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AZ ÉTKEZÉSI PAPRIKA, ÉS KORSZERŰ HAJTATOTT 

TERMESZTÉSÉNEK SZAKMAI ALAPJAI 

 
1. AZ ÉTKEZÉSI PAPRIKA ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Származása, elterjedése 

A paprika az Amerikai kontinensről származik, ahol nagyon sok faj és változat található a 

mai napig is, egyrészt vadon termő növényként. A paprika Európába 1494-ben került be, azóta 

ismert, de a fűszerpaprika volt kezdetben népszerű. A Kárpát-medencében a bolgár kertészek 

terjesztették el, maguk is népszerűsítették a 19. századtól. Az étkezési paprika típusok később 

váltak népszerűvé és fokozatosan kerültek be a termesztésbe. Különböző országokban 

különböző mértékben és rendkívüli változatossággal jellemzők. A világon szinte mindenhol 

ismert zöldségnövény, de a termelés mértéke és színvonala is nagyon eltérő. Legnagyobb 

termelők Kína és Nigéria. A legmagasabb technológiai színvonalat pedig Hollandia és 

Olaszország képviselik. 

 

Táplálkozási jelentősége 

Népszerű, értékes táplálék, melyet nagyon sok formában fogyasztunk frissen és feldolgozott 

formában is. Frissen fogyasztva jelentős primőr zöldség, majd folyamatosan friss zöldségként 

és salátaként jelentős. Számtalan étel tartozéka, kiegészítője, ízesítője valamilyen paprika féle.  

Alapvetően elkülönül a csípős és csípmentes, tehát az édes paprikák kereslete. Frissen és 

ételekben is eltérő a két alaptípus felhasználási népszerűsége. A világban is jellemzőek egyes 

országok, ahol kiemelt a csípős fajták népszerűsége (Mexikó, Távol-Kelet, stb.), de legtöbb 

területen vegyesen fordul elő. 

Étkezési szempontból számos beltartalmi összetevője jelentős. Kiemelhető ezek sorából is a 

C-vitamin, amelyet igen eltérő mennyiségben tartalmaznak az egyes fajták, de átlagosa 200 

mg/100 g található meg bennük. Nagyon kedvező a P-vitamin, B-vitaminok, folsav tartalom is 

és a piros paprikákban megtalálható karotin is. Élettani szempontból az antioxidáns C-vitamin 

és karotin és egyéb vitaminok mindenképpen kiemelhetők. 

Energia, rost, és fehérje tartalma alacsony. 
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2. RENDSZERTANI HELYE, NÖVÉNYTANI JELLEMZŐI 

Az étkezési paprika is a burgonyafélék családjába tartozik, mint a paradicsom és burgonya 

is. A paprika nemzetségben közel 30 paprikafaj van, melyek Közép és Dél-Amerikában honos 

vad fajok. A közép európai térségben termesztett paprika fajták mind a Capsicum annum fajba 

tartoznak. De ebben változatos fajták és fajhibridek hosszú sora termesztett.  

A termesztett fajták sora rendkívül változatos minden szempontból. Növekedési típusuk, 

habitusuk, bogyói színe, alja, mérete, de tűrőképességük, igényük, érzékenységük is nagyon 

széles skálát mutat.  

 

A termesztett paprikák egyéves, fásodó szárú, kétszikű növények: 

Gyökérzetük természetes növekedéssel, a jellegzetes karógyökérrel alakul egyenletesen 

elágazó oldalgyökerekkel. Termesztésben az ültetéssel megsérülő főgyökér helyett egyenrangú 

oldalgyökerek képződnek. A gyökérrendszerre általában érvényes, hogy sekélyen helyezkedik 

el és érzékeny. Jó körülmények estén, lazább talajon a gyökérrendszer nagysága méteres is 

lehet. 

Hajtásrendszere az első termésig elágazás nélküli, majd két ágat nevel. Az ágak 

növekedése folyamatos, vagy csokros, azaz determinált.  

Levele egyszerű, ép szélű, nyeles.  A lemez lehet kerek, vagy ovális és hegyesedő. Színe a 

zöld több árnyalatával jellemző. Mennyisége a szár tömeggel együtt folytonnövő fajtáknál 

megegyezik az előállított termés tömegével, míg determinált fajtáknál a termés tömege sokkal 

nagyobb, akár négyszerese is lehet. 

Virága fehér gyengén krémszínű 5 szirommal fejlődő kétivarú, melyben a porzók száma is 

5. Beporzása döntően önbeporzás, de idegen beporzás és rovaros egyaránt előfordul kisebb 

arányban.  

Termése rekeszes bogyó, melyben a magvak a kocsány koronán, csumán és ereken 

helyezkednek el. Az erek tartalmazzák a csípősséget adó kapszaicint termelő mirigyeket. 

Falának vastagsága, alakja és színe rendkívül változatos. A bogyó a kocsányon fejlődi ki, mely 

csüngő és felálló lehet. 
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3. A PAPRIKA ÖKOLÓGIAI IGÉNYE  

Fényigénye: 

5.000 lux és 13-14 óra világosság, tehát a fényigényes növények közé tartozik. Korai, illetve 

téli hajtatásban a kisebb fényre is kötő fajták ellenére is ez a tényező volt a meghatározó. A 

fajták genetikai alapadottságán túl a tenyészidő hosszát is befolyásolja. Fényigényük alatt a 

tenyészidő nyúlik és a termésképzés is elmarad. 

A fényigényt tehát a vetésidőnél feltétlenül figyelembe kell venni az adott fajta tenyészidő 

hosszának alakulásában. A fényviszonyok a koraiság, tehát az első szedhető termések 

kialakulása szempontjából is döntő. 

A fény pótlása napjainkban már csak költségfüggvény, hiszen már rendelkezésre állnak 

speciális, korszerű lehetőségek, műszaki megoldások energiatakarékos növénylámpákkal. 

 

Hőigénye: 

A termesztés nagyobb ideje alatt 25 oC. Az egyes termesztési szakaszokban azonban ±5(7)oC 

eltérés optimális, ami szabályozott hőmérsékletet jelent. Ennek szerepe meghatározó az élettani 

folyamatok szempontjából, így a termesztés sikerének szempontjából is. 

A jellemző hőmérsékleti optimumok egyes fejlődési stádiumokban: 

 Csírázáskor- 30-32 oC, talajban is 

 Szikleveles – 20-22 oC légtér, 25 oC talaj 

 Gyökerezés alatt- 25 oC, talajban is 

 Első kötéseknél – 20-22 oC talajban is. 

A paprika szélsőségek miatti érzékenységére jellemző, hogy 35 oC felett nem köt, lehűléskor 

pedig akár az egész fejlődését is befolyásoló stressz kár következik be. A lehűlésre különösen 

érzékeny a gyökérrendszer, tehát a korai hajtatásban közvetlenül kútból, felszíni vízből történő 

öntözés súlyos következményekkel járhat. 

 

Vízigénye: 

Intenzív termesztésben nagy. A nedvességet egyenletesen igényli, hajtatásban 70-80 % 

vízkapacitás kell a gyökérzónában a zavartalan gyökérfejlődéshez, tápanyag és 

vízforgalomhoz. 

A tenyészidőre vonatkozóan számokban ez azt jelenti, hogy egy kilogramm szárazanyag 

előállításához elpárologtatott víz mennyisége 300 liter körüli. Ezt a tényezőt hívjuk 

transpirációs együtthatónak. 
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Termesztésben azonban a teljes vízfelhasználás érdekes, tehát a talaj és növény 

„fogyasztása” együtt, azaz a növény párologtatása és a talaj párolgása együtt, amit 

vízfogyasztási együtthatónak nevezünk. A paprikánál ennek értéke egységnyi nyers tömeg 

előállításához 80-100 körüli.  

A vízfogyasztás nagyon szoros összefüggésben van a hőmérséklettel. A vízigénytől függően 

a különböző fajták 5-7 oC hő összegre igényelnek 1 liter/m2, tehát 1 mm csapadékot, vagy 

öntözést. Hajtatásban hosszú kultúrát figyelembe véve tehát legalább 650-750 mm öntözésre 

van szükség. 

A vízpótlás minőségét jelenti az egyenletes ellátás. A paprika túlöntözésre nagyon érzékeny. 

A hosszabb átmeneti levegőtlenség miatt is gyökérfulladás következik be. Ha ez rendszeresen 

előfordul, az állomány először túlzottan erősen növekszik, majd legyengül, kivilágosodik, a 

termés minősége leromlik, a kötéseket elrúgja. Túlzottan vegetatív, betegségre fogékony, 

érzékeny állomány alakul ki. 

 

Páratartalom: 

 A levegő nedvessége, melynek szintén nagy szerepe és ezzel jelentősége van a tápanyag és 

víz forgalomban, terméskötődésben.  

A relatív páratartalom 80-90 % körül optimális, tehát reggel feltétlenül csökkenteni, tehát 

szellőztetni, erős felmelegedéskor pedig emelni, tehát párásítani kellene. 

 

Tápanyag igénye: 

A teljes tenyészidőben nagy, ami egyenletesen emelkedik a terhelés függvényében. 

Hajtatásban 5-30 kg/m2 termés és ennyi lombnak kell felépülnie vízzel és tápanyaggal, amihez 

átlagosan szükség van: 

N 20-90 g/m2, P2O5 12-50 g/m2, K2O 35-150 g/m2, MgO 3-13 g/m2, CaO 15-75 g/m2 

hatóanyagra, valamint a teljes mikroelem sorra. A tápelemek élettani szerepére, 

termesztéstechnológiai vonatkozásaira a komplett tápanyagellátás fejezetben lesz szó. 

A növények tápanyag fogyasztásának függvényében célszerű a talaj tápanyag töménységét 

állandó szinten tartani folyamatos komplett tápanyag ellátással.  Ezt legjobban tápoldatozással 

végezhetjük el, ahol a víz és tápanyag ellátás szabályozott és irányított. 
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4. A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A FEJLŐDÉSRE, A VEGETATÍV-

GENERATÍV EGYENSÚLY 

A termesztés környezeti tényezőinek hatásai, kölcsönhatásai 

A termesztés környezeti tényezői bonyolult kölcsönhatásban együtt és egyszerre 

befolyásolják az életfolyamatokat.  

A környezeti tényezők hatásának ismerete a termesztés szempontjából alapvető, hiszen a 

tenyészidő minden fázisában az optimális feltételrendszer biztosítása a célunk. Ugyanakkor 

valamilyen változásnál ismernünk kell a tennivalókat, hogy a fejlődést a legrövidebb időn belül 

korrigálni tudjuk. 

A kutatások nagyrészt feltárták a kölcsönhatások lényeges elemeit, és törvényszerűségeit, 

melyek a kölcsönhatások törvényeiben fogalmazódtak meg. A környezeti tényezők hatásainak 

törvényeiről fontosságuk miatt a következő külön fejezet foglalkozik.  

Az egyes tényezők hatása tehát soha nem önmagában, hanem egy rendszerben érvényesül, 

az alábbi táblázatban foglaltak szerint (1. táblázat).  

1. táblázat: A paprika környezeti tényezőinek összefüggése, hajtatott termesztésben 

Fénylux 
Levegő hőmérséklete 

nappal;C 

Víz és tápanyagigény, 

párologtatás 

CO2 szint; 

mg/l (ppm) 

5000 alatt 16-19 alacsony 300 

5 000 - 10 000 19-21 közepes 400 

10 000 – 20 000 21-24 nagy 600 

20 000 – 30 000 23-27 igen nagy 800 

30 000 felett 25-30 (35-ig) igen nagy 1000 

 

A klimatikus tényezők összefüggéseinek, és kölcsönhatásainak jellemzésére nagyon jó 

összeállítás készült, és látható a következő táblázatban, melyben a hajtatási feltételek találhatók 

melegigényes növényekre vonatkozóan. 

A táblázatból jól látható, hogy a feltételrendszer alapja a fotoszintézist meghatározó fény 

mennyisége. Sajnos sok hajtató kertész feledkezik meg erről a tényről, pedig a fényhiány 

semelyik más tényezővel nem pótolható! Hiába fűtünk, adunk több tápanyagot, vizet, a borult 

idő miatt lelassult növekedést, vagy érést érdemben nem igen serkenthetjük. Ugyanakkor a 

felesleges próbálkozások egyéb élettani zavarokkal jól látható, felismerhető károkat okoznak. 

A környezeti tényezők hatásainak minimum törvénye (Liebig) 
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A környezetei tényezők a növényre sohasem külön-külön, hanem egyszerre hatnak. Ezek a 

tényezők nem csak a növényre, hanem egymásra is hatással vannak.  Az eredményes 

termesztéshez ezeket a tényezőket feltétlenül ismerni kell, és figyelembe venni! 

Az eredeti megállapítás a tápelemek viszonylagos ellátottságára vonatkozott. Azaz, amely 

tápelemből a növény szükségletéhez a legkevesebbet kapja, az határozza meg a 

terméseredményt. Hiába vannak mások luxus szinten, hiszen egyik sem pótolja a másikat! A 

továbbfejlesztés a környezet más elemeire vetítette tovább a megállapítást. Tehát az a tényező 

határozza meg a termésmennyiséget, minőséget, amely az optimumhoz viszonyítva legkisebb 

mennyiségben adott. Szintén továbbfejlesztésként állapították meg, hogy ha több tényező 

minimumban van a hatásuk össze is adódhat.  

Liebig-törvénye már több mint 100 éves ismert, melyet minimum-törvényként használunk. 

Napjainkban már a továbbfejlesztett változata van a köztudatban és kádelméletként is említik 

(1. ábra).  

1. ábra: Liebig minimum-törvénye, továbbfejlesztve, a termesztési tényezőkről (Kádelmélet) 

 

A minimum-törvény kevés a termesztési tényezők kapcsolatának teljes leírásához, hiszen ha 

egy tényező túlzott mértékben van jelen (hő, víz, stb.) ugyanúgy terméscsökkentő hatású, 

mintha kevés lenne. A maximum-törvény az egyes tényezők túlzott mértékének káros hatását 

fogalmazta meg, ami termesztési szempontból hasonlóan fontos. A gyakorlat számára jól 

átláthatóan a maximum- törvényt a csökkenő hatékonyság, illetve mindhármat az optimum 

törvény foglalja össze. 
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A telítettség, csökkenő hatékonyság törvénye 

A csökkenő hatékonyság, telítettség törvénye azt mondja ki, hogy az egyes tényezők (víz, 

tápanyag, hő, stb.) mennyiségének növelése csak egy határig növeli a termést. Ugyanígy a 

költségek szintjére is igaz mindez. Ugyan a hozam, termésmennyiség még emelkedhet, tehát 

nő a bevétel, de már több lesz a költség, tehát gazdaságtalan a folyamat (2. ábra). 

2. ábra: Az egyes tápelemek csökkenő hatékonyság görbéi (MITSCHERLICH) 

 

A környezeti tényezők optimum törvénye 

A termesztés szempontjából legátfogóbb, legérthetőbb az optimum-törvény, mely Hellniegel 

és Wolny munkája. Ez a törvény minden élettényezőre, mindenkor érvényes a termesztés során 

(3. ábra).  

Minden élettényező minimuma és maximuma abszolút értelemben a növény pusztulását 

jelenti (A és B pontok). A tényezők növekedése növekvő élettevékenységet, növekvő termést 

ad, közel arányosan (C szakasz). 

Az optimum pont, amikor legnagyobb a termés, a hozam, a növekedés, stb. Miután nagyon 

nehéz optimumként egy határozott értéket mondani, mindig egy tartományt, pH 6,5-7,5 vagy 

22 + 5 C hőmérséklet egy növény optimuma (D szakasz). 
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3. ábra: Az élettényezők, környezeti tényezők optimum törvénye (HELLNIEGEL és WOLNY) 

 

Az egyes tényezők kis mértékkel az optimum felett tartását nevezzük luxus ellátásnak. Ez 

gyakran jó, hiszen túlbiztosítást jelent, de csak intenzív termesztési feltételek esetén 

gazdaságos. A kimondottan intenzív technológiákban, hajtatásban, intenzív szabadföldi 

termesztésben használjuk ki ezt a lehetőséget, mert csaknem minden tényezőt optimum szinten 

igyekszünk biztosítani és olyan biológiai alapok, fajták vannak, melyek képesek az 

eredménnyel visszaadni ezt a luxus ráfordítást. A túladagolás természetesen bármely 

tényezőnél csökkenő élettevékenységet, csökkenő termést eredményez, legyen a hő, só szint, 

vízmennyiség, stb. (E szakasz). 

 

A környezeti tényezők együttes hatásának törvényszerűsége a fejlődésre, a vegetatív-

generatív egyensúlyra 

A kölcsönhatások nagyon fontos jellemzői az egyes tényezőknek. A kölcsönhatások esetén 

azt kell figyelembe vennünk, hogy adott tényezők változása hogyan befolyásolja a 

végeredményt. Ugyanis a különböző hatások egymást felerősíthetik, csillapíthatják és lehetnek 

egymással szemben közömbösek is. A kölcsönhatások tehát az egyes tényezők abszolút 

értékénél fontosabbak, mert önmagában egy-egy tényező egészen más kockázatot nem jelent, 

ugyanakkor együttesen már jelentős hatást fejtenek ki (2. táblázat).  
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2. táblázat: Környezeti tényezők hatása a vegetatív és generatív fejlődésre 

vegetatív hatást 

erősíti, ha 

Az alábbi 

környezeti tényező 

generatív hatást 

erősíti, ha 

kevés fény sok 

rövid világítási idő hosszú 

magas hő alacsony 

magas páratartalom alacsony 

folyamatos gyökérfejlődés megszakított 

kicsi terhelés nagy 

folytonnövő fajtatípus determinált 

sűrű térállás ritka 

sok víz kevés 

alacsony EC magas 

sok nitrogén kevés 

kevés foszfor-kálium sok 

 

Különösen jól összefoglalható a kölcsönhatások rendszere a környezeti tényezők 

növekedésre és fejlődésre gyakorolt hatásában, a vegetatív - generatív egyensúly 

szabályozásával kapcsolatban. A termesztési környezet szabályozásánál alapvető a hatások- 

kölcsönhatások ismerete. Különösen az intenzív termesztési feltételek során, hajtatásban, 

öntözött, tápoldatos szabadföldi termesztésben kiemelten fontos, hiszen több tényező 

szabályozásával tudjuk irányítani a növényeket. Ugyanakkor a szélsőséges környezeti hatások 

miatt élettani zavarok lépnek fel, melyek gyakran azonosítható elváltozásokat, tüneteket 

okoznak (3. táblázat). 

A vegetatív-generatív fejlődés szabályozásában befolyásoló tényezőket együttesen kell 

figyelembe venni. Vegetatív, azaz növekedési túlsúly esetén nem elegendő csökkenteni a N 

adagolást! Kevesebb víz, magasabb EC, alacsonyabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet 

is kell. Ugyanígy a túlzott generatív jelleg, azaz a túlzott terhelés és növekedés leállás esetén a 

környezeti tényezőket összehangolva kell módosítani. 
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Szabadföldön kevésbé szembetűnő a folyamat, pedig ugyanolyan jelentőségű, mint 

hajtatásban. Ezért például az öntözés, tápoldatozás folyamatának gondos tervezésével, 

kivitelezésével, okszerű módosításokkal, a környezeti tényezők függvényében kell a 

növekedés-fejlődés folyamatát irányítani. 

A környezeti tényezők élettani hatása tehát gyakran jelentkezik elváltozásokkal, tünetekkel. 

Ezek felismerése, mely nagy körültekintést igényel, segítséget nyújt a változtatáshoz, hiszen 

nagyon fontos eligazodnunk az élettani (tápanyag, fény, víz, hő, stb.) és növény egészségügyi 

problémákkal összefüggő tünetek között. 

3. táblázat: A paprika nem fertőző okokra, környezeti tényezőkre visszavezethető tünetei az 

egyes növényrészeken (BERGMANN, 1979 nyomán) 

Tünet, jelenség, mely a 

gyökérzeten jelentkezik 
A közvetlen, vagy közvetett ok 

Ritka, gyengén elágazó Levegőtlen, kötött, hideg talaj 

Kevésbé elágazó, vöröses P hiány, hideg talaj 

Nyálkásan elhal, gyökércsúcs 

barna 
Ca hiány 

Csúcsa nyálkás, elhal, kevés 

oldalgyökér 
Mg, K hiány 

Gyér gyökérképződés Mn hiány 

Szálas, hosszú, fehér, gyengén 

elágazó 
N hiány 

Rozsdabarna felület, egészséges 

belső 

Só kártétel, műtrágya perzselés, 

friss szerves trágya ammónia 

perzselése 

Barna, nyálkás, rothadt Túlöntözés, pangó talajvíz 

Ráncos, töppedt 
Kiszáradás, súlyos vízhiány, 

túlmelegedett talaj 
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Tünet, jelenség, mely az egész 

növényen jelentkezik 
A közvetlen, vagy közvetett ok 

Gyengébben növekszik 
Alacsony tápanyagszint, kevés a hőmérséklet + víz + fény, 

erős P és N hiány 

Merevebb tartású N, S hiány 

Színtelen, fénytelen Vízhiány 

Sárgul Szalma, szerves trágya N elvonása, N hiány, S hiány 

Általános tápanyaghiány, 

délben hervad 
Gyökérpusztulás, fonálféreg, rágók kártétele, Cu hiány 

Felnyurgult, buja, vegetatív 
N túladagolás, P + K + fény kevés, öntözővíz sok, 

páratartalom és a hőmérséklet magas 

Zömök, íz közei rövidebbek, 

erősen virágzik és köt, termés 

apróbb 

Sok fény, kevés víz, magas a K és P aránya, kevesebb N, 

alacsony páratartalom 

Felső rész erősebb zöld, 

fodrosodik a levél 
Kevés öntözés és magas sótartalom, K túltrágyázás 

Alulról kopaszodik P hiány, hideg talaj P felvételt gátolja, erős N hiány 

A szár vékony Erős P hiány, N hiány, magas só 

Lankad, hervad Erős Cu hiány, K hiány, víz-hiány, túl meleg, túl magas EC 

A növény tartása merev, a szár 

könnyen törik. 
P hiány, N hiány 

Palántanyúlás 
Kevés fény, sok víz, kevés tápanyag, N túladagolás, magas 

hőmérséklet 
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Tünet, jelenség, mely a 

levéllemezen jelentkezik 
A közvetlen, vagy közvetett ok 

Érközei foltokban sárgulnak 
Alsó és középső levéllemezen a csúcstól induló: K hiány; 

nyéltől, középről induló: Mg hiány 

Finomabb érközi sárgulás, 

csúcssárgulás 

Fiatal leveleken: Fe és Mn hiány, 

hajtáscsúcson: Fe hiánya, P túladagolása 

Fehéres érközi kivilágosodás Mn hiánya, túlöntözés, tömődött, levegőtlen talaj 

Világos, sárgul a levélszélektől, 

majd lehull 

Idősebb levél: N hiány 

Fiatal levél: S hiány (nem hull le) 

Apró marad Zn hiány 

Levélszél sárgul Idősebb: N, Ca, K hiány 

Levélfonák sötétzöld, majd 

szürkés-kékes, vörösbarna, lehull 
Erős P hiány 

Pontszerű elhalások Mn hiány, Ca 

Levélszél elhalás Erős N, K, Ca hiány 

Elhaló foltok Erős S hiány, napégés, szélverés, Zn hiány, Ca hiány 

Erek sárgulnak Idős levélen: N hiány 

Erek barnulnak, levél színe felé 

kanalasodik 
B hiánya 

Fonák felé kanalasodik Ca, B, Mo hiány 

Fiatal levél merev, fonák felé 

kanalasodó, sárga mozaikos 
S hiány 

Fiatal levél merev, törékeny, 

kemény 
B hiány 

Fiatal levél merev, elöregszik a 

levéllemez 
Erős sugárzás, kevés N és pára-tartalom alacsony, S hiány 

Érközi lilás, narancsvörös 

elszíneződés 
Erős Mg hiány 
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Tünet, jelenség, mely a 

hajtáscsúcson, termésen jelentkezik 
A közvetlen, vagy közvetett ok 

Sárgulás, kifehéredés Fe hiány, túlöntözés, levegőtlen tömődött talaj 

Elhalás Ca hiány, erős K hiány, B hiány 

Torzulás, kanalasodás Ca hiány 

Lankad, sárgul Cu hiány 

Torzult, kisebb Erős tápanyaghiány: P, K, Mn 

Kevés, kisebb méretű (makkos) N hiány, vízhiány, hideg 

Gyengén köt, kihagy 
P hiány, B hiány, hideg, pára-tartalom alacsony, fény 

kevés, N túladagolás, sok víz 

Csúcs felől szárad napégés-szerűen 
Ca hiány, túl magas pára 

magas talaj EC 

Parásodás a felszínen B hiány, napperzselés 

Elrúgás Túlterhelés, N hiány, N többlet 

Fala vékony, megnyúlt N hiány, ritkán N túladagolás 

Színtelen,"nem érik" N túladagolás, K hiány 

Terméscsokrosodás 
Túlzott éjjel-nappali hőingadozás, kedvező 

fénymennyiségű időszakban 

Terméselrúgás, rossz kötődés 
Fény, P, B hiánya, szélsőséges hőmérséklet, túlzott 

N és öntözés 

 

Az egyes környezeti tényezők eltérően hatnak a paprika növekedésére, fejlődésére. Ezeknek 

a tényezőknek döntő jelentősége van a termesztés teljes ideje alatt a csírázástól az utolsó 

szedésig.  

 



 

17 
 

PAPRIKA HAJTATÁS KOMPLETT TECHNOLÓGIÁJÁNAK ELEMEI 

 

5. FAJTA ÉS TERÜLET VÁLASZTÁS 

Fajtaválasztás 

A fajtaválasztáshoz kiindulást a piac igénye kell, hogy képezze. Az egyik szempont a 

kereslet, másik szempont az ár, amit a piac megad egy-egy termékért. A termesztés gazdasági 

szempontjából mindkettő szempont alapvető. A fajta, fajták választása, valamint azok termelési 

volumene szerint kell a termesztés indításánál gondolkodni, dönteni.  

Hagyományos termesztésben determinált fajták is termeszthetők. Metszés nélkül, nagyobb 

tőszámmal kell tervezni, munkaigénye kisebb, de termése és termés minősége bizonytalanabb.  

Metszés nélkül, vagy kordonos termesztésben minimális metszéssel neveljük a növényeket.  

Támrendszeres termesztésben csak folytonos növekedésű fajták jöhetnek szóba, melyeket 

intenzív metszéssel alakítva nevelünk. A folytonos kötéssel és szabályozott, egyenletes 

terheléssel folyamatosan nagy terméssel számolhatunk. 

A másik vonal a termesztési háttér, a feltételek egyeztetése a szóba jöhető fajta, fajták 

ökológiai igényével.  Az elvárások és lehetőségek egyeztetése a fajtaismerettel – felelősséget 

jelent a sikerhez: 

1. A termesztési cél pontos megfogalmazása. 

2. A lehetőségek alapos felmérése. 

3. Fajtaismeret – alap igények, tenyészidő, terméstípus, növekedési jellemzők, 

érzékenységek, toleranciák. 

4. A körülményeket a fajtához kell igazítani, illetve a lehetőségekhez igazodva kell 

fajtát választani. 
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Területválasztás hajtatott termesztéshez  

A termesztés optimális feltételeinek megteremtése a terület megválasztásával, a hajtató 

berendezés elhelyezésével és tájolásával kezdődik. 

 A terület védett, fagyzugtól mentes, jó termőképességű legyen. Olyan szerkezetű, 

gyenge termőképességű talaj is megfelelő lehet, ahol a komplett tápoldatozás 

kivitelezhető. 

 Vegyszer és gyommagoktól mentes területen legyen, hiszen a tenyészidőben már nincs 

lehetőség vegyszerek esetében, vagy nagyon kockázatos a beavatkozás a túlzott 

gyomosodás esetén.  

 Alacsony, Na, Cl, HCO3 tartalmú és összes só tartalmú, megfelelő kémhatású 

jellemzőkkel bírjon a paprika érzékenysége miatt. A vízminőség javítása csak részben 

segít a problémák kezelésében. 

 Jó humusztartalom, lazább talajokon 1,5 % felett, kötöttebb talajokon 2,0 felett. A jó 

minőségű szerves trágyázás, szerves anyag használat helyettesíti a természetes humusz 

tartalmat adott tenyészidőre, de pótlására folyamatosan szükség van az évek alatt. A 

minőségre pedig érdemes fokozott figyelmet fordítani, mert a rosszuk kezelt szerves 

trágyák termesztési kockázata nagyon nagy lehet. 

Termesztési mód Vetési ciklus Ültetési ciklus 

Igen korai hajtatás Szept. eleje Nov. közepétől 

Korai fűtött hajtatás Okt. közepén Jan. közepétől 

Gyengén fűtött hajtatás Jan. elején Márc. közepétől 

Hideg hajtatás Febr. elején Ápr. közepétől 

Nyári termesztés Áprilisban Jún. közepe - végétől 

Őszi Jún. közepén Aug. közepén 
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6. A PAPRIKA SZAPORÍTÁSA 

A paprika hagyományosan szabadföldi növényként szerepelt a termesztésben. A korábbi 

piaci megjelenéshez rövidebb tenyészidejű fajták és a korai termesztés technológiájának 

kidolgozása adott lehetőséget. A környezeti tényezők nagy kockázata miatt a paprika elsők 

között került be a hajtató berendezésekbe. A hajtatot primőr paprika nagyon keresett növény 

lett. Fűtött termesztésének pályafutása a fűtési költségek elviselhetetlen emelkedésével ért 

véget. Ugyanekkorra emelkedett meg a meleg égövi termesztés exportja és fokozatosan átvette 

a teljes primőr időszak ellátását. 

 

Szaporítás 

A szabadföldi termesztésben a magvetéssel történő szaporítást gyorsan felváltotta a 

palántával történő termesztés. A palántanevelés zárt berendezésekben, kezdetben egyszerű 

borítással, majd napjainkra valódi palánta gyárakban, ipari technológiával történik.  

A palántanevelés is magvetéssel kezdődik. Ha a fiatal növényeket egyszer átültetik, 

tűzdeléses palántanevelésről beszélünk. A palántaneveléses termesztésnek több szempontból is 

nagy előnye van a hagyományos magvetéses szaporítási móddal szemben: 

 a legérzékenyebb fiatal korban a kis növények védett körülménye között fejlődhetnek 

 a szabályozott körülmények között erős, egyenletes fejlettségű növények nevelhetők 

 a korai növényvédelem sokkal hatékonyabban és takarékosabban megoldható 

 a bimbós palántákkal a felmelegedésre kiültethető növényekkel, a koraiság sokkal 

előbbre hozható szabadföldön és hajtatásban egyaránt. 

A termesztési módokat a tenyészidőszak ciklusai szerint is megkülönböztetjük, és alábbi 

táblázatban foglaltak szerint történik az időzítés (4. táblázat).  

4. táblázat: A különböző paprika termesztési módok és azok időzítése a vetéssel 

Termesztési mód Vetési ciklus Ültetési ciklus 

Igen korai hajtatás Szept. eleje Nov. közepétől 

Korai fűtött hajtatás Okt. közepén Jan. közepétől 

Gyengén fűtött hajtatás Jan. elején Márc. közepétől 

Hideg hajtatás Febr. elején Ápr. közepétől 

Nyári termesztés Áprilisban Jún. közepe - végétől 

Őszi Jún. közepén Aug. közepén 
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7. PALÁNTANEVELÉS 

A teljes növényéletet meghatározó 6-12 hétről van szó, mely a paprika termesztés leginkább 

precíz igényű időszaka. Találóan nevezik a palántanevelést a kertészeti termesztés iparának. 

Valóban szigorúan szabályozott körülményeket kell teremteni az időben, jó minőségben 

kiültetésre kész növények előállításához. 

Biztonságos ellenőrzött közegben, alacsony EC-jű, 6,5 pH, levegőzött, jó víztartó képességű 

közegben és klimatizált körülmények között lehet jó minőségű palántát előállítani. A fiatal 

gyökérzet és növény a környezeti hatásokra sokkal jobban reagál, mint az idősebbek. A fiatal 

növényeket érő bármilyen stressz sokkal nagyobb visszaesést jelent, mint az később történne.  

Az is megfontolandó, hogy minden stressz a palántanevelés idejének nyúlását jelenti, az 

pedig a költségek növekedésén túl, sokkal nagyobb kárral jár a koraiság vesztésével. A palánták 

legyengülésének következményei a teljes tenyészidőszakra kihathatnak. 

A palántanevelés technológiai szempontból legfontosabb kérdése a vetésidő. Azt, hogy 

mikorra legyen kiültethető állapotban, sem könnyű meghatározni. A vetéstől kiültethetőségig 

szükséges időt nagyon nehéz behatárolni, mert a környezeti tényezők és fajtatulajdonság 

együttesének függvénye. A palántanevelő közeg minősége mellett környezeti tényezőkből a 

fény és hőmérséklet döntő. Miután mindkettő jól kiegészíthető jól szabályozható felkészült 

palántanevelő telepen sokkal kisebb a kockázat. Kisebb gazdaságban nehéz a szabályozott 

palántanevelés és nagy eltérésekre lehet számítani palántanevelési időszakoktól függően.  

 

Palántanevelő közeg 

Valaha a talaj volt, de annak több kockázata miatt gyepkockás nevelést, majd a 

talajkeverékeket alkalmaztak. Tápkockában, vagy valamilyen edényzetben történt a vetés, vagy 

tűzdelés. Később speciális palántanevelő közegek vették át az előbbiek szerepét, és napjainkban 

általában tálcákban nevelik a palántákat. A talaj nélküli termesztéshez inaktív közegű nevelő 

kockákban történik a palánták nevelése hidrokultúrás körülmények között. 

A palántanevelő közeggel szembeni követelmények röviden: 

 szerkezetük tartós, jól levegőzött jó vízgazdálkodású legyen 

 kémhatása 6,5 pH, talajkeveréknél 1,5-2,5 mS/cm, szerves keverékeknél 3-4 mS/cm EC 

legyen, ami az össze sótartalmat illetően talajnál 0,02-0,03 %, szerves keverékeknél 

0,08-0,12 %-nak fele meg 

 gyommag, kártevők, fertőzéstől, növényvédő szer, ipari anyagoktól mentes legyen 
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A kritikus tényezőt a fényszegény időszakok palántanevelése jelenti.  

Fény 

A fény a palántanevelésnél is limitáló tényező lehet. A fényszegénység esetén 

mindenképpen a palántanevelési idő nyúlásával, a palánták minőségének romlásával kell 

számolni. 

Vetés idejét tehát nagyon körültekintően kell megválasztani! Nagyon széles a lehetőség, 

hiszen szeptember elejétől következő és augusztus közepéig történhet vetés a hajtatott paprika 

a termesztési módtól és céltól függően. Kedvező fényviszonyok azonban ennek csak kis 

részében adottak. Erre fel kell készülni, és szükség esetén pót világítást kell alkalmazni. 

A fény, megvilágításban a takaró anyag minősége is fontos szerepet játszik. Az idős fólia, 

tisztátalan üveg nagyon erősen árnyékol, így a gyenge fűtés miatti kettős takarás is. Ezek a 

körülmények nagyon erősítik a fényhiányt.  

