredményez és kis 

felületen alkalmazva olcsóbb, mint a gépi betakarítás. Hátránya, hogy kicsi a 

teljesítménye, ezért nagy felületen alkalmazva nagyon megdrágítja a termesztést a 

rendkívüli kézimunkaigénye miatt (18. táblázat). 

A kézi szedés eszközei egyszerőek, általában kés, olló, ásó, de egyes növények 

szedését eszközök nélkül, kézzel végezzük (pl. paradicsom, paprika, uborka). A kézzel 

betakarított terméseket hazánkban általában kézzel helyezik el a győjtıedényekbe és 

ládákba, és ezután kézi erıvel viszik ki a táblák, illetve a termesztıberendezések végébe. 

Ezt az eljárást kézi győjtésnek nevezzük. Ugyanakkor mind a szabadföldi, mind a 

hajtatott zöldségtermesztésben terjed a gépi győjtés alkalmazása, amihez szedıkocsikat, 

szállítószalagos vagy rakodólapos győjtıeszközöket használnak. Ezt a módszert 

segédgépes betakarításnak is nevezik. Ezen eszközök alkalmazásának elınye, hogy 

csökkenti a kézimunka igényt és növeli a szedési teljesítményt, viszont a termény 

minısége ugyanolyan jó marad, mint a kézi győjtés esetén. 

 

18. táblázat A kézi és a gépi betakarítás összehasonlítása 

Kézi betakarítás Gépi betakarítás 
elıny hátrány elıny hátrány 

• jó minıség 
• nagyobb termés-

átlag 
• kis felületen is 

gazdaságos 
• minden fajnál 

használható 

• nagy kézimunka 
igényő 

• kis teljesítményő 
• nagy felületen 

drágább 

• nagy teljesítmény 
• nagy felületen 

olcsóbb 
 

• drága célgépek 
kellenek hozzá 

• rosszabb minıség 
• kisebb termés-

átlag 
• nem minden 

fajnál használható 
• speciális fajta-

igény 
 

Gépi betakarítás  

A feldolgozóipari (pl. csemegekukorica, zöldbab, zöldborsó) illetve a tárolási célú 

(pl. gyökérzöldségfélék, hagymafélék) zöldségtermesztésben hazánkban is általánosan 
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alkalmazott gyakorlat a betakarítógépek használata. A feldolgozásra kerülı 

zöldségnövények alacsony átvételi ára általában nem bírja el a kézi betakarítás 

költségeit. Nagy felületen alkalmazva a gépi szedés olcsóbb, mint a kézi. Ugyanakkor a 

géppel betakarított termény a kézzel betakarítotthoz képest alacsonyabb minıségő, 

kevésbé egyöntető és a betakarítási veszteségek miatt kisebb mennyiségő lesz. 

Ezenkívül gépi betakarítás esetén általában olyan fajtákat kell termeszteni, amelyeket 

kifejezetten a gépi szedésre való alkalmasságra nemesítettek ki (18. táblázat).  

A gépi betakarítás kivitelezésére különbözı technikai megoldásokat találtak ki. A 

zöldségtermesztésben jelenleg alkalmazott gépi szedési eljárások taroló rendszerőek, 

vagyis a növényzet elpusztításával járnak. A gyakorlatban is sikerrel alkalmazható 

szelektív, válogató gépi szedés kidolgozása még várat magára. A fésülı rendszerő 

betakarítógépek rugóacél fésülı ujjakkal választják le a növényekrıl a számunkra 

értékes részeket. Ilyen megoldást alkalmaznak általában a zöldborsó, a zöldbab és a 

főszerpaprika betakarító gépek. A vágó rendszerő gépek kivágják a növényeket, 

amelyeket ezután a gép vagy rendekben visszahelyez a talajra (pl. vöröshagyma és 

régebbi típusú zöldborsó betakarító gépek), vagy bekerülnek a gépbe és a termés 

elválasztása a többi növényi résztıl - esetleg egybıl a tisztítás és a válogatás is - a gép 

belsejében történik (pl. csemegekukorica kombájnok, ipari paradicsom betakarító gépek, 

sóska és spenót betakarítására használt kaszálva betakarító eszközök). Az ásó 

rendszerő gépeket a gyökérzöldségek betakarításánál alkalmazzák. A lomb eltávolítása 

után ezek a gépek a talajba ásva emelik ki a gyökereket, és a gép felhordó részén 

kezdıdik el a föld eltávolítása a terményekrıl. Elınyük, hogy nagy a teljesítményük, 

hátrányuk, hogy gyakran belevágnak a betakarítandó terménybe, ezért tárolási célú 

termesztés esetében alkalmazásuk nem ajánlott. Erre a célra az úgynevezett nyüvı 

rendszerő betakarító gépek alkalmasak, amelyek a lombjuknál fogva húzzák ki a 

gyökérzöldségeket, illetve a káposztaféléket és a póréhagymát. 

A gépi betakarítás általában egyben a betakarított termények gépi győjtését is 

jelenti. Az esetek többségében ezt a mőveletet maga a betakarítógép végzi, de például a 

vöröshagyma esetében a tarlón rendre rakott terményt gyakran egy külön rendfelszedı 

géppel győjtik be egy héttel a betakarítás után. Különösen kisgazdaságokban 

alkalmazott módszer, hogy a talajból géppel kiemelt gyökérzöldségeket kézzel győjtik 

össze. Ez esetben tehát gépi betakarításról és kézi győjtésrıl van szó. E módszerre jó 

példa a torma betakarítása. 
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11.2. A betakarítás idıpontja és gyakorisága 

A szakszerő betakarítási technológia talán legfontosabb eleme a megfelelı 

idıpontban történı szedés. A betakarítás konkrét idıpontját természetesen számos 

tényezı befolyásolhatja, mint például a termés felhasználási célja, a megcélzott piac 

igényei, a betakarítási mód, az idıjárás és a szállítási távolság. A túl korai vagy éppen 

túl késıi betakarítás komoly gazdasági károkat eredményezhet. Korai szedés esetén a 

termés kisebb mennyiségő és rosszabb minıségő, kevésbé szállítható és tárolható, 

valamint általában rosszabb íző lesz. Kései szedés esetében ugyan nagyobb lehet a 

termésmennyiség, de a minıség, az íz és a szín rosszabb lesz, a termények elöregednek, 

egyes esetekben elfásodnak, tárolhatóságuk és szállíthatóságuk romlik.  

Így tehát a betakarítás optimális idejének megállapítása a sikeres termesztés egyik 

kulcsmomentuma. A termesztıi gyakorlatban a szedési idı megállapítására általában 

tapasztalaton alapuló, úgynevezett szubjektív módszereket alkalmaznak. Ilyen például 

a szín (pl. étkezési paradicsom, piros terméső paprikák, görögdinnye), a méret (pl. 

uborka), a keménység (pl. étkezési paprika, káposzta- és salátafélék), az illat (pl. 

sárgadinnye), illetve az egyes növényrészek elszáradásának (pl. vöröshagyma, 

görögdinnye) figyelése és megítélése. Egyes fajoknál (pl. zöldborsó, zöldbab, 

csemegekukorica, ipari paradicsom) – különösen azok feldolgozóipari célú termesztése 

esetén – széles körően alkalmaznak konkrét mérési eredményeken alapuló, úgynevezett 

objektív módszereket a betakarítási idı helyes megállapítására. Ilyenek például a 

vízoldható szárazanyagtartalom, valamint a keménység mérése, illetve a vetéstıl kezdve 

felhalmozódott hımennyiség kiszámolása, nyomon követése.  

Az optimális érettségi állapot fajonként, sıt felhasználási célonként változhat. A 

zöldségfélék esetében beszélhetünk gazdasági és biológiai érettségi állapotról. A 

gazdasági (vagy más szavakkal felhasználási, szedési) érettség azt jelenti, hogy az 

adott termény elérte azt az állapotot, színt, méretet amelyet a fogyasztó vagy a 

feldolgozó igényel, illetve amit a szabvány elıír. Biológiai érettségrıl akkor beszélünk, 

amikor a növény magja már beérett, továbbszaporításra alkalmas. Egyes 

zöldségfajoknál a gazdasági érettség egybeesik a biológiai érettséggel (paradicsom, 

piros terméső étkezési paprikák, főszerpaprika, görögdinnye, sütıtök), de többségük 

esetében megelızi azt (fehér és zöld terméső paprikák, uborka, sárgadinnye, hüvelyesek, 

csemegekukorica, káposztafélék, levélzöldségek, gyökérzöldségek, hagymafélék, spárga, 

gombák). 
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A szedések gyakorisága. A betakarítás végezhetı egyszerre, egyetlen szedéssel 

vagy ismételve, több alkalommal. Természetébıl adódóan a taroló rendszerő gépi 

betakarítás egyszeri szedést eredményez. Egyes fajokat kézi szedés esetén is egyszeri 

szedéssel takarítanak be, erre tipikus példák a gyökérzöldségek és a hagymafélék. 

