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Szaporítási módok  

►Generatív úton történő (vetőmaggal) magvetés: 

 - végleges helyre 

 - palántanevelés céljából 

 - két-vagy többéves növények nevelésére 

 

►Vegetatív úton (növényi részek) 
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Évelőként termeszthető zöldségek 
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Évelőként termeszthető zöldségek 
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 Szaporítási módok szabadföldön 

 

 - állandó helyre vetés 

  

 - palántanevelés (palánta típusok?) 

  

- vegetatív módon (példa?) 
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Szaporítás szabadföldön 

► Kizárólag helyrevetéssel szaporítják: zöldborsó, zöldbab, 
sárgarépa, petrezselyem, cékla, retek, pasztinák, spenót 

► Zömében helyrevetik, de ritkán palántázzák: vöröshagyma, 
póréhagyma, csemegekukorica, bimbóskel 

► Helyrevetésük és palántázásuk is gyakori: ipari paradicsom, 
fűszerpaprika, konzervuborka, spárgatök, brokkoli 

► Zömében palántázzák, de ritkán helyrevetik: paprika, dinnye, 
salátafélék, káposztafélék 

► Kizárólag palántázzák: étkezési paradicsom, étkezési paprika, 
tojásgyümölcs, zeller, spárga 
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Szabadföldi termesztés  
állandó helyrevetéssel 

Vetési idők: 
- Március eleje: borsó, sárgarépa, petrezselyem, pasztinák 
- Március közepe: borsó, vöröshagyma, póréhagyma, 

hónapos retek, levélzöldségek, káposztafélék 
- Április: ipari paradicsom, fűszerpaprika, kabakosok, 

zöldbab, nyári retek, csemegekukorica 
- Június, július: másodnövények: uborka, zöldbab, 

csemegekukorica, sárgarépa, cékla, téli retek 
- Augusztus: áttelelő vöröshagyma 
- Szeptember, október: áttelelő spenót, áttelelő saláta 
- (Tél alá vetés, téli vetés): petrezselyem, borsó 
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Szabadföldi termesztés  
palántázással 

Ültetési idők: 

- Március közepétől április elejéig: káposzta-, 
salátafélék 

- Április végétől: paradicsom 

- Május eleje, közepe: paprika, fűszerpaprika, 
kabakosok, csemegekukorica 

- Május vége: zeller 

- Nyár folyamán: másodnövények: káposzta-, 
salátafélék 

- Ősszel: áttelelő saláta, áttelelő káposztafélék 
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Vetőmag-kezelési eljárások 

►Csávázás, inkrusztálás 

►Drazsírozás, pillírozás 

►Kalibrálás 

►Előcsíráztatás 

►Hőkezelés 

►Koptatás 
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Vetőmag értékmérő tulajdonságai 

►Csírázóképesség 

►Ezermagtömeg 

 

►Tenyészterület 

 



2014.01.11. 12 

Honnan szerezhető be a vetőmag? 

►Gazdabolt, áruházak (színes tasakos 
vetőmag) 

►Különlegességek (internet) 

►Saját magfogás: mire kell figyelni? 

 Hibrid vagy nem hibrid? 

 Idegentermékenyülő fajoknál izoláció 

 Teljes érettségben lévő termés 

 Tisztítás, szárítás, tárolás 
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Vetés 
 

►Módja 

►Magvak elhelyezése alapján: 

  - négyzetes (fészkes) 

  - soros, 

   - ikersoros 

   - szalagos 

►Különleges vetés: 

  - alávetés 

  - kulisszás 

  - sorjelző (vak kapálás) 
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Magvetés 

 

 

 

 

►zöldségfajok csírázóképessége 

►kelési idő 

►magméret (ezermagtömeg) 
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Mi a palántanevelés? 

 

 Előnyei 

 Hátrányai 

 

 Mely zöldségfajoknál alkalmazott szaporítási 
módszer? 