 

Hőmérséklet 

A hőmérséklet a környezeti tényezők között a fejlődést alapvetően befolyásolja. Komolyan 

kell venni az egyes ciklusokra vonatkozó hőmérsékleti optimumokat, figyelemmel a közeg és 

levegő, nappal és éjjel különbségeit is! A kedvezőnél melegebb és hidegebb hőmérséklet 

élettani hatásai sok esetben akár kezelhetetlen következményekkel is járhatnak. A 

túlnövekedés, vagy megfázás egyaránt olyan stresszt jelent, ami súlyos következményekkel jár. 

A hőmérséklet a fűtéssel jól szabályozható, de feltétlenül vegyük figyelembe, hogy 

fényszegény időszakban a hőigény is alacsonyabb, tehát ilyenkor az erőseb fűtés káros a 

növekedésre. 

 

Öntözés 

Az öntözés egyenletes legyen a gyökérközegben és széleken is. A gyökérközeg 

vízkapacitásához kell igazítani az egyszeri vízadagokat úgy, hogy lehetőség szerint kisebb, 

nagyobb drén is meglegyen. Az egyenletességre tápoldatos palántanevelésnél még 

fokozottabban figyelni kell (5.táblázat). 

Az öntözésre általában délelőtt kerüljön sor, finom cseppképzésű kis lineár berendezések 

felelnek meg. Kőrszórókkal egyenletes öntözés nem valósítható meg, és a kézi öntözés is 

megbízhatatlan. Utóbbi a szélek kiegészítő öntözésére szükséges. 
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5. táblázat: Tápoldatos zöldség palántanevelés tápanyag nélküli tőzegen. 

Tényező Borús idő Napos idő 

Átlagos vízigény 4-6 l/m2 8-10 l/m2 

szikleveles korban 2-3 l/m2 3-4 l/m2 

Tápoldat 4 l/m2 6 l/m2 

Töménység 0,2-0,3 % 0,15-0,2 % 

Gyakoriság naponta egyszer 2-3-szor naponta 

 

Párásítás 

Párásítást is kell végezni, ha szükséges a délelőtti felmelegedés miatt. A párásítás még kisebb 

cseppekkel történjen, mint az öntözés és csak igen kis vízadaggal. A párásítás nem öntözés! 

 

Tápanyagellátás 

A tápanyagellátás csak lomblevél megjelenéstől kezdődjön. Csírázáskor a legmagasabb a 

paprika, só érzékenysége, ezért hiba a palánta földbe, keverékbe nagyobb mennyiségű tápanyag 

bekeverése. A tápanyag ellátás csak komplett Ca és mikroelemes összetétellel elfogadható. A 

palántanevelés tápoldata gyengén savanyú, 6,5 pH kémhatású és alacsony, 1,8-2,2 EC 

töménységű legyen, melynek összetételét a víz minősége alapján kell tervezni. 

Mivel a palánták általában igen só érzékenyek, kimondottan a csírázás időszakában, ezért a 

magvetést lehetőség szerint mindig tápanyagmentes közegbe végezzük.  Tápanyagra csak az 

első lomblevelek megjelenésétől, a tűzdelés után, van szükség. .  

A paprika palánta tápoldat alapösszetétele tápanyag nélküli szerves keverék közegen, mg/l 

hatóanyagban: N=230,   P2O5=90,   K2O=320,   CaO=200-230,   MgO=100 és mikroelem 

standard. 

 

Szellőztetés 

A szellőztetés kötelező minimum naponta, de akár többször is még a hideg napokon is. A 

szellőztetéssel szabályozhatjuk ugyanis a páratartalmat, a hőmérséklet és széndioxid (CO2) 

szinteket. A szellőztetés légcsere, tehát az, hogy valamit kinyitunk a berendezésen, még nem 

biztos, hogy szellőztetés. Légcserét, minél gyorsabb, annál jobb, kell biztosítani a palántáknak 

is a szellőztetés során. 
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Túltartás 

A palánta túltartása az ültetési időre alkalmas cikluson túli nevelést jelenti. Amikor a 

kiültetési feltételek még nem adottak, kényszerűen együtt kell tartani a palántákat. Fejlődésük 

azonban nem áll le. Térigényük, a lombozat és a gyökérzet vonatkozásában is egyre nagyobb, 

hely azonban nincs. A növekedés lassítása csak kényszer megoldás, melyet az öntözés 

csökkentésével, nagyobb szellőztetéssel, visszafogott párásítással tudunk egy időre megoldani. 

 

Edzés 

Az edzésre az üveg alatti palántaneveléskor a sugárzás változása miatt volt elsősorban 

szükség. Most már a kiültetése történő felkészítést jelenti az ültetés előtti 10-12 napban a hő, 

szellőzés, öntözés, tápanyagellátás alakítása. Ennek jelentősége a palántanevelés és a későbbi 

nevelés közötti különbségnek megfelelően fontos. Ha ugyanolyan szabályozott körülmények 

közé kerül a palánta edzésre nincs szükség. Ha mostohább körülmények várják például hideg 

hajtatásban szerepe megnő. 

 

8. TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSE, ALAPTRÁGYÁZÁS 

A terület és fajta választás után a következő lépés a talaj-előkészítés folyamata, melyben 

több tényezőre kell figyelemmel lenni, mint: 

 só szint beállítása, só kimosás 

 tápanyagszint beállítása, alaptrágyázás 

 kémhatás szabályozás, meszezés 

 szerves anyag pótlás, a talaj szerkezetjavítása 

 nedvességszint beállítása, előöntözés. 

 

Só szint, a talaj átmosása 

A paprika kertészeti növények között a sóra legérzékenyebb kategóriába tartozik. A 

termesztés előtt és annak során talajba kerülő anyagok lekötődése, veszteségei és 

felhalmozódásuk mértékétől függően alakul a só szint. csökken, változatlan, vagy emelkedik. 

A só szint megítélését befolyásolja a talaj humusztartalma, mert magasabb humusztartalom 

esetén a megengedhető só szint magasabb. 

Elsősorban a zárt termesztő-berendezésekben fordul elő károsan magas só szint, melyet a 

tenyészidőszak előtt csökkenteni kell. A csökkentés passzív formájának tekinthető a szerves 

anyaggal történő só lekötés. A szalma, szár maradványok, sószegény savanyú tőzegek nagyobb 

mennyiségben jó só szint csökkentők. 
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Aktív csökkentés a talaj átmosása. A tiszta vizes átmosás a könnyen oldódó tápelemek szinte 

teljes kimosására alkalmas. A káros elemek közül a nátrium, a hidrokarbonátok nehezen 

moshatók ki, a klór viszont könnyen eltávozik. A só kimosást a talajtípusnak megfelelő 

vízmennyiséggel, alkalmanként 25-60 mm-es adagokkal kell végezni. Fontos ugyanis, hogy a 

só oldódásnak és az alsóbb rétegekbe jutásnak folyamatosan kell végbe menni. Túl nagy 

vízadagnál, túl gyors átmosásnál az oldódás nem megy végbe. Túl lassú, kis vízadagoknál a 

lemosódás nem megfelelő. A helyes víz-adagok alkalmazását a 40. táblázat alapján 

választhatjuk meg. Só kimosás szükségességének határértékei hajtatott paprikában 2,0 EC, és 

ha a Na, Cl együttesen 3,5 mmol/l érték felett van. 

A só kimosás után újabb talajvizsgálatot kell végezni a tápanyagszint változás ellenőrzésére. 

A teljes átmosással általában a N teljes mennyisége, a K, Ca, Mg, S fele mennyiséggel csökken. 

A tápanyag-vizsgálatok is megerősítik, hogy kötöttebb talajon a P szintje jelentősen nem 

változik átmosáskor. Só kimosási vízadagok 30 cm talajrétegre paprika hajtatásához az alábbi 

6. táblázat szerint javasoltak. 

6. táblázat: paprika hajtató talajának só kimosási vízadagjai 30 30-es talajrétegre 

Talajtípus 
Szerves anyag 

(%) 

Leiszapolható 

(rész %) 

Só kimosási víz 

(mm) 

Homok 
1-5 < 11 120 

5-20 < 11 180 

Vályogos homok 1-10 < 11 180 

Könnyű vályog 
< 5 < 26 150 

5 < < 26 180 

Kötött, nehéz 
< 20 26 < 270 

20 < 26 < 330 

 

Tápanyagszint beállítás (alaptrágyázás) 

Az alaptrágya mennyiségét és összetételét talajvizsgálatok alapján kell megállapítani úgy, 

hogy a talajban a növény számára szükséges tápanyagszint és tápanyagarány alakuljon ki. Az 

alaptrágyázáshoz szükséges tápanyag mennyiséget talajvizsgálati eredmények és a termesztés 

színvonala határozza meg elsősorban. A paprika részletes alaptrágyázási kérdései a komplett 

tápanyag-ellátási részben találhatók majd. Itt az általános alaptrágyázási kérdésekről lesz szó. 

Az alaptrágya hatóanyag szükségletet talajvizsgálati adatok alapján a következők szerint is 

számíthatjuk: 

 1 ppm (mg/kg) AL-oldható szint emeléséhez szántó 0-30 cm rétegben 5 kg/ha P2O5 

illetve K2O hatóanyagra van szükség. 

 1 ppm AL-oldható szint emeléséhez gyümölcsös 0-60 cm rétegben 9,3 kg/ha P2O5, 

illetve K2O hatóanyag szükséges. 

 1 ppm AL-oldható szint emeléséhez szőlő 0-40 cm rétegben 6,2 kg/ha P2O5, illetve K2O 

hatóanyag szükséges. 
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Tehát a számítás menete: a mért és a kívánatos tápanyagszint közötti különbséget (ppm) 

szorozzuk 5 vagy 9,3 vagy 6,2-vel, így a kijuttatandó műtrágya adagot kapjuk hatóanyag kg-

ban. 

Magnézium alaptrágyázásra keserűsó is használható. Homokos talajon 200-300 kg/ha, kötött 

talajon 400-600 kg/ha mennyiségig lehet szükség elsősorban intenzív zöldség és 

gyümölcstermesztésben, illetve szőlőben (32. táblázat). A nagyobb adagra kalcium (Ca) 

trágyázáskor, illetve nagyadagú kálium (K) kijuttatáskor van szükség az antagonizmus 

elkerülése miatt. Hajtatásban 1,5-2,5 dkg/m2 keserűsó szükséges alaptrágyaként az 

ellátottságtól függően. 

Hajtatásban 1 mg/l tápanyagszint emeléshez 0,2 g/m2 P2O5, illetve K2O hatóanyagra van 

szükség, azaz 50 mg/l szintemelést ad 10 g/m2 műtrágya hatóanyag. A paprika hajtatásban a 

magas só érzékenység miatt alaptrágya adagoknál javasolt kisebb mennyiségek alkalmazása, és 

adott hatóanyagból a mértékadó mennyiségek: Nitrogén-5-8 g/m2, Foszfor (P2O5)-5-20 g/m2, 

Kálium (K2O) g/m2. 

 

Meszezés, mésztrágyázás 

A talaj Ca tartalmának növelésére és a savanyú talajok javítására meszezést kell végezni. A 

nagyadagú talajjavító (melioratív) meszezést és a talajjavító meszezést sem szabad találomra 

végezni (Ca pótlás, talajok kémhatás fejezet). A talajvizsgálati adatok alapján lehet a pontos 

mészadagot megállapítani. Szántóföldi mésztrágyázást a kötöttség, az y1 érték (hidrolitos 

aciditás), valamint a kémhatás függvényében szükséges adaggal végezzük. A mésztrágya 

adagok kiszámításához a szántóföldön javasolt eljárás nyújt segítséget. A 7. táblázatban a 

vizsgálati eredmények függvényében szükséges meszezés található, CaCO3 t/ha hatóanyagban. 

Az egyes műtrágyák savanyító hatásának megelőzésére többlet CaCO3 hatóanyagot kell 

számolni, ez 100 kg műtrágya hatóanyagra: 

 ammónium-nitrátnál:  160 kg 

 ammónium-szulfátnál: 540 kg 

 karbamidnál:   180 kg 

 kálium műtrágyáknál: 160 kg. 

7. táblázat: Mésztrágya adagok számításának feltételei, és szükséges CaCO3 mennyiség; t/ha 

Kötöttség pH (KCl) pH (KCl) 5,6-6,0 mellett az y1 

KA <5 4-8 8-12 12-16 

<38 1,0 0,4-0,6 1,0 1,5 

38-50 1,5 0,4-0,6 1,5 2,0 

50< 1,5 1,0 1,5 2,0 
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Megjegyzés: nagyobb adagoknál mély bedolgozás, kisebb adagoknál legalább vetés, ültetés 

mélységig (10 cm) vagy vegetáció kezdetén felszínre szórva. 

A talajkeverékek meszezésére elsősorban savanyú tőzegek használata esetén van szükség 

(Kémhatás beállítása fejezetben), ahol részben tápanyagként is hasznosul. 1 kg körüli 

mennyiségű dolomitpor, vagy gipsz kell 0,5- 1,0 pH emeléséhez 1 m3 keverékhez. Így pl. 1 m3 

4,5 pH-jú ukrán tőzeghez feltétlenül kell legalább 2 kg/m3 dolomitpor, hogy palántaneveléshez 

megfelelő 6,0-6,5 pH-jú legyen a kémhatás. 

A különböző mészpótló anyagokat a kémhatás és só szint emelés szempontjából is 

figyelembe kell venni. A Futor, állati takarmány mész, és Dolomit a pH-t emeli, de az EC-t 

(sót) nem. A gipsz a pH-t nem emeli olyan ütemben lassú hatása miatt, de az EC-t növeli. Ezért 

a mész alaptrágyázáskor kombinált alkalmazás javasolt. Pl. savanyú talajon fele-fele arányban 

dolomit és gipsz 20+20 dkg/m2 adaggal, de savanyú tőzeges keverék talajokon 30+50 dkg/m2 

is kell. 

A meszező anyagok hatása a mészkőhöz viszonyítva (100 %) a dolomitnál 109 %, oltott 

mésznél 136 %, égetett mésznél 179 %. A meszező anyagoknál a mészhatás gyorsasága eltérő. 

A leggyorsabban az égetett mész és mészhidrát hat.  

A legtöbb meszező anyag csak száraz talajon keverhető el jól, nedves talajon a mésztejet 

tudjuk egyenletesen kijuttatni és ezzel az esetleges későbbi gyökérperzselést megakadályozni. 

A dolomit, mészkőpor és gipsz közepes és lassú hatásúak savanyú talajon. A lúgos kémhatású, 

nagyobb mészmennyiséget is tartalmazó műtrágyák is javító hatásúak. Így a mészsalétrom, 

Kalciumnitrát (szabadföldi), a magnéziumos Agronit, és a mészammon-salétrom hatóanyagú 

Pétisó viszonylag gyors hatásúak és megfelelők a kettős célra. Beszerzésük sajnos bizonytalan. 
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A kémhatás beállítása 

A meszezés részben kémhatás szabályozó, és a mésztrágyázás kapcsán már a kémhatás 

beállításáról is szó volt, hiszen a savanyú talajok meszezéssel javíthatók a kalcium tápelem 

pótlásával együtt. Tehát a meszező anyagok a mészadag függvényében növelik a talajok pH-

ját. A szükséges adagok, illetve hatásuk összefoglalása az alábbi táblázatban található (8. 

táblázat) 

8. táblázat: A kertészeti talajok, közegek kémhatásának alakítása, kalcium pótlása (az Óbuda 

Kertészet Talajlaboratórium szaktanácsadási javaslata) 

 

Gyakran a túl magas kémhatás csökkentése is szükséges, azaz a talajt, közeget savanyítani 

kell. Ahogyan a talaj meszezése sem végezhető el csak úgy ötletszerűen, a talaj savanyítása 

sem, ami talán még bonyolultabb. Ugyanis a talaj puffer hatásával "védekezik" a savanyítás 

ellen. Ez a védekezés elsősorban a mészfeleslegtől függ, és ha az nagyon nagy, a savanyítási 

kísérletek hatástalanok. Sokat jelent ilyenkor a tenyészidőszak alatti tápoldat savanyítás, 

mellyel a talajoldat kémhatását folyamatosan alacsonyabb szinten tarthatjuk. Tápoldatozásnál 

az ipari savak hozzáadásával kell még alacsonyabb pH-t beállítani, melynek folyamatos 

kijuttatásával a nedvesített gyökérzóna kémhatása megfelelő szinten tartható. 

Szántóföldön alkalmazott lignitporral (5-8 % kén) és savanyító hatású műtrágyák 

megválasztásával csökkenthető a pH. Az ammónium-szulfát, ammónium-nitrát és minden 

szulfát típusú műtrágya csökkenti a talaj kémhatását, tehát savanyító hatású. 

Talajvizsgálat eredményei alapján eldönthető, hogy a további savanyításra is alkalmas 

anyagok felhasználhatók-e. Kénporozás, vasszulfát trágyázás tápelem pótlás is egyben és 

hajtatásban hatékonyan felhasználhatók, ha a tápelem arányok nem zárják ki használatukat. 

 

Cél Anyag 
Talajon Keverékhez Érvényesülés 

g/m2 g/m3 üteme 

0,5-1,0 pH 

emelés 

(lúgosítás) 

szénsavas mész 220 1200 közepes 

dolomitpor 220 1200 közepes 

mésztej <90 <500 gyors 

gipsz 200 1100 lassú 

0,5-1,0 pH 

csökkenés 

(savanyítás) 

vasszulfát 140 750 közepes 

alumínium szulfát 140 750 gyors 

ventilált kénpor 22 100 lassú 
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Szerkezetjavítás 

Az előkészítés feltétlen kiemelendő mozzanata, és csak azért került a sor végére, mert időben 

általában így következik. A talajművelést is magába foglaló szerkezetjavítással kerülnek 

ugyanis a gyökérzónába a talajjavító, feltöltő anyagok. Leginkább szerves anyag pótlással, ill. 

növelésével és a mélyműveléssel (szántás, ásógép) járulunk hozzá a gyökérzónában a 

talajszerkezet javításához. A szerkezetjavítás fontos eleme az altalajlazítás, mely keverés 

nélküli lazítás a művelési mélység (25-35 cm) alatt, legalább 60-70 cm-ig kell, hogy történjen. 

A termesztési módtól, körülményektől függ, hogy milyen szerves anyagok hogyan jöhetnek 

számításba. Szabadföldi termesztésben nagyon sok szerves anyag alkalmazható, 

valamennyinek van több előnye, de hátránya is.  

Ezek az anyagok: 

 zöldtrágya bedolgozva: pillangós, rozs, repce, stb. 

 szár maradványok bedolgozva: szalma, szár, egyéb maradványok, 

 istállótrágya, komposztok friss, illetve érett állapotban, 

 savanyú tőzegek és tőzeges talajjavító anyagok. 

Hajtatásban egy részük használata nehézkes, nem is kivitelezhető a folyamatos 

termesztésben, így részletesebben csak a gyakorlatban alkalmazott és jelentős megoldásokkal 

foglalkozunk. 

 

Szerves trágya: 

Hajtatásban csak klórmentes, érett, földszerű istállótrágya alkalmazható biztonsággal. Az 

érett trágya fizikai bomlása nagyjából befejeződött, így a tenyészidő folyamán a gyökéréletet 

nem zavarják átalakulások. Homokos talajon szálasabb, középkötött talajon érettebb, kötött 

talajon ismét szálasabb istállótrágya az alkalmasabb. A túl friss trágya, ültetés, vetés előtti 

közvetlen kijuttatása ammónia perzselés és gyökérperzselés veszéllyel járhat, tehát igen 

kockázatos. Fertőtlenítőtől klóros, nyalósótól magas Na tartalmú istállótrágyát csak 

szabadföldön és őszi bedolgozással használjuk!  

Hajtatásban, a szántóföldi gyakorlattal ellentétben tápanyag készletüket közvetlenül 

általában nem vesszük figyelembe. Azért nem számolunk a hasznosulással, mert a feltáródás, 

tehát a felvehetővé váló tápanyag mennyisége gyakorlatilag ellenőrizhetetlen. A folyamatos EC 

mérés, tehát só szint ellenőrzése többek között azt is szolgálja, hogy az esetleges nagyobb 

feltáródási ciklust a tápoldatozásban kövessük le.  
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Ugyancsak erre is szolgál a talaj mintavétel, amit szervestrágyázás esetén jó legalább egy 

hónappal a kijuttatás után végezni. Majd a következő szezon újabb vizsgálata mutatja a tápelem 

változásokat, melyeket viszont szigorúan figyelembe veszünk a tápanyag programnál. 

 

Szármaradványok: 

Aprítás nélkül még szabadföldön sem célszerű bedolgozni a különböző növényi részeket. A 

bomlás N igénye miatt többlet N műtrágyával kell számolni. 1 t szárazanyaghoz 8 kg N 

hatóanyagot, azaz 1 ha közepes gabonatermésnél 3-4 t szalma 25-30 kg/ha, jó termésnél 5-6 t 

szalma 40-50 kg/ha többlet N hatóanyagot igényel. Hajtatásban ugyanúgy kell számolni, tehát 

1 kg szalma 8 g N hatóanyagot igényel (nem a szalmabálás termesztésnél). Hajtatásban a 

szerkezetjavítás, só szint csökkentés miatt nagyobb adag bedolgozott szalmát feltétlenül 

alaposan be kell öntözni, és biztosítani néhány hetet az ültetésig, hogy az intenzív bomlás 

beinduljon.  

 

Tőzegek: 

Alkalmazásánál nagyon fontos, hogy alacsony só tartalmú legyen a tőzeg. A síkláp tőzegek 

többsége magas kémhatású, ezért ezeket lúgos talajon ne használjuk! A savanyú, sokkal jobb 

minőségű rostos felláp tőzegek a talaj kémhatás csökkentésével is jó hatásúak. Míg a síkláp 

tőzegek kiszáradás esetén igen nehezen nedvesíthetők újra, kiszáradásukat feltétlenül kerüljük 

el! A rostos tőzegek tartósabbak (2-3 év alatt bomlanak el) jobb vízgazdálkodásúak, de sokkal 

drágábbak. Ezért inkább hajtatásban, palántanevelő-közegként és talajjavítóként terjedtek el. A 

meszes, síkláptőzegek inkább a savanyú szántóföldi talajok javításánál jöhetnek számításba.  
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A HAJTATOTT PAPRIKA TERMESZTÉSE, NÖVÉNYÁPOLÁSA 

 

9. ÜLTETÉS 

Az ültetés a termesztésjelentős mozzanata. Nagy hatással van a kertészre és a növényre 

egyaránt. A kertész felelőssége innentől a betakarítás végéig folyamatos, figyelnie kell és az 

ápolással mindent meg kell adni a termesztés sikeréhez. 

Az ültetés valamilyen szinten sokk a növénynek is, kivéve az intenzív hidrokultúrás 

termesztést. Valójában akkor csak a palánták térfoglalása változik környezetük érdemben nem. 

Talajos termesztésben, és főleg hideg hajtatásban sajnos sokszor kell mostoha körülmények 

között is kiültetni a növényeket, mert a kész palánta már nem öregíthető a nevelőben. ilyenkor 

a leggyakoribb hidegsokk bizony lelassítja a gyökerek, a növény fejlődését, ami ellen fűtés 

kiegészítés hiányában csak lombtrágyázással tudunk védekezni. 

 

Ültetés ideje  

Az ültetéshez kapcsolódó legfontosabb kérdés az ültetés naptári ideje, amit tulajdonképpen 

már a magvetéssel el kell döntenünk. Hiszen ezzel már a termesztési módot is meghatározzuk. 

A termesztés szempontjából: 

Az ültetési időt mindig a termesztési ciklus klimatikus viszonyinak szigorú figyelembe 

vételével kell kiválasztani. Csak olyan ciklusban vállalható a termesztés, melyben a feltételeket 

biztosítani tudjuk. Az alábbi táblázatban az ültetési ciklusokat látjuk összefoglalva (9. táblázat).  

A palánta szempontjából: 

A legkedvezőbb kiültetési idő a fiatal, éppen zöldbimbós állapotban van. A korábbi kiültetés 

ellen általában a még alacsony hőmérséklet szól, de fűtött hajtatásban egyértelműen a nagy 

fűtési költség. De bármilyenek is legyenek a körülmények, elöregedett palántát ültetni nagy 

hiba és nagy kockázat. 

9. táblázat: Hajtatott paprika termesztés ültetési ciklusai 

Termesztési mód Ültetési ciklus 

Igen korai hajtatás Nov. közepétől 

Korai fűtött hajtatás Jan. közepétől 

Gyengén fűtött hajtatás Márc. közepétől 

Hideg hajtatás Ápr. közepétől 

Nyári termesztés Jún. közepe - végétől 

Őszi hajtatás Aug. közepén 
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A palántákat porhanyósan elmunkált és ülepedett, megfelelően nedves talajba ültessük a 

nevelő közeg szintjéig. Tömörítésre is szükség van, de a közeget ne préseljük össze. Csak starter 

tápoldatos alapos beöntözéssel ültessük. Ezzel a gyökérképződés környezetét is ellátjuk 

tápanyaggal és vízzel. Az ültetés után csak tényleges kiszáradáskor öntözzünk újra, és akkor is 

nagyobb tápoldat adaggal, hogy a gyökerek minél mélyebbre igyekezzenek. A sűrű kis adagos 

öntözéssel a gyökérzet a legfelső zónában fejlődik és egy későbbi kiszáradás, kánikulai sokkban 

súlyos károkat szenvedhet. 

 

Ültetés állománysűrűsége 

Az ültetés nagy kérdése még a térállás is. Melynél gondolnunk kell a növény térigényére, a 

termésre, de a művelhetőségre is. Több növény csak egy szűk határig terem többet! A sokszor 

elkövetett hibát vétők ezt nem veszik figyelembe, pedig súlyos árat fizetnek a zsúfolt állomány 

növekedési, kötődési zavaraiért, valamint megnövekedett növény-egészségügyi problémáiért. 

Akkor azonban már nem lehet „egyelni”, mint néhány növénynél. 

 

Az ültetés térállása: 

Az ültetés térellátását több tényező befolyásolja. A termesztési ciklus fényviszonyi mindig 

meghatározóak. Több fényt biztosító időszakban több növény, vagy szál nevelhető adott 

területen. Az egyes termesztési ciklusokban általánosan javasolható térállás: 

Korai és őszi ciklusban - 5-6 egyszálas növény/m2 

Egyéb ciklusban - 6-8 egyszálas növény, vagy 10 szál/m2 

Kordonos nevelésben - 8-10 növény/m2  

Legcélszerűbb elrendezés: 

A 70 + 30 cm, vagy 80+20 cm körüli ikersoros ültetés 25-40 cm tőtávolsággal, amikor a 

megvilágítás is kedvező, valamint a munkavégzéshez is megfelelő tér áll rendelkezésre. 
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10. TERMESZTÉS TÍPUSAI, TERMESZTÉSI MÓDOK 

Az időzítés szerinti besorolásról a vetés, ültetés kapcsán már volt szó. Ebben a fejezetben a 

növénynevelés alapján csoportosítjuk a termesztési módokat. A termesztés történhet 

támrendszer nélkül, kordonos rendszerben és támrendszer mellett nevelve. 

 

Támrendszer nélküli termesztés 

Hajtatásban csak extenzív körülmények között, hideghajtatásban és rövid tenyészidőre 

alkalmazható. Kisméretű fóliaházakban jellemző. Metszés nélküli termesztés, melyet csak 

determinált fajtákkal végezhetünk. 

 

Kordonos termesztés 

A sorokban 1 m körüli magasságig karókon kihúzott huzalpárok közé igazítjuk a 

növényeket. A kordonos termesztésben már jobb termésmennyiség és minőség érhető el. 

Metszés nélkül kockázatosabb a termesztés, ezért ritkítással feltétlenül érdemes a sűrűséget 

csökkenteni, valamint a termés szabályozást elvégezni. 

 

Támrendszeres termesztés 

A növényeket szálanként, termőáganként a felső tartóhuzalra erősített zsinór mellett 

neveljük. A függőleges zsinórt a kiültetett paprika szárának alsó részére lazán rögzítjük és 

legalább 2 m körüli magasságban oldhatóan rögzítjük. A folytonos növekedésű fajtákat 

rendszeres metszéssel alakítjuk, valamint a zsinórt folyamatosan és lazán a szál köré tekerjük. 

A támrendszeres nevelés kockázata a szálak törése, vagy sérülése, mert azok nehezen, vagy 

nem is pótolhatók, így termésük kiesik. A metszést, tekerést tehát szakszerűen és finoman, 

körültekintően kell végezni. Az ejtett sebek növényvédelmi kockázata miatt érdemes a munkát 

gyorsan elvégezni és az esedékes növényvédelmi kezelés előtt időzíteni azt permetezéssel 

azonnal lezárni.  

A metszés, levelezés és tekerés részletes leírásai a növényápolás következő fejezetében 

találhatók meg. Minden szálat külön zsinóron vezetünk az egy és kétszálas nevelésnél alábbi 

ábráknak megfelelően.  
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4. ábra: A támrendszeres paprika termőágának metszése egy szálra 

 

5. ábra: A támrendszeres paprika termőágának metszése két szálra 
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11. A NÖVÉNYÁPOLÁS LEGFONTOSABB MŰVELETEI 

Metszés, alakítás 

A növényalakítás az intenzív paprika termesztés nagyon fontos művelete. Célja a növekedés 

és a termésszabályozás. Az egyenletes terhelés, a megfelelő lomb és termés arány, az ebből 

adódó állandó termés minőség csak metszéssel biztosítható. Ezért a támrendszeres termesztés 

metszés nélkül elképzelhetetlen, de a kordonos termesztésben is célszerű ritkító, válogató 

metszést végezni. 

A paprika metszése tulajdonképpen a felesleges hajtásrészek lecsípését, kitörését jelentő kézi 

munka, mellyel a minden ízközön elágazódó paprikát szálas növekedésűre kényszerítünk. Egy, 

kettő, vagy ritkábban három szálon, termő ágon is nevelhetjük a növényeket a termesztési mód 

függvényében (4. és 5. ábra). 

 

Alakító metszés 

A fiatal fejlődő növénynél akár már az első elágazásnál elkezdődik az egy szálon neveléshez, 

a második elágazásoknál pedig a két szálas termesztésnél. Termőág(ak) vezetése, 10 cm 

oldalhajtások kitörésével, leveles állapotú visszacsípésével történik, amikor mindig az erősebb 

hajtásoldalt hagyjuk fejlődni. Kordonos termesztésnél a hajtások ritkítása a cél, (alsó kacsok 

maradnak) és tulajdonképpen több szálas nevelésről beszélhetünk. 

 

Termőkori metszés 

A termőág, termőágak vezetése, valamint termésszabályozás az oldalágak 15-20 cm 

visszacsípéssel, melyeken a terhelés lehetősége szerint hagyunk terméseket és lombot. 

A termőágak vezetése a tekerés, tekergetés, ami a támrendszer rögzítő zsinór lazán tekerése 

a termőágra, hogy azt a terméssel együtt tartsa. 

 

Levelezés 

A levelek eltávolítása részben a letermett alsó részeken, részben a termő részen. Az 

asszimilációs felület szabályozása a cél, hogy a zsúfoltság elkerülésével megfelelő aktív 

lombfelület dolgozhasson. Főként alsó sárguló leveleket, valamint a zsúfolt oldalhajtásoknál 

távolítunk el, de csak mértékkel! A túllevelezés súlyos sokkot is okozhat és terméselrúgással 

komoly termésveszteség lehet a következménye. 

A metszéssel természetesen terhelést is szabályozunk, mert virágokat is eltávolítunk, de 

szükség lehet ezen felül is felesleges termések eltávolítására. 
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Terhelés szabályozása 

Közvetlenül már az első kötéseknél felmerülhet! Maradhat, vagy nem, az első termés? A 

növény állapota alapján kell eldönteni folyamatosan, hogy az adott mennyiségű kötés 

kinevelésére alkalmas e. Sem többet hagyni nem érdemes a túlterhelés és az abból adódó 

minőség romlás és elrúgás miatt, sem kevesebbet, hiszen az már termés veszteség. A termés 

szabályozásnál a még fiatal, néhány centiméteres bogyókat kel eltávolítani.  

Metszett szál, termőág 5 régiója a termő növényen, alulról a felső fiatal rész felé jó 

állapotban: 

1. régió - letermett leveles rész  

2. régió - 3-4 kifejlett termés 

3. régió - 3-4 növekvő termés 

4. régió - 3-4 kötött kis bogyó 

5. régió - virágok, bimbók, fejlődő hajtáscsúcs.  

 

Vegetatív – generatív egyensúly szabályozása 

A környezeti tényezőknél már alapjaiban tárgyalt nagyon fontos és összetett ápolási 

feladatról van szó melyben a klíma és a növényápolás együttesét kell megfelelően jól 

összehangolni. A Vegetatív – generatív egyensúly szabályozása növekedés és termésképzés 

egyensúlyának kialakítása, amit csak kompletten kezelhetünk! 

A környezeti tényezők, a metszés, levelezés hatása a vegetatív és generatív fejlődésre 

egymást erősítő és gyengítő lehet, ezért rendkívül összetett és bonyolult rendszert képeznek a 

termesztés technológiában. Fejlődési, növekedési rendellenességet jó korán felismerni, okának, 

de legtöbbször okainak felfedezése, megállapítása, majd azok kezelése a problémamentes 

termesztés feltétele. 

 

Szellőztetés 

Célja és feladata az élettani szempontból fontos tényezők, mint páratartalom, hőmérséklet, 

széndioxid (CO2) tartalom szabályozása. A szellőztetés hatása kedvező irányú klimatikus 

viszonyok szempontjából. A szellőztetéssel nem szabad spórolni, és hidegben is szellőztetni 

kell. A szellőztetés gyakorlati jelentősége, kivitelezése: 

 Páratartalom szabályozás – minden nap már kora reggel nyitni! 

 Hőmérséklet szabályozás – felmelegedéskor, 9-11 órától, esti zárásig szükség szerint 

kel elvégezni kiegyenlített hőmérsékletre törekedve. 

 CO2 frissítés talajos termesztésben kisebb jelentőségű,de folyamatosan indokolt lehet 

talajtakarás esetén, de ennek is reggel van elsősorban jelentősége.  
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Öntözés 

A hajtatott paprika szakszerű öntözése az intenzív termesztéstechnológia szerves része. A 

növény fejlődését, a termés mennyiségét is meghatározza az öntözés. 

Öntözést több tényező jellemzi, melyek között a legfontosabbak:  

 intenzitás, időegység alatt kijutó vízmennyiség, ami akkor jó, ha a talaj biztonságosan 

be tudja fogadni 

 adag, az egy öntözéssel kijutó vízmennyiség, ami akkor jó, ha nem kerül mélyen a 

gyökérzóna alá, tehát nincs túlöntözés 

 cseppméret, a felső öntözésnél képződő vízcseppek mérete, ami ne legyen túl nagy 

 öntözési forduló, két öntözés között eltelt idő 

Az öntözési módok között nagyon nagy különbségek vannak a jellemzőkben. A vízágyús, 

szórófejes, lineár, mikroszórós, csepegtető, stb. öntözési módok sajátosságaik alapján csak 

korlátozottan alkalmazatók hajtatásban.  