Kedvezı esetben, ha nagyon egyöntető az állomány, a káposztafélék és a salátafélék is 

betakaríthatók egyszerre. Jellemzıbb azonban, hogy ezeket a növényeket 2-4 

alkalommal takarítják be, csakúgy mint rövid szedési idıszaka miatt a főszerpaprikát. 

Vannak olyan zöldségfajok is, amelyeket sok alkalommal, gyakorlatilag 

folyamatosan szednek. A gyakoriság meghatározásához a piaci igényeket és a termény 

minıségét kell figyelembe venni. A termésükért termesztett fajoknál a ritkább szedés 

gátolja az újabb termések képzıdését. A termesztési gyakorlatban két szedés között 

eltelt idı 1 és 14 nap között változhat. Naponta szedjük például a spárgát, a gombát, 

illetve az igen kis méretben (3-6 cm) betakarított konzervuborkát. 3-4 naponta szedjük a 

nagyobb mérető konzervuborkát és a kígyóuborkát, hetente az étkezési paradicsomot, 1-

2 hetente pedig az étkezési paprikát.  
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12.  ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK TÁROLÁSA  

Újabban a termények tárolását és áruvá készítését is a tágabb értelemben vett 

termesztéstechnológia részének tekintik. E mőveletek növelik a termények értékét és 

biztosabbá teszik értékesíthetıségüket. A zöldségfélék betakarítása – fıképpen 

szabadföldi termesztés esetén – szezonális, de fogyasztásuk zömében egész évben 

történik. A folyamatos ellátást a feldolgozás, illetve a tárolás révén lehet megvalósítani. 

A zöldségfélék betakarítása és frisspiaci értékesítése között rövidebb-hosszabb idı 

telhet el, ennek hossza a termény eltarthatóságától és a felhasználási lehetıségektıl függ. 

A tárolás során a fı cél az, hogy a termény megırizze frissességét a felhasználásig. A 

tárolás kérdése a magyar zöldség-gyümölcs ágazat egyik neuralgikus pontja. Egy 2001-

es felmérés szerint Magyarországon mintegy 140 ezer tonnányi zárttéri tárolókapacitás 

volt a zöldségfélék számára, de ennek is csak mintegy 10-15%-a volt korszerőnek 

tekinthetı. 

Idıtartama szerint a tárolásnak kétféle változata ismert, az átmeneti (más 

elnevezésekkel idıleges, illetve győjtı) és a tartós (hosszú távú) tárolás. Az átmeneti 

tárolás idıtartama általában csak néhány nap, maximum pár hét, amíg az áru eljut a 

fogyasztóhoz vagy a feldolgozóhoz. Fı célja az egyenletes piaci ellátás megteremtése, 

és ezáltal a fogyasztók igényének folyamatos kielégítése, illetve a feldolgozóiparban a 

munkacsúcsok elkerülése. Napjainkban, amikor a felvásárlók egyre nagyobb 

mennyiségő és egyre egyöntetőbb árut rendelnek meg egy-egy értékesítı szövetkezettıl, 

az átmeneti tárolás alkalmazása szinte nélkülözhetetlenné vált. A hosszú távú tárolás 

fı célja az, hogy a jól tárolható zöldségnövények akár egész éves folyamatos és 

viszonylag olcsó ellátását biztosítsa a fıszezonban betakarított és betárolt terményekbıl. 

A hosszú távú tárolás idıtartama általában 2-8 hónap, de egyes esetekben akár hosszabb 

idejő is lehet. 

12.1. A tárolás eredményességét meghatározó tényezık 

Bár egy adott áru tárolhatósága igen sok tényezıtıl függ, durván leegyszerősítve a 

kérdést elmondható, hogy egy termény annál hosszabb ideig tárolható, minél nagyobb a 

szárazanyagtartalma. Ezzel magyarázható, hogy míg egy 4-5% szárazanyagtartalmú 

uborka vagy saláta még a legjobb körülmények között is csak pár napig ırzi meg 

frissességét, addig a közel 90% szárazanyagtartalmú szemes termények (pl. kukorica, 

búza) akár évekig is biztonsággal tárolhatóak. A szárazanyagtartalomra viszont számos, 
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egymással is kölcsönhatásban lévı tényezı hat, amelyeket a következıkben veszünk 

sorra. 

Faj. Az egyes zöldségfajok tárolhatósága között igen nagy különbségek lehetnek 

(19. táblázat). A tárolhatóság szempontjából két csoportra érdemes elkülöníteni a 

zöldségfajokat. Hosszú ideig, akár 6-9 hónapig tárolható a vörös- és a fokhagyma, a 

sárgarépa, a petrezselyem, a zeller és a torma, valamint a fejes káposzta. Rövid ideig, 

legfeljebb 1-3 hétig tárolható a paprika, a paradicsom, az uborka, a görögdinnye, a 

saláta, a karfiol, a zöldborsó, a zöldbab, a csemegekukorica és a gombafélék. 

19. táblázat A fontosabb zöldségfajok tárolási paraméterei  

Zöldségfaj 
Hımérséklet 

(°C) 
Páratartalom 

(%) 
Tárolhatóság 

(nap) 
Már károsító 

hideg (°C) 
csemegekukorica - 
csöves 

0 95-98 5-8 -0,6 

fejes káposzta - kései 0 98-100 150-180 -0,9 
fokhagyma 0 65-70 180-210 -2,0 
görögdinnye 10-15 90 15-20 +4,0 
karalábé 0 98-100 60-90 -1,0 
karfiol 0 95-98 20-30 -0,8 
paprika 7-13 90-95 15-20 +7,0 
paradicsom - érett 8-10 90-95 4-7 +5,0 
petrezselyem 0 95-100 60-150 -1,1 
saláta 0 98-100 15-20 -0,2 
sárgarépa 0 98-100 210-270 -1,4 
spárga 0 - 2 95-100 15-20 -0,6 
torma -1 - 0 98-100 300-360 -1,8 
uborka 10-13 85 10-14 +5,0 
vöröshagyma 0 65-70 30-240 -0,8 
zeller - gumós 0 97-99 180-240 -0,9 
zöldbab 4-7 95 7-10 +0,7 
zöldborsó - hüvelyes 0 95-98 5-8 -0,6 

(Füstös és munkatársai, 2002) 

Fajta. Egy adott zöldségfajon belül a különbözı fajták tárolhatósága között is igen 

nagy különbségek lehetnek. A hosszabb tenyészidejő és ezáltal nagyobb 

szárazanyagtartalmú fajták tárolhatósága általában sokkal jobb, mint a rövid 

tenyészidejőeké. Például a csomózva piacra kerülı, rövid tenyészidejő korai sárgarépa 

csak 2 hétig tárolható, míg a kései hosszú tenyészidejő fajták 7-9 hónapig. A korai 

káposzta csak legfeljebb másfél hónapig tárolható biztonságosan, míg a kései fajták akár 

fél évig is. De a csak rövid ideig tárolható fajok esetében is találunk a fajták közti 

különbségekre jó példákat. A kifejezetten a jobb szállíthatóságra, tárolhatóságra 

nemesített, hosszan pulton tartható (úgynevezett LSL – long shelf life) paradicsom és 

sárgadinnye fajták akár 3-4-szer hosszabb ideig eltarthatóak, mint a hagyományos fajták. 
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Környezeti tényezık. Egyes termesztési körülmények is komoly hatással vannak a 

tárolhatóságra, függetlenül az alkalmazott fajtától és termesztéstechnológiától. Ebben a 

vonatkozásban elsısorban a talaj- és a csapadékviszonyokat kell kiemelni. A homokos, 

laza talajon megtermelt termények tárolhatósága általában rosszabb, mint a kötöttebb, 

agyagos talajokon termesztetteké. A túl sok esı rontja a tárolhatóságot, különösen ha az 

a termesztés utolsó, a betakarítást megelızı szakaszában jelentkezik. 