 

 Feltételei 
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Palánta típusok 
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Tálcás (szivaros, táphengeres) 

palánta 
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Palántanevelési módok 

► Tűzdelés nélküli palántanevelés 

► Tűzdeléses palántanevelés 
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Tűzdelés vagy pikírozás 
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Jó palánta jellemzői 

► kiegyenlített magasság, zömök felépítés 

► közepes zöld szín, csak a legkisebb levél közepe 
lehet világosabb 

► a palántán több kifejlett levél van, mechanikai, 
fizikai, élettani, kémiai vagy napfény okozta 
károsodásra utaló tünetek nélkül 

► a növekedési csúcson sárgulási illetve fonnyadási 
tünetek nem jelentkeznek 

► egészséges és tömör gyökérrendszer 

► kórokozó- és kártevőmentes 
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Palántanevelő közegek alkotóelemei 

► Természetes, szerves anyagok: tőzeg, kókuszrost, 
(komposztok) 

 

► Természetes, ásványi eredetű anyagok: homok, 
perlit, vermikulit 
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Tápanyagellátás a palántanevelés során 

►Lassított hatású műtrágya bekeverése a 
közegbe 

►Folyamatos híg tápoldatozás 

►Kettő kombinációja 
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Volldünger Linz műtrágyacsalád 

► Nagy hatékonyságú, sok kultúrában használható műtrágya 
termékcsalád. Vízoldható műtrágya. Összetétel: 14% N + 
7% P + 21% K + 1% Mg + 1% mikroelemek (B, Cu, Mn, 
Fe, Zn) ALKALMAZÁSI TERÜLETEK: Zöldségfélékben, 
dísznövényekben: Vetéskor vagy ültetéskor alaptrágyaként 
1–3 kg/m2, fejtrágyaként 8–10 naponta 1–1,5 kg/100 m2 
dózisban a talajra szórva, majd beöntözve. 
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Hőmérséklet szabályozása 

►Hőmérséklet igény:  

 fajonként,  

 fejlődési szakaszonként eltérő 

►Optimális hőmérséklet: ± 7 oC  

 csírázáskor, 

 szikleveles korban 
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Palántanevelés időtartama 

4-12 hét között (mitől függ?) 

 

Optimális körülmények között: 

► 4-6 hét: fejes saláta, káposztafélék, kabakosok 

► 6-8 hét: paprika, paradicsom 

► 8-10 hét: zeller 
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Palánták ültetése 

►ültetés időpontja (lásd. korábban) 

►ültetési mélység 

►tenyészterület 
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Házi palántanevelés 
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Melegágy készítése 
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Tenyészterület 

► Sor és tőtávolság szorzata 

 

►Tenyészterület: az egy növényre jutó termőterület 
(cm2) 

 

►Tőszám (állománysűrűség): egységnyi területre 
jutó növények száma 
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Összefüggések 

►Tőszám növelésével  

 a termésátlag nő (kg/m), de a növények 
egyedi teljesítménye (kg/tő) és a 
termésminőség csökken 

 generatív részükért termesztett növények 
termésének koraiságát fokozza, a vegetatív 
részükért termesztettekét rontja 

 

►Azonos tenyészterületen belül a sor- és 
tőtávolság tág határok között változtatható a 
termésminőség és mennyiség változása nélkül 
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Sortávolság: 165 cm 

Tőtávolság: 55 

 

Tenyészterület: 165x55  

1 növény ternyészterülete: 9075 cm2 

1 m2-en lévő növényszám: 1,1 db 

 
165 cm 

 

55 cm 
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Javasolt állománysűrűség 

►Paprika, paradicsom: 3-6 db/m2 

►Uborka:    2-3 db/m2 

►Tökfélék:   1 db/m2 

►Salátafélék:   10-12 db/m2 

►Káposztafélék:  8-10 db/m2 

►Vöröshagyma:  50-60 db/m2   
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Hogyan tervezzünk? 

► Zöldségféle    Érési időszak  
► Zöldhagyma (dughagymáról)  Március-április  
► Spenót    Április-május ill. szeptember-október 
► Hónapos retek    Április-május  
► Fejes saláta szakaszosan  Május végétől-október végéig   
► Zöldborsó    Június  
► Káposztafélék     Június-október  
► Tépősaláta    Július-október  
► Uborka    Július-augusztus  
► Cukkíni, patisszon   Július-szeptember  
► Paprika, paradicsom   Július közepe-szeptember vége  
► Cékla     Szeptember-október  
► Sütőtök    Szeptember-október  
► Téli retek    Október-november  
► Bimbóskel    Október-december  

 