A legelterjedtebb csepegtetető és mikroszórós öntözés mellett hajtatásban nem is jellemző 

egyéb öntözési mód. 

Öntözővíz - jó minőségű öntözővízzel (hő, EC, só, Na, Cl, HCO3, keménység, pH), 

csepegtetéshez szigorúbb minőség (alga, Fe, Mn, szennyeződések)  

Hajtatott paprika vízigénye nagy, paradicsom és uborka között van (10. táblázat). 

10. táblázat; Hajtatott paprika átlagos heti igénye a naptári hónapokban; l/m2 

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

összes víz 

hetenként 
10 15 25 35 42 50 50 42 28 21 14 10 

 

Vízpótlásra hajtatásban a talaj 70-80 % vízkapacitásánál van szükség. Adagja a gyökérzónát 

feltöltő mennyiség = 3-50 mm, l/m2 egyszeri adag legyen. Nagyobb adagokkal csak átmosási 

szándékkal öntözzünk, amikor cél a gyökérzóna só tartalmának csökkentése.(gyakoriság 

szabályoz!) 

Felső öntözéssel 15-30 mm, l/m2, ritkábban, hetente, illetve nyáron már másnaponkénti 

ismétléssel öntözünk. Figyelemre méltó, hogy a veszteség 20-50 % lehet, de nyári kánikulában 

még ennél is nagyobb! Tehát felső öntözéssel a délelőtti órák alkalmasak. Kora délután csak 

akkor öntözünk, a felszáradás biztos az esti csukásig!  

Csepegtetéssel 3-6 mm, l/m2 adagokkal öntözünk talajtípustól függően, hetente kétszer, 

illetve nyáron akár naponta kétszer ismételve. A helytelenül nagy adagok vesztesége a drén, a 

gyökérzóna alá folyás. Erre is szükség lehet időnként és indokolt esetben, még pedig 

gyökérzóna átmosásakor. 
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Tápoldatozás 

Az öntözés és tápanyag ellátás összekapcsolásáról van szó. Mindkettő szempontját 

figyelembe véve a meghatározó a vízminőség + jó recept komplett, folyamatos ellátás, és 

szabályozás, a növekedés és a külső körülmények figyelembe vételével.  

 

Párásítás, frissítés 

Tulajdonképpen egy speciális öntözés, melynek célja kettős: a levegő hűtése, valamint a 

túlzottan alacsony páratartalom emelése. Utóbbira nagyon fontos élettani szerepei, a tápanyag 

és vízforgalom szabályozása, valamint a kötődés zavartalansága miatt van nagy szükség. 30 oC 

hőmérséklet felett, 1-2 óránként szükség lehet párásításra, ami ismételve, nem öntözés! 

Kivitelezése 1-2 mm kis mennyiségekkel történjen, és akkor lenne igazán jó, ha szárazon 

maradnának a növények. Ez csak nagy nyomással apró cseppeket képező párásító rendszerrel 

lehetséges.   
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12. TÁPANYAGELLÁTÁS, TÁPOLDATOZÁS  

Tápelemek szerepe, táplálkozási zavarok 

Nitrogén 

Legtöbb a paprika levelében és termésében van. Tömegében az értékesített termés 

tartalmazza a felvett N több, mint felét. A szervezetbe beépülő tápelemek közül a kálium után 

a legnagyobb tömeget képezi. A N a termésmennyiség meghatározója, és jelentős hatással van 

a termés minőségére is.  

Nitrogén-hiány: idős levelek sárgulását, erek kivilágosodását okozza. A növekedés gyenge, 

a levelek felállóak, a termések kicsik, a termésfal vékony. A keskeny vállú bogyók görbülnek. 

Túl hideg éjszakai hőmérséklet miatt is keskenyedik a váll! 

Nitrogén túlsúly: vegetatív túlsúlyt és annak jellegzetes tünet együttesét okozza. A bogyók 

rövidebbek, faluk vastagabb. A növény ellenálló képessége gyenge a szárazság, hideg, 

betegségek, stb. ellen. A termés gubacsos, "makkos" lesz, amit a terméskötődés idején az 

alacsony hőmérséklet is okozhat. 

Foszfor 

Elsősorban a termésben található, a generatív fejlődésben, az energiaforgalom van kiemelt 

szerepe.  

Foszfor-hiány: esetén a növekedés, virágzás lelassul, a levelek jellegzetes sötétzöld, majd 

vöröses színeződése jelentkezik. A magképződés hiányos, a termés kisebb és lilás, antociános 

színeződés jelentkezik a termésfalon. A hideg talajon relatív hiány, azaz a lassú foszforfelvétel 

okozza ezeket a tüneteket. Általában szabadföldön gyakori, de hajtatásban is jelentkezik. 

Kálium 

A legnagyobb mennyiségben felvett elem. Legtöbb a termésben és levélben, legkevesebb a 

gyökérben van. 1,5-1,6-szor annyi van a növényben K-ból, mint N-ből. Meghatározó az 

életfolyamatok szabályozásában és a termés minőségének alakulásában. Jó K ellátás biztosítja 

a jó érésütemet, jó vízháztartást, és ellenálló képességet. 

Kálium-hiány: a levelek csúcsától induló sárgulással kezdődik az idősebb, alsó leveleken, 

később a levélerek közötti szövetek is elszáradnak. A növekedés gyengébb. 

Kálium-túlsúly: só kártételi tüneteket okoz, és gátolja a Ca és Mg felvételét, ezért közvetetten 

ezeknek az elemeknek a hiánytünetei jelentkeznek. 
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Kalcium 

Elsősorban a levélben felhalmozódó elem, de hiánya a bogyó csúcsrothadását - 

csúcsszáradását okozza. A termés legérzékenyebb hiányára. Főleg a fehér bogyójú fajták 

érzékenyebbek, de az utóbbi években egyaránt jelentkezett a hegyes erős, a paradicsom alakú 

fajtában és fűszerpaprikában is. 

Kalcium-hiány: csúcsszáradás - csúcsrothadás tünete már az egészen kisméretű bogyón 

jelentkezhet. Világos, majd barnuló, beszáradó nagy barnás foltok alakulnak ki, mindig a bogyó 

bibe felőli végén. A régen napégésnek tulajdonított foltokon fekete korompenész telepedik 

meg. Nyirkos, nedves időben nedves rothadás is bekövetkezik (színes kép). 

Magnézium 

A zöld színtestek építőeleme, ezért legtöbb a levélben és a szárban van, az összes mennyiség 

több, mint fele. 

Magnézium-hiány: általában az alsó, ill. középtáji leveleken jelentkezik érközi sárgulás 

formájában. Az elszíneződés a levélnyéltől, vagy a lemez közepétől indul. Erős hiánynál a 

foltok elhalnak, de az erek zöldek maradnak. 

Vas 

Vas-hiány: egyformán adódhatnak tényleges tápelem hiányból és ionantagonizmus, vagy a 

közeg levegőtlensége miatti relatív hiányból. A hajtáscsúcs jellegzetes sárgulása, majd 

fehéredés sajnos gyakori tünet. Kezdetben csak az érközök finom sárgásfehér klorózisa látható, 

majd az erek is kivilágosodnak és súlyos hiány esetén a lemez fokozatosan elszáradhat. 

Réz 

Réz-hiány: sötétzöldek a levelek. A növekedés és gyökérképződés gátolt, a virágképződés 

leáll. Megnyúlnak a levelek és keskeny a bogyó. A levélszél kissé hullámos, "lankad" a növény. 

Bór 

Bór-hiány: a hajtáscsúcs elszáradását, a levél fonák vöröses elszíneződését, a levél erek 

jellegzetes barnulását okozza. Erős hiánynál az alsóbb levelek deformálódnak. A növény 

zömök, szára vastag, törékeny. 

Mangán 

Mangán-hiány: a hajtáscsúcson kezdetben a vashiányhoz hasonlító finom és hálózatos 

sárgulással jelentkezik. Később a foltok elhalnak. Igen gyakori a vas és mangán együttes 

hiánytünetének megjelenése is. 
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Kén 

Kén-hiány: a normálisnál alacsonyabbak a növények, a levelek keskenyebbek, kisebbek. A 

lomb színe egyöntetűen világos, az általános N hiányhoz hasonlóan sárgul. A sárgulás azonban 

a növény felső részén jellemzőbb és a levelek széle vöröses árnyalatú. 

Cink 

Cink-hiány: ritkán jelentkezik, de nagyon tipikus levélszegély kifehéredéssel kezdődik. Az 

érközök elszórtan sárgulnak és a foltok el is halhatnak. 

 

A paprika tápanyagfelvételének jellemzői 

Az étkezési paprika nagyon igényes a talajszerkezetre, a jó víz és tápanyagellátásra. Nagy 

tápanyagigényű, de só érzékeny, ezért csak kis adagokkal célszerű "etetni". Hajtatásban a 

termés-növénysúly arány közel 1:1. Ez azt jelenti, hogy pl. 10 kg bogyóterméshez hajtatásban 

összesen 20 kg növénytömeg fejlődik ki. Szabadföldön ez csak 12-14 kg, így a hajtatott étkezési 

paprika fajlagos tápanyagigénye sokkal nagyobb! 

A paprika tápanyag eloszlását az 6. ábra szemlélteti, szabadföldi termesztésben, de a cél az 

arányok szemléltetése és nem a pontos számok ismerete. Az egyes növényi részekben található 

tápelem arányok, ha nem is teljes mértékben, de a tápelem növénybeli fontosságára is utalnak.  

A nitrogénigény a tenyészidő alatt változó és azzal együtt változik a N/K arány is. Magasabb 

N mennyiség kedvező a fiatal és intenzív növekedésben lévő növényeknél, természetesen 

megfelelő K és egyéb elem ellátással. A kezdeti jó nitrogén ellátás kedvező hatással van a 

termés koraiságára is. A koraiság szempontjából azonban nem a N/K arány, hanem a N/P 

viszony meghatározó. Tápelem oxidban kifejezve a kedvező N/P arány 1:2. A starter 

műtrágyák, mint a NPK 15-30-15 műtrágya tápelem arányai ennek megfelelnek.  

6. ábra: A tápelemek eloszlása a paprikában érés előtt 
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A jó ellátás termés mennyiségét és minőségét is meghatározza a. Kevés N esetén és 

túltrágyázás alkalmával a bogyó kisebb lesz, a vállátmérőkhöz viszonyított nagyobb 

bogyóhosszúság a N hiány jellegzetes tünete. A N/K arány kiültetéskor 1:1,2, virágzáskor 1:2, 

majd termésnövekedés során 1:1,5 lehet. A terhelés függvényében az első bogyók teljes 

méretéig nő a N mennyisége, majd a vegetatív-generatív egyensúly fenntartásához szükséges 

mennyiség állandósul. 

A foszfor felvételének kritikus időszaka a palántanevelés és kiültetés, gyökeresedés idején 

van. 

A káliumigény a tenyészidőszak kezdetén kisebb, de jelentősége nagy az erős, ellenálló 

palánták fejlődése szempontjából. A termésképzés és termésérés idején nagyon magas a K 

igény. A szárazanyag-tartalom, keményítőtartalom, az érésütem és a színeződés a jó K ellátás 

függvénye. A tenyészidőszakban egyenletesen emelkedő felvehető kálium ellátottságot kell 

biztosítani. 

A kalciumigényt, a Ca hiánnyal szembeni érzékenységet a csúcsszáradás egyre nagyobb 

mértékű megjelenése is bizonyítja. Csaknem minden fajtatípus, már a hegyes erős hibridek is 

érzékenyek a felvehető Ca hiányára, ezért az első virágok termékenyülésétől gondoskodni kell 

elegendő Ca pótlásról (KALCIUM-NITRÁT) még Ca alaptrágyázás után is.  

A Ca felvételt gátló tényezőket, mint a magas EC (talajban, tápoldatban), túlzott 

páratartalom, egyenetlen öntözés, K és NH4 túltrágyázás (a Ca szinthez viszonyítva), meg kell 

szüntetni. A páratartalom kivételével szabadföldön is érvényesek ezek a szempontok. Ki kell 

emelni az egyenletes öntözés, illetve egyenletes nedvességtartalom fontosságát. A Ca 

hiánytünetek elsősorban az első kötések nagyadagú öntözése után (3-6 cm kispaprikák) 

jelennek meg először, mert a felvehető Ca kimosódik. Kisebb vízadagokkal, sűrűbb öntözési 

fordulóval (3-5 nap) kel feltölteni a gyökérzónát, hogy a tünetek megjelenését elkerüljük. 

A mikroelem igény tekintetében a paprika esetében nehéz egy-egy tápelemet kiemelni. Talán 

a bórhiány érzékenysége nagyobb az átlagosnál, amit a rossz terméskötődés és a hajtáscsúcs 

pusztulása jelez. Az általános igény természetesen azt jelenti, hogy a tápoldatos termesztésben 

minden mikroelemet folyamatosan kell pótolni. 
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A paprika tápoldatozását meghatározó tényezők 

Hajtatásban és szabadföldön is ugyanazokra a tényezőkre kell figyelemmel lenni, 

függetlenül attól, hogy beavatkozási lehetőségeink szabadföldön kisebbek. 

A tápoldatozás sikeréhez tehát a következő feltételeket kell biztosítani: 

 jó szerkezetű, levegős, egyenletes nedvességtartalmú talaj, 

 harmonikus tápanyag-ellátottság, alacsony só szint a talajban, 

 közömbös kémhatás, alacsony Cl, Na és HCO3 szint a talajban, 

 hajtatásban ősztől tavaszig 60-65 %, nyáron 65-70 % levegő páratartalom és öntözővíz 

mennyiség szükség szerint, 

 szabadföldön májusban 70 mm, júniusban 100 mm, júliusban-augusztusban 150-150 

mm, szeptemberben 100 mm összes vízmennyiség (eső + öntözés) 

 

Tápanyagszükséglet, tápanyagellátás jellemzői 

A termesztett fajták tápanyagigényében kisebb mértékű eltérés létezik, ezt azonban a 

tápanyag-utánpótlás technológia kialakításánál nem vettük figyelembe, egy általános - minden 

fajtára alkalmas trágyázási javaslatot ismertetünk. A különböző típusok, fajták eltérő 

tápanyagigényét korrekciókkal kielégíthetjük. A tápanyagszükséglet alapjául a termésképzésre 

és a növény felépítésére talajból kivont tápanyagmennyiséget vesszük figyelembe.  

A tápanyagszükséglet alapján műtrágyával kell pótolni a szervestrágyázástól és a talaj 

tápanyagtartalmától függő mennyiséget. Ezen felül a talajtípusok szerint is változik a 

szükséglet.  

Kiültetés után: a kiültetéskor foszfor gazdag beöntözés, NPK 15-30-15, vagy NPK 8-42-14 

segíti a gyökeresedést. Virágzásig a koraiságot meghatározó jó N ellátás, és az 1:2 N/K arányt 

kell biztosítani. Megfelelő K alaptrágyázás esetén a tápoldatozás 1:2:1 NPK aránnyal 

végezhető. A tápelem arányokat a növekedési típusnak megfelelően kell beállítani. A generatív 

típusok a N hiányra, aszályosabb körülményekre, a vegetatív típusok a N túladagolásra, 

túlöntözésre érzékenyebbek.  

Termésképzés idején: a tápelem arányokkal (1:0,5:1,5-1,7 NPK) a vegetatív-generatív 

egyensúly biztosítása a feladat. A legtöbb tápanyagot ebben a fejlődési időszakban igénylik a 

növények. 

A tenyészidőszak végén: csökken a tápanyagigény és a tápoldatozást a felszámolás, utolsó 

szedés előtt általában 2 héttel befejezhetjük. Szükség esetén tiszta vízzel öntözzünk ebben az 

időszakban. 
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Az eltérő típusok tápanyagszükséglete összességében jelentősen nem különbözik. A több 

kisebb bogyó a hegyes erős fajtáknál, vagy a nagytestű, kisebb darabszámú paprikák 

termésmennyisége hasonló lehet. Különbözik azonban a N, K szükséglet, hiszen a nagyobb 

vegetációjú blocky paprikák és más nagytestű fajták N igénye nagyobb (11. táblázat). A 

tápoldatozásnál ezt figyelembe kell venni. 

11. táblázat: A hajtatott paprika tápanyagfelvétele; g/m2-ben (GEISSLER, 1988; TERBE, 1993) 

Termés 

kg/m
2
 

Lombtömeg 

kg/m
2
 

N P2O5 K2O MgO CaO 

g/m2 hatóanyag oxidban 

8 10,2 28 6,4 38,5 4,8 25,2 

7 9,1 24 5,7 32,5 4,1 22,4 

6 8,0 21 5,0 27,7 3,5 19,6 

5 6,9 18 4,4 22,9 3,0 16,8 

4 5,8 15 3,9 19,3 2,5 14,0 

 

A tápanyag-ellátásban nem a termés típusa, hanem elsősorban a növekedésben eltérő 

típusú fajtákat kell különbözőképpen kezelnünk. A vegetatív típusok a nitrogén túladagolására 

és a túlöntözésre érzékenyebbek. A vegetatív túlsúly minden esetben nagy terméskieséssel, 

minőségromlással, növényvédelmi problémákkal jár ezeknél a fajtáknál. A generatív típusok a 

túlterhelésre, magas EC-re és az elégtelen öntözésre érzékenyebbek. A termesztésben lévő 

fajtáknál nagyon eltérő igényűek lehetnek.  

12. táblázat: A hajtatott paprika tápanyagszükséglete; g/m2-ben  

Termésszint 

kg/m
2
 

Szükséges hatóanyag; g/m2 

N P2O5 K2O MgO CaO 

4 20 12 35 3 16 

6 27 16 50 4 21 

8 37 22 66 5 27 

10 45 27 78 6 32 

15 65 40 110 10 50 

 

A leggyakrabban előforduló probléma a kalcium ellátásban van. A kalcium elsősorban a 

levélben felhalmozódó elem, de hiánya a bogyó csúcsrothadását - csúcsszáradását okozza.  A 

növényekben legnehezebben mozgó elem, ugyanakkor nem mobilizálható, hiányának hatása 

gyorsan jelentkezik. Tüneteit gyakran erősítik a tápanyag ellátás, az öntözés és szellőztetés  

hibái, így kalciumhiány gyakrabban technológiai hibákra vezethető vissza. A csúcsszáradás 

tünete mindig a bogyó bibe felőli végén már az egészen kisméretű bogyón jelentkezhet. 

Világos, majd barnuló, beszáradó nagy foltok alakulnak ki. A kalciumhiány megelőzésében 

kiemelkedő szerepe van a megfelelő öntözésnek, szellőztetésnek, a jó Ca ellátásnak.  
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Étkezési paprika tápanyag ellátási technológiák hajtatásban  

Egyszerűsített, szilárd kijuttatású technológiát: rövidebb kultúrákban, szerves trágyázott, 

felülről esőztetve öntözött állományban javasoljuk, 3-6 kg/m2 termésszintre. Az alaptrágyázás 

után az intenzív növekedéstől 10-14 naponkénti NPK + Kalcium-nitrát fejtrágyázással a 

folyamatos ellátás biztosítható. Az teljes műtrágya adagok, ne haladják meg a 3-4 dkg/m2-t. 

Kész tápoldatos technológia: csak kisebb termőterületen alkalmazható. Munkaigénye nagy, 

mert minden tápoldatos öntözésnél el kell készíteni a komplett tápoldatot. 

Egy tartályos technológia: kisebb méretű gazdaságokban, egyszerűbb termelési 

körülmények között alkalmazható. A tápoldatozás egy komplett NPK alapra épül, melyet 

kiegészíthetünk kalciumos kezeléssel adott időközönként. 

Kettő, vagy három tartályos intenzív technológiát: elsősorban magas szintű mikro-

öntözéses, közepes, vagy hosszú kultúrában 10-25 kg/m2 közötti termésszintre javasoljuk. A 

folyamatos teljes mikroelemes tápoldatozás kettő, vagy három tartályos törzsoldat rendszerrel 

végezhető. Két tartályos rendszerben „A” tartály a kalcium, nitrogén, vas és salétromsavat 

tartalmazza. A második „B” tartályban az NPK műtrágyák, foszfátok, szulfátok, mikroelemek 

is, valamint ha van, foszforsav kerül. Salétromsavas technológiában a szükséges sav mennyiség 

fele kerül ebbe a tartályba. A tápoldat összetétele és töménysége a gyökérközeg ellenőrzése, a 

növény fejlődése és külső tényezők együttese alapján változik. 

 

Alaptrágyázás, előkészítés hajtatott paprikában 

A tápelem harmóniára, a kémhatásra, és a jó Ca ellátásra kell figyelemmel lenni. A fehér 

fajták számára alaptrágyázáskor, szerves trágyázott talajon az EC 1,5-1,8 értékig felel meg, 

hegyes erős fajták esetén, főleg kötöttebb talajon az EC 1,8-2,0 értékig megfelelő. Különösen 

homok és tőzeggel javított talajon az EC 0,3-0,5 mS/cm, ami intenzív tápoldatozáshoz 

megfelelő. Ne törekedjünk az alacsonyabb EC érték emelésére, ha az nem különösen nagy 

tápanyag hiány miatt van, hiszen az a paprika számára a folyamatos ellátás kedvezőbb. 

Alaptrágyaként 8-10 g/m2 N, 10-16 g/m2 P2O5 és 20-30 g/m2 K2O hatóanyag adható ki egy 

tápanyaggal közepesen ellátott talajon (13. táblázat).  

13. táblázat: Hajtatott étkezési paprika alaptrágyázása tápoldatos termesztésben 

Szerves anyag; kg/m
2
 Műtrágya dkg/m

2
 

csak tőzeg, szalma NPK 10-10-20 10-12 

szerves trágya; 10 NPK 5-14-28 10- 12 

szerves trágya; 20 NPK 5-14-28 5-6 
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Az alaptrágyázási adagok az alacsony sótartalmú, 0,5-0,7 EC-s talajokon a nagyobb NPK 

adagok, 15-20 dkg/m2 mindig jelentősen jobb eredményt mutatnak.  

 

Hajtatott étkezési paprika tápoldatozása 

Kiültetés után: a kiültetés foszfor gazdag beöntözése segíti a gyökeresedést, virágképződést. 

Virágzásig: a koraiságot meghatározó jó N ellátást, és az 1:1- 1:1,5 N/K arányt kell 

biztosítani. Megfelelő alaptrágyázás esetén az 1:2:1 NPK arány kedvező, ezért a NPK 15-30-

15 javasolt. 

Termésképzés idején: a vegetatív-generatív egyensúly biztosítása a feladat, megfelelő 

tápelem arányokkal. A legtöbb tápanyagot ebben a fejlődési időszakban igénylik a növények. 

Az EC hetenkénti ellenőrzésével a tápanyag hiány, vagy felhalmozódás megelőzhető, mert 0,3-

0,4 EC változásnál a töménységet a változásnak megfelelően korrigáljuk. 

A tenyészidőszak végén: csökken a tápanyagigény és a tápoldatozást a felszámolás, az utolsó 

szedés előtt általában 2 héttel befejezhetjük. Szükség esetén ebben az időszakban már tiszta 

vízzel öntözhetünk. 

14. táblázat: Hajtatott étkezési paprika komplett tápoldatozása, három tápoldat, melyet egy 

tartályos, kettő és három tartályos rendszerrel végezhetünk. 

Összetétel* 

Fejlődési fázisok 

Virágzástól 

EC=1,8-2,5 
2. kötéstől szedésig 

EC=1,5-2,2 
Szedés alatt 

EC=1,8-2,2 

„A”-tápoldat (heti 3x) kg/1000 liter vízbe 

Kalcium-nitrát 0,7 0,5 0,6 

Kálium-nitrát 0,4 0,6 0,6 

Salétromsav 1-2 dl 1-2 dl 1-2 dl 

„B”-tápoldat (heti 3x) kg/1000 liter vízbe 

NPK 14-11-25 0,8 0,7 0,8 

Kálium-nitrát 0,3 0,35 0,25 

Keserűsó 0,2 0,15 0,15 

Salétromsav 1-2 dl 1-2 dl 1-2 dl 

„C”-tápoldat (heti 1x) dl/1000 liter vízbe 

Salétromsav 1-2 dl 1-2 dl 1-2 dl 

*Megjegyzés: Az „A” és „B” tápoldatot váltakozva, vagy mint „A” és „B” tartályos rendszer együttes 

adagolással folyamatosan juttatjuk ki. A „C” tápoldat átmosás, mintegy talaj pihentetés működik. 

 

15. táblázat: Tápoldat korrekció a talaj 1:2 vizes kivonat EC alapján A talaj 1:2 vizes kivonat 

EC–értékei és a javasolt tápoldat EC értékek szedés ideje alatt 

Talaj 1:2 EC → Javasolt tápoldat EC Talaj 1:2 EC → Javasolt tápoldat EC 

0,4-0,5 → 2,2-2,4 0,8-0,9 → 1,8-2,2 

0,5-0,6 → 2,0-2,2 0,9-1,0 → 1,6-1,8 

0,6-0,8 → 2,0-2,2 1,0-1,1 → 1,5-1,7 
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A tápoldat értékeit a naptári időszakhoz is állítani kell a besugárzás értékeinek jelentős 

különbsége miatt. A vizes kivonattal mért 0,8-0,9 talaj EC-nél a táblázatban is szereplő, 

általánosan optimális 1,8-2,2 értékek úgy kell korrigálni, hogy nyáron kissé alacsonyabb, 1,8-

2,0 EC, kora tavasszal, illetve ősszel kissé magasabb, 2,0-2,3 legyen a tápoldat EC értéke (148. 

táblázat). 

Rövid kultúrában (II-VII hónap) összesen 50-60 dkg/m2, hosszú kultúrában összesen (II-XI 

hónap) 70-90 dkg/m2 műtrágyával kell számolni. Vízadagolásra, illetve tápoldat adagokra, 

gyakoriságra a tápoldatos termesztés gyakorlata című fejezet ad még segítséget (16. táblázat). 

16. táblázat: Hajtatott étkezési paprika heti tápoldatozásának, öntözésének tájékoztató adatai; 

a szezon átlagos időjárásánál, alacsony sótartalmú talajon. 

Hónap I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

összes víz; l/m2/hét 10 15 25 35 42 50 50 42 28 21 14 10 

tápoldat; l/m2/hét 10 10 20 25 25 30 30 25 20 15 10 10 

műtrágya; kg/m2/hét 1,5 1,7 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 

 

Lombtrágyázás 

Az intenzív termesztés során gyakran előforduló a tápanyag-ellátási zavarok megelőzésére, 

kezelésére a komplett lombtrágyázás kiválóan alkalmas (17. táblázat). A speciális mikroelemes 

NPK és összetett lombtrágyák emelt mikroelem tartalommal segítik a növények zavartalan 

fejlődését, valamint speciális összetett mikroelemes termékek vannak célirányos kezelésekre. 

Az egyéb biostimuláns stb. hatóanyagok egész sora is piacra került az utóbbi pár évben, melyek 

között perspektivikus készítmények is vannak. 

Célirányos kezelések: 

 A kötődés javítására a virágzás kezdettől kétszer ismételt bóros kezelések, 

 Általános erősítésre és betegség megelőzésre a stimuláló kezelések. 

A permetlé készítésénél a műtrágyákat mindig utoljára és feloldva keverjük be, és keverési 

próba elvégzését minden új összeállításnál javasolt elvégezni 

17. táblázat: Lombtrágyázás, a növényvédelemmel egy menetben, 7-10 naponként 

Időszak Kiültetés után Terméskötéstől Szedés alatt 

Cél 

Mikroelemek 

hiányának megelőzése, 

kondicionálás 

Ca-hiány megelőzése, 

Lomberősítés 

Növekedés serkentése, 

N-hiány megelőzése, 

kötődés javítása 
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13. A PARIKA NÖVÉNYVÉDELME 

A paprika élő és élettelen károsítói elleni védelmének áttekintésére csak röviden van 

lehetőség, de a legfontosabbakra feltétlenül ki kell térni. 

 

A károsítók csoportosítása 

Élő károsítók: 

 Kórokozók- vírus, fitoplazma, baktérium, gomba 

 Kártevők- tripsz, fonalféreg, atka, bagolylepke, levéltetű, stb. 

 Gyomnövények- egyszikű, kétszikű, magról kelő és évelők 

Élettelen károsítók, a környezeti tényezők káros hatásai: 

 Klimatikus- fény, hő, páratartalom,  

 Talajtényezők- kémhatás, só szint, szerkezet, levegőzöttség, nedvesség, káros elemek, 

tápelemek, levegő összetétel, stb. 

 Termesztési hibák- túlöntözés, sűrűség, sebek, metszés, stb.  

Sajnos sokszor igaza van a szakembereknek, amikor a termelőt is az élő károsítókhoz sorolják, 

mert képesek olyan súlyos károkat is okozni, ami a termelést is kockáztatja. 

 

Paprika legfontosabb élő károsítói 

Betegségek: 

 Vírusok- mozaikok, sárgulások, foltosság, elhalások, torzulások. stb.  

  Fitoplazmák- sztolbur,  

 Baktériumok- rothadás, levélfoltosság, hervadás, stb. 

 Gombák- palánta dőlés, alternáriás, fehérpenészes, szürkepenészes, lisztharmat, 

hervadások, stb. 

Kártevők: 

 Bagolylepkék, atkák, tripszek, molytetű, fonalférgek, levéltetvek, stb. 

Gyomnövények: 

 Évelő és magról kelők, egyszikű és kétszikűek  
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Paprika betegségei, és az ellenük való védekezés lehetőségei 

Vírusok: 

 Az okozó károsító egyáltalán nem látható, még fény mikroszkóppal sem. Csak a 

tünetei láthatók, de az alapján a felismerés sokszor szinte lehetetlen. 

 Általában több fertőz egyszerre, így a tünetek nagyon eltérőek, változatosak 

 Fertőzése talajból, szívó hordozókkal, más növényről átvitellel történik adott 

betegségre jellemzően. Terjedése maggal is lehetséges fertőzött növényekről. 

 Tünetei zavarosak, nehezen azonosíthatók 

Védelem: Csak megelőzéssel, illetve az ellenálló képességgel bíró, rezisztens fajták 

választásával lehetséges. Érdemes alaposan tanulmányozni a rezisztencia leírást, mert a 

területen kiemelt kockázatot jelentő fertőzés ellenire van szükség. Hiába rezisztens másra az a 

fajta! Fontos kiemelni azt is, hogy a vírusfertőzés nem gyógyítható.  

Ezek mellet: 

 Tiszta, ellenőrzött vetőmag használata 

 Közeg, berendezés és munkaeszközök fertőtlenítése, tisztán tartása, termesztési 

higiéné és növényvédelem betartása, végrehajtása palántaneveléskor, metszéskor, 

növényápoláskor. 

 Terjesztő rovarok elleni teljes védelem már a keléstől a teljes tenyészidőben 

 

Baktériumok, fitoplazmák: 

 Palánta kortól megjelenhetnek a tünetek,  hajtáson, levélen, majd termésen is.  

 Terjesztői is lehetnek, és nedves felületen sérüléseken fertőz elsősorban 

 Nyálkás folt tünettel jellemzők, vagy hervadás 

 Védelem:  megelőzés, termesztési környezet 

 Rövid nedves felület 

 Sérülések utáni kezelés 

Védelem: 

Baktérium ölők használata 
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Paprika gombabetegségei és védekezés 

Palántadőlés, fuzáriumos hervadás és gyökérfertőzés: 

Elsősorban a fiatal korban jelent igen nagy kockázatot, mert a növény pusztulását is 

okozhatja. 

 Jellemző a korai fertőzés, ami sebeken keresztül gyökér és gyökérnyakon. 

 A palántadőlés kórokozói a gyökérnyak és szik alatti szárat fertőzik, ahol először folt, 

majd befűződés és az eldőlés következik. Sokszor csak a kiültetéskor, vagy az után 

törik el a szár és a növény életképtelenné válik. 

 A fuzáriumos fertőzés a jellegzetes általános hervadással és edénynyaláb 

színeződéssel jár, amit a szár hosszmetszetén jól láthatunk. 

 A fertőzések gyakran tápanyaghiány tünetekkel is járhatnak, de alaposabb vizsgálattal 

megállapítható, hogy nem az ellátás felelős a tünetekért. 

Védelem: megelőzés, fertőtlenítés: 

 Talajfertőtlenítés, steril nevelő közeg alkalmazása palántanevelésben. 

 Gombaölő szeres kezelés a gyökérnyakon, a sebek lezárása. 

Bogyófoltosság: 

 Besüppedő barna bogyó foltok jelentkeznek a termésen. 

 Nagy melegben veszélyeztet elsősorban. 

Alternáriás betegség: 

 A bogyó belső sötét foltosodása, elrothadása jelentkezik. 

 Csak nyitott magháznál veszélyeztet, de ezek a fajták egyre inkább kiszorulnak a 

termesztésből. 

Szürke és fehérpenészes rothadás: 

 Főleg a száron megjelenő rothadással főként a termő ágakat veszélyeztetik. Hervadást 

és termő ág pusztulást is okozhatnak, ami áttételesen súlyosabb veszteséget jelent. 

 Virágon, bogyón, a penész közvetlenül veszélyezteti a termést és közvetlen 

termésveszteséget okoz.  

Paprika lisztharmat: 

 Sárga, olajszerű, terjedő levélfoltokkal kezdődik, melyek összefolynak és levélhullás 

következik be. 

 Nagy páratartalmú, trópusias melegben veszélyeztet. 

Paprika hervadás 

 A talajból fertőz nagyobb melegben. 

 Hirtelen lankad, elhervad és elpusztul a tő. 

 A szárban képződő apró fekete képletek jellemzik. 

Szürke és fehérpenészes rothadás 

 Főleg a száron megjelenő rothadás 

 Hervadást és pusztulást is okozhat 

 Virágon, bogyón penész, közvetlen termésveszteség  
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Paprika kártevői és védelem 

Fonálférgek: 

 Talajból a gyökeret fertőzik és ott gubacsokkal, vagy anélkül fejlődési zavart okoznak 

elsősorban a gyökér finom részeiben, ezért a kitépett gyökereken még a gubacsos 

tünetet sem fedezzük fel, mert azok a talajba szakadnak. 

 Fokozatos gyengülést, és jellegzetes tápanyag hiánytüneteket produkálnak a 

hajtáscsúcs kivilágosodásával, kifehéredésével. 

Védelem: talajfertőtlenítés, vegyszeres kezelések az engedélyezések szerint, valamint 

biológiai védelem lehetőségek szerint. 

Tripszek: 

 A talajból fertőznek először az előjövő telelő alakokból, majd repülnek. 

 Súlyos vírusterjesztők 

 Szívogatásuk először alig látható levéltorzulás, majd a virágokban tömegesen jelennek 

meg és meglehelve fehér lapra kiszórva a fertőzős ereje is megállapítható. A 

másodlagos tünet a fénylő ragacsos ürülék bevonat, ami önmagában sem jó, de azon 

fekete korompenész telepedik meg, ami már a fotoszintézist, a fejlődést is zavarja. 

 Termés vállán vörösbarna szíváskártétel a termő állományban nagyon jellegzetes 

tünet. 

Védelem: talajfertőtlenítés, kémia kezelések már nagyon korán a palánta kortól a szívók 

ellen. Biológiai védelemben ragadozó virágpoloskákkal védekezhetünk.  