Termesztéstechnológia. A termesztési folyamat számos eleme befolyásolhatja a 

termés szárazanyagtartalmát, egészségi állapotát, valamint épségét, és ezáltal 

természetesen annak tárolhatóságát is. A túlzott szervestrágya illetve nitrogén ellátás 

csökkenti a szárazanyagtartalmat, fellazítja a szöveteket ezáltal csökkentve a 

tárolhatóságot. Ezzel ellentétben a megfelelı kálium ellátás jó hatással van az 

eltarthatóságra. A túl bı vízellátás (a szakszerőtlen öntözés) hasonló hatással jár, mint a 

túlzott nitrogén ellátás. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a hosszú távú tárolásra 

szánt zöldségeket termesztésük során nem szabad öntözni. Az viszont elfogadott 

alapszabály, hogy a hosszú távú tárolásra kerülı terményeket a betakarítást megelızı 

utolsó egy-másfél hónapban már nem öntözik. A növényvédelem abból a szempontból 

kulcsfontosságú, hogy a már eleve fertızötten, betegen betárolt termények igen rövid 

idın belül meg fognak romlani, akármilyen fejlett tárolási módot alkalmaznak is. 

Ugyanilyen következménnyel jár, ha sérült terményeket tárolnak be, hiszen a nyílt 

sérüléseken keresztül nagyon könnyen befertızıdnek a betárolt termények. Különösen 

igaz ez a vöröshagymára, amely a gyökérzöldségekkel szemben nem rendelkezik 

sebgyógyulási képességgel. Elsısorban a betakarítás, illetve a tisztítás, a válogatás és az 

osztályozás során áll fent a termények sérülésének veszélye. Ezért e mőveleteket a 

lehetıségekhez képest körültekintıen, óvatosan, a lehetı legkevesebb sérülés okozása 

mellett kell elvégezni. A tárolásra szánt gyökérzöldségeket például célszerő nyüvı 

rendszerő gépekkel betakarítani, a nagyobb teljesítményő, de több sérülést okozó ásó 

rendszerő gépek helyett. 

Betárolt termény állapota. Mint már említést nyert, a termények tárolhatósága 

nagy mértékben függ szárazanyagtartalmuktól, egészségi állapotuktól és 

sérülésmentességüktıl, tehát a betárolt termény állapotától. Mint az elızıekben is már 

szó volt róla, ez számos tényezı – fajta, környezeti viszonyok, alkalmazott 

termesztéstechnológia – együttes hatása nyomán alakul ki. 

Tárolási körülmények. A tárolás során fellépı betegségektıl és kártevıktıl 

eltekintve a bekövetkezı súlycsökkenést, az úgynevezett tárolási veszteséget a betárolt 

termények légzésének tulajdoníthatjuk. Tehát annál kisebb a veszteség minél kisebb a 
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betárolt termény légzési intenzitása. A légzés intenzitását úgy lehet lecsökkenteni ha 

korlátozzák azokat a tényezıket, amelyek szükségesek hozzá (hımérséklet, oxigén) és 

növelik azon anyagok szintjét a tárolóban (víz - páratartalom, széndioxid) amelyek 

keletkeznek a légzés során. A zöldségnövények tárolására hazánkban ma még nem 

nagyon alkalmaznak olyan tárolókat, amelyekben az oxigén és a széndioxid szintje 

változtatható, így csak a hımérséklet és a relatív páratartalom változtatásáról érdemes 

beszélni. A tárolás tehát alacsonyabb hımérsékleten jobb hatásfokú. Azonban vigyázni 

kell, mert túlzott lehőtés esetén a betárolt termény hidegkárosodást szenved (19. 

táblázat). A hidegtőrı zöldségnövények esetében az ideális tárolási hıfok 0°C körül van, 

míg a melegkedvelı zöldségnövények esetében ez 10°C körül alakul (19. táblázat). A 

páratartalom vonatkozásában viszont a minél magasabb szint biztosítása a cél. A 

legtöbb zöldségnövény számára az alacsony hımérséklet mellett 90-95%-os 

páratartalom tekinthetı a legjobb tárolási körülménynek. Ez alól két említésre méltó 

kivétel van, a vöröshagyma és a fokhagyma, amelyeknek nincs gyökérnyugalma, ezért 

célszerő csak 65-70%-os szinten tartani a páratartalmat tárolásuk során.  

Tárolási mód. A tárolás eredményességét alapvetıen meghatározza, hogy az 

alkalmazott tárolási eljárás során a tárolási körülményeket (elsısorban a hımérsékletet 

és a páratartalmat) tudjuk-e egyáltalán szabályozni és ha igen akkor milyen módon.  

12.2. Alkalmazott tárolási módok 

Tárolási mód alatt azt értjük, hogy a terményt szabadföldön vagy valamilyen tároló 

létesítményben, illetve ez utóbbiakban a környezeti tényezıket szabályozva, vagy e 

nélkül végezzük a tárolást. Ennek megfelelıen a tárolási eljárásokat három nagy 

csoportba lehet sorolni. Ezek a szabadtéri tárolás, az egyszerő tároló létesítményekben 

történı tárolás és a korszerő - a környezeti tényezıknek a külsı idıjárástól független 

szabályozását lehetıvé tévı - tárolókban történı tárolás. 

Szabadtéri tárolás  

Szabadtéri tárolásról akkor beszélünk, amikor a betárolt terményeket nem egy 

zárható helyen helyezzük el, hanem a szabadföldön, vagy ideiglenes tárolás során egy 

szín, illetve árnyékoló tetı alatt. A szabadtéri tárolási módok nagy elınye 

egyszerőségük és ebbıl kifolyólag olcsóságuk. Hátrányuk, hogy a környezeti 

tényezıket egyáltalán nem tudjuk szabályozni ezek során, ezért a tárolás sikere 

alapvetıen a külsı környezeti tényezıktıl, elsısorban a hımérséklettıl függ. A tavasz 

beköszöntével például mindenféleképpen ki kell tárolni és értékesíteni kell a betárolt 



 

 107 

terményt. A szabadtéri tárolási módok közé tartozik az árkos, a prizmás, a gúlás és a 

halmos tárolás. 

Árkos vagy barázdás tárolás során a szántóföldön ásóval vagy ekével mintegy 50 

cm széles és 30 cm mély árkokat készítenek. Ezekbe az árkokba helyezik el a 

gyökérzöldségeket, illetve a káposztaféléket, majd szalmával, az idıjárás rosszabbra 

fordultával pedig földdel fedik be azokat. Ez a tárolási mód tulajdonképpen csak a téli 

hideg ellen véd. Külön hátránya az is, hogy csak fagymentes napokon lehet a betárolt 

áruhoz hozzáférni. 

Prizmás tárolás során a terményekbıl (gyökérzöldségfélék, káposztafélék, esetleg 

vöröshagyma) 1-2 méter széles, 1 méter magas prizmákat képeznek úgy, hogy a prizma 

hossztengelye észak-déli irányú legyen. A prizma alsó részén szellızıket, illetve 2-3 

méterenként szellızıkürtıket alakítanak ki. Néhány nap szikkasztás után a terményre 

20 cm-es vastagságban szalma, majd pár nap múlva 5-10 cm-es földréteg kerül. A 

prizma gerincét csak a fagyok beálltával takarják földdel, és ilyenkor kezdik el 

vastagítani a földréteget is. 

A halmos tárolás a prizmás tárolás továbbfejlesztésének tekinthetı. A halom alapja 

egy rácsokból kialakított, akár 80 méter hosszúságú, háromszög keresztmetszető 

szellızıcsatorna. Erre az alagútra helyezik el a terményt, a nagyobb halmoknál 

oldalfalakat is használhatnak. Szigetelésként 20-30 cm-es szalma és ugyanilyen vastag 

földréteget alkalmaznak. A gerincet csak szalmával takarják. A szellıztetésre beépített 

ventillátorokat a hajnali órákban addig mőködtetik, amíg a gerincnél a gızjelenség meg 

nem szőnik. 

Gúlás, szalmabálás tárolás során a terményt ládákba, konténerekbe rakják és ezeket 

raklapokra helyezve egy piramis alakú gúlát képeznek, amin késıbb nyeregtetıt 

alakítanak ki. A tárolótéren belül szellıztetı és egyben közlekedı utakat alakítanak ki, 

így a termény bármikor ellenırizhetı. A fedett szín alatt képzett rakatok téglatest 

alakúak, mert itt nem kell tetıt kialakítani. Egy-egy szabadföldi gúla akár 5-6 m magas, 

9 m széles és 20-25 m hosszú is lehet. A gúlát elıbb egy, majd két sor szalmabálával 

takarják, a szalmára télire fólia vagy ponyva kerül. E módszerrel bármely téli tárolásra 

alkalmas zöldségféle tárolható. 

Egyszerő létesítményekben való tárolás  

Itt már zárt, bár általában nem kimondottan tárolás céljából létesített helyeken 

történik a tárolás. Ide taroznak a vermek, a padlások, a pincék, a raktárak, illetve az 

egyszerőbb tárolók. Ezek a tárolási módok a szabadtéri tárolásnál általában drágábbak, 

de megvédik a terményt a legveszélyesebb idıjárási hatásoktól, a fagytól és a 



 

 108 

csapadéktól. Amennyiben nagyobb mennyiségő terményt kívánnak bennük elhelyezni, 

akkor célszerő szellıztetésükrıl is gondoskodni. Ez speciális szellıztetı 

berendezésekkel, ventillátorokkal történik. A szellıztetés hatásfoka megnövelhetı a 

terményrakatban, vagy az az alatt elhelyezett légcsatornák alkalmazásával. A 

szellıztetés lehet kézi irányítású, és automatizált is. Azonban még ez esetben is, a 

szabályozás a tárolón belül a külsı környezeti körülményektıl függ. Ezért e tárolók a 

nagy egyedi értékő (pl. paprika, paradicsom, uborka, dinnyefélék, korai árúk) 

zöldségfélék átmeneti tárolására nem alkalmasak, fıleg nem a nyári félévben. 

Korszerő létesítményekben való tárolás  

Napjainkban azokat a tárolókat tekintjük korszerőeknek, amelyekben a tárolási 

paraméterek a külsı környezettıl függetlenül szabályozhatók. Ide tartoznak a 

hőtıtárolók és a szabályozott légterő tárolók. A hőtıtárolókban a hımérséklet és a 

páratartalom nagy pontossággal szabályozható. A szabályozott légterő tárolókban a 

hımérsékleten és a páratartalmon kívül már a levegı oxigén és széndioxid tartalmát is 

lehet szabályozni. A korszerő tárolók természetesen komoly hőtı- és 

főtıberendezésekkel, hıszigeteléssel, illetve a szabályozott légterőek gázszigeteléssel 

rendelkeznek. A korszerő tárolók fı elınye az, hogy a tárolási körülmények 

folyamatosan az optimális szinten tarthatók, és így e létesítményekben tarthatók el 

legtovább a zöldségfélék. Hátrányuk, hogy mind létesítésük, mind üzemeltetésük és 

karbantartásuk igen drága. A szabályozott légterő tárolókat a zöldségfélék tárolására 

magas költségigényük miatt még nálunk fejlettebb országokban is csak ritkán 

használják. Hazánkban a hőtıtárolók használata is elsısorban az értékesebb 

zöldségnövények átmeneti tárolásakor merülhet fel, az alacsonyabb áron értékesíthetı 

gyökérzöldségek, káposzta- és hagymafélék esetében alkalmazásuk gazdaságossága 

erısen kérdéses. 

A termények elhelyezési módjai 

A hosszú távú tárolás során a zöldségnövények tárolóban való elhelyezésére ma 

alapvetıen három módszert alkalmaznak, a halmos, a tartályládás és a boksz-palettás 

módszert. A halmos elhelyezés a szabadtéri halmos tárolásnál már megismert módon 

történik. A termény szellıztetését általában a padozatban kialakított légcsatorna 

rendszerrel valósítják meg ventillátorokat alkalmazva. E módszer hátránya, hogy a 

termény átszellızöttsége egyenetlen, a légcsatornák közelében jobb, míg azoktól 

távolodva egyre rosszabb. A halmos tárolókban így a tárolási magasság legfeljebb 4 

méter. Esetleg kialakulhatnak olyan holt terek, ahol a szellıztetés teljesen elmarad és ott 
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úgynevezett romlási gócpontok jöhetnek létre, ahonnan az egész tároló befertızıdhet A 

vöröshagyma tárolása során a leggyakrabban alkalmazott elhelyezési mód.  

A tartályládás elhelyezést általában a korszerő tárolókban alkalmazzák. A betárolt 

terményt fából, mőanyagból, esetleg fémbıl készült tartályládákban helyezik el és a 

tartályládákat rakatokba rendezik. A tárolóban nem kell külön légcsatornákat kialakítani, 

mert azokat az egymás mellé rakott tartályláda rakatok képzik. Ennél a módszernél 

nagyon fontos, hogy az alkalmazott tartályládák oldalfala ne legyen teljesen zárt, mert 

különben nem szellızik át az áru. A halmos tárolással szemben nagy elınye, hogy a 

különbözı fajták és a különbözı idıpontban betakarított termények jól elkülöníthetık 

egymástól. A tárolás során fellépı esetleges problémákat is jóval könnyebb észrevenni 

és a kialakuló romlási gócpontok egyszerően eltávolíthatók a tárolóból. Bár a 

tartályládák akár 7-8 méteres magasságig is egymásra rakhatók, e módszer egyik 

hátrányának a rosszabb térkihasználást tartják, hiszen a ládák közötti hely 

kihasználhatatlan. Ezen kívül a tartályládák beszerzése többletköltséggel jár és azok 

mozgatása célgépeket igényel. A tartályládás elhelyezést leggyakrabban talán 

káposztafélék esetében alkalmazzák, de hagymafélék és gyökérzöldségek esetében is 

elıfordul használata. 

A boksz-palettás elhelyezés a tartályládás elhelyezés továbbfejlesztett változata. Az 

e módszerhez használt speciális tartályládák, úgynevezett bokszok, oldalfala teljesen 

zárt, aljuk viszont rácsos kialakítású. A rakatokat itt szorosan egymás mellé helyezik el. 

A rakatok kialakítása után a rakodóvillák számára kialakított réseket lezárják, így a 

ventillátorok által mozgatott levegı kénytelen a bokszokban lévı terményen keresztül 

áramolni. E módszer elınyei és hátrányai alapvetıen ugyanazok, mint a tartályládás 

rendszer esetében. Ahhoz képest viszont elıny, hogy jobb a helykihasználása és a 

szellızés a tároló feltöltöttségének arányához igazítható, mert azok a kifújók amik elıtt 

éppen nincsenek bokszok, lezárhatók. 
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13.  ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK ÁRUVÁ KÉSZÍTÉSE 

A zöldségfélékre is vonatkozik az az általános megállapítás, hogy az árut nem 

elegendı megtermelni, azt el is kell tudni adni. A mai kor kereskedelmi követelményeit 

- különösen frisspiaci értékesítés esetén - csak a tiszta, megfelelıen válogatott, 

osztályozott és csomagolt áruk elégítik ki. Ezért rendkívül fontos a megtermelt 

termények értékesítésre való elıkészítése, különösen az Európai Unió vámok nélküli, 

rendkívül kiélezett versennyel jellemezhetı kereskedelmi rendszerében. A termény az 

elıkészítés során válik igazi áruvá. A jól elıkészített áru kelendıbb, értékesebb, 

hosszabb ideig és könnyebben szállítható, valamint hosszabb ideig használható fel. A 

frisspiaci értékesítésre kerülı termények esetében az áruvá készítésnek jóval nagyobb a 

jelentısége, mint a feldolgozóipari célú termelésnél. 

Az áruvá készítést egyes szakemberek a betakarítás utolsó fázisának és ezáltal a 

termesztési folyamat megkoronázásának tekintik, amely már átvezet a kereskedelmi 

értékesítésbe. Ezért is sajnálatos, hogy a hazai zöldségtermesztés egészét tekintve, a 

tárolás mellett talán az áruvá készítésben vagyunk a leginkább lemaradva a nemzetközi 

élvonaltól, kevés a korszerő tisztító, osztályozó és csomagoló berendezés. Ehhez 

kétségtelenül nagymértékben hozzájárul, hogy a korszerő áruvá készítı gépsorok nem is 

hogy milliós, hanem sokkal inkább tízmilliós beruházást igényelnek, amit csak a 

nagyobb termelık és cégek, illetve a megfelelı nagyságú termelıi bázissal rendelkezı 

termelıi értékesítı szövetkezetek engedhetnek meg maguknak. 