Levéltetvek: 

 Több levéltetű faj jelent veszélyt a paprika termesztésében már a legkorábbi fejlődési 

állapottól. 

 Szívogatásuk és azzal terjesztett fertőzések kiemelt veszélyt jelentenek az állományra. 

 A tripszekhez hasonló mézharmat probléma a levéltetvekre is jellemző. 

Védelem: Levéltetű elleni készítményekkel történő rendszeres megelőző védelem. A 

levéltetvész gubacsszúnyog, valamint a levéltetű fürkész biológiai védelemre vethető be. 

Takácsatkák: 

 rendkívül gyorsan szaporodó, melegigényes kártevők, 

 lárva alakjai és kifejlett állatok is szívogatnak, 

 jellegzetes levélnyél körüli szövedékük is árulkodik a jelenlétükről, a levél fonákon a 

maradékaik és szövedék „piszok” jellemző 

Védelem: speciális atkaölő szerekkel szükséges védekezni, melyek között a tojásokat is 

pusztítókat érdemes választani. Biológiai védelemmel az üvegházi ragadozó atka, vagy az 

igénytelenebb kaliforniai ragadozó atka, valamint ragadozó gubacsszúnyog telepítése 

javasolható. 
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Üvegházi molytetű: 

 A hajtatás nagyon kellemetlen szívogató résztvevője 

 nagyon gyorsan szaporodik, nagyon erős a növényvédő szerekkel szembeni 

tűrőképessége, ezért még folyamatos védelemmel is nagyon nehéz küszöb alatt tartani 

 Feltűnő a kis fehér lepkék mozgásra felröppenése, és a fonákon is jól láthatók. A 

feltűnő mégis a fénylő ragacsos ürülék bevonat, a mézharmat, ami önmagában sem jó, 

de azon fekete korompenész telepedik meg, ami már a fotoszintézist, a fejlődést is 

zavarja. 

Védelem: nagyon következetes szívó kártevők elleni szerrotációs védelem. A biológia 

védekezésben jól bevált molytetű fürkész, ragadozó mezei poloska 

 

Paprika élettelen, klimatikus károsítása 

Hőmérséklet: 

Talajban 20 oC, levegőben 25 oC körüli optimum a fenológiai fázisokhoz igazítandó, de 

alapnak feltétlenül tartandó. Az 5 oC feletti eltérés már élettani problémát jelenthet. 0 oC alatt 

már fagykár következhet be, de a fázási sokk is jelentős kárt okozhat. A  növényrészek hideg 

tűrése eltérő és rapszodikusan jelennek meg a tünetek. 

Páratartalom: 

Relatív páratartalom 70-80 % között optimális a paprika élettani működéséhez. Alacsonyabb 

hőmérsékleten alacsonyabb, magasabb hőmérsékleten páratartalom is magasabb kell legyen. 

Az alacsony páratartalom a párolgás fokozódásával jár, és ha ez meleggel párosul, a 

légzőnyílások záródnak és lelassul a fotoszintézis és tápanyag, vízforgalom egyaránt. Túl 

magas páratartalom következménye a víz és tápanyagforgalom csökkenése a párolgás 

csökkenése légzőnyílás záródás függvényében. 

Fény, besugárzás 

A fotoszintézis és életfolyamatok motorja, a vegetatív-generatív egyensúly befolyásolója. 

Kötődés meghatározója, hiszen 5,000 lux körüli, vagy feletti igényű a kötődéshez. 

Árnyékolási kárról az optimálisnál kisebb besugárzás esetén beszélünk. Általánosan 1 % 

árnyékolás 1% növekedési veszteséget okoz. Ez növekedési visszaesés, de kicsit erősebben 

értelmezve termésveszteségnek is felfoghatjuk. A besugárzást árnyékolja maga a termesztő 

berendezés, a dupla takarás, növények sűrűségének árnyékoló hatása. Árnyékolás hatása- 

sárgulás, virágrúgás, levélbarnulás és a legbelső levelek hullása. 

Túlzott sugárzás élettani hatása ugyancsak kedvezőtlen. A túlzott besugárzás miatti 

túlmelegedéskor a légzőnyílások záródnak, a fotoszintézis, tápanyag és vízforgalom lassul, 

mint az a páratartalom szélsőségeinél is megtörténik. A fiatal részek és termések 

perzselődhetnek,  a portokok és bibe kiszáradása miatt a kötődés jelentősen romlik.  
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A paprika talaj tényezős károsítói 

Szerkezet, és kötöttség: 

Az alábbi tulajdonságokon keresztül nagyon sok tényezőt befolyásoló hatásuk van a 

gyökéréletre, a növény teljes fejlődésére: 

 levegőzés 

 gyökér oxigén ellátás 

 nedvesség tartás 

 vízvezetés 

 hőháztartás 

Csak jó szerkezettel indítható a termesztés, mert az öntözéssel, taposással csak romlik 

Javítása: szerves anyagok (istálló, zöldtrágyák, komposztok, tőzegek, szalma, pelyva, egyéb), 

talajművelés 

Kémhatás: 

Csak a növényi optimumban kedvező, pH 6-7 között.  

 Savanyú eltérés jelent kisebb bajt a termesztés szempontjából. Szükség esetén 

meszezéssel viszonylag könnyen javíthatjuk. 

 Lúgos eltérés már sokkal kedvezőtlenebb. Tápanyag felvételi zavarokat, 

gyökérfejlődési zavart okoz, és a fejlődést lassítja. A lúgosodás javítása 

körülményesebb, és a talaj általános savanyítása, szulfát, kénpor, stb alkalmazása mellet 

a tápoldat folyamatos savazására is szükség lehet, ami együttesen a talaj javításában is 

segíthet. 

Káros elemek: 

Túl magas szintjük ugyancsak élettani zavarokat okoz.  

 Hidrokarbonát (HCO3) a N tápanyagfelvételt akadályozza, mert anion antagonista.  

 Szikesedés (Na) a kation tápanyag forgalmat akadályozza, erősen lúgosítja a talajt, 

emeli a só szintet és talajszerkezetet is rombolja. 

 Klór kis mennyiségben tápanyag, de a paprika számára már kis túlsúllyal növényméreg. 

Látható tüneteket ritkán produkál, belső sejt és szövetelhalást okoz, általánosan gátolja 

a növekedést, fejlődést. 

 Túlzott kation (K, Ca, Mg) mennyiség a kation antagonizmust okozza, és a felvétel 

zavara miatt következik be élettani zavar. 

 Szermaradványok, mérgező anyagok, gyomirtó szerek általában ismeretlen előéletű 

területen okozhatnak problémát. Sajnos a felelőtlen növényvédő szer használat miatt 

vegyszer károsodás gyakran előfordul.
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14. BETAKARÍTÁS ÉS AZ UTÁNI, POSHARVEST FELADATOK 

A paprikát a terméséért, a paprika bogyóért termesztjük. A betakarítás az étkezési paprikánál 

a zöldségfélékétől eltérő, mert van amikor gazdasági, van amikor biológiai érettségben történik. 

Adott termesztési módban is jellemző, hogy a szedés kezdete igen sok feltétel függvénye. 

Alapvető a fajta tenyészideje és azon belül is a koraisága, gyorsasága. Különösen fontos ez a 

primőr termesztésben. A környezeti tényezők hatása is igen jelentős, így a hőmérséklet és a 

besugárzás, a fény. Általánosan várható szedéskezdetre nyújt információt az alábbi táblázat. 

18. táblázat: A paprika hajtatás tájékoztató jellegű szedéskezdetének időszakai 

Termesztési mód Szedés várható kezdete 

Igen korai hajtatás Január - 

Korai fűtött hajtatás Március - 

Gyengén fűtött hajtatás Május - 

Hideg hajtatás Június - 

Nyári termesztés Augusztus vége, szeptember-  

Őszi hajtatás Október - 

 

Gazdasági érettségben történő betakarítás 

Az egyébként pirosan érő, legelterjedtebb fehér és zöldes árnyalatú fajták termés 

betakarításánál jellemző, hogy a teljes bogyóméretet elérve szedjük le.  

A szedéskezdetre gazdasági érettségben a bogyók a virágzást követő  30-35. napon válnak 

késszé. Követelmény, hogy kifejlett bogyó fala vastag, kemény legyen ami a szállíthatóság és 

pulton tarthatóság feltétele is. Mindamellett, hogy élvezeti, beltartalmi értéke is ekkor 

megfelelő.  

A szedéskor a bogyót a kocsánnyal együtt távolítjuk el. Csak az azonos fejlettségű bogyókat 

szedjük le. 

 

Biológiai érettségben történő betakarítás 

Azoknál a fajtáknál, ahol a piaci bevezetés, illetve a felhasználás a biológiai érettséget vár 

el, a ténylege érettségben szedjük a bogyókat. A termés ekkor a végleges, általában piros színét 

eléri, mérete és falvastagsága a legjobb. Beltartalmi értéke is általában ekkor a legjobb. A 

szedés időpontját a véglege mély szín eléréséhez köthetjük legkönnyebben. A bogyó puhulása, 

fényének tompulása a túlérés jele. Ekkor már súlyából is veszít, és pultállósága, szállíthatósága 

romolhat. Piaci értéke még akkor is romlik, ha tényleges értéke nem lett rosszabb. 
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Betakarítás utáni műveletek 

A leszedett termést, ha szükséges azonnal hűteni, vagy hűvös helyen előkészíteni kell. 

A válogatás: a fajtára jellemző előírások szerint méretre, minőségre és színre történhet. A 

méret a fajtára jellemző váll szélességet és bogyó hosszt jelent. A válogatás kritériumai 

szabványok is előírhatják, de döntő a felvásárló, a vevő által elvárt követelmények teljesítése, 

ami a csomagolásra és kiszerelési mennyiségre is vonatkozik. 

Tisztításra: normál körülmények között nincsen szükség, de például mézharmatos, 

korompenészes termést törölni, vagy mosni kell. 

Csomagolás: lehetőségei széles körűek. A szállítás és tárolás végzéséhez számtalan 

megoldás elterjedt, melyek célja az árumozgatáson túl a termés védelme is. Nem mindegyik 

felel meg teljes mértékben minden szempontból. 

 A jellemzőbb csomagolási lehetőségek: láda, raschel zsák, papírdoboz, műanyag doboz, 

fólia zacskó. 

A dobozoláshoz: történő válogatásnál a válogatás feltétele a legjobb kiegyenlítettség alakban 

és méretben. A válogatás minőségi követelménye a hibátlanság, sérülés mentesség, egyenletes 

bogyószín. 

Értékesítés. az árutermelő kertészeknél többségében frissen történik. Felvásárlási 

szerződéssel biztonságosan és szervezetten, szabad piaci viszonylatban esetenként jó áron, de 

sokkal nagyobb kockázattal történhet. 
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Káposzta termelésének technológiája 

Világviszonylatban is nagyon fontos élelmiszerek tartoznak a keresztesvirágú káposztafélék 

nemzetségének csoportjába. Kertészeti termesztésük évezredes múltra tehető.  A fejeskáposzta 

az egyik legrégebben termesztett kertészeti növényeink egyike, melyet Egyiptomban szent 

növényként tiszteltek, és a rómaiak, valamint a görögök is fogyasztottak. Napjainkban is 

nagyon fontos, mindennapos élelmiszereink a káposztafélék egész évben. 

 

A termesztett káposztafélék jelentősége, általános jellemzői 

Népszerűségük a korszerű táplálkozás fejlődésével egyre nagyobb. Számos új képviselő 

jelenik meg a termesztésben. Változatosan fogyasztjuk őket: főtt ételek (leves, főzelék, rántott), 

párolt köretek, friss saláták, savanyúságok,, termesztési igényben egyaránt.  

Rendkívül változatos felépítésű növényekről van szó, melyek fogyasztott része valamely 

vegetatív növényi rész. A lelek változatos formája mellett a szár fejlődése is nagyon különböző. 

Gyakran ugyanabba az alfajba tartozó fajták között is nagy különbség van a megjelenésben. (1-

2. ábrák). A magszár és a virágzat azonban nagyon hasonló a csoporton belül. 

A kertészeti termesztésben leggyakrabban a következő fajok, alfajokkal találkozhatunk: 

 Brassica oleracea alfajai közül: 

– convar. capitata provar. capitata – fejes káposzta, 

– convar. capitata provar. capitata conc. rubra – vörös káposzta, 

– convar. bullata – kelkáposzta, 

– convar. gemmifera – bimbóskel, 

– convar. (ssp.) acephala – leveleskel. 

 Brassica rupestris convar. gongyloides – karalábé. 

 Brassica cretica alfajai közül: 

– convar. botrytis – karfiol, 

– convar. botrytis provar. italica – brokkoli. 

 Brassica pekinensis (fejet képez) – kínai kel. 



 

60 
 

 Brassica chinensis (fejet nem képez) – bordáskel. 

Fogyasztott részeik: vegetatív rügy (fejes, kel, kínai kel, kelbimbó) , mely a tengelyt képező 

torzsából és szorosan összeboruló levelekből áll. Belső része a napfénytől elzártan etiolálódik, 

levelük (fodros kel, bordáskel vagy Pakchoy), húsos virágzatuk (karfiol, brokkoli), szárgumó 

(karalábé), mely nem azonos a maghozó növényrésszel (2. ábra). 

1. ábra: A termesztett káposztafélék levéltípusai 

 

Teljes fejlődésük egy, vagy kétéves. Tehát egy részük már az első évben kifejlődik és magot 

hoz. Többségük első termesztési évben csak vegetatív részeket fejleszt, majd a második évben 

képez magszárat és fejlődnek ki a magok. A virágzat, magszár képződésének feltétele a 

hideghatás, vagy jarovizáció, melyet a természetes környezetükben a kétéves növények az első 

télen kapnak meg. Termesztésben azonban előfordulhat, hogy a fiatal növények tartósabb 
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lehűléskor kapott hideg hatásra magszárat fejlesztenek és első évben virágoznak. Jelentős 

gazdasági kárt okoz, ha ez bekövetkezik, ezért szükség esetén nagyon fontos a hőmérséklet 

szabályozása általában a palántanevelés, vagy kiültetés ideje alatt.  

 

2. ábra: A káposztafélék termésének alakulása  
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Gyökérrendszerük alakulása is változatos. A vetéssel helyben fejlődő növények gyökere mélyre 

hatol, de az ültetett növények gyökérzete általában sekély rétegben helyezkedik el, amit a 

növényápolásnál, öntözés, tápanyagellátásnál feltétlenül figyelembe kell venni (1. táblázat). 

1. táblázat: A termesztett káposztafélék általános jellemzői 

Káposzta fajok  Fejlődése  Fogyasztott rész  Gyökérzete***  

Fejes káposzta kétéves  fej *  20-30 cm  

Vörös káposzta kétéves fej  20-30 cm  

Kelkáposzta kétéves fej  20-30 cm  

Bimbóskel kétéves kelbimbó 

fejecskék  

20-30, mély  

Karalábé kétéves szárgumó  10-15 cm  

Karfiol egyéves rózsa**  20-30, erős  

Brokkoli egyéves rózsa  20-30, erős 

Kínai kel egyéves  fej  20-30 cm  

Leveleskel kétéves levelei  20-30 cm  

Bordáskel 

(pakchoy) 

egyéves  föd feletti rész  20-30 cm  

 

Megjegyzés: *fej- levelekből szorosan összeálló „óriás rügy”, **rózsa- húsos virágzat, 

***gyökérzet zöme termesztésben 

  



 

63 
 

 

A termesztett káposztafélék kínai kel kivételével mediterrán, a Földközi tengeri övezetből 

származó növények. A kínai kel nevének megfelelően Kínából származik. 

 A káposztafélék táplálkozási jelentősége nagy. Beltartalmuk jelentős emésztési ballaszt 

anyagot szolgáltat (2. táblázat). Ásványi sókban igen gazdagok, de vitaminokban szintén 

tartalmaznak jelentős mennyiségeket. Ezeknek az alkotóknak igen fontos élettani szerepeket 

tulajdonítanak a táplálkozás kutatók. Az új káposztafélék termesztésének felfutásának okai 

éppen az olyan összetevők, melyek kiemelhető élettani szerepet játszanak (3-4. táblázat).   

1. táblázat: A káposztafélék energia táplálkozási jelentősége 

Energia 

összetevő 
Karalábé Karfiol 

Fejes 

káposzta 

Vörös 

káposzta 

Bimbós 

kel 
Brokkoli 

Fehérje;       g 2,1 2,4 1,6 1,7 4,9 3,3 

Zsír              g 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,2 

Szénhidrát   

g 
6,9 3,9 5,7 5,7 6,1 2,1 

Energia      

KJ 
164 126 134 134 214 100 

Energia      

kcal 
39 30 32 32 51 24 

Hamu          g 1,1 0,8 0,7 0,8 1,5 0,9 

Víz              g 89 92 91 91 86 93 

Élelmi rost  

g  
1 2,4 2,5 4,5 2 1 

Oxálsav     

mg 
- - 5 - - - 

Purin         mg - 50 - - 40 - 
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2. táblázat: A káposztafélék vitamintartalma:  

Vitaminok 

Karaláb

é Karfiol  

Fejes 

káposzta 

Vörös 

káposzta 

Bimbós 

kel  

Brokkol

i 

Aszkorbinsav (C) 

mg 70 55 50 50 99 110 

Tiamin (B1) μg 50 60 40 40 200 100 

Riboflavin (B2) μg 50 100 60 80 80 210 

Niacin (PP faktor) 

mg 0,3 0,5 1 1 0,3 1 

Pantoténsav mg 0,2 0,44 0,1 0,32 0,3 0,1 

Piridoxin (B6) mg 0,26 0,24 0,31 0,28 0,22 - 

Folsav μg  70 34 31 35 61 33 

Karotin mg  - 0,2 0,04 0,03 - - 

Tokoferol (E) mg - 0,087 0,02 1,7 1 2 

Biotin μg 3,6 6 2,2 2,1 0,3 - 
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3. táblázat: A káposztafélék ásványi anyag tartalma:  

Ásványi 

anyag 
Karalábé Karfiol 

Fejes 

káposzta 

Vörös 

káposzta 

Bimbós 

kel 
Brokkoli 

Foszfor 67 45 50 30 72 59 

Kalcium 43 26 33 35 30 87 

Kálium 300 175 216 266 387 324 

Magnézium 24 21 20 18 22 24 

Nátrium 26 11 23 4 10 9 

Cink 0,17 0,236 0,142 0,239 0,240 0,540 

Kobalt 0,006 0,006 0,004 0,007 0,007 0,005 

Króm 0,003 0,001 0,003 0,001 0,003 0,003 

Mangán 0,093 0,092 0,122 0,100 0,184 0,143 

Nikkel 0,022 0,018 0,010 0, 007 0,025 0,029 

Réz 0,020 0,016 0,016 0,042 0,032 0,046 

Szelén 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

Vas 0,700 0,300 0,300 0,630 1,200 0,770 

Dr. Kontraszti: 2004  

 

Káposztafélék környezeti, élettani igénye 

A biológiai igényük is változatosnak nevezhető.  

Az általános köztudatban a káposztaféléket hidegtűrő növényekként ismerjük. Ugyanakkor 

a termesztésben több olyan pont van, amikor éppen a hideg jelenti a legnagyobb kockázatot. A 

már korábban említett jarovizáció miatti felmagzás bekövetkezése ugyanis a teljes termesztést 

tönkre teheti (5. táblázat). 
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4. táblázat:  A keresztesvirágúak családjához tartozó káposztafélék termesztési igényének 

összefoglalása 

Káposzta 

fajok  

Fényigény  Hőigény  Vízigény  Tápanyag 

igény  

Fejes és 

vörös káposzta 

Közepes, korai 

erősre érzékeny  
13±7 

o

C,  Korai 

18-20 
o

C, fejlődés 5 

o

C,  

Nagy, 

egyenletes  

Nagy, arányos, 

N  kiemelt  

Kelkáposzta Korai erősre 

érzékeny 

Fejesedés 13-20 

o

C, kései tűrés erős  

Jobb 

tűrőképesség  

Nagy, arányos, 

N  kiemelt 

Bimbóskel Kicsi 
13±7 

o

C, jól tűr 

szélsőséget  

Nagy, közepes 

tűrés  

Nagy, N és K 

arány fontos,  B 

fontos  

Karalábé Közepes, kisé 

érzékeny 

Palánta hideg 

érzékeny, korai 18-

20 
o

C  

Nagy, 

egyenletes  

Nagy, K és N, 

arányos P  

Karfiol Közepes, rózsa 

erősre érzékeny 

Kezdeti 16-20 

o

C, túl magas káros  

Nagy, párát is  Nagy, K, B és 

Mo szerepe kiemelt  

Brokkoli Közepes, nem 

érzékeny 

Kezdeti 16-20 

o

C, nem érzékeny  

Nagy  Nagy, N és K 

arányos, B és Mo 

fontos  

Kínai kel Közepes  
40 nap 15 

o

C 

felett!  

Nagy 

egyenletes, pára  

Nagy, N szerepe 

és Ca jelentősége  

Leveleskel Kicsi 
13±7 

o

C, jól tűr 

szélsőséget, hó alól 

is 

Nagy 

egyenletesen  

Nagy  

Bordáskel 

(Pakchoy) 

Közepes  
40 nap 15 

o

C 

felett!  

Kezdeti nagy  Nagy, Ca és Mg 

szerepe  
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Káposztafélék hőigénye 

Termesztési szempontból a hőigény ismerete és szükség szerinti szabályozása, az 

alkalmazkodás szervezése, időzítés kérdése kiemelhető. Palántanevelésnél különösen fontos 

odafigyelni a hőmérséklet kritikus pontjaira, mellyel a palántanevelés technológiája résznél 

részletesen foglalkozunk. 

A fejeskáposzta hőigény optimuma 13±7 °C. A hajtató fajták s a rövid tenyészidejű 

szabadföldiek hőigénye magasabb, növekedésük időszakában jobban fejlődnek 18–20 °C-on, 

mint 13 °C-on. A fejes káposzta számára a 6 és 20 °C közötti hőmérsékletek hasznosak. 

Fejlődésük még 5 °C-on is folytatódik és ez az őszi tenyyyyőszidő végi hetekben nagyon sokat 

számíthat a termésmennyiség alakulásában. Az t a növényegészségügyi problémát azonban 

nem szabad elfelejteni, hogy a hosszabb őszi kint tartás a tripszre érzékeny fajtáknál ne 

alkalmazható. 

A tenyészidő során e két érték közé eső napi középhőmérsékletek összege adja az egyes 

fajták hő összegigényét: 

– a rövid tenyészidejű fajták 700–800 °C, 

– a közepes tenyészidejű fajták 800–1000 °C, 

– a hosszú tenyészidejű fajták 1000–1300 °C 

hőösszeget kívánnak ültetéstől szedésig.  

A magszár képződéshez szükséges jarovizáció is jellegzetes. A legtöbb káposztafajta 

magszár képződésének megindításához 4–7 °C esetén elegendő a 3–4 hetes hideghatás, de 10 

°C körüli hőmérsékleten már 6 hetes kezelés szükséges. A hideghatás sikere a 7–9 leveles 

fejlettségi korban a legbiztosabb, a kisebb növények még alacsonyabb hőmérsékleten, illetve 

hosszabb idejű lehűlés hatására sem mennek magszárba. 

A kelkáposzta fejlődésének optimuma 13-20 °C között van. tartósabb magas hőmérsékleten 

a fejek mérete csökken. Hidegtűrése kiemelkedő, és enyhe takarással akár 20 °C közeli fagyot 

is elviselnek a területen. 

A karalábé hőigényénél a palántakori tartós lehűlés kockázatát feltétlenül említenünk kell. 

Nem a fiatal, hanem az egy hónapos palánták huzamosabb ideig tartó 5-10 °C alatti hőmérséklet 

után fejlesztenek magszárat gumóképzés nélkül. A hajtató fajták érzékenyebbek erre a 
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hőhatásra mint a szabadföldiek. A tenyészidőben a túl magas hőmérséklet okozhatja egyes 

fajtáknál a gumó torzulását. 

 A karfiol és brokkoli hőigénye hasonló és a kiültetés után magasabb a többi káposztafélénél. 

A brokkoli a szélsőségeket jobban elviseli. Az erős lehűlésre a rózsaképződés idején érzékeny, 

de a késői fajták -4-6 °C fagytól nem károsodnak. A túl nagy melegben viszont kicsik maradnak 

a rózsák, és az erős besugárzás a rózsa minőségromlását is okozhatja. 

A kelbimbó hőigényénél a szélsőségek jobb elviselése emelhető ki. A magasabb tenyészidő 

alatti hő sem károsítja olyan mértékben mint esetleg többi káposztafélét, illetve kifejlődve erős 

fagyokat is bírja (-20 °C-ig), így előfordulhat a téli fagyban történő betakarítása is. 

 A kínai kel és bordáskel hőigényét tekintve a magszár képzési hajlamát kell kiemelni. 

Sokkal magasabb a káposztaféléknél általános jarovizációs hőmérséklete, hiszen 14-15 °C 

között megtörténik a növény 5-6 hetes korában. Hajtatásban és szabadföldön egyaránt elvárás 

és meg kell oldani, hogy 16 °C alá tartósabban ne essen a hőmérséklet. A szabadföldi termesztés 

legkorábbi ültetés ideje április végétől tervezhető. Minden korábbi ültetést takarással kell 

védeni. 

 

Káposztafélék termesztése  

A termesztett káposztafélék elterjedésére a többi kertészeti kultúrához hasonlóan termesztési 

körzetek kialakulása jellemző. A talajadottságok és környezeti adottságoknak megfelelően 

terjedtek el a keresletet kielégítő fajokkal. A termesztés technológiája kezdetben lassan, majd 

rohamos léptekkel változott az idővel. Napjainkra igen jelentős a hajtatott és korai termesztés 

szerepe. A szabadföldi termesztés is rendkívül intenzív, iparszerű elemeket tartalmaz és 

nagyfokúan gépesített. Természetesen a terméseredmények is megsokszorozódtak és a 

minőség, aminőségi is nagyot változott. A termesztés fellendülésének nagy lökését a 

feldolgozóipari igény megjelenése adta. A készétel, és készétel alapanyag gyártás, a savanyítás 

és hűtőipari feldolgozás a termés jelentős részét igényli világszerte. 

A káposztafélék termesztésének hatása a vetésforgóban jelentős hatással bír. A növényi 

maradványok nagy mennyiségű szerves anyag visszakerülésével és ezzel tápanyaggal járulnak 

hozzá a talaj fenntartható állapotához.  A mennyiségi adatok a 6. táblázatban láthatók. 
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5.  táblázat: A növényi maradványok N-szolgáltatása (SCHARPF, 1991) 

Növény 

Zöldtömeg a 

betakarítás után 

(t/ha) 

N 

szolgáltatás 

(kg/ha) 

Kelbimbó 50-60 150-200 

Fejeskáposzta, vöröskáposzta  (ipari 

feldolgozás)  

40-50 120-150 

Brokkoli, fejeskáposzta, kínai kel, 

kelkáposzta,(friss), karfiol, borsó 

30-40 90-120 

Bab, sárgarépa, zeller, jégsaláta 20-30 60-90 

Karfiol, póréhagyma, spenót  10-20 30-90 

Madársaláta, fejes saláta,  piros és fehér retek < 10 < 30 

 

Termesztés legelterjedtebb formái, termesztési módok: 

 Hajtatott – korai kiegészítő fűtéssel, hideg hajtatás  

 Szabadföldi  

• Váz nélküli fóliás termesztés, március első felétől. 

• Korai szabadföldi termesztés, március vége, április elejétől. 

• Szabadföldi termesztés nyári-őszi szedésre (friss piacra), április eleje, június vége. 

• Szabadföldi termesztés őszi szedésre (savanyításra), május vége, június elejéig. 

• Szabadföldi termesztés késő őszi szedésre (tárolásra), május vége, június eleje.  

Tenyészidő hossza, termesztési cél és felhasználás összefüggése 

A tenyészidő hossza a termesztési céllal szoros összefüggésben van. A friss fogyasztású 

termékek esetében a gyorsaság alapvető elvárás akár hajtatásban,. akár szabadföldön. 

Természetesen ezek a növények kisebb méretben kerülnek betakarításra, termésmennyiségük 

alacsonyabb. A nagy terméstömeget, nagyobb méretet a hosszabb tenyészidejű (közepes, 

hosszú, nagyon hosszú) fajtáktól várhatjuk. Ezek a fajták beltartalomban nagyobb száraz anyag 

tartalommal, jobb eltarthatósággal rendelkeznek, ipari feldolgozásra is alkalmasak. 
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 Igen rövid- friss saláta fogyasztás 

 Rövid – friss saláta fogyasztás 

 Középhosszú- friss saláta, főzelék, stb. 

 Hosszú- főzelék, savanyúság, hűtőipari alapanyag 

A fejes káposzta fajtákat tenyészidejük alapján három csoportra oszthatjuk az ültetéstől a 

szedésig eltelt napok száma szerint: 

• rövid tenyészidejűek: 60–90 nap; 

• közepes tenyészidejűek: 90–120 nap; 

• hosszú tenyészidejűek: 120–160 nap. 

A kelkáposzta fajtacsoportok tenyészideje ültetéstől a szedésig: 

• hajtatási fajták: 50–60 nap, 

• korai szabadföldi fajták: 60–70 nap, 

• középkorai szabadföldi fajták: 70–90 nap, 

• kései szabadföldi fajták: 100–160 nap, 

• áttelelő fajták: 180–220 nap. 

A karfiol fajták tenyészideje lehet: 

• rövid (45–70 nap),  

• középhosszú (70–90 nap) és  

• hosszú (90–130 nap), az 

• átteleltethető fajták (150-280 nap) nem jellemzőek. 

 

A brokkoli fajták tenyészidő szerinti csoportosítása: 

•  rövid tenyészidejű fajták (55–65 nap), 

•  közepes tenyészidejű fajták (65–75) nap, 

•  hosszú tenyészidejű fajták (75–85, esetleg 100) nap. 
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A karalábé fajták tenyészidő alapján szintén három csoportot képeznek.  

• rövid (40–50 nap),  

• közepes (50–70 nap), és  

• hosszú (70–90 nap) tenyészidejű fajtákat. 

A bimbóskel fajták tenyészideje nálunk 80–160 nap: 

• rövid tenyészidejűek a 80–100 napos,  

• középhosszú tenyészidejűek a 100–130 napos és  

• hosszú tenyészidejűek a 130–160 napos fajták. 

A kínai kel tenyészideje rövid, (45–60 nap) alatt kifejlődik. 

A bordáskel (Pakchoy) tenyészideje szintén rövid és felhasználástól függően már egészen 

rövid idő alatt megkezdhető a betakarítása (25-75 nap).  

 

A káposztafélék termesztésének technológiája 

A termesztés a terület kiválasztásával, majd a talaj előkészítéssel kezdődik. A káposztafélék 

termesztése helyrevetéssel vagy palántaneveléssel történhet. Végleges helyre vetés a 

szabadföldi üzemi termesztésben fordul elő. Intenzív hajtatott és korai termesztésben a 

koraiságot és termesztési biztonságot egyaránt biztosító palántaneveléssel szaporítjuk a 

káposztafélék többségét. 

 

Talaj előkészítés 

A termesztésre kiválasztott területet a vetésre, ültetésre elő kell készíteni. Az előkészítéshez 

alapvetően tartozik a talajvizsgálat végzése. Számos előkészítési feladat csak megfelelő 

vizsgálati eredmények birtokában végezhető el, mint talajjavítás, meszezés, tápanyag feltöltés. 

A szabadföldi, vagy hajtatott termesztésben hasonló feladatokat jelent az előkészítés: 

 talajjavítási műveletek a kémhatás korrigálására, mészpótlás vagy mésztrágyázás, 

 szerves anyag pótlás, szerves trágyázás szükség és lehetőség szerint, 

 tápanyag feltöltés, az induló tápanyag szint biztosítása, 

 talaj szerkezetének kialakítása a gyökérzónában, 0-30 cm, és szükség szerint az altalaj 

szinten is akár 60-70 cm-ig. 
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 vetőágy, ültetés előkészítés a megfelelő időben. 

 

Helyrevetés  

A káposztafélék szaporításának hagyományos módja. Célszerűen már precíziós szemenkénti 

vetőgépek állnak rendelkezésre a véglege és kívánatos tőszám beállításához. A vetésidő 

tervezésekor az ültetésre javasolt időpontoknál három héttel (20-25 nap) korábbra számoljunk.  

A vetőmag szükséglet természetesen az ezer mag-súly, illetve a tőszám függvényében 0,3-

0,7 kg/ha között lehet. A vetés csak sekélyen, 1,5-2 cm mélységig történjen. 

 

Palántanevelés  

A palántanevelés az intenzív termesztés első legfontosabb eleme. Az idők során több 

lépésben fejlődött . alakult a palántanevelés technológiája. A lehetőségek közötti választást a 

termesztési mód, az előnyök és hátrányok mérlegelésével kell eldönteni. 

 A palántanevelési módok és jellemzőik: 

 Szálas palánta- a magvetés ritkán történik. a felnevelt palánták csupasz gyökérrel 

kerülnek kiültetésre. Csak az egyszerű szabadföldi technológiához javasolhatunk. 

Előnye a nevelés  egyszerűsége, hátránya elsősorban az ültetéskori gyökérsérülés és 

fejlődés megtorpanás. 

 Tápkockás nevelés- a magvetés is a tápkockába történik, vagy a tápkockába tűzdelt 

palánta nevelése történik általában steril nevelőközegben. Napjainkban a tápkockát  a 

műanyag tálcákban kialakított rekeszek jelentik, melyek keskeny henger alakútól 

(szivar) a  négyzetes alakú 3-8 centiméteres méretig jellemzőek. A nagyobb mérető 

tápközegben nevelés ideje hosszabb, de jelentős előnye a hajtatási időszak rövidülése.  

 Tűzdeletlen palántanevelésről beszélünk- amikor a magvetéstől a kiültetésig 

ugyanabban az adott tápközegben fejlődik a palánta. Előnye, hogy a gyökérzet nem 

sérül a nevelés és kiültetéskor, hátránya a nagyobb helyfoglalás a fűtést igénylő korai 

időszakban. 

 Tűzdelt palánta- a magvetés növényeit az első lomblevek megjelenésekor tápközegbe 

átültetjük és ebben fejlődnek a kiültetésig. 

 A korszerű tálcás palántanevelési mód: tápkockás, tűzdeletlen. A tálcás magvetéssel 

egyenletes, gyors, jól irányítható, sérülésmentes fejlődés  biztosított. 
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 A palántanevelés a káposztafélék általában nagyobb tűrőképessége mellett csak 

látszólag egyszerű, mert  több tényezőre is nagyon oda kell figyelni. 

 

Hőmérséklet a palántanevelésnél 

6. táblázat:  A káposztafélék palántanevelésének hőmérséklet jellemzői 

Káposzta 

faj  

Nevelé

s, hét  

Hőmérsé

k-let, oC 

Kelésig, 

oC (éjjel) 

Tűzdelés

ig, oC 

Nevelésk

or, oC 

Fejes és 

vörös és kel 

káposzta 

4-9  -4-5 -ig  20-25 

(11-13) 

13-17 

(11-13) 

15-19 

(13-15) 

Bimbóskel 4-5  20-25 

(11-13) 

13-17 

(11-13) 

15-19 

(13-15) 

Karalábé 6-8 rövid  -5 18-20 

(18-20)  

14-18 

(12-14) 

18-20  

(14-16,              

8 felett!) 