Az áruvá készítés egy összetett munkafolyamat, amely magába foglalja a tisztítást, a 

válogatást és az osztályozást, illetve a csomagolást. Ezeket a mőveleteket néha 

egymástól elkülönítve végzik, de gyakoribb, hogy egy menetben, gépek igénybe 

vételével hajtják végre. Feldolgozóipari célú értékesítés esetén az áruval szemben 

támasztott követelményeket általában a termelı és a feldolgozó által megkötött 

szerzıdésben rögzítik. A frisspiaci értékesítésre kerülı áruk esetében pedig elsısorban 

az Európai Uniós szabványok (részletesebben lásd a 14. fejezetben) a mérvadóak.  

Tisztítás 

A zöldségnövények áruvá készítése során a tisztítás alatt az adott termény esetében 

az árúhoz nem hozzátartozó növényi részek, illetve a külsı szennyezıdések (talaj és 

esetleg növényvédıszer maradványok) eltávolítását értjük. A tisztítás elvégzésével 

tudunk megfelelni annak a minimum követelménynek, hogy az áru legyen tiszta és 

idegen anyagoktól mentes. Feldolgozóipari célú felhasználás során a tisztítás általában 

már a feldolgozóüzemben történik. 
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Az áruhoz nem tartozó, felesleges növényi részek eltávolítását sokszor már a szedés 

során elvégzik. Például leszedik a fejes káposzta és a fejes saláta legalsó leveleit (ez a 

tisztaság szempontjából is lényeges), karfiolnál a leveleket visszavágják a rózsa 

szintjéig, illetve a felszedés során eltávolítják a vöröshagyma és a fokhagyma elszáradt 

lombrészeit. A zeller és a torma esetében a talajból kiszedett terményekrıl késsel 

levágják a felesleges gyökérrészeket. A csomózott áruknál (hónapos retek, sárgarépa, 

petrezselyem, újhagyma) a csomók elkészítése közben szedik le az öregebb elsárgult 

leveleket. 

A talajszennyezıdések eltávolítása általában mosással történik, kiegészítve kefék 

alkalmazásával. Kis árumennyiségeknél szóba jöhet a kézzel történı mosás, de nagyobb 

mennyiségeknél ezt gépekkel végzik, hiszen e mővelet gépesítése technikailag nem 

okoz különösebb nehézséget. A korszerő osztályozógépek általában rendelkeznek 

mosó-tisztító-szárító egységgel is, amelyek az osztályozás elıtt elvégzik a termény 

tisztítását. A mosáshoz mindig hideg vizet használnak, ezzel például salátaféléknél 

hozzájárulva a termény frissességének fenntartásához. A vizes termény azonban 

könnyen befülledhet, tönkremehet. Ezért a mosás után a terményeket célszerő 

leszárítani, mielıtt tárolásra vagy csomagolásra kerülnének. A hosszú távú tárolásra 

kerülı sárgarépát a betárolás elıtt például nem is szokták mosni, csak mechanikai 

eljárásokkal távolítják el a talajszennyezıdés nagy részét és a kitárolás után végeznek 

mosást. 

Válogatás, osztályozás 

Az áruvá készítés során a tisztítást a válogatás és az osztályozás követi. E két 

tevékenység szorosan egymáshoz kapcsolódik és általában egy mővelet során végezik el 

ıket. A válogatás célja, hogy az adott tételbıl kivegyük a még a minimum 

követelményeknek sem eleget tévı (beteg, sérült, méreten aluli) terményeket. A 

válogatást szinte mindig kézzel végzik, még a legmodernebb osztályozógépeknél is van 

egy olyan rész, ahol egy-két fı kézzel ki tudja emelni a durva minıségi hibás 

terményeket.  

Az osztályozás során pedig az így átválogatott tétel terményeibıl a szabvány 

elıírásainak megfelelıen egyöntető csoportokat képeznek. Az osztályozás alapja a 

minıség és a méret. Mivel egy csomagolási egységen belül az áru egyöntetősége 

alapkövetelmény, az osztályozás a mai piaci viszonyok között kulcsfontosságú 

tevékenység. Az osztályozás történhet kézzel és géppel is. Az osztályozógépek 

költséges berendezések, amelyek megvételét az egyéni termelık általában nem 

engedhetik meg maguknak. Ezért esetükben a kézi válogatásnak jelen pillanatban nincs 
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alternatívája. A kézi válogatás igen munkaigényes tevékenység, különösen válogató 

sablonok alkalmazása esetén. Ránézéssel, sablon nélkül történı válogatás esetén viszont 

nem lehet teljesíteni azt a legfeljebb 10 százalékos méreteltérést, amit a szabványok 

elıírnak. 

Csomagolás 

A csomagolás több célt is szolgál. Védi az áru minıségét és épségét, gátolja a 

párologtatást és egyes esetekben fagyvédelmet is nyújthat. Ezen kívül megkönnyíti az 

áru szállítását és elosztását. A csomagolás figyelem felkeltı és vásárlásra késztetı is 

lehet és nem utolsósorban a kötelezıen feltüntetendı információkat is a csomagoláson 

helyezik el. A csomagolóanyagokat többféle szempont szerint lehet csoportosítani. 

El szoktunk különíteni úgynevezett fogyasztói, valamint győjtı és szállítási 

csomagolást. A fogyasztói csomagolás a terméket a fogyasztóig kísérı, önmagában 

szállításra alkalmatlan csomagolás. A győjtı és szállítási csomagolás a nyilvántartást, 

raktározást, szállítást és állagmegırzést megkönnyítı, meghatározott mennyiségő 

csomagolt vagy csomagolatlan terméket nagyobb egységbe összefogó csomagolás. 

Aszerint, hogy hányszor kerülnek felhasználásra, elkülönítünk úgynevezett egyutas 

és többutas csomagolóanyagokat, vagy más szóval göngyölegeket. Az egyutas 

göngyölegeket csak egyszer használják fel, nem kerülnek vissza a termesztıhöz, a 

forgalmazóhoz. Természetébıl adódóan a fogyasztói csomagolás mindig egyutas. A 

többutas göngyölegeket újra és újra felhasználják, az elárusító helyekrıl (általában 

csere útján) újra és újra visszakerülnek a forgalmazóhoz és a termelıhöz. Az 

áruházláncok, felismerve hogy naponta milyen hatalmas mennyiségő szemét keletkezik 

náluk a csomagolóanyagokból, leginkább azt a megoldást kedvelik, ha egy többutas 

győjtıcsomagolásban vannak elhelyezve fogyasztói csomagolásban egységcsomagok, 

így náluk nem keletkezik sok szemét. 

Napjainkban a csomagolóeszközök rendkívül nagy választékban állnak 

rendelkezésre. Ez igaz mind anyagukra, méretükre és rendeltetésükre vonatkozóan is. A 

zöldségnövények csomagolására általában a következı eszközöket használják: 

tartályládák, rekeszek, ládák, dobozok, tálcák, zsákok, hálók, tasakok, zacskók, 

zsugorfóliák. 
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14.  A ZÖLDSÉGTERMESZTÉS SZABÁLYOZÁSA 

A zöldségtermesztés folyamata nem olyan részletesen szabályozott az Európai 

Unió (EU) és a hazai hatóságok rendeletei által, mint a mezıgazdaság más ágazatai. A 

zöldségtermesztésre nem vonatkoznak termıtáji, termesztıfelületi és termésmennyiségi 

korlátozások, az ipari paradicsom kivételével nincsenek kvóták, nincsenek támogatások 

és beviteli korlátozások. Mindössze öt zöldségnövény esetében létezik árukivonási 

támogatás (intervenció) és nyolc esetében van érvényben úgynevezett belépı árrendszer. 

A termesztés egyes részterületeire vonatkozóan ugyanakkor vannak olyan általános 

elıírások, amelyek a zöldségtermesztésre is vonatkoznak. EU-s csatlakozásunk kapcsán 

számos területen léptek életbe új szabályozások. 

Fajtahasználat szabályozása  

EU-s csatlakozásunk elıtt árutermesztés céljára csak azokat a fajtákat lehetett 

felhasználni, amelyeket az Országos Mezıgazdasági Minısítı Intézet (OMMI) 

fajtaelismerésben részesített és szerepeltek a nemzeti fajtajegyzékben. Csatlakozásunk 

óta viszont minden olyan fajta termeszthetı, amelyik az EU közös, évente kétszer 

frissített zöldség fajtajegyzékében szerepel. Ez tulajdonképpen a 25 nemzeti 

fajtajegyzék összesítése és jelenleg mintegy 18.000 fajta szerepel rajta, de a fajták nevén 

kívül egyéb, a termesztık számára fontos információt nem tartalmaz. E rengeteg fajta 

közül természetesen igen nehéz választani. Ebben segíthetné a termesztıket egy 

úgynevezett ajánlati fajtalista, amely cégérdekektıl függetlenül sorolná fel a hazai 

körülmények között sikeresen termeszthetı fajtákat és azok fontosabb jellemzıit. E lista 

megvalósításának módját illetıen jelenleg még komoly vita folyik. 

Szaporítóanyagok elıállítása és forgalmazása. 

A zöldségtermesztésben a vetımag, illetve a palánta minısége a termesztés sikerét 

alapvetıen meghatározó tényezı, éppen ezért bizalmi kérdés is. A termesztınek el kell 

hinnie, hogy az általa megvásárolt vetımag és palánta olyan fajtájú és minıségő, ahogy 

azt a forgalmazó állítja. Éppen ezért a zöldség szaporítóanyagok elıállítását és 

forgalmazását törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. EU-s csatlakozásunk kapcsán 

született meg az új szaporítóanyag törvény (2003/LII.) a növényfajták állami 

elismerésérıl, valamint a szaporítóanyagok elıállításáról és forgalomba hozataláról. E 

törvényhez természetesen számos minisztériumi rendelet kapcsolódik, melyek közül a 

18/2006. és az 50/2004. számú FVM rendelet szól a zöldség szaporítóanyagok 

elıállításáról és forgalomba hozataláról.  
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Forgalomba csak az OMMI, vagy a többi EU-s ország megfelelı intézménye által 

minısített és fémzárolt vetımag hozható. Az új törvény csak a minıségi 

követelményeknek megfelelt, illetve nem megfelelt kategóriákat ismer, már nincs I. és 

II. osztályú vetımag. A vetımag minısítését a fémzár igazolja. Amennyiben egy másik 

EU-s országban fémzárolt vetımag átcsomagolásra kerül, azt itthon újra fémzároltatni 

kell. 

Újdonságként jelentkezett a palánta (illetve vegetatív szaporítóanyag) 

forgalmazásának szabályozása. Ennek megfelelıen most már a kereskedelmi célú és 

mennyiségő (fajtánként 10.000 darabnál, vagy az egész üzemre vonatkozóan 150.000 

darabnál több) palánta elıállítására és forgalmazására is olyan szigorú szabályok 

vonatkoznak, mint a vetımagok esetében. Csak engedélyezett üzembıl származó, 

kellıen egynemő, megfelelı kísérı okmányokkal rendelkezı palántát szabad 

forgalmazni. A palánta elıállítási módjának és minıségének meg kell felelnie a zöldség 

szaporítóanyag rendeletnek és a növényegészségügyi elıírásoknak. A palántanevelı 

üzemek mőködését az OMMI engedélyezi és ellenırzi. 

Tápanyagutánpótlásra vonatkozó szabályozás 

Az EU úgynevezett nitrát rendelete (91/676/EGK) a nitrátérzékeny területeken 

általános érvényő, tehát a zöldségtermesztésre is vonatkozik. Ez az elıírás hazánkban 

elıször 2001-ben lépett hatályba a „Vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel 

szembeni védelmérıl” címő 49/2001 kormányrendelettel, amit az azonos címő 27/2006 

számú kormányrendelet egészített ki. A mindennapokban ezt a rendeletet inkább a „Jó 

mezıgazdasági gyakorlat” néven szokták említeni. Magyarország területének közel fele 

számít úgynevezett nitrát érzékeny területnek és a kormányrendelet melléklete tételesen 

felsorolja azt a közel 1800 települést, melyek közigazgatási határain belül ezt az elıírást 

be kell tartani.  

A rendeletek alapvetıen a szervestrágya kezelés, tárolás és kijuttatás kérdéseivel 

foglalkoznak, amik közül a zöldségtermesztést nyilvánvalóan csak a kijuttatással 

kapcsolatos rendelkezések érintik. A jó mezıgazdasági gyakorlat szerint évente 

hektáronként legfeljebb 170 kg nitrogénnek megfelelı szervestrágyát lehet kijuttatni. A 

megadott szorzószámok alapján ez marhatrágyából 34, sertéstrágyából 28, juhtrágyából 

24, vegyes trágyából 21, baromfitrágyából pedig 17 tonnányi mennyiséget jelent. A 

trágyát úgy kell kijuttatni, hogy az a növények számára a legjobban hasznosuljon. Ezért 

a szervestrágyát december 1. és február 15. között tilos a területre kiszórni. A tavaszi 

kijuttatás is csak homoktalajon engedélyezett. A talajra kiszórt szervestrágyát két héten 

belül be kell forgatni. A mőtrágyákra csak olyan korlátozás érvényes, hogy a betakarítás 
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után nem juttatható ki a szántóterületre gyorsan ható nitrogén trágya, kivéve a szalma 

maradványok gyors lebomlását célzó nitrogéntrágyázást. További rendelkezés, hogy 

ötévente kötelezı talajvizsgálatot végeztetni. Öntözni csak vízjogi engedély birtokában 

szabad és az öntözéssel nem szabad megvárni a talaj kiszáradását. Öntözéses 

gazdálkodás esetén a talajvizet ötévente kötelezı bevizsgáltatni. 

Zöldségfélék beltartalmára vonatkozó szabályozás 

A zöldségfélék élelmiszerek, ennek megfelelıen, az élelmiszertörvény 

(2003/LXXXII.) hatálya alá esnek. Ezért a bennük illetve felületükön elıforduló 

növényvédıszer maradékok és az emberi szervezetre ártalmas egyéb mesterséges és 

természetes anyagok maximálisan megengedhetı mértéke rendeletileg szabályozott. Az 

EU-s jogharmonizáció kapcsán a növényvédıszer maradék határértékek jelentısen 

lecsökkentek, csak az elmúlt másfél évben négy új FVM rendelet született e 

kérdéskörben, úgyhogy e téren célszerő a rendeleteket folyamatosan figyelemmel 

kísérni. A természetes eredető ártalmas anyagok körébıl a zöldségfélék esetében 

mindenféleképpen ki kell emelni a nitrátot, amelynek maximálisan megengedhetı 

mértékét a 194/97/EC számú Európa Bizottsági rendelet tartalmazza. E rendelet a friss 

saláta és spenót, a feldolgozott spenót és a bébi fızelékkonzervek esetében ad meg 

határértékeket. Az utóbbi termékkör esetében a nitrit-tartalomra is kitér. 

Frisspiaci zöldségszabványok  

Az Európai Unióban a frisspiaci zöldségek és gyümölcsök minıségi elıírásait 

korábbi szabványok felhasználásával egységesítették és 1996 óta ezeket az új 

szabványokat használják. Ezen elıírásokat Magyarország már az  

EU-s csatlakozás elıtt átvette és azok a Magyar Élelmiszerkönyv részét képezték. A 

csatlakozással e szabványok kikerültek az Élelmiszerkönyvbıl és önálló EU-s 

rendeletekként vannak érvényben. A frisspiaci zöldségértékesítést így jelenleg 23 önálló 

rendelet szabályozza 25 zöldségfajra kiterjedıen (a fejes- és a kelkáposztára, illetve a 

fejes- és az endívia salátára közös elıírások vonatkoznak.) Sajnálatos módon a 

szabványok nem fedik le a zöldségnövények teljes körét. A közös európai 

szabályozásból adódó furcsaság, hogy például van magyar nyelvő szabvány az 

articsókára, a halványító zellerre és a hajtatott cikóriára, de közben nincs elıírás a 

karalábéra, a gumós zellerre vagy éppen a hónapos retekre.  