Karfiol 5-9 16 felett! 18-22 10-12  

(tűzdeléskor 

18-20) 

16 körül 

Kínai kel 5-7  15 felett!  18-20 

(19-20) 

- 18-20 

(16-18)  

A palántanevelés technológiájának gerince a hőszabályozás, tápanyag ellátás, öntözés. A 

szellőztetés fontosságát, valamint a besugárzás figyelembe vételét kell és lehet még kiemelni. 

Csírázási hőmérsékletnek 20-22 °C optimális,  nevelés alatt 16-20 °C között legyen nappal, 

éjjel 14-16 °C, de kínai kelnél 16-18 szükséges. A fejes káposzta magja 20–25 °C-on 4–6 nap 

alatt kikel, míg például 10–15 °C-on a kelés 10–15 napig is eltarthat. A fóliasátor hőmérsékletét 

a növény fejlettségéhez és a fényviszonyokhoz igazítsuk, így pl. keléstől tűzdelésig nappal 13–

17 °C (11–13 °C), az edzésig 15–19 °C (13–15 °C), az edzéskor pedig 9–11 °C (8–9 °C) legyen. 

A zárójelben szereplő értékek a kívánatos éjszakai hőmérsékletet jelentik. Az edzés 
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időszakában, az ültetés előtti héten, bátran nyúlhatunk a hőelvonáshoz, különösen, ha a hajtatási 

technológiák valamelyik fűtés nélküli változata számára történik a palántanevelés. 

 

Palántanevelés terület igénye 

 

A palántanevelés módjától függően alakul a palántanevelés terület igénye. A tűzdeletlen 

palántákból 1 m2 területen akár 400-1.000 db növény nevelhető. A ritkább állomány inkább 

szabadföldi későbbi nevelésre jellemző. A nagyobb területet nem korlátozza semmi és a 

kiültetési idő sem befolyásolja a palántanevelést. Hajtatásban a terület nagyságát a fűtési 

költség miatt szűkítik a termelők, tehát sűrűbb állományú nevelés jellemzőbb. Ugyanakkor a 

kiültetés a hideg időjárás miatti fűtés, fűtés kiegészítés kényszere miatti késleltetése ezzel 

ellentétes irányú, hiszen az idősebb palánták terület igénye sokkal nagyobb. 

Tűzdelésig 2.000-2.500 db növény nevelhető 1 m2 területen. 

A palántaigény 1 ha termesztéshez 50-60 ezertől 140.000 db, de hajtatásban karalábéból akár 

200.000 db lehet.   

   

Palánták öntözése 

A palánták talajának, nevelő közegének megfelelő nedvesen tartása nem egyszerű feladat. A 

palánták öntözése folyamatosan erős odafigyelést kíván.  

Az öntözés, illetve  tápoldatozás általános szabályaikét a következők emelhetők ki: 

 korai időszakban az öntözés előmelegített öntözővízzel történjen, 

 az öntözési adagok nedvesítsék át a teljes gyökérközeget és valamennyi drén, túlfolyás 

is célszerű, hogy legyen 

 amennyiben csak frissítésre, párásításra van szükség, azt lényegesen kisebb vízadaggal 

végezzük, 

 az öntözési gyakorisággal, az alacsony töménységű tápoldattal egyenletes nedves 

állapra törekedjünk, a túlöntözést azonban kerüljük, 

 Tápoldatos öntözéssel a tápanyagellátás az első lomblevelek megjelenésétől kezdődjön 

a komplett program szerint. 
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Szellőztetés 

A szellőztetés folyamatosan, a minden reggel friss levegővel induljon. Öntözés, permetezés 

után szintén célszerű szellőztetni. Egyes káposztafélék különösen érzékenyek a megfelelő 

szellőztetésre, és annak hiányában akár súlyos tápanyag és növénykórtani problémák 

jelentkezésével számolhatunk. Felmelegedéskor szintén kötelező a szellőztetés! A kiültetés 

előtti edzésre célszerű alacsonyabb hőmérsékletre térni, melyet ugyancsak az intenzívebb 

szellőztetéssel oldhatunk meg. 

 

Ültetés  

Palántanevelés esetén az ültetésig a nevelésre alkalmatlan külső körülmények esetén is kész, 

erős fejlett növények kerülhetne a területre. 

• Időpontját alapvetően a termesztési mód, illetve termesztési cél határozza meg, illetve  

ha a körülmények megfelelők. 

• Megfelelően előkészített szerkezetű, tápanyag ellátottságú, hőmérsékletű és nedvességű 

legyen a talaj. 

• A tenyészterület mindig a fajta jellemzőihez igazodjon, így 2,5-4 db, 5-10 db, illetve 

karalábéból 10-20 db/m2  a sűrűség.  

Hajtatás ültetésidők: a palánták gyökeresedéséhez szükséges 13-20 oC talaj, 6-10 db/m2 

(karalábé 13-20 db/m2) 

 Február elejétől, fűtött hajtatásban.  

 Február vége-március eleje, fűtetlen kettős és szimpla takarású berendezésekben. 

Szabadföldi ültetésidők: 

 Március első fele, váz nélküli fóliás termesztésben. 

 Március vége, április eleje, korai szabadföldi termesztésben. 

 Április eleje, június vége, nyári-őszi szedésű friss piaci termesztésre. 

 Május vége, június eleje, szabadföldi, savanyításra szolgáló őszi szedésre. 

 Május vége, június eleje, szabadföldi tárolásra, késő őszi szedésre.  
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Növényápolás  

 

Talajművelés lépései 

 Tápanyag, és szerkezetet javító anyagok: műtrágya és szerves trágyák bedolgozására 

30-35 cm mélyművelést alkalmazzunk. Jelentősége a gyökérzóna szerkezete miatt a 

gyökérzet fejlődésére, a vízgazdálkodásra döntő hatással van. Különösen fontos a jó 

szerkezet intenzíven öntözött termesztésben, illetve szélsőségesebb talajok, homok, 

illetve erősebben kötött esetén.  

 Az ültetés előkészítésként a lazításra és gyommentesen tartásra sekély művelést 

alkalmazzunk. Szerepe van a víz megtartásában, az ültetésminőségének, az eredés 

hatékonyságában, gyorsaságában is. Hátránya, hogy aszályos időjárás esetén a felső 

réteg kiszáradás miatt az ültetés öntözésre feltétlenül szükség van. 

 Az ültetés után a sorközműveléssel kell a gyommentesítést és lazítást végezni. A 

művelést felső öntözés esetén és kötöttebb talajokon az öntözés után célszerű elvégezni, 

mellyel a cserepesedést megszűntetjük és a talajt lezárjuk. 

 A talajmunka 5-8 cm mélységű, ismétlése szükség szerinti legyen. A műveléssel egy 

menetben végezhető el a sorműtrágyázás. 

 Sorzáródás után a szükséges gyommentesítést kézzel kell elvégezni.  

 

Öntözés 

 

 A káposztaféléknek fontos az egyenletes vízellátás. A vízigény kielégítése mind termés 

mennyiséget mind minőséget alapvetően meghatározó tényező. 

 A vízhiány a tenyészidő hosszabbodást, terméscsökkenést, minőségromlást okoz. A 

színes vörös káposzta, karalábé termések fakók, színtelenek maradnak, piacképességük 

erősen csökken. 

 Az egyenetlen vízadagolás a fejek, gumó fölrepedését okozhatja. 
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 Az ültetés előtti nedvességszintre nagy figyelmet fordítsunk, mert az eredés, kezdeti 

fejlődés nagyon elhúzódhat, egyenetlenné válhat az állomány. 

 Az öntözésre talaj hasznos vízkapacitása 70–75%-ára süllyedésekor kerüljön sor. A túl 

magas talaj nedvességszint a levegőtlenség, a növekedés erősödése miatt káros. A túl 

alacsony nedvesség tartalom a növekedés lassulása, a tápanyagforgalom leállása miatt 

káros. 

 A vízadagok a gyökérzóna mélységéhez igazodjanak. Kezdetben célszerű 15–20 mm, 

majd 20–40 mm öntözővíz adagokat alkalmazni felső öntözésnél. Amennyiben 

csepegtető öntözés van, természetesen sokkal kisebb mennyiséggel és ritkább kis 

adagokkal kell a szükséges mennyiséget kijuttatni.. 

 A rövid tenyészidejű fajtáknál az idénynorma, tehát a tenyészidő alatt szükséges öntözés 

mennyisége 60–130 mm lehet időjárástól, talajtípustól függően. 

 Hosszú tenyészidejű fajtáknál 150–300 mm idénynormával tervezzünk.  

 Az öntözési forduló felső öntözésnél általában 7-10 napos legyen. Ami szintén a 

talajtípustól és az időjárástól függően alakul. Csepegtető öntözésnél korai időszakban 

3-6 naponként kellhet öntözni, a majd a gyakoriság folyamatos növelésével a nyári 

időszakra a napi öntözés válik, válhat szükségessé. 

 Az öntözési módok közül az esőszerű, permetező öntözés a legelterjedtebb a 

káposztafélék termesztésében. Hajtatásban mikró szórófejekkel, szabadföldön pedig 

konzolos, lineár, és forgó rendszerű vízágyús öntözés jellemző. A cspegtető 

víztakarékos és munkaerő takarékos módszer a káposztaféléknél is terjed. Aránya a 

hajtatásban magasabb, de szabadföldön is egyre gyakoribb. 

 Hajtatott és  korai termesztésben a csepegtető öntözés is jól bevált, főként a precíz 

tápoldatos tápanyagellátás lehetősége miatt. Ezzel a technológiával a terméshozamok, 

a minőség, a tenyészidő hossza a legjobb eredményeket hozhatja, sokkal 

gazdaságosabbá téve a termesztést a hagyományos technológiákkal szemben. 
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Tápanyag ellátás 

 

A korszerű tápanyagellátás biztosítja: Magas termésmennyiséget, jó minőséget friss piacra, 

tárolásra, ipari feldolgozásra egyaránt. Lehetővé teszi a növények fejlődésének irányítását, az 

igény szerinti folyamatos és gazdaságos ellátást. A korszerű tápanyagellátás gazdaságos és 

környezet kímélő is. 

Arányosan ellátja az állományt minden tápelemmel (makro, mikro, mezo elemek) a talaj 

viszonyok és termesztési cél, és külső körülmények függvényében. 

 

Az intenzív komplett tápanyagellátás jellemzői 

 

 A sekély gyökérzet miatt az indító trágyázás szerepe kiemelt, főként a rövid tenyészidejű 

fajtáknál, 

 A megfelelő mész alaptrágyázást minőségi és kórokozókkal szembeni ellenállóság javítása 

miatt is fontosnak, elvégzendőnek tartjuk 

 A korai termesztés foszfor és mikroelemes starter indításával gyorsítjuk a gyökeresedést, 

az eredést, megelőzzük a mikroelem hiányokat 

 Az intenzív növekedés alatti jó komplex nitrogén hangsúlyos ellátással a növény felépítését 

megalapozzuk, a megfelelő kondíciót biztosítjuk. 

 A fej, rózsa, és gumóképződésre megfelelő kálium ellátással a minőséget befolyásoljuk, 

különösen a feldolgozásra és tárolásra termelt káposztaféléknél, ahol a második 

fejtrágyázást kálium túlsúlyos műtrágyával javasoljuk. 

 

A szilárd kijuttatású egyszerűsített technológiát öntözött, kevésbé intenzív termesztésben 

javasoljuk, és alacsonyabb termésszintre célszerű alkalmazni. 

Az intenzív technológiát elsősorban az intenzíven öntözött, kiemelkedő termésszint 

eléréséhez javasoljuk. 
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Tápelemek szerepe 

Alábbiakban csak a káposztafélékre jellemző tápanyag-ellátási rendellenességekről és 

zavarokról lesz szó. A tápelemek általános szerepe és táplálkozási zavarok az erről szóló 

részben találhatók meg. 

 

Nitrogén  

Az elsősorban vegetatív részükért, zöld tömegre termesztett a káposztaféléknél a nitrogén 

szerepe kiemelt. A helyes nitrogénellátás tehát a tápanyagellátás oldaláról a hozamokat 

alapvetően meghatározza. A nagyadagú nitrogéntrágyázás a tenyészidő végére jelentősen emeli 

a talaj ásványi nitrogén tartalmát (83. ábra). A káposztafélék nagy zöldtömege nagy mennyiségű 

tápanyagot juttat vissza a talajba (226. táblázat). 

Nitrogénhiány: először az idős leveleken jelentkezik a lemez vöröses, sárgás elszíneződésével. 

A vöröses elszíneződés azonban nem utal a hiány mértékére. A torzsa megnyúlik, a 

levelek kisebbek, mereven felállók. Az idősebb levelek le is hullnak. A lila színű fajták, 

káposzta, karalábé, színe fakó lesz. 

A karfiol rózsamérete kicsi, fejlődése vontatott. 

Nitrogén túladagolás: főként, ha öntözéssel párosul, repedést okoz, vontatott a fejlődés, a 

minőség gyenge, például a fej laza, a termés rosszul tárolható. 

3. ábra: A talaj nitrogén tartalmának hatása a fejeskáposzta  termésére és NO3 tartalmára 
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Foszfor 

A viszonylag kisebb foszforigény mellett is fontos a jelenléte különösen a gyökeresedéskor, 

valamint a tápelem harmónia biztosítása miatt. 

Foszforhiány: elsősorban öntözött, intenzív termesztésben fordul elő fiatal korban, amikor a 

fejeskáposzta levelei kékeszöldek, a tünetek a levél fonákon jelentkeznek. A karalábé levelei 

kékeszöldek, a levél fonákon az erek lilásak. 

 

Kálium 

A káposztaféléknél is a minőség meghatározója, de a megfelelő NK arányt is figyelembe kell 

venni az ellátásnál. Az eltarthatóság és beltartalom vonatkozásában van nagy jelentősége. 

Megfelelő kálium ellátás mellett lesz a fejek, rózsák szerkezete, szöveti felépítése szilárd, 

szállítást és tárolást tűrő. 

Káliumhiánynál a levelek kisebbek, a levélszélnél apró beszáradó foltok képződnek. A levél 

kékeszöld, a lemez hullámosodik és a fonák felé pödrődik. A beszáradó foltok az érközökben 

sávokká nőnek. A késői hiány csak a külső leveleken okoz tünetet, így a fejeskáposzta még 

értékesíthető. Mivel csökken a hidegtűrő képesség a késői szabadföldi, illetve fűtetlen fóliás 

hajtatásban fokozott kiesés jelentkezhet. 

Kálium túladagolás alatt inkább a nitrogén hiány miatt rossz aránynál beszélhetünk a 

nitrogénigényes káposztaféléknél. A levelek kisebb méretűek, a fejek, rózsák képzése 

vontatottabb, méretük kisebb. Az állomány aszálytünetekhez hasonlóan néz ki. 

 

Kalcium 

A többi zöldségféléhez hasonlóan az utóbbi időben gyakran jelentkezik hiánytünet. A 

tényleges, vagy relatív Ca-hiány jelentős minőségromlást, árbevétel kiesést okoz, mert a száradt 

levélszéllel az áru eladhatatlan, tárolása is kockázatos. A jó kalcium ellátás feltétele a tárolási 

minőségnek is. A megelőzésnek az ellátáson túl a szakszerű öntözés, a megfelelő foszfor ellátás 

és sótartalom is feltétele (73. ábra). 

Kalciumhiány általában a belső, fiatalabb levelek széleinek sárgulásával kezdődik, majd a 

levélszél összefüggően elszárad. Palántakorban a kiültetett növény gyökerének csúcsa elhal, a 

növekedés nagyon lassú, de maga a növény nem pusztul el, mert kisebb mennyiséget mindig 

fel tud venni. A kalciumhiány szakmai vélemények szerint a baktériumos megbetegedés 

fellépésének erősségében is szerepet játszik. 
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Magnézium 

A magnézium ellátásának zavara ritkábban jelentkezik a termesztési gyakorlatban. Hiánya: 

az érközök kivilágosodásával és sárga, vöröses, lilás elszíneződéssel jelentkezik. Tünetei az 

idősebb és középső leveleken találhatók. A termésmennyiségre azonban már kisebb hiány is 

károsan hat. 

 

Mikroelemek  

Sajnos gyakori szereplői a káposztafélék termesztési problémáinak. Közül több gyakori és 

jellemző tünettel találkozik a káposztaféléket termesztő kertész.  

 

Vashiány: a fiatal levelek klorózisával kezdődik, és az elszíntelenedésig fokozódhat. A 

levéllemez elhal. Túlöntözéskor, ülepedett, tömődött talajon fordul inkább elő. 

Rézhiány: esetén a fejképződés gyenge, el is maradhat. A levelek sárgulnak, a hozamkiesés 

jelentős.  

Mangánhiány: sárga pettyezettséget okoz a levél színén. A pöttyök a főér mentén fűzérben 

és körben lehetnek. Az erek vonalas barnulása is jelentkezik. 

Molibdén hiány nagyon gyakori a lúgos kémhatású homokos talajokon, mikor a levélszél a 

lemez színe felé körben kanalasodik, a karfiolrózsa lilásan elszíneződik. A fejlődést általában 

visszaveti az erős hiány 

 

Tápanyagfelvétel, tápanyagszükséglet és ellátás 

 

Az intenzív termesztésben a tápanyagellátás szerepe felértékelődik. Tehát kiemelt 

jelentőségű a fejlődés ütemének, a növény igényeit adott körülmények között megfelelő ellátás 

kivitelezése. 
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7. táblázat: Káposztafélék fajlagos tápanyagigénye, mezo és mikroelem érzékenysége 

Káposztafélék  

Táp

anyag 

igény 

N/K 

arány  

Tápanyagigény  

kg/t terméshez  Tápelem igény  

N  P
2

O

5

  

K
2

O  

B  Mo  S  Ca  

Fejeskáposzta  1,2 3,5  1,3  4,3  +  +  +   

Vöröskáposzta  1,2 6,0  1,7  7,0  +  +  +   

Kelkáposzta  2,3 4,0  2,0  9,0  +  +  +   

Karalábé  1,6 5,0  4,0  8,0  +  +  +  +  

Karfiol  1,3 4,0  1,6  5,0  +  +  +   

Bimbóskel  
1,0 

33,0  10,0  33,

8  

+  +  +   

 

Hajtatásban a termesztés intenzitása nagyobb, ezért a tápanyagellátást is annak megfelelően 

kell alakítani. A tápanyagfelvétel legintenzívebb a fej, gumó és rózsaképzés időszakában, és a 

tenyészidőszakban egyenletesen emelkedik. Lényegesen különbözik a rövid és hosszú 

tenyészidejű fajták felvételi dinamikája. 

A tápanyagigényt az alábbi táblázat tartalmazza. 

8. Hajtatott káposztafélék tápanyagfelvétele (g/m2) (GEISSLER, 1988) 

Termés 

mennyiség

; 

kg/m2 

Összes 

zöldtöm

eg; 

kg/m2 

Tápelemek felvétele 

N P2O5 K2O CaO MgO 

2,0 2,3 7,0 2,3 8,4 5,6 0,7 

3,0 3,5 9,5 3,2 13,2 8,4 1,2 

4,0 4,6 12,0 4,1 17,5 11,2 1,7 

5,0 5,7 15,0 5,0 21,1 14,0 2,2 

6,0 6,7 17,0 5,8 24,2 16,6 2,6 

7,0 7,7 18,5 6,5 27,1 18,9 2,9 
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A fejeskáposzta intenzív víz- és tápanyag-felvételi szakasza a korai fejeskáposzta fajtáknál a 

kiültetés utáni 5-7. héten, a közepes tenyészidejűeknél 7-12. héten van. A hosszú 

tenyészidejűeknél a fokozott igény a 7-8. héttől kezdődik. Meghatározó a termésre a N ellátás, 

ugyanakkor a magasabb N ellátás a friss termés nitrát tartalmát is emeli (84. ábra). A tápelemek 

arányának változása is jellemző a tenyészidőben (85. ábra).  

 

4. ábra: A fejes káposzta tápelem arányainak változása a tenyészidő során,  (NPK 

mennyisége együtt 100 %) (ZSUBICKIJ, 1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejes káposztánál, vöröskáposztánál, kelkáposztánál, de a karfiolnál a termés repedésének 

elkerülése miatt az öntözés és tápanyagellátás folyamatosságára is törekednünk kell. A 

termesztési célnak megfelelően a tápanyag-utánpótlást is módosítani kell. A bevezetőben 

foglaltakhoz igazodva a friss fogyasztásra termelt káposztaféléknél magasabb N tartalom 

megfelelő. A téli tárolási fajtáknál magasabb szárazanyag tartalom, a jó tárolhatóság feltétele a 

magas K szint. Tehát a N/K arány friss fogyasztásnál 1:1,3, tárolásnál 1:1,6 legyen. 

 

5. ábra: A karfiol tápanyag  felvételének dinamikája  
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A karfiol a rózsaképzéskor a legigényesebb. Ez az időszak a tavaszi termesztésben nagyon 

rövid. A 6 cm-es rózsa 6-8 nap alatt fejlődik ki. Ugyanez az őszi termesztésben 12-15 nap. A jó 

víz- és tápanyagellátás erre az időszakra meghatározó, utólagos beavatkozásra a rövid idő miatt 

a karfiolnál nincsen lehetőség. A tápanyagfelvételére egyébként jellemző, hogy a 

tenyészidőszak első felében intenzívebb, és ez a starterkezelés fontosságát is kiemeli. A stressz 

érzékenységet szemlélteti a levelek sokkal magasabb ABS tartalma a normál vízellátásúhoz 

viszonyítva (II/2.5.1. fejezet és 17. ábra).  

A káposztafélékre jellemző, hogy a kiültetés utáni foszforigényük nagy. A jó ellátás 

különösen a korai, hideg talajon történt kiültetések esetén fontos. A sekély gyökérzet miatt 

sokkal eredményesebb a startertrágyázás, a folyamatos fejtrágyázás és az egyenletes öntözés.    

A mikroelem hiányokra általában érzékenyek, különösen a bór, molibdén, mangán hiányára 

(7. táblázat).  

6. ábra: A brokkoli tápanyag  felvételének dinamikája  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kelkáposztánál és vöröskáposztánál a fejlődés üteme és a tápanyagfelvétel dinamikája 

hasonló a fejes káposztáéhoz.  

7. ábra: Karfiol komplett ellátásának hatása a terméseredményre, Ócsa, 2007 
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Megjegyzés: Üzemi kezelés: 50+36+100 kg mono alaptrágya és 68+31 kg N fejtrágya, 

 NPK komplett: 50+50+100 kg komplex alap és 100+31 kg N fejtrágya. 

 

A tápanyagellátás az egyes káposztafélék tápanyag igényének sajátosságain túl a termesztési 

cél szerint is változik. A növény tápanyagellátással történő irányításával van lehetőségünk a 

jobb eredmények , elsősorban a minőség piaci igényekhez igazítására is. 

9. táblázat: A káposztafélék tápanyag-utánpótlása a termesztési cél függvényében 

Termesztési cél, tenyészidő  1. A tápanyagellátás jellemzője általában ,  2. 

Az ellátás módosítása, 3, 4. Egyéb 

szempontok  

Savanyítás, friss piacai 

értékesítés  

1. Magasabb a N aránya, N/K 1:1 - 1:1,3  

2. a N mennyisége 10 %-kal emelhető  

3. a K mennyisége 10 %-kal csökkenthető  

Korai szabadföldi rövid 

tenyészidejű  

1. Az induló N/K arány 1:1,1 - 1:1,3  

2. K túlsúly az igénynek megfelelő, 1:1,3  

3. rövid idő alatt nagyobb intenzitás  

Tárolási, hosszú tenyészidejű  1. Tápelem arányok általános igény szerint  

2. magasabb N mennyiség, majd K emelkedik  

3. N/K arány  magasabb, 1:1,4-1:2 között 

legyen  

4. N fejtrágyázás csak július közepéig  

 

Alaptrágyázás 

Az alaptrágyázás a tápanyag feltöltés művelete a tenyészidőszakon kívül. Történhet ősszel, 

vagy kora tavasszal középmély (20-25 cm), vagy mély (30-35 cm) bedolgozással. A kalcium 

trágyázás, Ca-pótlás és esetleges talajt savanyító anyag, anyagok bedolgozása szintén ekkor 

történik.  

Komplett alaptrágyázásra intenzív technológiában általában javasolható: NPK  5-12-24 

műtrágya 200-400 kg/ha (2-4 dkg/m2) adaggal. Az alaptrágya, különösen őszi kijuttatásnál 

klóros kálium alapú is lehet. 
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10. táblázat: Alap és starter trágyázás technológiai szint szerint középkötött, közepes 

ellátottságú talajon  

Növény 
Tenyészid

ő 

Egyszerű 

technológia 
 

Intenzív 

technológia 

termés 

t/ha 

Alaptrá

gya NPK  

12-12-

17 

Starter 

NPK  

12-12-

17 

termés 

t/ha 

Alaptrá

gya NPK  

12-12-

17 

Starter 

NPK  

12-12-

17 

Fejes 

káposzta 

Rövid 20 300 - 30 350 200 

Hosszú 40 550 200 70 550 250 

Kelkápos

zta  

Rövid 20 400 150 30 450 200 

Hosszú 25 500 150 40 500 200 

Karalábé 
Rövid 20 350 200 27 400 150 

Hosszú 20 400 300 30 500 200 

Karfiol 
Rövid 20 350 200 26 300 150 

Hosszú 20 400 200 30 400 200 

Brokkoli  15 350 150 30 350 200 

Bimbóskel  15 200 150 30 350 150 

Kínai kel  35 450 200 50 500 250 

 

Megjegyzés: Az összes mennyiséget a talaj tápanyag ellátottsága, a hiány mértéke és a 

tenyészidőszakra tervezett termésmennyiség szerint választjuk meg 

 

Starter trágyázás szilárd műtrágyával 

A fiatal növények közvetlen ellátására szolgál, ezért a vetés, ültetés előkészítéssel dolgozzuk 

be  körülbelül 15 cm mélységben. Fontos, hogy csak vízben jól oldódó, viszonylag magas 

foszfor tartalmú műtrágyát válasszunk. Komplett, vagy egyéb foszfortúlsúlyos műtrágyát 

választhatunk. Komplett műtrágyával: NPK 12-12-17 150-300 dkg/m2 adaggal célszerű 

mikroelemes kezelést választani.. 

Kiültetés starter beöntözése 



 

87 
 

A starter tápanyagellátás tápoldatos kivitelezése a legközvetlenebb ellátást jelenti a 

gyökérfejlődés korai szakaszára is. A foszfortúlsúlyos komplett starter öntöző műtrágyák teljes 

mikroelem sort tartalmazó változatából érdemes választani. Általában javasolható: az 

NPK 15-30-15, vagy NPK 12-40-10  0,15-0,2 %-os oldattal történő alapos beöntözés. A 

gyökeresedés alatt a starter kezelés még akár 2-3 ismétléssel elvégezhető, különösen akkor, ha 

a talaj foszfor ellátottsága alacsony. 

Kiültetés lombtrágyázása 

Elsősorban a kiültetési stressz oldására és emellett a gyökeresedés serkentésére szolgáló 

kezelés. Célszerű magas foszfortartalmú speciális starter lombtrágyát választani, és tápanyag 

stressz esetén (kivilágosodás, alsó levelek sárgulása, hajtáscsúcs világossága) komplett 

mikroelemes NPK lombtrágyával kiegészíteni a kezeléseket: Foszfortúlsúlyos starter, általában 

3-4 l/ha, illetve NPK 30-10-10 + Te, NPK 23-7-23 + Te összetételű komplett műtrágyákkal. 

 

Káposztafélék komplett tápanyagellátása a tenyészidőben 

Alap és starter trágyázás technológiai szint szerint középkötött, közepes ellátottságú talajon  

Fejtrágyázás: 

A fejtrágyázás megosztott kezeléseinek jelentősége kettős: részben a folyamatos, egyenletes 

ellátás a cél, másrészt a fejlődés, valamint a külső körülmények figyelembe vételére, tehát a 

korrekcióra is lehetőség van a kijuttatott tápanyag összetételének, mennyiségének alakításában. 

A fejtrágyázás szilárd kijuttatással, vagy tápoldatozással történhet. 

Szilárd kijuttatást sekély bedolgozással célszerű elvégezni. Mindig az öntözés előtt történjen 

a kijuttatás a tápanyag megfelelő és gyorsabb oldódása miatt. A kezelés gyakorisága 2-5 lehet, 

amit a talaj típusa és tenyészidő hossza határoznak meg. A laza talajokon mindig kisebb 

adagokkal több kezelést célszerű végezni, míg kötöttebb talajokon a a tápanyag megosztás 

kevesebb kezeléssel, nagyobb dózissal történjen. Illetve rövidebb tenyészidő esetén kevesebb, 

hosszú tenyészidejű fajtáknál több kezelést kell elvégezni.  táblázat középkötött talajon 

általánosan javasolt kijuttatási technológiát tartalmaz. 

Gyökeresedés után szükség lehet kalcium pótlásra, ekkor az első nitrogén fejtrágyázást -       

Kalcium-nitrát  250-500 kg/ha kezeléssel végezzük el. 

Hajtatott termesztésben gyakran alkalmazzák a tápoldatos ellátást.  Akár mikro 

szórófejes, akár csepegtetéssel kijuttatatók a vízoldható öntöző műtrágyák. 
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11. táblázat: Káposztafélék fejtrágyázása középkötött közepes tápanyag ellátottságú talajokon 

Növény 
Tenyész

-idő 

Termé

s t/ha 
Állapot Műtrágya* kg/ha 

Fejeskáposzt

a 

Rövid 20 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát 150 

Fejesedés kezdete NPK 18-6-5 150 

Hosszú 40 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát  250 

Fejesedés kezdete NPK 18-6-5 150 

Kelkáposzt

a 

Rövid 20 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát 200 

Fejesedés kezdete NPK 18-6-5 150 

Hosszú 25 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát 200 

Fejesedés kezdete NPK 18-6-5 200 

Karalábé  
Rövid 20 

Intenzív növekedés 

Ammónium-

nitrát 250 

Hosszú 20 Intenzív növekedés NPK 18-6-5 200 

Karfiol 

Rövid 20 
Intenzív növekedés 

Ammónium-

nitrát 250 

Hosszú 20 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát 200 

Intenzív növekedés NPK 18-6-5 200 

Brokkoli  15 
Gyökeresedés után NPK 22-7-7 200 

Intenzív növekedés NPK 18-6-5 150 

Bimbóskel  15 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát 150 

Intenzív növekedés NPK 18-6-5 150 

Kínai kel  35 Gyökeresedés után 

Ammónium-

nitrát 250 

Intenzív növekedés NPK 18-6-5 200 

* Megjegyzés: Savanyú és mészben szegény talajon a Ca-alapú MAS hasonló mennyisége 

javasolt. 
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12. táblázat: Hajtatott fejes káposzta heti tápoldatozása, alaptrágyázott talajon 

Időszak Műtrágya dkg/m2/hét kg/1000 l 
Kezelések 

száma 

Kiültetéskor NPK 15-30-15 0,5 1,5 - 2,0 1 tő beöntözés 

2-4. hét NPK 24-8-16 1,0 0,7 2 

5-6. hét 
NPK 11-14-28 1,75 1,2 2 

Kalcium-nitrát 1,0 1, 0 2 

7-8. héttől NPK 15-5-30 1,5 1,0 1 

 

Karalábé hajtatás esetén, tőzegen a holland szaktanácsadás viszonylag magas, 1,5 EC-vel az 

alább szereplő tápoldat összetételt javasol: 

 N=155, P2O5=95, K2O=260, CaO=140, MgO=40, SO4=85 mg/l 

 

A kínai kel általában nagyobb odafigyelést igényel a tápanyagellátást illetően is. Igazán 

jövedelmező termesztéséhez szükséges a jó és szakszerű ellátás i kivitelezni. Segítségre 

szolgálhat az alábbi táblázat. 

13.Táblázat: Kínai kel heti tápoldatozása, alaptrágyázott talajon 

Időszak Műtrágya 
dkg/m2/hé

t 
kg/1000 l 

Kezelések 

száma 

tápoldat; 

l/m2/hét 

Kiültetés-

kor 
NPK 15-30-15 0,5 1,5-2 1 tőbeöntözés 

2-4. hétig 

NPK 17-9-29 1,2 0,8 
2 

10-15 Keserűsó 0,2 0,15 

Kalcium-nitrát 0,75 0,5 2 

5. hét 

NPK 17-9-29 1,25 0,25 
1 

10-15 Keserűsó 0,25 0,5 

Kalcium-nitrát 1,0 0,2 1 

5. héttől 

NPK 11-14-28 1,0 0,7 
1 

10-15 Keserűsó 0,2 0,15 

Kalcium-nitrát 0,9 0,6 1 

Fejesedéstől 

szedésig 

Kalcium-nitrát 

Kálium-nitrát 

0,9 

0,75 

0,6 

0,5 
2 10-15 
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Lombtrágyázás 

A lombon történő tápanyag kiegészítés, illetve növekedés, minőség szabályozás a 

káposztafélék esetében különösen hatékony lehetőség. A viszonylag korán kialakuló nagy 

felvevő felület még nagyobb adagok kijuttatását is lehetővé teszi.  

A növényvédelmi munkákkal egy menetben mikroelemes. illetve biológiailag aktív 

lombtrágyázást is végezzünk. Az NPK mikroelemes műtrágyákkal a teljes tenyészidőszakban 

hatékonyan megoldható a mikroelemes lombtrágyázás. A biológiailag aktív folyékony 

műtrágyák segítenek a növények ellenálló képességének növelésében, javítják a kondíciót, 

közvetlenül is kimagasló hatással vannak növényvédelem  hatékonyságának emelésében is (14. 

táblázat). 

 

Tápanyag kiegészítés és fejlődésszabályozás, célzott, és célirányos kezelések 

 Azonnal felvehető tápelemek fontos kiegészítése 

 Létfontosságú kiegészítő mikroelemek kijuttatása, hiányok kezelése 

 Szinergista tápelem és növényegészségügyi hatás 

 Biostimuláns hatóanyagokkal biológiai aktivitás és az ellenállóság fokozása, 

 Többségük lombtrágyaként és tápoldatként is kiváló  

Lombtrágyázás biostimuláns lombtrágyákkal 

 Az életfolyamatok serkentése. 

 Szerves anyagok biztosítása az asszimilációhoz, energia többlet. 

 Az ellenálló képesség javítása belső folyamatok szabályozásával. 

 Tápanyag forgalom szinergizmusa, nagyobb produkció serkentés. 
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13. táblázat: Káposztafélék lombtrágyázásának programja, 7-10 naponkénti kezeléssel 

Fejlődési 

szakasz 

Műtrágya Tömén

ység 

% 

Megjegyzés 

Kiültetés után Foszforos starter 0,6-0,8 Bioaktív gyökérserkentés 

Intenzív 

növekedés  

     NPK 30-10-10 

és/vagy NPK 23-7-

23 

0,5-0,7 

Növekedés serkentése, 

termésméret növelése, 2-3 

alkalommal 

Növekedés alatt 
Smaragd Extra Cu 

0,6-0,8 
Kondicionálás, betegség 

megelőzés 

Termésképződés NPK 23-7-23  0,5-0,7 Termésminőség javítására 

Tenyészidőszak

ban  
Kalcium,  Ca-B 0,2-0,3 

Stressz tűrés elősegítése, 

kondicionálás, Ca-pótlás;  

 

A permetező szerek előkészítésénél a NPK és egyéb műtrágyákat mindig utoljára és feloldva 

keverjük be. Keverési próba elvégzése minden új összetétel készítése esetén szükséges. A 

növényvédelemmel együtt, 10-14 naponként folyamatosan.  

 

Káposztafélék növényvédelme 

 A növényvédelem célja elsősorban a gazdaági kárt okozó hatások elkerülése. A 

növényvédelmet nem csak az első hallásra eszünkbe jutó permetezések jelentik. Napjainkra 

egyre szélesedik a védekezést szolgáló eljárások sora, lehetőségeinek köre. Már a fajta és terület 

kiválasztás is tartalmaz jelentős növényvédelmi célokat.  Az ellenálló képesség, illetve 

rezisztencia egyértelműen ide tartozik. A környezeti tényezők a terület választásakor kell  hogy 

figyelembe kerüljenek. 

A termesztés számos eleme, min a tenyészterület kialakítása, öntözés kivitelezése, okszerű 

tápanyagellátás, mind-mind növényvédelmi, növényegészségügyi szempontokat, 

megfontolásokat is tartalmaznak. 

A vegyszeres védekezés komplett védelmet jelent, mely a lombtrágyázással 

összekapcsolódva a tápanyagellátás részévé is válik. A védekezés lehet megelőző, mellyel a 

betelepedést, fertőzést kívánjuk elkerülni. Gyógyító, pusztító is a már megjelent károsítók ellen. 
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A káposztafélék élettelen károsítói  

Környezeti  tényezők és káros hatásai: 

 Besugárzás: kevés fény- vontatott fejlődés fejes és kelkáposztánál, túl erős sugárzás- 

karfiol  rózsa elszíneződése. 

 Hőmérséklet szélsőségei: tartós lehűlés- a magszárképződés indukálása 5-8 oC  a fejes 

és kelkáposzta, bimbós kel és karfiol,  12-15 oC kínai kelnél; fagypont körül a 

karfiol rózsa laza marad, apró;  25 oC feletti hőmérséklet lassítja a növekedést, a 

 karfiol rózsa elszínesedhet, fejlődése lassul, el is maradhat, fagysérülések- 

fajtaérzékenységtől függő üvegesedés, elhalások, foltok 

 Fizikai sérülések: kiültetéstől jégkár, szélverés,  

 Nedvesség : fajtaérzékenység szerint egyenetlen ellátásnál levélszél száradást , a fej, 

gumó repedését okozza; hiánynál-karalábé minőségromlás; túlöntözés- parásodás, 

fejlődés visszaesés, minőségromlás, növényvédelmi problémák. 

 Tápanyag hiánytünetek: a tápanyag előadásban szerepelnek 

 Növényvédő szerek által okozott károk: perzseléses tünetek, gyomirtószerek és 

talajfertőtlenítők okozta fejlődési  rendellenességek,  elszíneződések  

A káposztafélék élő károsítói  

Vírusos betegségek 

•  káposztamozaik (cauliflower mosaic potyvirus, turnip mosaic potyvirus)  

Baktériumos betegségek 

• káposzta xantomonászos feketeerűsége (Xanthomonas campestris pv. 

campestris)  

Gombás betegségek 

• gyökérfekély – olpidium brassicae; pythium aphanidermatum; thanatephorus 

cucumeris  

• káposzta gyökérgolyva – plasmodiophora brassicae  

• fómás betegség – leptosphaeria maculans, anamorf: phoma  
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• káposzta rizoktóniás palántadőlése (rhizoctonia solani) 

• káposztaperonoszpóra (peronospora brassicae, peronospora parasitica) 

• káposzta alternáriás betegsége (alternaria brassicicola, a.brassicae)  

• káposzta fuzáriumos sárgasága (fusarium oxysporum f. conglutinans) 

• káposztafélék szklerotíniás rothadása  (Sclerotinia sclerotiorum)  

• káposztafélék botrítiszes rothadása  (Botrytis cinera). 

• káposztafélék  lisztharmata (Erysiphe communis )  

Kártevők 

 káposztalegy ek (Phorbia ssp.  

 keresztesvirágúak földibolhái (Phyllotreta spp.) 

 repceszár-ormányos (Ceutorhynchus quadridens)  

 káposzta-levéltetű (Brevicorine brassicae) 

 káposztalepke (Pieris brassicae) 

 káposzta-bagolylepkék (Mamestra brassicae, Arostis ssp.)  

 dohánytripsz (Thrips tabaci) 

 káposztapoloska (Eurydema. ornatum) 

 Káposztamoly (Plutella xylostella) 

A térségi termesztésben  jelentősebb, tehát gazdasági kárt okozó károsítok legfontosabb 

jellemzői és védekezési lehetőségek. 

 

Káposzta mozaik vírusok  

 Mozaikos levélszíneződés , világos erekkel, zöld sávokkal, vagy ritkán barna gyűrűs 

foltosság tünetekkel jelentkeznek. 

 Levéltetvekkel és növénynedvvel  terjednek, maggal átvihetők. 
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 Gyakori betegség 

 Védekezés a vetőmag tisztaság és a levéltetvek elleni hatékony védekezés. 

Káposzta baktériumos betegsége, feketeerűség  

 A levélszél V-alakú sárga beszáradása, sötét, fekete erek, a torzsa edénnyaláb is fekete. 

 Fejes káposztán, kelkáposztán, karfiolon és bimbóskelen lehet súlyosabb. 

 Meleg és nedves körülmények között fertőz erősen a talajból és növénymaradványokról, 

de maggal is terjed. 

 Baktériumölő szerekkel megelőzéssel.  

Káposztaperonoszpóra  

 Sárgás szögletes levélszél , levéllemez foltok, melyek elhalnak és fonákon fehéres 

penészgyep fejlődik. 

 Palántanevelés idején jelent nagyobb veszélyt, de kiültetés után is jelentkezik . 

 Növénymaradványokról és rokon gyomokról is fertőz és csak hűvös, hideg időben kell 

számolni vele. 

 Gombaölőszeres védekezés már a palánta korban, majd kiültetés után szükség esetén. 

Káposzta alternária  

 Kerek, vagy ovális kőrkörös foltok a levélen sötétbarna színeződéssel. 

 A fejes káposztán és karfiol rózsán okozhat jelentős kárt. 

 Meleg és nedves körülmény kedvelő, növénymaradványokról terjed, de vetőmag is 

hordozhatja. 

 Gombaölőszeres védelem a tenyészidő későbbi, fejesedés kezdeti időszakától szükséges 

megelőzésként, ismétlésekkel.  

Káposzta fuzáriumos sárgasága  

 A levélerek, érközök sárgulásával kezdődik. Majd a beteg levelek le is hullanak. A beteg 

részeken rózsaszínű bevonat képződik. A torzsa edénynyalábjai sárgák, barnák. 
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 A fogékony fejes káposzta, bimbós kel  és karfiolra veszélyes betegség, mely a talajból 

fert5őz az edénynyalábokon keresztül.  

 Védekezés alapja az ellenálló fajták választása, melyek teljes biztonsággal védettek.. 

Fertőzött területen csak ilyen fajták jöhetnek szóba, mert nincs biztos védelmi 

technológia. 

Palántadőlés  

 A palánták szik alatti szárán világos, majd beszáradó befűződés van, a palánta eldől, 

hervad, el  is száradhat   A kiültetett növényen jelenik meg és erősödik a fertőzés, a 

fejlődés visszamarad. 

 A talajból történő fertőzést több kórokozó idézheti elő.  

 A steril palántanevelő közeg a legbiztosabb védelem. Gombaölőszeres kezelés 

megelőzésben segít.  

Gyökérgolyva  

 A gyökérzeten egyetemesen előforduló vastagodások, parás felületű duzzanatok 

képződnek. A növekedés vontatott, növények hervadnak, lankadnak. 

  A talajból fertőzi a gyökereket savanyú talajokon.  

 Védekezés alapja a gyengén lúgos kémhatás biztosítása, szükség esetén meszezéssel..  

Káposztalegyek  

 A lárvák elfogyasztják a gyökérzetet, hervadás, növekedés leállás, pusztulás következik 

be. Erősebb növényen kisebb tünetekkel jelentkezik. 

 A legnagyobb kárt okozó faj a fejes káposztán és karfiolon, de minden káposztafélét 

támad. 

 Palánta  kortól már károsítanak a gyökértövön kikelő lárvák, be is rágják magukat a 

gyökérbe. Több nemzedékben hosszan fertőznek a talajból. 

 A vetésforgón túl a folyamatos megelőző rovarölő szeres védelem szükséges.  
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Földibolhák  

 A fiatal növényeket támadják és lukacsosra rágva el is pusztítják akár rögtön a kikelés 

után. 

 Általánosan előfordulnak és a talajból fertőzve nagyon súlyos kárt okozhatnak 

különösen aszályos, meleg tavaszokon. 

 A palántás ültetésre kisebb a veszély, de rovarölő szeres kezelésre szükség van. Hideg 

ciklusban csak hatásos készítményt válasszunk.  

Káposzta levéltetű  

 A levelek szívogatásával károsítanak elsősorban. Torzulást okoznak, a fejlődés lelassul, 

leáll, súlyos minőségi kárt is jelent a szennyeződés, illetve a minőség romlás. 

 A fejes káposzta, kelkáposzta és bimbós kelben várható nagyobb kártételük különösen 

száraz, meleg nyarakon.. 

 A talajból a növénymaradványokról fertőzi már a fiatal növényeket is. Egész 

tenyészidőben veszélyeztetnek. 

 Védekezést a megjelenésüktől el kell kezdeni az egyéb kártevők elleni védelemmel 

összehangolva.  .  

Káposzta poloskák  

 Szívogatásuk nyomai maradnak meg a levélen. 

 Minden káposztafélén megjelenhetnek, de nem okoznak jelentős kárt. Erősebb aszályos 

időjárásban lehet nagyobb a kártételük. 

 Általában nem igényelnek külön védelmet a rovarölő szeres technológia miatt.  

Káposztalepke  

 A hernyó levélrágása, lyukasra rágása okozza a jelentős kárt, de a rózsába is berágnak. 

Nem fénykerülő, ezért a hernyók jól láthatók. 

 Főként a nyári kártétel jellemző és minden káposztafélén megjelennek..A párás meleg 

kedvez leginkább a fejlődésüknek. 
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 A rovarölő szeres védekezés az egyéb kártevők, főként bagolylepkék elleni védelemmel 

együtt történik. 

Káposzta bagolylepkék  

 Már a fiatal növények levelét lukasra rágja, később erős rágás jellemző a leveleken, de 

a fejbe is berág, értéktelenné teszi azt. 

 Általánosan megjelenik a fejet képező káposztaféléken és a meleg párás időben várható 

erősebb kártétele. Fénykerülő a hernyó, ezért nappal kezdetben a talajban, közel a 

szárhoz, majd a fejben húzódik meg. 

 Védekezés a tojásból kikelő fiatal egyedek elleni rovarölő szeres kezeléssel. Május 

végétől és augusztus elejétől várható a megjelenésük.  

Tripszek  

 A levelek szívogatásának nyomán először fehér, majd barna parás szemölcsök 

értéktelenné teszik akár az egész fejet. 

 A fejes káposztát veszélyezteti július-augusztusi fejesedés állapotában a környezetből 

betelepedve. A fajtahibridek közötti érzékenység igen eltérő. A kártételt fokozza a 

táblán tartás is. Többi káposztafélén is előfordulhat lényegesen kisebb kártétele. 

 . Kémiai védelem igen nehéz és bizonytalan, valódi védelmet a tolerancia és rezisztencia 

jelent. 

 

Káposztafélék gyomnövényei, gyomirtása 

 

A gyomosodás az intenzív technológiák kiemelt problémája. Egyszikű, kétszikű, egyéves 

magról kelő és évelő gyomnövények egyaránt veszélyeztethetik a káposztafélék termesztését. 

A gyomosodás elleni védelem is terület választással kezdődhet, ha ápolt, gyommentes 

előveteményes területet választunk. A talaj előkészítéskor a megfelelő időben történő 

előkészítésénél a magágy, ültetés előkészítéséig kikelő gyomokat irthatjuk.  

Vegyszeres gyomirtásra engedélyezett készítményekkel a kezelést az előírások szerinti 

időzítéssel és dózissal kell elvégezni. 
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Káposztafélék komplett növényvédelme 

 

A palántaneveléstől már indulnia kell a növényvédelemnek. Sőt, a vetőmag csávázás, illetve 

az alap gyomirtás művelete még ezt is megelőzheti, ha szükség van rá. 

A növényvédelem elsősorban megelőző jellegű a kórokozók és kártevők ellen is. Az 

okszerűséget a védekezés indítás körülményeinek vizsgálata jelenti. A kórokozók esetén a 

fertőzési veszélyhelyzet kialakulását kell figyelembe venni. A kártevőknél a gazdasági 

veszélyhelyzet kell indokolja a védekezést, amit előrejelzésre, megfigyelésre alapozva lehet 

csak megvalósítani. 

A növényvédelem szorosan összekapcsolódik a tápanyagellátással, hiszen a 

permetezésekkel egy menetben lombtrágya kijuttatásra is sor kerül a legtöbb esetben. 

 

Betakarítás  

 

Szedés 

Gazdasági érettség elérésétől kezdődhet, ami leggyakrabban méretet jelent. Friss 

fogyasztásra kézzel történik és általában több, 2-3 menetben. Hajtatott termesztésben a szedés 

szinte folyamatos, és a általában a kívánt piaci méret elérésekor történik a betakarítás. Ipari 

feldolgozásra vannak már gépesített, félig gépesített megoldások is ahol a vágás általában 

kézzel történik gépen elhelyezkedő dolgozókkal, és az áru teljes mozgatása gépesített. Más 

gépek már a felszedést, vágást és előtisztítást is elvégzik. Használatosak az egyes mozgatási 

folyamatokat, mozgatást, szállítást  megkönnyítő gépek 

 Az ültetés után 50-150 nappal kezdődhet meg a tenyészidő függvényében. 

 A betakarítás friss értékesítésre és tárolásra történhet. 

 A korai hajtatott állományokat leghamarabb általában április végétől május elejétől 

kezdve szedhetjük friss fogyasztásra. 

 A későbbi ültetések szintén friss fogyasztásra nyári és őszi betakarítással kerülnek le. 

 Őszi betakarítás történik a savanyító és egyéb ipari feldolgozású, valamint a tárolási 

alapanyag termesztés végén. 
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 Téli szedés a táblán teleltetett állományokban, amikor a télálló fajtákat akár fagyban is 

szedve értékesítjük. 

Szedés utáni műveletek, osztályozás, csomagolás, tárolás, szállítás 

 

A betakarítás után a tisztítás, levelezés, csomagolás után kerül az áru értékesítésre, 

feldolgozásra, tárolásra. 

 A tisztítás a borító levelek, felesleges levelek eltávolítását, valamint a torzsa méretre vágását 

jelenti. Kivitelezése a felhasználási mód szerint a friss fogyasztásra kerülő termésnél készre 

történik. Tárolásra kerülő termésen több borítólevél marad, mely védelmet is jelent, és a torzsa 

is hosszabb marad emiatt. 

Osztályozás a méret szerinti csoportok kialakítását jelenti. Megkezdődhet már a 

felszedéskor, különösen akkor, ha kevés méretcsoportot kell kezelni. Az osztályozás feltétele 

lehet súlyhatár is, melyet a vásárlói elvárásnak megfelelően kell teljesíteni. 

Csomagolás általában műanyag ládák és konténerek felhasználását jelenti. Ritkábban 

zsákokban történő csomagolás is előfordulhat. A karalábé korai termesztésének termését 

előkészítik csomózással is és a friss termést néhány levéllel pár darabonként összekötnek.  

Tárolásra korábban természetes körülményeket alkalmaztak, és veremben, takart 

prizmákban, sőt még beszántással is tároltak káposztaféléket, elsősorban természetesen késői 

fejes káposztát. Napjainkban fagymentes tárolókban ömlesztve. vagy konténerben vannak a 

különböző termések. 

Szállítás a betakarítási szezonban nagyon gyakori az ömlesztett szállítás is, de a tárolásra 

előkészített áru már konténerekbe, ládákba kerül és szállításuk ebben történik.  

 

Munkaszervezés 

A munkaszervezés alapját a szükséges gépi munkák és kézi munkaerő szervezése, annak 

időzítése valamint a szükséges anyagok megfelelő formában is időben történő biztosítása 

jelenti.  

A káposzta termesztésére a zöldségféléknél általában jellemző időszakosan jelentkező 

munkaerő és gépigény jellemző. A kézimunka igénye elsősorban a betakarítás gépesítésének 

fokától függ, de az ápolás jó része nagy kézi munka igényt jelent. 
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14. táblázat: Káposztafélék termesztésének munkaszervezése 

Időszak Gépi munka igény Kézi munka igény 

Talaj 

előkészítés (ősz, 

tavasz) 

trágya szórás, altalaj lazítás, 

mélyművelés, elmunkálás, 

magágy, vagy ültetés előkészítés 

munkagép kiszolgálás 

Palánta 

nevelés, ültetés 

gépi vetés, ültetés palánta ápolási műveletek 

folyamatosan 

Tenyészidőben sorköz művelés, műtrágya 

szórás, öntözés, gépi 

növényvédelem 

megfigyelés, kézi 

növényvédelem, kézi gyomirtás, 

munkagép kiszolgálás 

Betakarítás betakarító gép, szállítás  kézi betakarítás, tisztítás, 

válogatás osztályozás, mozgatás 

Tárolás, 

kitárolás 

szállítás mozgatás, válogatás 
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A PARADICSOM JELLEMZŐI 

 

1. JELENTŐSÉGE, SZÁRMAZÁSA, ELTERJEDÉSE 

A paradicsom (r. Lycopersicon esculentum f. Solanaceae – burgonyafélék családja) nálunk 

egyike a legközkedveltebb zöldségféléknek. Kalóriaértéke alacsony, viszont sok A- és C-

vitamint tartalmaz. Magas a kálium, foszfor, magnézium és vastartalma. Kellemes savanykás 

ízét a benne található szerves savak (citromsav, almasav) adják. Az érett termés piros színét a 

likopin adja, melynek gyógyhatást is tulajdonítanak, de tartalmaz karotenoidokat is. 

Felhasználása sokféleképpen történhet. Leggyakrabban frissen salátaként fogyasztjuk, mivel 

étvágygerjesztő hatású, ezen kívül alkalmas különféle ételek ízesítésére, húsételek, saláták 

díszítésére. A konzervipar nagy mennyiségben készít belőle sűrítményeket, mivel ez a nyugati 

piacon keresett, exportja jelentős. Újabban üdítőitalok is készülnek belőle. Az éretlen zöld 

paradicsom ízletes savanyúságok alapanyaga. 

Nagy a gazdasági jelentősége is, mivel a legtöbbet hajtatott melegigényes zöldségféle, amely 

kis területről intenzív termesztés mellett magas jövedelmet biztosíthat. Fólia alatti termesztése 

egyre inkább terjed (1. kép), köszönve annak, hogy a termesztő létesítmények építése hazai és 

külföldi forrásokból is támogatott.  

A paradicsom Amerika trópusi vidékeiről származik, Peru, Bolívia, Mexikó területéről. 

Európába a XVI. században került. Kezdetben dísznövényként termesztették, később a zöld 

termését savanyították, mert éretten mérgezőnek hitték. 

A világon 2.500.000 ha-on termesztik. Legtöbbet Ázsiában, majd Európában. A Kárpát-

medencében területe 20.000 ha körül van, legtöbb Vajdaságban. A paradicsom a házi 

zöldségeskertek elmaradhatatlan növénye. 

1. kép: fóliasátor 
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2. NÖVÉNYTANI JELLEMZÉSE 

Gyökérzet 

Kezdetben erősen fejlett karógyökér, később azonos erősségű oldalgyökerek fejlődnek ki 

belőle, melyek akár 1,5 m mélyre is lenyúlnak. Az átültetett paradicsom sekélyebben 

gyökeresedik, egyforma oldalgyökérzettel. Hajlamos a járulékos gyökerek fejlesztésére is, ahol 

a szára a talajhoz ér ott legyökeresedik. 

 

Szár 

Kezdetben lágyszárú, később elfásodik. Színe zöld, de lilás elszíneződésű is lehet. Felületét 

szőr borítja. Növekedése alapján három típust különböztetünk meg: 

1. Korlátolt (determinált) növekedésű: 

A főhajtás csúcsa virágzattal zárul, így további növése leáll. Sok oldalágat fejleszt, amelyek 

a növénynek bokros kinézetet adnak. (2. kép) 

2. Korlátlan (folytonnövő/indeterminált) növekedésű: 

A szár növekedése folytonos, jellemző rá, hogy az első 7-10 levél után alakul ki az első 

fürt. Ezt a továbbiakban három levél és egy fürt követ folyamatosan. (3. kép) 

3. Félig korlátolt (féldeterminált) növekedésű: 

Ez a típus kezdetben a folytonnövő típushoz hasonlít, de a főszár növekedése az 5.-7. fürt 

után fürttel zárul, nem nő tovább. 

2. kép: korlátolt növekedésű paradicsom  3. kép: folytonnövő paradicsom 
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Levél 

A növénynek páratlanul, szárnyaltan összetett levelei vannak. A levéllemezek egyes 

típusoknál nem válnak el teljesen, így egységesebb kinézetet kap. A levél állhat vízszintesen, 

de van lehajló és felálló típus is. Nagyságuk változó, színe világostól sötétzöldig. Felülete 

szintén szőrös. 

 

Virágzat, virág 

Virágai álfürtöt alkotnak. Felépítésüket az ötös szám jellemzi. A sziromlevelek sárga 

színűek. A bibe körül a portokok összenőttek, és csőszerűen körülveszik. A paradicsom virágai 

fakultatív rovarmegporzásúak. Azonban sokkal inkább jellemzi az önbeporzás, illetve az 

öntermékenyülést (98-99%),ennek legfőbb oka, hogy a bibe rövidebb, mint a porzó. 

 

Termés 

Termése bogyótermés, felülete lehet bordázott, de a sima héjú típusok a kedveltebbek. Színe 

általában piros, de a kevés likopint és sok karotenoidokat tartalmazó típusok sárgák. A termést 

kívülről terméshéj védi. Ezt követi a termésfal, valamint a rekeszfalak, amelyek belülről több 

részre osztják. A falat placenta borítja, amelyen a magok találhatók. A legkisebb, 15-30 g 

bogyótömegű fajták alkotják a cseresznyeparadicsom fajtakört, míg a 200-300 g bogyótömegű 

fajtákat hús- vagy szendvicsparadicsomnak nevezik. A paradicsom bogyója lehet lapított, kissé 

lapított, gömb, ovális, szív, szögletes, körte, szilva vagy hosszúkás alakú. A friss fogyasztású 

fajtákra a lapított, kissé lapított és a gömb alak a jellemző. A konzervparadicsom fajták esetében 

mechanikai behatásoknak jobban ellenálló szögletes és hosszúkás bogyóalakok a 

legelterjedtebbek. 

 

Mag 

Magja apró, lapos, drapp színű, szőrös. . Ez utóbbi tulajdonság miatt, gépi vetés előtt a 

magvakat koptatni szokták. Az ezermagtömege 3 g körüli. 
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3. KÖRNYEZETI IGÉNYE 

Hőigény 

A paradicsom melegigényes növény, csírázása csak 20℃ felett kielégítő. A fejlődése 

kezdetén kissé alacsonyabb 18-20℃ - ot igényel, de a virágzásától kezdve 22-25℃ - on fejlődik 

leggyorsabban. Kedvező számára, ha éjszaka 7℃ - kal alacsonyabb a hőmérséklet. Növekedése 

10℃ alatt, és 35℃ felett leáll. Csak egészen enyhe fagyokat bír ki, -1℃ alatt elfagy. A virágok 

képződése és megtermékenyülése 15℃ alatt megnehezül. Az adott hőmérsékleti igényekből 

megállapíthatjuk, hogy Vajdaságban tavasztól őszig kiválóak a feltételek a paradicsom 

fejlődéséhez. 

 

Vízigény 

A lombfelület nagyságától függ. Az erőteljes nagy lombot nevelő fajták sok vizet igényelnek. 

A talaj víztartalmára viszont közepesen érzékeny. Erősen fejlett gyökérzete (különösen a direkt 

vetésűeknél) jól ellátja a növényt. Ettől függetlenül a magas hozam feltétele a rendszeres 

vízellátás. Fejlődése kezdetén csak kevés vizet vesz fel a talajból, később igénye növekszik és 

legtöbbet a bogyók növekedési időszakában igényli. Az érés kezdetével vízigénye újra 

visszaesik. Egy 120 napos paradicsom átlag 300 mm vizet igényel. 

 

Fényigény 

Fényigénye magas, csak 5.000 lux felett fejlődik kielégítően. Különösen a virágképződésre hat 

kedvezőtlenül a kevés fény. Az árnyékolást nem tűri. Habár hosszúnappalos növény, az újabb 

nemesítésű téli termesztésre alkalmas üvegházi fajták rövidnappalos körülmények között is jól 

virágzanak. 
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4. FAJTÁK 

Felosztásukat több szempont alapján végezhetjük: 

 Vegetáció hossza alapján: 

 rövid tenyészidejű 120 napig 

 közepes tenyészidejű 120-130 napos 

 hosszú tenyészidejű 130 nap felett 

 Növekedése alapján: 

 determinált 

 féldeterminált 

 indeterminált 

Felhasználása alapján: 

 étkezési fajták: 

Legjobban a kerek, átlag 100 g nagyságú, ízletes, lédús fajták a keresettek. Újabban 

terjednek az LSL típusok, melyekre jellemző hogy olyan termést nevelnek, amelyek 

több hétig is eltarthatók, anélkül hogy megromlanának, megpuhulnának.  

 ipari fajták: 

Jellemző rájuk, hogy terméseik kisebbek, kemények, a termések érése is egyöntetű, 

lehetővé téve a gépesített betakarítást. 
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A PARADICSOM TERMESZTÉSE 

 

5. TERMESZTÉSI TECHNOLÓGIA 

Vetésforgó 

Vetésforgóban termesztjük, ahol az első helyre kerül. Ugyanarra a területre csak 4-5 év után 

kerüljön vissza. Legjobb előveteményei a káposztafélék, hüvelyesek, esetleg gabonafélék. Ne 

ültessük másik krumpliféle után.  

Termesztő létesítményben a paprikával, uborkával konbinálják. 

 

Talajelőkészítés 

Őszi mélyszántással kezdődik, melyet 30 cm mélyen végzünk. Tavasszal korán elvégezzük 

a barázdalezárást. Ha vetjük a paradicsomot a magágy-előkészítést simítózással kombináljuk, 

palántáláskor viszont elég egy fogasolás is. 

 

Tápanyagellátás 

Szerves trágyázásból áll, melyből 30 tonnát szórunk el. Ezt az őszi szántással juttatjuk a 

talajba. A műtrágyák kijuttatásakor figyelembe kell venni a magas foszforigényét.  A 

mennyiségek meghatározását összhangba kell hozni a tervezett hozammal is. Egy 40 t 

átlaghozamhoz ki kell juttatni 80-100 kg N-t, 130-150 kg P-t és 100-120 kg K-t. A foszfor és 

kálium kijuttatása szokásosan vetésig történik, a nitrogén 40%-át viszont a vegetáció alatt 

szórjuk ki. 

 

6. TERMESZTŐ LÉTESÍTMÉNYEK 

A nagy légterű fóliasátor 

4,5–7,5–10 m széles és 1,8–3,0–4,0 m magas, alagútszerű létesítmények (4. kép). 

Hosszúságuk ugyancsak tetszőleges, de leggyakrabban 50 m-esek.A legkisebb fesztávolságú 

(4,5 m) sátrak vázszerkezete készülhet műanyagból, a nagyobbaké fából, legelterjedtebb 

viszont a fém. Ez lehet alumínium, fekete vascső vagy horganyzott acélcső. 

A 70-es évek elején került kifejlesztésre a „Soroksár–70” típusú, 7,5 m széles fóliasátor. E 

típus építésekor 2 db, kereskedelemben is kapható, 6 m hosszú, 1 collos acélcsövet 

összehegesztve, majd meghajlítva, egymástól 1,5 m távolságra olyan mélyen helyezzük a 

talajba, hogy a 61. ábrán látható méreteket kapjuk.  
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Az íveket három hosszanti merevítő köti össze, egy a gerincvonalon, kettő pedig 100–150 

cm-re jobbra, illetve balra. Ezek 1/2 collos acélcsövek, és a bordákhoz bilinccsel vagy 

hegesztéssel kapcsolódnak. A 7,5 m széles fóliasátor a 70-es, 80-as években széles körben 

elterjedt, az utóbbi időben azonban a termesztők ennél is nagyobb (8–10 m széles, 3,5–4 m 

magas) egyhajós létesítményeket építenek. 

A nagy légterű fóliasátrak takarására 0,15 mm vastag polietilénfóliát használnak 

Magyarországon. A 4,5–5 m-es sátrakhoz 8,5 m, a 7,5 m szélesekhez 12 m, a 9 m szélesekhez 

pedig 16 m széles takaró szükséges. 

4. kép: nagylégterű fóliasátor    5. kép: fóliablokk 

 

A fóliablokk: 

Az üvegházakhoz hasonlóan a fóliaborítású létesítmények fejlődése is elvezetett a blokkos 

építkezéshez. Itt is több hajót (egységet) kapcsolnak egybe a vápacsatorna segítségével a 

nagyobb légtér kialakítása végett. A hasonló légterű, egyhajós létesítményekhez képest 

mintegy 15–25%-os fűtőenergia-megtakarítás érhető el. A vázszerkezet beruházási költsége 

nagyobb ugyan, mint az egyhajós létesítményeké, de a hasznos felületre vetített különbség 

nem jelentős. (5. kép) 

Az utóbbi évtizedben hazánkban is egyre több, a fólia sajátosságait figyelembe vevő 

fóliablokk épült. A beruházóknak a következő szempontokat kellett figyelembe venni: 

 a vázszerkezet beruházási költsége ne legyen lényegesen több, mint az egyhajós 

sátraké; 

 a hó eltávolításához ne kelljen költséges fűtőberendezés; 

 a szükséges fűtőenergia ne kerüljön sokba. 
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7. PALÁNTANEVELÉS 

Palántanevelésről akkor beszélünk, amikor a zöldségnövény magját nem állandó helyére; 

hanem védett helyre vetjük, majd azok megerősödése után ültetjük ki végleges helyére. 

Ennek a módszernek sok előnye van: 

 kedvező klímát teremtünk a fiatal nővények szánára 

 költséget takarítunk meg, mivel a kis területen olcsóbbak az ápolási munkálatok. 

 lehetőség nyílik kettős termesztésre is 

 a hőigényes növényeknél. előrébb hozzuk a termésesést. 

Kétféle palántanevelési eljárást különböztetünk meg, amelyeket külön is tárgyalunk. 

 

Csupált (szálas) palánta nevelése 

Ennél az eljárásnál a palántákat a talajban neveljük fel, állandó kelés után a sűrűségén nem 

kell változtatni, és felszedéskor a gyökerek megszakításával emeljük ki a talajból. Ez a módszer 

a legegyszerűbb, de csak azoknál a zöldségféléknél alkalmazható, melyek gyökere jó 

regenerációs képességgel rendelkezik. Az eljárás a következő: 

1. Talajlazítás: 

A termesztőlétesítmény talaját 15-20 cm mélyen fellazítjuk. Ezt kis területen ásóval 

végezzük, még nagyobb területen kistraktorral felszántjuk. 

2. Fertőtlenítés: 

A talajban található kártevőket és kórokozókat el kell pusztítani, különben a fiatal 

nővények nagy részében kárt okozhatnak. A fertőtlenítést legtöbbször kémiai úton 

végezzük. Legelterjedtebb a metil-bromidos eljárás. Mivel ez egy nagyon erős méreg, csak 

növényvédelmi szakember végezheti el az eljárást. A talajra egy edényt helyez, ebbe egy 

szöggel átütött deszkát helyez, a szög élével felfelé. Erre helyezi a metil-bromidos 

fémdobozt. A fertőtleníteni kívánt területet fóliával letakarjuk az edénnyel együtt, és a 

szélein légmentesen lezárjuk. A dobozt megnyomjuk a fólián keresztül, mire a metil-

bromid kifolyik és elpárolog, miközben a gőze minden élő anyagot elpusztít. Egy hét után 

levesszük a fóliát, újabb hétig szellőzni hagyjuk, majd kezdődhet a vetés. 

3. Tápanyagellátás: 

A talajra érett trágyát, vagy komposztot szórunk, ennek hiányában műtrágyát juttatunk a 

talajba. A mai modern műtrágyákra jellemző, hogy hatóanyagaikat folyamatosan, adják le 

a növény számára. A nehezebb szerkezetű talajba tőzeget is érdemes juttatni, hogy kissé 

fellazítsuk. 
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4. Talajelmunkálás: 

A talaj felszínét talajmaróval átdolgozzuk, belékeverve a tápanyagokat, és összetörve a 

nagyobb rögöket. 

5. Ágyások kijelölése: 

A termesztő-létesítményben kimérjük az ágyások helyeit. Úgy mérjük, hogy a szélességük 

1,2-1,5 m között legyen, ugyanis így tudjuk elérni az ágyások közepét is. A széleit 

madzaggal kijelöljük, a sarkokra karókat verünk le. 

6. Símítás: 

Az ágyások felszínét asztallap simaságúra kell elmunkálni. Erre azért van szükség, mert 

öntözéskor a lapos részeken összeszalad a víz, még a dombokról lefolyik. A palánták egy 

része lesárgul a víztől, másik része pedig vízhiánytól szenved. A simítást gereblyével 

célszerű végezni, nagyobb ágyásokban viszont símítókkal. Utánra könnyű hengerrel 

lehengereljük, hogy tovább simítsuk, és az apróbb talajrepedéseket eltüntessük. 

7. Magvetés: 

A zöldségnövények magját egyenletesen elszórjuk az ágyások felszínére. A vetés kézzel 

történik. Érdemes a magot vetés előtt fertőtleníteni és előcsíráztatni, felgyorsítva kelését. 

A m2-enkénti mag mennyisége a fajtától, csíraképességtől és ezermag-súlytól függ. A m2-

ereként felnevelhető palánta mennyisége a zöldségfajtól függ. Paradicsom 50-200, 

káposztafélék 600, paprika 800, fűszerpaprika 1.000. 