A frisspiaci EU-s szabványok egyértelmő kulcsszava az egyöntetőség, egy 

csomagolási egységen belül az összes terménynek egyöntetőnek kell lennie. E 

szabványok részletesen leírják a termékek minıségével, megjelenésével és 

csomagolásával kapcsolatos követelményeket. Az egyre nagyobb kereskedelmi súllyal 
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rendelkezı multinacionális kereskedıláncok elsısorban ezeket a szabványokat tekintik 

mérvadónak. A szabvány érvényessége természetesen kiterjed a többi értékesítési 

csatornára is (pl. helyi kispiac, nagybani piac), de következetes alkalmazása azoknál 

még nem általános gyakorlat. 

A szabványok felépítése teljesen egységes, mindegyik hat azonos címő fejezetbıl áll. 

Az elsı a termék meghatározása, annak pontos leírása, hogy a szabvány mely fajra, 

azon belül annak mely termesztési vagy kereskedelmi típusaira vonatkozik. A második 

fejezet tárgya a minıségi elıírások. Ez két részre tagolódik, a minimum követelmények 

megadására és az egyes minıségi osztályok követelményeire. A minimum 

követelményeknek nem megfelelı termény nem tekinthetı árunak, csökkentett áron sem 

szabad forgalomba hozni. A minıség tekintetében az elıírások általában Extra, I. 

osztályú és II. osztályú árut különböztetnek meg. A szabványok az adott minıségi 

osztályban még megengedhetı minıségi hibák mértékét sorolják fel. A harmadik fejezet 

tartalmazza a méret elıírásokat. A termény méretét fajtól függıen annak tömege, 

átmérıje, hosszúsága vagy ezek kombinációja határozza meg. Általában rögzítve van 

egy minimális méret, amit minıségi osztálytól függetlenül minden terménynek 

teljesítenie kell. Ezután meg van adva, hogy milyen méretkategóriákat kell alkalmazni a 

méret szerinti osztályozásnál. Általános elv, hogy a méret szerinti osztályozás az Extra 

és az I. osztályú áru esetében kötelezı, alsóbb osztályban nem. A negyedik fejezet a 

megengedett eltérésekrıl rendelkezik. Az kerül meghatározásra, hogy egy adott 

minıségő és mérető áru hány száléknyit tartalmazhat alacsonyabb minıségő és más 

mérető kategóriából. Az ötödik fejezet a külsı megjelenés elıírásai. Itt tárgyalja a 

szabvány az egyöntetőséget, és a csomagolással kapcsolatos elıírásokat. Minden 

csomagolási egység tartalmának egyöntetőnek, azonos eredetőnek, fajtájúnak és 

minıségőnek kell lennie. A hatodik fejezet tárgya a jelölés elıírásai. Az kerül 

felsorolásra, hogy melyek azok az információk, amelyeket minden egyes csomagolási 

egységen olvashatóan és letörölhetetlenül jelölni kell. Ezen adatok pontos feltüntetése 

szükséges ahhoz, hogy az Európai Unióban árunak minısüljön egy frisspiaci 

zöldségtermék.  

A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy hazánkban vannak olyan esetek, 

amikor a hivatalos elıírásokkal párhuzamosan létezik egy amolyan íratlan szabvány is. 

Ezek akár a hivatalos szabványoknál részletesebbek és azoknál szigorúbbak is lehetnek, 

elsısorban a nagybani piacokon való értékesítés alapjául szolgálnak. Erre jó példa a 

töltenivaló paprika minıségi osztályokba sorolása, ami a napi gyakorlatban lényegesen 

eltér az EU-s rendeletben rögzítettektıl. 
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Termelıi Értékesítı Szövetkezetek  

A Termelıi Értékesítı Szövetkezet (TÉSZ) olyan a termelık (személyek vagy 

vállalkozások) által létrehozott szervezet, amelynek fı célja termékeik (zöldség és 

gyümölcs) termelésének megszervezése, közös áruvá készítése, tárolása és értékesítése. 

Más ágazatoktól eltérıen a zöldség-gyümölcs ágazatban a TÉSZ-ek az EU-s 

piacszabályozás szerves részét képzik. Egyszerően fogalmazva ebben az ágazatban a 

termelık zömében csak a TÉSZ-eken keresztül juthatnak mőködési és beruházási 

támogatásokhoz. A támogatás mértéke legfeljebb a tagok által a mőködési alapba 

befizetett hozzájárulás maximum 50%-a, de legfeljebb az értékesített termék értékének 

2,05%-a lehet. A TÉSZ-ek nemzeti szabályozásáról gyakorlatilag évente születik új 

FVM rendelet. 

A TÉSZ-eket általában egy-egy termesztıkörzet termelıi szervezik meg, zömében 

termékcsoportonként. A TÉSZ-nek csak termelı lehet a tagja. A szabályozás a TÉSZ-

ekkel kapcsolatban megkülönböztet elızetes és végleges elismerést. Elızetes 

elismerésben a minimum 8 taggal és évi 125 millió forint árbevétellel rendelkezı 

szövetkezetek részesülhetnek. A végleges elismerésre öt év múlva kerül sor, addigra 

minimum 15 taggal és évi 250 millió forintos bevétellel kell rendelkezni. A 

támogatások fogadásán túl a TÉSZ-ek nagy elınye, hogy a tagok terményeit egyesíti, és 

így folyamatosan tud nagy tömegő és egyöntető minıségő árut kínálni. Emiatt általában 

jóval nagyobb a kereskedelmi súlyuk, és jobbak a tárgyalási pozícióik, mint az egyéni 

termelıknek. Az alaptevékenységeken (áruvá készítés, értékesítés) kívül a TÉSZ-ek a 

termeléshez szükséges anyagok és eszközök beszerzésében is komoly szerepet 

játszhatnak, hiszen a nagyobb mennyiségek miatt alacsonyabb árakat tudnak elérni a 

forgalmazóknál, mint az egyéni termelık. 

Kvótarendszer  

A zöldségnövények közül kvóta jelenleg egyedül az ipari paradicsomra van 

érvényben. A csatlakozási tárgyalások során Magyarország számára 130.790 tonnás 

kvótát határoztak meg. A kvótán belüli mennyiségre tonnáként 34,5 Euró támogatás jár, 

amelyet a TÉSZ-en keresztül a termelıknek kell kifizetni. A támogatás kizárólag a 

TÉSZ és a jóváhagyott feldolgozó üzem közötti, rendeletben szabályozott tartalmú 

szerzıdés alapján vehetı igénybe. A nemzeti kvóta túllépését az ipari paradicsom 

esetében az EU nem bünteti. A csatlakozás óta eltelt két évben hazánk messze nem 

használta ki a rendelkezésre álló kvótáját, és ha ez a helyzet továbbra is fennmarad, 

akkor csökkenteni fogják azt. 
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Intervenciós felvásárlási támogatás  

Az intervenció célja az, hogy amennyiben adott évben a termés mennyisége túl nagy 

és így a piacon nem értékesíthetı, akkor az árut a piacról kivonja és közben a termelı 

számára korlátozott mértékő támogatást nyújtson. A kivonási ár alacsony szintő, még a 

termelési költségeket sem igen fedezi. A zöldségfélék közül intervenciós ár létezik a 

paradicsom (4,8 Euró cent/kg), a tojásgyümölcs (3,9 cent/kg), a karfiol (7,1 cent/kg), a 

görögdinnye (4 cent/kg) és a sárgadinnye esetében (4 cent/kg). Az árukivonás a TÉSZ-

ek hatáskörébe tartozik, egyéni termelık csak a TÉSZ-en keresztül részesülhetnek 

intervenciós kifizetésekben. A TÉSZ más termékeknél is adhat a tagjainak ilyen 

támogatást, de csak a mőködési alap legfeljebb 30%-ának mértékében. Az intervenciós 

felvásárlási támogatás mértéke a TÉSZ forgalmának legfeljebb 10%-a lehet. A kivont 

mennyiségrıl és a kivonás idıszakáról a TÉSZ dönt. A kivont árunak a csomagolás 

kivételével meg kell felelnie az érvényes minıségi elıírásoknak. A kivont áru 

felhasználható jótékonysági célokra, továbbá takarmányozásra, ipari alkohol 

elıállítására, illetve a feldolgozóiparban. Az ilyen módokon fel nem használt 

terményeket meg kell semmisíteni. 