8. Mag takarása: 

Az elvetett magokat 0,5¬1,0 cm vastag fertőtlenített keverékkel szórjuk le. A talajtakarónál 

az az ideális, ha kezdetben a mag csírázása alatt jól tartja a vizet, elősegítve a csira 

fejlődését. Kelés után viszont a minél gyorsabb kiszáradás a megfelelő, mert a palántadőlés 

a gyökérnyakat támadja meg a talaj felszínén vizes körülmények között. Ezeket figyelembe 

véve jó a tőzeg és homok keveréke, de lehet föld és homok keverékét is használni. Takarás 

után azonnal belocsoljuk. 
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Földlabdás palántanevelés 

A földlabdás palánta sok előnnyel rendelkezik, a sima palántával szemben: 

 kiültetéskor a gyökere nem sérül meg 

 olyan hőigényes zöldségek is termeszthetők palántáról, amelyek nem tűrik a gyökér 

sérülését 

 a földlabda indító trágyát is tartalmaz 

 a földlabdával könnyen mozgathatók, szállíthatók 

A földlabda összetétele jelentősen befolyásolja a palántanevelés sikerességét. A jó földlabda 

laza, stabil szerkezetű marad préselés után  is, a vizet jói megtartja, biztosítja a gyökér légzését, 

tápanyagban gazdag, és nem esik szét. A következő anyagok felelnek meg: 

1. Tőzeg 

Növényi eredetű anyag, amely akár tömegétől tízszer nagyobb mennyiségű vizei képes 

felszívni. Mivel rugalmas, nem lehet összepréselni. Nedves állapotban is sokáig ellenáll a 

lebomlásnak, nem hullik szét. Ezen tulajdonságai miatt a palántanevetés legfontosabb 

alapanyaga. 

2. Hontok 

A vizet könnyen átengedi, a keveréket lazává teszi. 

3. Érett trágya, komposzt 

Az mellett hogy lazítja a szerkezetet, tápanyaggal is gazdagítja a földlabdát. 

A földlabda összeállításakor mindig tőzeget használjunk a legnagyobb mennyiségben (70-

100%). Keverjünk hozzá homokot és érett trágyát is. A tápanyagok biztosítására könnyen 

felszabaduló műtrágyákat keverjünk a tápkockaföldbe. A földlabdás palántákat különböző 

palántanevelő edényekbe helyezhetjük: 

1. Cserepes palántanevelés 

Földkeveréket plasztik cserepekbe töltjük, és ebben neveljük fel a zöldségpalántát. Régebbi 

módszerek közé tartozik, mert sok kézimunkát igényel viszont a palánták könnyen 

mozgathatók nevelésük ideje alatt is. Mivel nehezen száradnak ki, a legtovább tarthatók 

benne a növények Kiültetés után össze kell szedni és fertőtleníteni az új felhasználás előtt. 

A cserepek alapanyaga lehet tőzeg, vagy egyéb lebomló szerves anyag is, ilyenkor a kész 

palántát cserepestől ültetjük el. 

2. Tápkockás palántanevelés 

A leggazdaságosabb módszer, mivel teljesen automatizálva van A tápkockakészítő gép a 

tápkockákat kipréseli, a pillírozott magokat beleveti, és a földre helyezi.  
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A kockák nagysága állítható, a zöldségfajtól függően. A salátának elég 3,5-4 cm-es 

nagyságú, a paradicsom 6-7 cm-est igényel, még a dinnyeféléknek 8-10 cm-es tápkocka 

szükséges. 

3. Tálcás palántanevelés 

A növényeket plasztik vagy sztiropor tálcákban neveljük. Ezek lyuknagysága 2-4 cm, ezért 

csak a kisebb növények nevelésére, vagy a palánták kezdeti nevelésére alkalmasak 

Könnyen mozgathatók, a töltésük és a vetés szintén automatizálható. 

 

Tűzdeléses és tűzdelés nélküli palántanevelés 

Attól függően, hogy a palántákat a nevelésük alatt átültetjük-e, megkülönböztetünk 

tűzdeléses és tűzdelés nélküli palántanevelést. 

1. Tűzdeléses palántanevelés 

A magokat szaporítóládába vetjük el sűrűre. A ládába fertőtlenített földkeveréket teszünk 

5 cm vastagon. Ezt elsimítjuk, és rászórjuk a magokat, majd letakarjuk. 1 m2-en 1.500-

2.000 növény kel ki. 

Szikleveles állapotban az előkészített tápkockába a kis növényeket átültetjük. Tűzdelés 

(pikírozás) előtt a ládát jó belocsoljuk, a növények gyökere alá nyúlunk és így emeljük ki 

a ládából. A tápkockába lyukat fúrunk, a palánta gyökerét belehelyezzük, és finoman mellé 

nyomjuk a földet úgy, hogy ne maradjon üreg a kockában. Ennek a módszernek az a nagy 

előnye, hogy a szaporítóládák kis helyet foglalnak, így kezdetben spórolni tudunk a 

fűtésen. Hátránya viszont hogy sok kézimunkát igényel a tűzdelés, a palánták 

fertőződhetnek, fejlődésük kis időre leáll. Ez utóbbiak kiküszöbölésére alkalmazzák azt a 

módszert, hogy a magot tálcába vetik, és amikor a palánta kezdi kinőni, csak utánra ültetik 

át cserépbe. 

2. Tűzdelés nélküli palántanevelés 

A magokat közvetlenül a cserépbe, vagy tápkockába vetjük, amelyek a kiültetési abban 

nevelkednek. Ennek előnye, hogy nincs vele sok kézimunka, viszont a nagyobb helyigénye 

miatt drágább a fűtés, gyengébb magminőség esetén sok kocka üres marad. A palánták 

ápolási munkálatai megegyeznek a csupált palántáknál leírtakkal. A kiültetés ideje május 

10.-e körül, amikor a fagyveszélyek elmúlnak. Habár az utóbbi években fagyok április 

közepe után nem jelentkeznek, kiültetésük mégis kockázatos, mert egy hűvös, nedves 

időjárást a növények nagyon megsínylenek, fejlődésük visszaesik. 
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A paradicsom palántanevelési szakaszainak időtartalma: 

Fejlődési szakasz Időtartam 

Vetéstől kelésig 6-10 nap 

Vetéstől tűzdelésig 10-20 nap 

Vetéstől ültetésig 8-12 hét (virágzás) 

Vetéstől érés kezdetéig 14-21 hét (virágzás után 6-9 hét) 

 

Palánta ápolási munkálatai 

1. Öntözés 

A palánta keléséig folyamatosan vizesen kell tartani a talajt. Naponta locsoljuk, kis 

vízadagokkal. A víz lehetőleg langyos legyen. Kelés után már ritkábban locsolunk, növelve 

a vízadagot, hogy a felső réteg ki bírjon száradni. Az öntézést finomabb porlasztókkal 

végezzük, hogy ne döntsük meg a kis növényeket. Felszedés előtt egy héttel á talajt kissé 

kiszántjuk, hogy szoktassuk a növényakt a szabadföldi feltételekhez. A felszedés előtti nap 

a palántákat beiszapoljuk, hogy a csupáláskor minél kevesebb gyökér szakadjon be. 

2. Növényvédelem 

A palánták legveszélyesebb betegsége a palántadőlés, amikor a talaj felszínén a növény 

szára elvékonyodik és kidől. Ezt többféle gomba okozza, védekezni már megelőzően 

szükséges. Hetente 1 alkalommal a locsolóvízbe gombaölőszert is teszünk (zineb, benlate, 

previcur). Ez kijuttatható porozással, vagy permetezéssel is. Tetvek is jelentkezhetnek, a 

káposztaféléken, pedig bolhák. Megjelenésük esetén rovarölőszerrel permetezzük le a 

palántákat. 

3. Szellőztetés 

A kelésig az ajtókat csukva tartjuk Kelés után a fólia alatti hőmérsékletet az ajtó nyitásával, 

csukásával szabályozzuk. A hőmérséklet a zöldségfaj igényeinek kell hogy megfeleljen. 

Borús idő esetén is naponta egy két alkalommal szellőztetünk. 

4. Edzés 

A kiültetés előtt egy héttel elkezdjük a palánták edzését. Az ajtót egyre hosszabb ideig 

nyitva hagyjuk, majd két nappal felszedés előtt állandóan nyitva hagyjuk. Így a palánták 

hozzászoknak a kinti körülményekhez. 
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8. ÁLTALÁNOS ÁPOLÁSI MUNKÁLATOK 

Pótlás 

A kiültetés után egy héttel végzünk, amikor az elszáradt növényeket kicseréljük, és azonnal 

alaposan beöntözzük. 

 

Sorközművelés 

A vegetáció alatt többször is végzünk. Kezdetben 12-15 cm mélyen is lehet, később 

fokozatosan 5-7 cm-re csökkentsük, hogy az oldalgyökereket ne sértsük meg. Legjobb minden 

öntözés után néhány nappal fellazítani a talajt, hogy a talaj víztartalékait megőrizzük, és a 

levegőzést elősegítsük. Házkertben a sorokat fel is tölthetjük, elősegítve a barázdás öntözést, és 

a növények új járulékos gyökereket fejlesztenek, de a hátránya, hogy növeli a kipárolgási 

felületet így a vízveszteséget is. 

 

Gyomirtás 

Megoldott herbicidekkel, de kisebb területen csak mechanikai gyomirtást végzünk. 

 

Öntözés 

Azonnal az ültetés után elkezdjük. Az első két hétben biztosítani kell elegendő vizet 80%-

on tartva a TVK-t. Ez a sikeres begyökeresedéshez elkerülhetetlen. Később a rendszeres 

öntözéssel a magas és egyenletes hozamot kell biztosítanunk. Ez különösen lényeges a 

folytonnövõ típusoknál, amelyek egészen a fagyokig folyamatosan teremnek. Öntözési norma 

30 mm. 

 

Tápoldatozás 

Korszerű termesztés nem folytatható tápoldatozás nélkül. Ebben az esetben már a kiültetés 

után magas foszfortartalmú trágyával (Ferticare15-30-15) segítjük a gyökeresedést. 

Gyökeresedés és virágzás között az NPK arány 1:0,5:1, humuszban gazdagabb, középkötött 

talajon 1:0,5:1,5 (Ferticare 14-11-25 és 28-8-16, vagy 19-11-24). 

Bogyókötödés után a paradicsom napi tápanyag szükséglete a duplájára növekszik, ami 

döntően a káliumnak köszönhető. 

Szedés alatt a folyamatos éréshez és a későbbi kötések miatt szükséges tápoldatozni. Ekkor 

már csökken a tápanyagigény, az N/K arány 1:1,5 (Ferticare 10-5-26 vagy kálium-nitrát). 

Tápoldatozni legalább 2-3 naponta szükséges. A koncentráció 0,05-0,1 % legyen.  

Lombtrágyázás: a minőségjavítás céljából magas K és Ca tartalmú levéltrágyát kell kiadni 

virágzástól 2-3 alkalommal (Ferticare 14-11-22) 
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Az általános ápolási munkálatokhoz kapcsolódó pontos adatok táblázatos összefoglalásai 

 

1. táblázat 

 

2. táblázat 

 

 



 

118 
 

9. NÖVÉNYVÉDELEM 

Paradicsommozaik (TMV, ToMV) 

A fertőzés hatására a növények gyengén fejlődnek, a leveleken mozaikfoltok jelennek meg. 

Páfránylevelűség (CMV, ToMV) 

Fonal-vagy páfránylevelűség figyelhető meg, ha a bogyók aprók maradnak, rajtuk enyhén 

besüppedő foltok láthatóak. 

Nekrotikus elhalás (CMV, TMV, Potato X virus) 

 

A vírusok fertőzött maggal, levéltetvekkel, fertőzött talajjal, szövetnedvvel terjednek. 

Védekezés ellenálló fajták termesztésével, levéltetvek irtásával, vetőmagcsávázással, higiéniai 

szabályok betartásával lehetséges. 

6. kép: vírusok 

 

Baktériumok, fungicidek 

Klavibakteres betegség (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) 

Szabadföldön gyakori betegség. A levélen fonnyadás, hervadás figyelhető meg. A száron 

tracheobakteriózis, a bogyón fehér szegélyű foltok láthatóak, közepükön világosbarna 

elhalással. (7. kép) 

Vetőmagcsávázással, réz tartalmú szerek használatával védekezhetünk betegség ellen. 

 

Xantomonászos betegség (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) 

Rendszeresen előfordul, szabadföldön súlyos károkat okoz. A levélen sárga szegélyű barna 

foltok láthatóak, a száron megnyúlt barna foltok alakulnak ki. A bogyón sötétbarna, varszerű, 

kiemelkedő foltok figyelhetők meg, baktériumnyálkával. 
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Fertőzési források fertőzött növénymaradványok, a vetőmag, művelő eszközök, öntözővíz. 

A védekezés alapja ellenálló fajta termesztése, fungicides kezelések réztartalmú szerekkel. 

7. kép: Klavibakteres betegség    8. kép: Xantomonászos betegség 

 

Paradicsom sztolbur (Stolbur phytoplasma) 

Szabadföldön a tábla 95%-át is megfertőzheti. A paradicsom elsöprűsödik, a levelek 

deformálódnak, elkeskenyednek, a virágok torzak maradnak, sziromleveleik hiányoznak. 

Forrása a kabócák, valamint az évelő gyomnövények is lehetnek. (9. kép) 

Védekezés gyomok irtásával, kabócák elleni védekezéssel lehetséges. 

 

Fitoftórás betegség, paradicsomvész (Phytophthora infestans) 

A paradicsom legveszedelmesebb betegsége. Hajtatásban esetenként, szabadföldön gyakran 

jelentkezik. A tünetek először az alsó levelek csúcsán jelentkeznek. Először sárguló folt, a 

levelek kivilágosodása, majd fonnyadás, barnulás, elszáradás jelentkezik. Kedvező környezeti 

körülményeknél (párás, nedves időjárás) gyorsan terjed az állományban. (10. kép) 

A védekezés alapja a vetésforgó betartása, preventív fungicides kezelések a 

palántaneveléstől egészen június elejéig a szisztemikus és a kontakt szereket kombinálva. 

9. kép: Paradicsom sztolbur    10. kép: paradicsomvész 
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Lisztharmat (Erysiphe orontii) 

Elsősorban termesztő berendezésben (melegebb viszonyok között), de kedvező környezeti 

körülményeknél szabadföldi termesztésnél is megjelenik. A levélen kerek vagy ovális alakú 

foltok alakulnak ki szürkésfehér bevonattal. A megtámadott szövetrészek elhalnak, majd 

elszáradnak. (11. kép) 

Védekezés kéntartalmú szerekkel ajánlott. 

 

Paradicsom botrítiszes betegsége (Botrytis cinerea) 

A fertőzésnek a magas páratartalom és hőmérséklet kedvez. A legkorábbi tünetek a 

leveleken vagy a virágokon jelentkeznek: a virágfürtök nem kötődnek, a virágok lehullnak, a 

leveleken szabálytalan alakú vizenyős, majd szürkülő és elhaló foltok lesznek. A száron a 

kacsolás, termésszedés okozta sebfelületeken hatol be a kórokozó. Az ovális szürkés foltok, a 

szállítóedény-nyalábokig hatoló beszáradó repedések, majd a fertőzés feletti növényi részek 

teljes pusztulása következik be. A bogyókon rothadás vagy gyűrűsfoltosság látható. A folt 

széleit fehéreszöld, majd sárgászöld gyűrű szegélyezi. (12. kép) 

A kártétel szellős állomány kialakításával, az öntözési intenzitás és gyakoriság 

optimalizálásával, a zöldmunkák során keletkezett sebfelületek kémiai lefedésével előzhető 

meg. Megelőző jelleggel, a szedés előtti 3-4. héten mélyhatású szerekkel kezeljük a növényeket. 

11. kép: Lisztharmat      12. kép: Botrytis cinerea 
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Alternáriás betegség, levélragya, szárazfoltosság (Alternaria porri f. sp. solani) 

Az idősebb állományokban jelentősebb a kártétele. A száraz, meleg időjárás hajnali 

páralecsapódással különösen kedvező a fertőzéshez. Fontos szimptómája az ovális foltok körül 

körkörös sötétbarna konídiumtartó-gyep a levélen, száron, a bogyókocsányon és a bogyón. A 

foltok szárazak, berepedeznek. A bogyón a foltok besüppednek, a termés rothadni kezd, a 

bogyó húsa is megbarnul. (13. kép) 

A védekezés alapja vetésforgó, gyomirtás, magcsávázás palántakortól folyamatos fungicides 

kezelés kontakt és szisztemikus szerekkel. Szabadföldön május második felétől augusztus 

közepéig 10-14 naponta kell védekezni. 

13. kép: Alternáriás betegség  

 

Szeptóriás betegség (Septoria lycopersici) 

Szántóföldön általánosan elterjedt rendszeresen előforduló betegség, hajtatásban kisebb 

jelentőségű. A kórokozónak kedvez a tartósan párás, csapadékos, meleg időjárás. Lombvesztést 

és bogyóperzselődést okoz. A levélen apró, kerek, közepükön kivilágosodó foltok, a száron és 

a bogyó kocsányán bemélyedő foltok alakulnak ki. A foltok összefolyhatnak, a növényi rész 

elszárad. 

Védekezés a palántaneveléstől kezdve, majd a kiültetést követően 10 naponta ajánlott 

kontakt hatású szerekkel. 

14. kép: Szeptóriás betegség  
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Kladospóriumos betegség (syn: Cladosporium fulvum)  

Első tünetként világoszöldes-sárgás területek jelennek meg az idősebb levelek színén. Ezzel 

egy időben olívzöld konídiumtelepek lepik el a levelek fonákját. A betegség előrehaladtával az 

alsó levelek elsárgulnak és leválnak. A gomba többnyire a levélen fordul elő, de a szár, a virág 

és a termés is megfertőződhet. A fertőzött terméseken fekete, bőrszerű rothadás jelenik meg a 

csésze felőli részen. Bár a betegség szabadföldön is előfordul, elsősorban hajtatásban jelent 

problémát, ahol kedvező körülmények között gyorsan terjed. (15. kép) 

Ez a gomba hatékony szaprofita, amely konídiumok és szkleróciumok formájában legalább 

egy évig életképes marad a talajban és a növényi maradványokon. A konídiumokat gyorsan 

szétszórja a szél és az eső. A terjedés a dolgozók ruhája és az eszközök révén is bekövetkezhet. 

A magas (90%) relatív páratartalom és a meleg idő (24°C) optimális a betegség kialakulása 

szempontjából. A fertőzés azonban 10–32°C között fordulhat elő, 85% relatív páratartalom alatt 

nem alakul ki kladospóriumos betegség. 

Védekezés: A veszteségek hatékonyan mérsékelhetők megfelelő fungicides kezeléssel, 

illetve ha a relatív páratartalom 85% alá csökkentése érdekében megfelelő légmozgást és fűtést 

biztosítunk. Lehetőség szerint rezisztens fajtákat kell ültetni, ám ez a gomba rendkívüli 

diverzitása miatt sok esetben nehézséget jelent. 

15. kép: Kladospóriumos betegség 
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Inszektidek, állati károkozók 

Fonálférgek 

 Gyökérgubacs-fonálférgek (Meloidogyne spp.) 

 Szabadföldi gubacs-fonálféreg (Meloidogyne hapla) 

 Kertészeti gubacs-fonálféreg (Meloidogyne incognita) 

 Növényházi gubacs-fonálféreg (Meloidogyne arenaria) 

 Melegövi gubacs-fonálféreg (Meloidogyne javanica) 

Azokban a növényházakban, ahol termesztés a téli 

időszakban sem szünetel, a gyökérgubacs-fonálférgek kártétele 

gyakori. A fonálférgek akár 1 méter mélységbe is lehatolnak a 

talajban, de általában a felső 40 cm-es rétegben vannak. 

Kártételével szabadföldi paradicsomtermesztés során akkor kell csak számolni, ha a palánta 

gyökérzete a palántanevelőben fertőződött, vagy ha a területen a teleinket átvészelő M. hapla 

gyökérgubacs-fonálféreg faj fordul elő. 

Határozatlan nemzedékű fajok, fejlődésük ütemét a hőmérséklet és a tápnövény határozza 

meg. Növényházi körülmények között egy nemzedék kifejlődéséhez kb. egy hónapra van 

szükség. Az opálosan áttetsző, csepp alakú nőstények testvégén lévő tojászsákban, akár 800-

1000 tojás is lehet.  

A fertőzés a talajban nyugalmi állapotban lévő tojásokból indul ki. Az emelkedő 

hőmérséklet, a talajnedvesség és a tápnövények gyökérváladéka jelzés a kelésre. A tojásból 

kikelt inváziós lárvák még nemi jelleg nélküliek, fonál alakúak. A talajban vándorolnak, és a 

gyökértenyészőcsúcs táján befurakodtak a gyökérbe és óriássejt kialakulását indukálják. A 

lárvák további fejlődése a növekvő gubacsban, a gyökér belsejében történik. Az inváziós lárva 

megjelenésétől számítva 4-6 hét múlva alakul ki a tojászsák. gyökérgubacsok gátolják a víz- és 

tápanyagfelvételt. A kiültetést követően az erősen fertőzött növények vontatottan fejlődnek, 

lankadnak, hervadnak. Esetenként a növény levelén tápanyaghiányra (Mg, Fe) utaló 

elszíneződés jelentkezik. A növények a növekedésben visszamaradnak, 

Agrotechnikai védekezés: a növényház talajától teljesen izoláltan kőzetgyapoton történő 

termesztés; fonálféreg fajokra toleráns fajták termesztése; a fonálféreg-kártételnek ellenálló, 

nagyobb gyökértömeget adó növényfajra történő oltás. A fizikai talajfertőtlenítési módszerek 

közül a talajgőzölés egyike a leghatásosabb védekezési módoknak, azonban speciális 

berendezést igényel és drága eljárás. Ha a fonálféreggel fertőzött területen a téli időszakban 

szüneteltetik a termesztést, a talaj átfagy és a melegigényes gyökérgubacs-fonálférgek 

elpusztulnak. 
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Molytetvek 

 Üvegházi molytetű (Trialeurodes vaporariorum) ( 

 Dohányliszteske (Bemisia tabaci) 

Növényházakban egész évben, a szabadban a nyári hónapokban károsít. Polifág, de néhány 

tápnövényét, mint az uborkát, paradicsomot, tojásgyümölcsöt, agerátumot, gerberát, muskátlit, 

krizantémot és a fuxiát előnyben részesíti. Számos gyomnövény is tápnövénye. 

A hajtatott paradicsomnak jelentős kártevője. Kártételét a paradicsomon is előforduló gemini 

vírus terjesztésével fokozza. Soknemzedékű faj. Folyamatosan szaporodik, az egyes 

nemzedékei nem különülnek el. Nyeles tojásait a fiatal levelek fonákán a levélszövetébe 

süllyeszti. A lerakott tojások száma függ a tápnövénytől. A tojásból a lárvák 25°C-on egy hét 

alatt kelnek ki. A kikelt lárva a levél fonákán letelepedésre alkalmas helyet keres, és egy-két 

nap elteltével letelepszik. A továbbiakban a lárvák helyhez kötötten (szúrósertével rögzülve a 

levélhez), viaszburok védelmében szívják a növényi nedvet. 

A levelek torzulnak, lehullnak. A károsított növények a növekedésben visszamaradnak, a 

termés mennyisége csökken. A mézharmaton megjelenő korompenész a termés minőségét 

jelentősen rontja. Egy teljes nemzedék kifejlődésének ideje a növényházban 3-5 hét. A fejlődés 

időtartamát a hőmérséklet és a tápnövény egyaránt befolyásolja.  

A védekezés alapja, hogy a zöldségtermesztő növényházban ne teleltessünk át 

dísznövényeket (muskátli, fikusz, lantána). Az imágók észleléséhez a sárga ragacsos lapok jó 

segítséget nyújtanak. A rovarölő szerektől elsősorban a mozgó lárvák és az imágók ellen 

várhatunk jó eredményt. A kémiai védekezést még a populáció tömeges elszaporodása előtt kell 

elkezdeni és a készítmények hatástartamától függően több alkalommal megismételve. A 

növényvédő szer a kártevő élőhelyére, a levelek fonákára kerüljön. Szisztemikus szerek 

használhatóak. Másik védekezési mód a biológiai védekezés: 

 Üvegházi molytetű: fürkészdarázs (E. formosa), ragadozópoloska (M. caliginosus) 

 Dohányliszteske: fürkészdarázs (E. eremicus, E. californicus) 

17. kép: Üvegházi molytetű     18. kép: Dohányliszteske 
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Levéltetvek 

 Zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae) 

 Uborka-levéltetű (Aphis gossypii) 

 Foltos burgonya-levéltetű (Aulacorthum solani) 

 Csíkos burgonya-levéltetű (Macrosiphum euphorbiae) 

A növényházakban előforduló, polifág levéltetű fajoknak nem a paradicsom a legfőbb 

tápnövényük. Megjelenésükre a kiültetést követő intenzív hajtásnövekedés időszakában 

számíthatunk. Április végén, május elején migrálhatnak át a fás növényekről. Számos 

paradicsomon előforduló vírus vektorai. (19. kép) 

A levéltetvek megjelenésekor kontakt szerekkel kezeljük a növényeket. 

19. kép. levéltetvek 

 

Paradicsom levélaknázómoly (Tuta absoluta) 

Európában először 6 éve tűnt fel, különösen Spanyolországban és más déli országokban 

jelenleg is folyamatosan és látványos gyorsasággal terjed. Lárvái a levelet, a szárat és a termést 

is károsítják. Súlyos fertőzés esetében akár az egész levél is elszáradhat. A szár belsejében és a 

termésben is károsíthatnak a lárvák, rágásukkal további veszteségeket és sebparazita 

gombabetegségek megjelenését okozva. (20. kép) 

Az imágó nappal a levelek között bújik meg, csak éjjel aktív. A nőstény a tojásait a növény 

talajfelszín fölötti részeire rakja. Rendkívül szapora, a mediterrán vidékeken egyetlen parányi 

lepke, élete során 250—300 petét rak le. 

20. kép: Paradicsom levélaknázómol
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Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) 

A bogyót károsító bagolylepkelárvák közül a gyapottok-bagolylepke a legjelentősebb. 

Polifág kártevő a 2-3 nemzedékes vándorlepke, de előfordul, hogy szabadföldön báb alakban, 

a talajban áttelel. Első nemzedéke hajtatott paprikán, paradicsomon, borsón, babon és 

dísznövényeken (szegfű, gerbera) jelenik meg. Július közepétől rajzó második nemzedéke 

kukoricán, dohányon, paprikán, paradicsomon, másodvetésű zöldbabon, almán, kajszin, szőlőn, 

dísznövényeken (krizantém, bársonyvirág, őszirózsa) károsít. Szeptembertől rajzó harmadik 

nemzedéke csemegekukoricán, zöldbabon, paprikán és paradicsomon okoz kártételt.  

Paradicsomon rendszerint augusztusban, szeptemberben számolhatunk jelentős kártételére. 

A fiatal lárvák a paradicsom bimbókat, virágokat rágják, majd a kötődött paradicsom bogyóba 

rágnak lyukat. A fejlettebb lárvák az érő paradicsomot károsítják. A károsított termés a 

másodlagosan megjelenő szaprofita baktériumoktól elrothad.  

Szabadföldön a védekezés szükségességének megítélését a növényállományba elhelyezett 

szexferomon csapda (varsás, sátras) segíti. Amennyiben a csapda tömegesen fogja a faj hímjeit, 

a térségben a nőstények jelenlétével és utódaik kártételével fokozottan számolni kell.  

A növényház szellőzőjére szerelt Rashell-hálós takarás megakadályozza a bagolylepke 

imágók betelepedését. A kelő, fiatal lárvák ellen kontakt és szisztemikus szerekkel 

védekezhetünk. Az inszekticides kezeléseket a szedések közötti időszakban, az élelmezés-

egészségügyi várakozási idő (é.v.i.) figyelembevételével kell végezni. 

 

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) 

A folyamatosan hasznosított növényházakban egész évben szaporodik, de a télen nem fűtött 

termesztő berendezésekben is áttelel. Határozatlan nemzedékszámú, hőmérséklettől függően 2-

4 hét alatt fejlődik új nemzedéke. A megtermékenyített nőstény a levélfonákra rakja tojásait. A 

támrendszeren fennmaradt állatok a hajtatási időszakban először gyakran gyomnövényeken (pl. 

szulák) táplálkozva szaporodnak el, majd áttelepednek a termesztett növényekre. Kártétele 
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különösen a szárazabb klímájú, fűtött növényházakban, hosszú kultúrás termesztésnél jelentős. 

Hajtatásban paprikán, uborkán, tojásgyümölcsön és paradicsomon károsít. Szabadföldön 

számottevő kártétele erősen aszályos időben ott várható, ahol fertőzött palánta kerül kiültetésre. 

Az idősebb levelek fonákán finom, pókhálószerű szövedék védelmében szívogatnak. A 

szúrásoktól fokozódik a növények párologtatása. A károsított levelek sárgulnak, barnulnak, 

elszáradnak.  

A védekezés alapja behurcolásának (szaporítóanyag, ruha, eszközök, támrendszer) 

megakadályozása, a kultúra körültekintő indítása, klímaszabályozás. Kémiai védekezéshez 

kontakt és felszívódós szerek egyaránt használhatóak. 

 

10. SPECIÁLIS ÁPOLÁSI MUNKÁLATOK 

Hónaljhajtások eltávolítása:  

A paradicsom minden levélhónaljából oldalhajtás (kacs) fejlődik. Ezek a főhajtástól és a 

termésektől elveszik a tápanyagot. Hogy ezt megakadályozzuk, a kacsokat egy erőteljes 

mozdulattal kitörjük, még mielőtt 4-5 cm-nél hosszabbra nőnének. Ezt napos időben kell 

elvégezni, hogy a sebek beszáradjanak, megakadályozva a fertőzést. Késsel nem szabad 

kacsozni, mert az esetleges vírusos fertőzést átvihetjük a többi növényre. (24. kép) 

 

Levelezés 

A levelek eltávolítása több okból is szükséges lehet. Mindig szem előtt kell azonban tartani, 

hogy az egészséges zöld levelek szolgáltatják a tápanyagokat a termések kifejlődéséhez. Ha 

feleslegesen sok levelet szedünk le, csökken a bogyók mérete, beltartalmi értéke, s az 

árnyékolás nélkül maradt bogyók a közvetlen napsugárzás hatására túlmelegszenek, aminek 

gyengébb színeződés, sőt napégés is lehet a következménye. Csak annyi levelet szabad 

eltávolítani, amennyit feltétlenül szükséges. A sárguló, elöregedett levelek eltávolításával 

fertőzési gócokat szüntetünk meg. Levelezéssel jól láthatóvá tesszük az érő fürtöket, ami 

megkönnyíti a szedést.  
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A fentiek figyelembevételével levelezésnél az alábbiak szerint járjunk el: 

Szedjük le fokozatosan alulról felfelé haladva az egészséges, zöld leveleket is a szedésre 

kerülő fürtig, hogy az jól látható legyen. Hagyjunk meg azonban egy-két befelé növő levelet a 

fürt közelében. Minél előbb távolítsuk el az alsó beteg sárguló leveleket. Akkor kezdjük a 

levelezést, amikor a növények kb. 170 cm magasak. Hetenként alulról felfelé kb. 3 levelet 

szedjünk le. Erős terhelésnél kevesebbet, erős növekedésnél akár 3-4-et is. (25. kép) 

24. kép: kacsozás       25. kép: levelezetés 

 

 

Támrendszer kiépítése 

A paradicsom szára elfekvő, viszont a nedves földdel érintkező levél és termés könnyen 

megrothad. Hogy ezt elkerüljük, támrendszert kell kiépíteni. Az alacsonyabb fajtáknál elegendő 

a karózás, amikor a paradicsom mellé egy karót szúrunk, és ahhoz kötözzük a szárát. A 

folytonnövõ típusoknál a sorban 3-4 méterenként karót ásunk le. Ezek tetején drótot feszítünk 

ki, a növényeket pedig egyenként madzaggal felkötözzük a drótra. Fejlődése folyamán a 

növényt felcsavarjuk a madzagra egészen a drótig. 

26. kép: támrendszerek 
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Tetejezés 

Szintén a folytonnövő típusoknál alkalmazzuk. 50 nappal a fagyok előtt a csúcshajtást 

kitörjük, mert az ezután kifejlődő virágoknak már nincs idejük beérlelni a termést. 

 

Termékenyítés elősegítése 

A fólia és üvegházakban a téli, kora tavaszi időszakban megnehezül a virágok 

megtermékenyülése. A beporzás legtöbb növénynél a szél vagy a rovarok által történik, de szél 

az üvegházban nincs, a rovarok pedig ilyenkor hiányoznak. A hajtatott növények közül a 

paradicsom a legérzékenyebb, ezért főleg itt szokták elősegíteni a beporzást. 

 Növények mozgatása 

Ilyenkor a szél mozgató hatását próbáljuk helyettesíteni. A sorok között elhaladva egy 

bottal ütögetjük a drótot, amire a paradicsom fel van kötve. Ez a módszer rossz 

hatékonyságú, ezért csak akkor alkalmazzuk, ha másra nincs lehetőség. 

 Hormonkezelés 

A termésék kifejlődését elősegíthetjük auxin tartalmú hormonkezeléssel is. Ilyenkor 

megtermékenyülés nem jön létre, de a termés kifejlődik magvak nélkül (partenokarpia). 

A hormont közvetlenül a virágokra kell kijuttatni, teljes virágzás idején. Az ilyen termés 

sokszor deformált lesz, kissé felfújódik, belülről üregek képződnek. A módszer hátránya 

hogy sok kézimunkát igényel és sok deformált termést eredményez. 

 Vibrátorozás 

A vibrátor egy elemmel működő kis készülék, amely az elektromágnes segítségével 

gyorsan mozgatja a készülék csúcsán található puha anyaggal borított drótszálat. 

Működtetése úgy történik, hogy a virágzó fürt szárához hozzáértetjük a vibrátort, 

működésbe hozzuk, miközben a fürt erősen megrázódik, így bekövetkezik a 

megtermékenyülés. Nagyon jó módszer, de hátránya a nagy munkaerő igénye. (27. kép) 

 Poszméhek betelepítése 

Az üvegházba egy kaptárban egy poszméhcsaládot telepítünk be. Ezek a rovarok nem 

rendelkeznek fullánkul, viszont nem is gyűjtenek mézet. A nyíló virágokat viszont 

szorgalmasan látogatják, elősegítve a beporzást. Jelenleg a legjobb, legelterjedtebb 

módszer. (28. kép) 
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27. kép: paradicsom vibrátorozás  28. kép: poszméh és a kaptár 

 

Paradicsom élettani elváltozásai 

Nem kórokozók által okozott "betegségek", minőségi hibák. Többnyire kedvezőtlen 

környezeti tényezők okozzák őket, de a fajta hajlamossága is szerepet játszhat fellépésükben. 

 

Termésrepedés 

A kocsány körül sugaras és körkörös repedés léphet fel a termesztés elején, ha a talaj 

nedvességtartalmában nagyok az ingadozások, de gyökérkárosodás is lehet az oka. Gyakran 

találkozhatunk vele, ha túl magas a levegő páratartalma és sok a víz a talajban. Ez főleg ősszel, 

gyakori fűtetlen körülmények között. (29. kép) 

 

Zöldvállúság 

A paradicsom csúcsi részén a termés nem színeződik be, éretten is zöld marad. Kedvezőtlen 

környezeti tényezők váltják ki, mint a magas hőmérséklet, tápanyaghiány.  