Belépı árrendszer  

Az EU saját termelıinek védelmében az EU-n kívüli országokból érkezı termékekre 

nemcsak vámot (5-20%) vet ki, hanem az EU-ban nagy mennyiségben termelt 

termékekre meghatározott idıszakokban belépı árrendszert is érvényesít. A belépı 

árnál olcsóbban importált termékekre kiegészítı vámot kell fizetni. A zöldségfélék 

közül az articsóka, a cukkini, a görögdinnye, a karfiol, a paradicsom, a sárgadinnye, a 

tojásgyümölcs és az uborka számára létezik belépési ár.  
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15. FÜGGELÉK 
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Család1 Tudományos név2,1 Magyar név3 Angol név1 Német név4 Géncentrum1,3 Életforma Fogyasztott rész 

Tetragoniaceae Tetragonia tetragonoides új-zélandi spenót 
New-Zealand 
spinach 

Neuseeländer 
Spinat 

Új-Zéland egyéves levéllemez 

Portulacaceae Portulaca oleraceae portuláka purslane Portulak Közép-Ázsia egyéves hajtás 
Atriplex hortensis kerti laboda orach Gartenmelde India egyéves levéllemez 
Beta vulgaris var. vulgaris mángold swiss chard Mangol Mediterráneum kétéves levélnyél és/vagy levéllemez 
Beta vulgaris var. conditiva cékla table beet Rote Bete Mediterráneum kétéves répatest 

Chenopodiaceae 

Spinacia oleracea spenót spinach Spinat Közép-Ázsia egyéves levéllemez 
Rheum rhaponticum rebarbara rhubarb Rhabarber Mediterráneum évelı levélnyél Polygonaceae 

Rumex acetosa sóska garden sorrel 
Gartensauer-
ampfer 

Eurázsia évelı levéllemez 

Citrullus lanatus görögdinnye watermelon Wassermelone Etiópia egyéves kabaktermés 
Cucumis melo sárgadinnye muskmelon Zuckermelone Közép-Ázsia  egyéves kabaktermés 
Cucumis sativus  uborka cucumber Gurke Közép-Kína, India egyéves kabaktermés 
Cucurbita maxima sütıtök pumpkin Riesenkürbis andesi régió egyéves kabaktermés 

spárgatök squash, Kürbis 

Cucurbitaceae 

Cucurbita pepo 
cukkini zucchini Zucchini 

Közép-Amerika egyéves kabaktermés 

Armoracia rusticana torma horseradish Meerrettich Dél-Kelet-Európa évelı függıleges helyzető rizóma 
leveleskel collard Brassica oleracea convar. 

acephala var. sabellica fodroskel kale 
Grünkohl Mediterráneum kétéves levéllemez 

Brassica oleracea convar. botrytis 
var. botrytis 

karfiol cauliflower Blumenkohl Mediterráneum egyéves elhúsosodott virágzat kezdemény 

Brassica oleracea convar. botrytis 
var. cymosa 

brokkoli sprouting broccoli Brokkoli Mediterráneum egyéves elhúsosodott virágzat kezdemény 

Brassica oleracea convar. oleracea 
var. gemmifera 

bimbóskel brussels sprouts Rosenkohl Mediterráneum kétéves oldalrügy 

Brassica oleracea convar. oleracea 
var. sabauda 

kelkáposzta savoy cabbage Wirsing Mediterráneum kétéves óriás rügy 

Brassica oleracea convar. oleracea 
var. alba 

fejes káposzta cabbage Weißkohl Mediterráneum kétéves óriás rügy 

Brassica oleracea convar. oleracea 
var. rubra 

vöröskáposzta cabbage Rotkohl Mediterráneum kétéves óriás rügy 

Brassica oleracea convar. 
acephala var. gongyloides 

karalábé kohlrabi Kohlrabi Mediterráneum kétéves szárgumó 

Brassica pekinensis kínai kel chinese cabbage Chinakohl Közép-Kína egyéves óriás rügy 
Brassica rapa subsp. chinensis bordáskel pak choi Pak Choi Közép-Kína egyéves levélrozetta 
Brassica rapa var. rapa étkezési répa turnip Speiserübe Mediterráneum kétéves répatest 
Lepidium sativum kerti zsázsa garden cress Gartenkresse Etiópia egyéves csíranövény 

hónapos retek radish Radieschen szik alatti szár 

Brassicaceae 

Raphanus sativus 
nyári és téli retek radish Rettiche 

Közép-Kína egyéves 
répatest 

Malvaceae Abelmoschus esculentus okra okra Okra Etiópia egyéves éretlen toktermés 
Fabaceae Arachis hypogea földimogyoró peanut Erdnuß Dél-Amerika egyéves mag 
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Család1 Tudományos név2,1 Magyar név3 Angol név1 Német név4 Géncentrum1,3 Életforma Fogyasztott rész 
Phaseolus coccineus tőzbab scarlet runner bean Feuerbohne Közép-Amerika egyéves mag 

zöldbab snap bean Grüne Bohne éretlen hüvelytermés 
Phaseolus vulgaris 

kifejtı bab common bean Stangenbohne 
Közép-Amerika, 
andesi régió 

egyéves 
mag 

Pisum sativum  zöldborsó garden pea Erbse 
Közép-Ázsia, 
Mediterráneum 

egyéves mag / éretlen hüvelytermés 

Fabaceae 

Vicia faba lóbab broad bean Dicke Bohne Közép-Ázsia egyéves mag 
Anthriscus cerefolium turbolya salad chervil Gartenkerbel Mediterráneum egyéves levél 

gumós zeller celeriac Knollensellerie gyökgumó 
Apium graveolens 

halványító zeller celery Bleichsellerie 
Mediterráneum kétéves 

levélnyél 
Daucus carota  sárgarépa carrot Möhre Közép-Ázsia kétéves karógyökér 
Foeniculum vulgare gumós kömény florence fennel Gemüsefenchel Mediterráneum évelı levélnyelek elhúsosodott alapja 
Pastinaca sativa pasztinák parsnip Pastinake Mediterráneum kétéves karógyökér 

Apiaceae 

Petroselinum crispum petrezselyem parsley Petersilie Mediterráneum kétéves karógyökér / levél 
Valerianaceae Valerianella locusta mezei saláta corn salad Feldsalat Mediterráneum egyéves levélrozetta 

étkezési paprika Gemüsepaprika 
Capsicum annuum 

főszerpaprika 
pepper, capsicum 

Gewürzpaprika 
andesi régió, Közép-
Amerika egyéves bogyótermés 

Lycopersicon lycopersicum paradicsom tomato Tomate andesi régió egyéves bogyótermés 
Solanum melongena tojásgyümölcs eggplant Aubergine India egyéves bogyótermés 

Solanaceae 

Solanum tuberosum burgonya white potato Speisekartoffel Andesi régió, Chile egyéves gumó 
Cichorium endivia endívia endive Endivie Mediterráneum egy- vagy 

kétéves 
levélrozetta 

chicory Fleischkraut levélrozetta 
Cichorium intybus cikória  

witloof Chicorée 
Mediterráneum évelı 

etiolált hajtáskezdemény 
Cynara cardunculus kárdi cardoon Cardy Mediterráneum évelı levélnyél 
Cynara scolymus articsóka globe artichoke Artischocke Mediterráneum évelı elhúsosodott virágzat kezdemény 
Lactuca sativa saláta lettuce Salat Mediterráneum egyéves levélrozetta 

Asteraceae 

Scorzonera hispanica feketegyökér scorzonera Schwarzwurzel Dél-Európa évelı karógyökér 
Liliaceae Asparagus officinalis spárga asparagus Spargel Mediterráneum évelı hajtáskezdemény 

Allium ascalonicum salottahagyma shalott Schalotte Mediterráneum évelı hagyma 
Allium cepa vöröshagyma onion Speisezwiebel Közép-Ázsia évelı hagyma 

Allium fistulosum téli sarjadékhagyma 
japanese bunching 
onion 

Winterzwiebel Közép-Ázsia évelı elhúsosodott levélalap 

Allium porrum póréhagyma leek Porree Mediterráneum évelı elhúsosodott levélalap 
Allium sativum fokhagyma garlic Knoblauch Közép-Ázsia évelı hagyma 

Alliaceae 

Allium schoenoprasum metélıhagyma chives Schnittlauch Mediterráneum évelı levél 

Zea mays convar. saccharata csemegekukorica sweetcorn Zuckermais 
Közép-Amerika, 
andesi régió 

egyéves éretlen szemtermés 
Poaceae 

Zea mays convar. microsperma pattogatni való 
kukorica 

popcorn 
Perlmais Közép-Amerika, 

andsei régió 
egyéves érett szemtermés 
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