A fajták érzékenysége eltérő, extenzívebb termesztés esetén érdemes erre ellenálló fajtát 

választani. (30. kép) 
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Csúcsrothadás 

A paradicsomon az ún. csúcsrothadás betegséget (termésfoltosodást), a kalciumhiány 

okozza. A bogyók bibepont felöli oldalán vagy a bibepont közvetlen közelében kezdetben 

világosbarna, később beszáradó, sötétbarna folt alakul ki. A termés kocsány felöli oldala 

egészséges marad. Az elhalt szöveteken könnyen más fertőző gombás és baktériumos 

betegségek is megtelepszenek. A paradicsomfajták között is van érzékenyebb és kevésbé 

érzékeny fajta. Leggyakrabban vízhiánykor lép fel, amikor elhanyagoljuk az öntözést. (31. kép) 

29. kép: termésrepedés   30. kép: zöldvállúság  31. kép: csúcsrothadás 

 

Betakarítás 

Az étkezési paradicsom betakarítása nagyon sok kézi munkaerőt igényel. Az érett termés 

elválasztása a zöldektől ma még gépekkel nehezen megvalósítható. Szabadföldön a szedést 

június végétől kezdhetjük, majd minden 3-4 napban újra átjárjuk a parcellát. A termés féléretten 

is leszedhető, mert pár nap alatt így is beérik. Az ipari paradicsom egy menetben szedhető, mert 

a termések nagy része egyszerre érik be. (32. kép) 

32. kép: a paradicsom betakarítása 
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A SPENÓT NÖVÉNY  

JELLEMZÉSE ÉS TERMESZTÉSÉNEK ALAPJAI 

 

1. A SPENÓT EREDETE 

A spenót (Spinacia oleracea), gyakori kultúrnövény, a házi veteményes kertek jellemző 

levélzöldsége, mivel több tápanyagot tartalmaz, mint sok más élelmiszer (Djurovka, 2010), jól 

lehet tárolni és feldolgozni, egész évben hozzáférhető, fogyasztható növény. A legkellemesebb 

íze és legnagyobb ásványi anyag tartalma azonban a tavaszi és az őszi hónapokban van. 

Délnyugat-Ázsia területéről ered, „perzsa fű” néven már a 8–9. században ismert volt, 

Kínába valószínűleg Perzsia, Nepál vagy Dél-Turkesztán területéről vitték be. Vad törzsei ma 

is megtalálhatóak Észak-Afrika és Irán egyes területein. Termesztése gyorsan elterjedt az arab 

országokban. A XI. században jelent meg Európában. Az írások szerint a mórok vitték 

Spanyolországba a 14. században. A Földön Hollandia és az Egyesült Államok a legnagyobb 

spenóttermesztők. 

A zöldségtermesztés Szerbiában jelentős ágazatot képez. A spenótot mind szabadföldön, úgy 

hajtatásban is termelik. Fontos ipari növény. a mélyhűtőipar, a konzervipar és a szárítóipar 

jelentős mennyiséget dolgoz fel belőle. Kisebb mértékű kereslet a spenót iránt gyakorlatilag 

egész évben van (Zatykó, 2010). Sűrűn olvashatunk a gyógyhatásairól, ezt magas oxálsav és 

vitamin tartalma is igazolja. 

2. A SPENÓT JELENTŐSÉGE A TÁPLÁLKOZÁSBAN 

Élettani jelentősége a magas vitamin, ásványi só és nyomelem tartalmában keresendő. 

Spenót kitűnő forrása a következő anyagoknak: K-vitamin, A-vitamin-, mangán-, folsav, 

magnézium, vas, C-vitamin, B2-vitamin, kalcium-, kálium-, és B6-vitamin, élelmi rostok, réz, 

növényi fehérjék, foszfor, cink és E-vitamin. Ezen kívül ismert forrása az omega-3 

zsírsavaknak, niacinnak, és szelénnek. A spenót leveleiben továbbá triterpén-szaponinok, 

oxálsav, nitrátok találhatók. A levél szárazanyag-tartalmának 30%-a fehérje. Az ásványi sók 

közül kiemelkedik magnézium-, a kálium- és a kalciumtartalma, viszont foszforból az 

átlagosnál kevesebbet tartalmaz. Ezek a tulajdonságai a csontképzésben nagy jelentőséggel 

bírnak. Nyersrosttartalma 0,6% körül ingadozik, mennyiségét és környezeti tényezők 

számottevően befolyásolják, ennek csaknem a fele jól emészthető.  
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A vitaminok közül az A- és C-vitamin-tartalma nagy, bár az utóbbi nagy része főzéskor 

elbomlik. A talajtól függően nagy mennyiségű vasat tartalmazhat, azonban ennek nagy része 

nehezen felszívódó formában van jelen, és az oxalátok is gátolják a felszívódását.  

Leggyakrabban főzeléknövényként vagy salátaként használják fel, iparilag pedig klorofill 

előállítására. A leveléből készült szerek az emésztésre (a hasnyálmirigy-elválasztásra és az 

epeképződésre) jó hatással vannak. Igazoltan hatékonyan segíti a csontritkulás, vastagbélrák, 

ízületi gyulladások megelőzését, magas oxalát és nitrát tartalma miatt azonban nem szabad túl 

sűrűn fogyasztani. 

Nagy tápértéke miatt elsősorban a gyermek- és csecsemőélelmezésben van nagyobb 

jelentősége. A belőle készült konzervkészítmények nagyobb része is bébiétel. 

 

3. A SPENÓT NÖVÉNY- ÉS ÉLETTANI SAJÁTOSSÁGAI 

1. táblázat: Rendszertani besorolás 

Ország Növények (Plantae) A kerti spenót (Spinacia oleracea) a 

libatopfélék családjának tagja 

(Chenopodiaceae). A nemzetséghez még 

további két faj tartozik, az elő-ázsiai 

vadspenót (S. tetrandra) és a közép-ázsiai 

vadspenót (S. turkestanica). A vad fajok jól 

megkülönböztethetők a termesztett fajtól; a 

termős virágzati csomók virágai erősen 

összenőttek és belőlük terméságazat 

fejlődött (SOMOS–PRISZTER, 1972). 

Törzs Zárvatermők (Magnoliophyta) 

Csoport Valódi kétszikűek (eudicots) 

Csoport 
Központi helyzetű valódi 

kétszikűek (Core eudicots) 

Rend Szegfűvirágúak (Caryophyllales) 

Család Disznóparéjfélék (Amaranthaceae) 

Alcsalád Chenopodioideae 

Nemzetség Spinacia 

Faj S. oleracea 

 

Növénytani jellemzése 

A spenót egynyári, rövid tenyészidejű (45-70) levélzöldség növény (Djurovka, 2009). 

Gyökérzete 20–40 cm mélyen helyezkedik el a talajban. Az orsó alakú főgyökér fehér, gyér 

elágazású. A felső szakaszon kevesebb és viszonylag fejletlen oldalgyökerek képződnek, a 

főgyökér alsó szakaszán vastagabb, hosszabb elágazások figyelhetők meg. 

A spenót szára belül üreges, a gyökérnyak átmérője 1,5-2 cm és a környezeti feltételektől 

függően a 1 m magasra is megnő. A nőivarú egyedek szára sötétebb, a nóduszokon vöröses, 

antociános elszíneződés figyelhető meg. A szár alsó részén dúsabban, felül és középtájon 

gyérebben található oldalelágazás. (Http 1) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rzs_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzets%C3%A9g_(rendszertan)
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A spenót föld feletti csírázású, lándzsa alakúak a sziklevelei, melyek tompa csúccsal 

rendelkeznek és sarlószerűen megvannak görbülve. A sziklevelek vastagok, húsos 

állományúak, felületük hólyagszőrökkel fedett (Somos, 1972).  

Kétféle levél figyelhető meg rajta: 

 tőlevelek 

A gazdasági értelemben vett termés – kerekdedek vagy tojás alakúak, csúcsuk és válluk 

lekerekített, rendszerint nem karéjos, válluk leginkább nyílra hasonlít. Felülete 

legtöbbször sima, színe a világos zöld árnyalattól a haragos zöldig változik. A levélnyél 

hosszúsága nagyon változó, szedés szempontjából a hosszabb levélnyél az előnyösebb.  

 szárlevelek 

Rövidebb nyelűek, a magszáron képződnek, háromszög, dárda vagy ritkán egészen 

hosszúkás alakúak, felületük kisebb, erősen rostosak. Kétlaki növény, a nővirágú 

egyedek lényegesen hosszabb életűek, a hím virágúak az elvirágzás után nem sokkal 

elszáradnak. 

1. ábra: a spenót levele 

 

Termése gömbölyded makkocska- felületén tüskék is előfordulnak. Ezermagtömege 8–10 g, 

csírázóképességét 4–5 évig is megtartja. 

2. ábra: a spenót magja 
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Élettani jellemzése 

Hőigény 

A termesztési gyakorlatban a spenótot a hidegtűrő növények közé sorolják. A tőlevelek 

fejlődésének hőmérsékleti optimuma 15–16 °C körüli. (2. táblázat) A csírázás már ennél 

lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten (3–4 °C-on) elkezdődik. A magszárképzés 20 °C körüli 

hőmérsékleten indul meg, bár ez a megvilágítási idő hosszúságától is függ. A kicsírázott 

növények fajtától függően mínusz 4–5 °C-ot is elviselnek átmenetileg. Tartós, nagy lehűlés a 

legtöbb fajtát – kivéve az ún. télállókat – elpusztítja. 

2. táblázat: A hőtűrő növények felosztása 

Hőérzékeny növények Közép hőtűrő növények Hőtűrő növények 

gyenge fagy elpusztítja őket 
rövidebb és alacsonyabb 

lehűlést tolerálnak 
Nagy lehűlést is tolerálnak 

Bab Sárgarépa Brokkoli 

Uborka Karfiol Káposzta 

Csemegekukorica Zeller Hagyma 

Paprika Kínai saláta Petrezselyem 

Görögdinnye Saláta Borsó 

Tök félék Burgonya Spenót 

Paradicsom Cékla Karalábé 

 

Fényigény 

A magszárképzés 15–16 órás megvilágítás és 18–20 °C-os hőmérséklet hatására indul meg. 

Rövidebb megvilágítási idő esetén csak akkor indul magszárba, ha magasabb a nappali 

hőmérséklet (Http 2).  

Az árnyékot nem tűri, de egyes fajtákon már 8–10 ezer lux fényerősségben intenzív a 

levélképzés. 12 óránál rövidebb megvilágításban a virágképzés elmarad, a porzós virágú 

egyedeken hímnős virágok alakulhatnak ki, de a pollen csíraképtelen. 13–14 órás naphosszúság 

mellett a legintenzívebb a növény szárazanyag-képzése. 

Vízigénye 

A spenót vízigénye nem túl nagy, vízhiány esetében gyökérrendszere fejletlen és sekély 

marad. Lassan fejlődik, gyorsan öregszik, és már 3-4 levél kifejlődése után megindul a 

generatív szervképződés. A talaj optimális nedvességtartalma 60-70% VK, a levegő megfelelő 

páratartalma pedig 80-85% (Djurovka, 2009). A spenót biológiai sajátosságai fontosak a 

termesztési idő meghatározására és termesztési feltételek szabályozása szempontjából. 

Öntözésére ritkán kerül sor, mert tavasszal a talajban még rendszerint van elegendő 

nedvesség ahhoz, hogy gazdag lombozatot neveljen. A nyári és kora őszi vetéseknek viszont 

biztosítanunk kell öntözéssel a megfelelő nedvességet (Http 2). 
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Tápanyagigénye 

A spenót nagyon jól reagál az állati eredetű trágyákra, azonban rövid vegetációja miatt nincs 

alkalma kihasználni. 10t terméssel a talajból felhasznál 50kg nitrogént, 20kg foszfort, 40kg 

káliumot és 20kg kalciumot. Általában 80-100 kg NPK műtrágyára van szüksége. Lassan 

feloldódó nitrogént kell használni vetés előtt. Az ammónium alakú N tápok sokkal jobbak, mert 

csökkentik az oxálsav és NO3 tartalmát a levélben (Lazić, 2008).  

Annak érdekében, hogy a spenót jól fejlődjön figyelni, kell a savasságára is. Számára az 

optimális pH 6,7-7, 0.  

A mikroelemek közül a bór hiányra érzékeny, tehát ha egy talajvizsgálat 20 ppm alatti szintet 

jelez, szükség van fóliáris műtrágyákat alkalmazni. Bór hiány forró, száraz időben jelentkezik. 

A levelek ilyenkor összecsavarodnak.  

Mangán hiányok fordulhatnak elő homokos, meszes, magas pH-értékű talajokon. 

Mangánhiány sárgulást okoz a fiatal levelek vénái között. A levelek fokozatosan világosból 

sötétebbé válnak.  

Molidbén szükség lehet rá szerves vagy tőzeges talajban, különösen akkor, ha a talaj savas. 

A molibdénhiánykor a növények nem élénkek. A levelek barnulnak a széleiken. 

1. kép: Alapműtrágya hiánya okozta fenológiai különbség spenót esetében 
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4. TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA 

Vetésforgó 

A spenótot tavaszi, őszi és téli kultúraként termesztik, és rövid vegetációja lehetőséget ad az 

elővetemények termesztésére és az utóhasznosításra, így a korán lekerülő spenót után vethetünk 

rövid tenyészidejű sárgarépát, ültethetünk kései káposztaféléket, babot, őszi és téli retket, 

másodvetésű uborkát.  

Az őszi vetés előtt termeszthető borsó, korai burgonya, korai káposztafélék, rövid 

tenyészidejű sárgarépa és petrezselyem, hónapos retek, fejes saláta, uborka, cékla. 

3. ábra: Vetésforgó kombinációk (Http 3)  

 

Talaj előkészítés 

A sikeres termeléshez a spenót közepesen nehéz, jól strukturált és aerodinamikus talajra kell 

jusson. Kalciumban gazdag talajokat szereti ahol a pH 6,5-7 között ingadozik. 

A talaj előkészítése már az előkultúra betakarításakor megkezdődik. A nyári és az őszi 

vetésű spenót talaj-művelési módját, eszközét és mélységét a talaj nedvességtartalma, 

rögössége, a gyomosság foka és a tarlómaradványok mennyisége befolyásolja.  

Rendszerint az előnövény lekerülése és a spenót vetése között csak egészen rövid idő áll 

rendelkezésre a talaj-előkészítésre, ezért ezt gyorsan és – a talajnedvesség megőrzése végett – 

csak középmélyen szabad végezni. A szántást azonnal kövessék a felületegyengető és tömörítő 

eljárások (hengerezés, simítózás, fogasboronálás). Ezek a munkák végezhetők a szántással egy 

menetben vagy közvetlenül a szántás után (Http 1).  
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Kora tavaszi vetések esetén a tarlóhántást követő őszi szántást ugyanúgy végezzük el, mint 

a fejes saláta esetében. Tavasszal, amint a talajra lehet menni, elvégezzük a magágy-

előkészítést, a vetéssel megvárjuk a talaj ülepedését, ami a talaj kötöttségétől függően egy-két 

hét. Őszi vetések esetén a talaj-előkészítés júliusban, ill. augusztusban aktuális, miután az 

előnövény lekerült. A forgatást nem ekével, hanem tárcsával végezzük, sekélyebben, mint 

ősszel (20 cm), majd fogassal lezárjuk.  

 

Öntözés 

A spenót vízigényét tekintve nem tér el lényegesen a levélzöldségfélék csoportjához tartozó 

fajoktól. 65%-os vízkapacitású talajon vízhiányból adódó rendellenességekkel nem kell 

számolni. Száraz időjárás esetén legfeljebb kétszeri öntözésre van szükség, 20-25 mm-es 

öntözési normával (Http 4). 

 

5. TÁPANYAG ELLÁTÁS 

Alaptrágyázás és fejtrágyázás 

A tápanyagellátás tervezéséhez a termés mennyiséghez az ellátottság függvényében tartozó 

tápanyagszükséglet alapadatokat használjuk. A tápanyagszükséglet mennyiségének célszerű 

megosztását a talaj kötöttség és öntözés intenzitása határozza meg. A tenyészidőre célirányosan 

nagyobb elosztható mennyiséget lazább talajon, illetve intenzívebb öntözés esetén 

tervezhetünk. A tápanyag megosztással egyenletesebb nitrogén ellátás a levelek nitrát 

tartalmának csökkentését is szolgálja (Horinka, 2010). 

Harmonikus nitrogén-kálium igénye miatt tavaszi alaptrágyázással magasabb nitrogén 

arányú, őszi kijuttatáskor a kálium túlsúlyos összetételű alaptrágya használata célszerűbb. 

Fejtrágyának csak nitrogént szükséges adni, lehetőleg vízben oldva 0,1-0,2%-os oldat 

formájában. 

 

Lombtrágyázás 

Főként a tápanyag érzékenyebb spenót intenzív termesztésében van jelentősége a komplett 

mikroelemes lombtrágya kezeléseknek. A növekedést optimálisan kiszolgáló teljes tápelem 

soros NPK 28-8-18 Fe-Zn-Cu jól egészíti ki a tápanyagellátást. Magnézium hány eseten 

nitrogénes magnézium lombtrágya használata indokolt (Horinka, 2010). 
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6. A SPENÓT SZAPORÍTÁSA ÉS HAJTATÁSA 

A spenótot kizárólag helyrevetéssel szaporítjuk (Djurovka, 2009). Három szaporítási 

időpontot különböztetünk meg: tavaszi, nyári, őszi. A kora tavaszi vetést kora tavasszal, amint 

a talajra lehet menni, elkezdhetjük, és egészen április közepéig, egyes fajtákat április végéig 

szakaszosan vethetjük (Http 2). A nyári vetések ideje július vége augusztus vége, az ennél 

későbbi vetések már keveset teremnek. Ebben az időben viszonylag nagy annak a veszélye, 

hogy gyorsan magszárba megy a spenót, ezért a fajták helyes megválasztására különösen nagy 

figyelmet fordítsunk. Az őszi - szeptemberi - vetést átteleltetjük, és csak kora tavasszal szedjük. 

Nagyüzemben általános a gabona-sortávolságra, azaz 12 cm-re történő vetés, 10 sor után a 

gépi művelés miatt egy 50-60 cm-es sortávolságot, úgynevezett művelőutat hagyunk, ahol a 

gépek kerekei haladnak. Gyomosabb talajon, ill. házi kertben alkalmazható a 25-30 cm széles 

sortávolság is. A vetés mélysége a talaj kötöttségétől függően 2-3 cm, a tőtávolság 3-5 cm. 1 

hektárra szükséges vetőmagmennyiség, az alkalmazott sortávolságtól függően 20-40 kg. 10 m2 

felület bevetéséhez 3-4 dkg mag elegendő.  

A spenót gazdaságos hajtatása, a jelenlegi szerény kereslet mellett, csak fűtés nélküli 

fóliasátrakban képzelhető el. Annál is inkább, mivel enyhe teleken a szabadban is szedhető 

(Http 1). Csak azok a próbálkozások bizonyultak gazdaságosnak, amelyek esetében a vetést 

augusztus végén, szeptember elején elvégezték, a kikelt növények még a kedvező 

fényviszonyok mellett megerősödtek, és amelyről a termést télen folyamatosan lehetett szedni 

novembertől márciusig. Külföldön, ahol kedvezőbbek a téli és tavaszi árak, enyhén fűtött fóliák 

alá és üvegházakba decemberben és januárban is vetik. 

A magvak már 3-4 ̊C kelnek, de kelési hőmérsékleti optimumuk 20 ̊C. A vegetatív szervek 

fejlődéséhez 13-16 ̊C, míg a generatívakéhoz 25 ̊C-os hőmérséklet szükséges. A kritikus 

minimum 1 ̊C, a kritikus maximális hőmérséklet 

pedig 30 ̊C. Az első levelek akár -6 - -8 ̊C is 

elviselnek, hótakaró alatt a jól begyökeresedett 

növények még -20 ̊C is elviselnek. A 25 ̊C feletti 

hőmérséklet meggyorsítja a növények 

öregedését és magszár képződését (Walter, 1984). 

A spenót magja 12-15 nap alatt kel. Az első hónapban a növekedés lassú, a legintenzívebb a 

tenyészidő 30-60 napja közötti időszakban tapasztalható. Őszi vetéskor két leveles stádiumban 

telel át. 
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7. BETAKARÍTÁS 

A szedést akkor lehet megkezdeni, ha a növénynek kialakult legalább 4-6 lomblevele. 

Kisebb területeken a szedés történhet kézzel, valamint kaszával vagy sarlóval vágva. A 

kaszálás kétségtelen előnye, hogy sokkal gyorsabb, hátránya, hogy gyengébb termésminőséget 

ad, és az apró szívleveleket is kivágja a növényen, amiből az újabb levelek, az újabb termés 

fejlődik ki. Kaszával történő vágás esetén egy fő eléri az 50-100 kg-ot óránként, késsel, azaz 

kézzel szedve legfeljebb ennek a felét-harmadát. Várható termésmennyiség 1-2 kg/m2 (Http 2). 

Nagyobb üzemekben a szedés specializált gépekkel valósul meg. 

2. kép: a spenót betakarítása (kézzel) 

A leszedett spenótot azonnal értékesíteni kell több ok miatt is. A magas víztartalmú levél 

még télen is gyorsan meghervad, megfonnyad. Másik ok a nitrátnak nitritté alakulása, ami az 

emberi szervezetre még veszélyesebb anyag, mint a nitrát. A spenót betakarítás után „tovább 

lélegzik”, vagyis oxigént vesz fel és szén-dioxidot ad le a környezetében (a spenót 20 °C-os 

szobahőmérsékleten óránként és kilogrammonként 230 mg szén-dioxidot bocsát ki). Ez a 

folyamat a levelek romlásával (fonnyadásával) jár együtt, és minél gyakoribb a légcsere (minél 

több a felvett oxigén és a leadott szén-dioxid), annál gyorsabb a romlási folyamat. Általában 

farekeszekbe szedve értékesítik. 

Nem kell megmosni tárolás előtt, mivel a vízzel történő érintkezés csökkenti a spenót 

élettartamát. A leveleket egy műanyag zacskóba jó szorosan, belekell nyomkodni levegő nélkül, 

majd hűtőszekrénybe, így 5-6 napig is megőrzi frissességét. 

 

8. A spenót gyomszabályozása  

A sorokat, miután a spenót kikelt, keskeny kapával lazítsuk és gyomtalanítsuk. A kapálást, 

amennyiben a kézimunkaerő helyzet lehetővé teszi, egészen a sorok összeborulásáig végezzük.
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9. A SPENÓT FONTOSABB KÓROKOZÓI 

Spenót peronoszpóra (Peronospora farinosa f. sp. Spinaciae) 

A leveleken kezdetben vizesen áttetsző, szabálytalan alakú. Enyhén feldomborodó sárga 

foltok jelennek meg, amelyek fonákját a villás elágazású konídiumtartók szürke, kivirágzása 

borítja. Csapadékos idő, túlzott nitrogéntrágyázás, és bőséges öntözés besegíti a betegség 

gyorsabb megjelenését. 

Támadását úgy előzhetjük meg, ha a növényt olyan talajban neveljük, ahol már évek óta nem 

volt spenót. Ne vessünk földről összeszedett spenót magvakat, illetve szedjük ki a magától kelt 

spenótot, mert azok a betegség hordozói. Ne vessük cékla közelébe. 

Védekezés: rezisztens fajták telepítése, rézoxikloriddal történő permetezés 4, 8 leveles korban. 

Kezelés: Polyram DF, Ridomil, Merpan, Captan, Aliette 

3. kép: Spenót peronoszpóra a levél színén és fonákján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehér rozsda (Albugo candida) 

A tünetek a levelek tetején az elszíneződő sárga foltok jellegében jelennek meg. Ahogy a 

betegség fejlődik, az alsó leveleken megjelenik a gomba fruktizáció, fehér kör alakú 

formációban. Az erősen támadott levelek elszáradnak. 

Védekezés: A növényi maradványok összegyűjtése és megsemmisítése a betakarítás után.  

Kezelés: Ortiva 250 SC, Melody Compact 49 WG, Ridomil Gold MZ 68 WG, Bravo 500 SC, 

Bouillie Bordelaise WDG. 

4. kép: A spenót fehér rozsda 
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Kolletotrihumos levélfoltosság (Colletotrychum spinaciae) 

A megtámadt leveleken néhány sárga vagy fehér folt jelenik meg. Ilyenkor, ha a környezeti 

feltételek kedvezőek, a foltok egyesülnek és lefedik a levelek felületét. A levél barna színűvé 

válik és a növény fokozatosan elsül. Ha a hőmérséklet és a páratartalom magas, a betegség 

elpusztíthatja az egész termést. Télen a gomba a talaj felszínének növényi törmelékén-

maradványain él. 

Védekezés: Helyes vetésforgatás (a spenót 1-2 év után visszatérhet ugyanazon a parcellába). A 

növényi maradványok eltávolítása a betakarítás után. 

Kezelése: Amistar, Polyram DF, Ridomil, Merpan, Captan, Aliette 

 

Spenót fuzáriumos hervadása (Fusarium oxysporum f sp. Spinaciae) 

Az első tüneteket az érett leveleken jelennek meg sárgulásként. A betegség gyorsan fejlődik, 

és rövid idő alatt az egész növény elpusztul. Ha egy szakaszt készít a gyökéren, megfigyelheti 

a vezető szövetek brunifikációját, amelyet a gombás micélium blokkol. A betegség megjelenése 

a 27 ° C-nál magasabb hőmérsékleteken történik. A gomba a talajban telel, és ha az időjárási 

viszonyok megengedik, akkor infekció történik. 

Védekezés: Állandó páratartalom fenntartása a talajban és helyes vetésforgatás (a spenót 3 év 

után visszatérhet) 

Kezelés: Topsin 500 SC, Topsin 70 WDG. Készítsünk 0,05-0,1% (5 vagy 10 gramm / 10 l víz) 

oldatot, és minden növényt 0,5 liter vízzel locsoljunk meg. 

5. kép: Spenót fuzáriumos hervadása 
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Cladoszpórium Levélfolt (Cladosporium variabile) 

Általában ez a betegség csak csukott területeken jelenik meg, de a kedvező években 

megjelenhetnek a szabadföldi termésen is. Erős támadás esetén 75-100% veszteséget okozhat. 

A betegség fokozatosan fejlődik, és a levelek alsó oldalán, a foltok alatt, szürke-ibolyaszínű 

szőrzet szerűség jelenik meg. A betegség megjelenését a magas hőmérséklet, a magas légköri 

páratartalom és a szellőztetés hiánya idézi elő. 

Védekezés: A beteg növények eltávolítása, fedett területek szellőztetése, öntözés elkerülése;  

Kezelés: Dithane M 45, Bravo 500 SC, Topsin, Ortiva 250 SC 

 

Palántadölés (Pythium sp.) 

Ez a palánták egyik legfontosabb betegsége. A csírázás és a 2-3 igazi levél fejlődése után 

jelenik meg. Ha megtámadják, a szövet a földszinttől sötétebb lesz, vizes lesz és bomlik. A 

betegség megjelenését a 18-30 C-fok és a 90%-os páratartalom kedvezi.  

Védekezés: A fertőzött növények eltávolítása, a talaj fertőtlenítése, a túlzott öntözés elkerülése 

és a talaj fertőtlenítése és a magvak kezelése a vetés előtt  

Kezelés: Previcur Energy, Merpan 50 WP, Captan 80 WDG, Folpan 80 WDG 

 

Virusbetegségek 

Az egész növényre kiterjedő növekedésgátlásban, a levelek rendellenes kialakulásában és 

mozaikfoltosságában, illetve sárgulásában nyilvánulhatnak meg. A spenótot a répa 

sárgaságvírusa, a répa levélfodrosodás-vírusa, a répa mozaikvírusa, továbbá az uborka-

mozaikvírus fertőzhetik külön-külön vagy társulva. Ez utóbbi esetben különösen súlyos károkat 

idézhetnek elő (Klinkowski, 1954). 

Ezeket a kórokozókat levéltetvek terjesztik és szövetnedvvel is átvihetők. Legnépszerűbb 

védekezési mód a vektorok gyérítésével megakadályozható, vagy 2-3 km-es izolációs távolság 

betartásával (kerülni kell a közeli cukorrépa és cékla parcellákat). A gyomnövények irtására is 

figyelmet kell adni, mert azok is házigazdáknak szolgálhatnak. A megfertőzött maghozó 

növényeket minél előbb elkell távolítani. 
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10. A SPENÓT FONTOSAB KÁRTEVŐI 

Meztelencsigák (Limacidae, Agriolimacidae, Milacidae, Arionidae) 

A meztelen csigák nedves környezetet kedvelő, fénykerülő állatok. Megjelenésükre a 

gyomos, elhanyagolt környezetű termesztő berendezésekben és szabadföldi állományokban 

egyaránt számolni kell. Elsősorban a fiatal növények leveleinek megrágásával okoznak károkat. 

Elsőrendű tápnövényeik a saláta, a sóska, a spenót, a retek, a paprika. A károsított növényeken 

visszamaradó csillogó nyálka egyértelműen a jelenlétükre utal. Nappal többnyire a talajba 

húzódnak. Kedvelt tartózkodási helyük a fóliapalást és a talaj találkozási helye. A fóliáról 

lecsorgó víz tartósan kedvező, nedves mikroklímát teremt számukra.  

Jelenlétük a talajba süllyesztett, sörrel töltött csapdákkal, valamint a talajra terített nedves 

rongydarabokkal jól tesztelhető. A csigák számát a talaj felületére kiszórt nedvszívó anyagok, 

pl. porított műtrágyák csökkentik.  

A csigaölő szerek levélzöldségeknél (saláta, spenót, sóska, zöldhagyma) nem használhatók, 

csigaölő hatásuk elsősorban a növénymentes talajon érvényesül. 

 

Gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne spp.) 

Ezek a parazitikus állatok megtámadhatják a növények gyökérzetét, hogy elszívhassák 

belőle a létfontosságú tápanyagokat. Gazdasági kártételük kétrétű: okozhatnak direkt, 

mechanikai károkat, melyek a növény élettani folyamataira vannak hatással. A fonálférgek 

szívogatása nyomán megjelenő gubacsok gátolják a növény víz- és tápanyagfelvételét, így azok 

fejlődése lelassul, száradás és tápanyaghiány tüneteit mutatják, ezáltal elsődlegesen is csökken 

a terméshozam. Az elsődleges kártétel mellett a fonálférgek jelenléte és károsítása indirekt 

módon is hat: a legyengült növény kiszolgáltatottabbá válik a fertőzésekkel, kórokozókkal 

szemben is, a gombák, baktériumok hatása pedig további terméskieséssel járhat (Bokán, 2015). 

A fonálféreggel fertőzött talajok fertőtlenítésére általánosan elterjedtek a kémiai módszerek, 

bár környezetvédelmi okok miatt felhasználásuk korlátozása a közeljövőben várható. A kémiai 

talajfertőtlenítés megoldható folyékony talajfertőtlenítők (metam-ammónium) talajba 

injektálásával, valamint talajfertőtlenítő granulátum (dazomet) kiszórásával és talajba 

dolgozásával. A felsorolt hatóanyagok a növényre is fitotoxikus hatásúak, éppen ezért a kezelést 

kizárólag tenyészidőn kívül szabad elvégezni, figyelembevéve, hogy a talajfertőtlenítő 

készítmények lebomlásához, dózistól és a talajhőmérséklettől függően több (3-5) hétre van 

szükség. 
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Levéltetvek (Aphididae sp.) 

Apró rovarok, 1-3 mm, általában nagy telepekben élnek. A levéltetvek a szúró és szívó 

szájszervükkel táplálkoznak, a levelek és rügyek felületét megsértik, úgy hogy kiszívják a 

növények nedveit. Az ilyen levelek deformálódnak és használhatatlanná válnak. Cukros 

folyadékot bocsájtanak ki, amit mézharmatnak nevezünk. Ez később táptalajjá válik számos 

gombának. A levéltetvek a vírusok vektorai közé tartoznak, úgyhogy követni kell jelenlétüket 

és számukat. Főleg a meleg és száraz idő kedvez legjobban a tömeges elszaporodásához 

(Crüger, 2002). Évente több generáció is jelentkezhet (10-15).  

Fő természetes ellenségei a levéltetveknek: katicabogár (Adalia bipunctata, Coccinella 

septempunctata), Chrysoperla carnea és néhány parazitoid (mint pl. Lysiphlebus testaceipes).  

Kezelés: Ozeon trush (a.m. Azarezaktin) –Karenca nélkül, Actara, Decis Expert, Fobos EC 

 

6. kép: meztelencsiga     7. kép: levéltetvek 

 

Aknázó legyek (Diptera Agromizidae) 

A nőstények a petéket a levelek középső rétegébe rakják a fullánk szerű tojócsővük 

segítségével. A lárvák kanyargós járatokat készítenek a levelekben ezáltal súlyos károkat 

okozva a növénynek. A tojócsövükkel a nőstények a levelek szövetét átlyukasztják a bennük 

lévő folyadék megszerzése érdekében.  

Kezelés: Calypso, Insegar, Confidor, Actara 

 

http://www.nexles.com/articles/wp-content/uploads/2018/01/spinach-spinacia-oleracea-slug-300x225.jpg
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Tripszek (Thrips sp.) 

A tripszek mikroszkopikus rovarok, nagyon mozgékonyak, szájszervük egy vékony tőr, 

amivel betudnak hatolni a növényi szövetek sejtjeibe. Továbbítani tudják a növények vírusos 

és baktériumos betegségeit.  

A felnőtt tripszeket vonzza a kék szín. Természetes a természetben széles körben léteznek. 

Kezelés: Laser, Fobos EC, Actellic 

 

Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) 

Növényekkel táplálkozó takácsatka. Nagyon kisméretű, sárgás barna pontok. Nagyon 

mozgékonyak és nehezen láthatóak szabad szemmel. A megtámadott növények nektorikus 

foltokat mutatnak, nagy mennyiségben teljes levélszáradást okozhatnak. A kicsi és sűrű háló is 

megfigyelhető jelenlétükben.  

Kezelés: Vertimec, Nissorun, Abastate 

 

Hernyók (Lepidoptera Noctuidae, Geometridae, Pieridae, Lymantria...) 

Polifág kártevők. Lárvái a rágószájszerveikkel nagy károkat okoznak a zöldségfélék 

levelein. Annak ellenére, hogy elsősorban éjszakai életet folytatnak, nagy méretük és a 

levélkárosítás jellegzetessége miatt (a levelek szélének megrágása) könnyen felismerhetők és 

kézzel eltávolíthatók.  

Kezelés: Coragen, Avaunt, Ampligo, Lamba 

8. kép: tripiszek       9. kép: kétfoltos takácska 

     10 kép: hernyók 
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*A technológiai összefoglaló Tót Emília munkája az IPA-Interreg CBC Magyarország-Szerbia 

program keretein belül megvalósuló SocioAgro-HUSRB/1602/42/0152 számú Társadalmi 

vállalkozás és közösségi kertművelés – közdelem a tartós munkanélküliség ellen projekt 

programjaiban és képzésein résztvevők számára. Kívülállók számára nem adható át, nem 

sokszorosítható. 
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