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VII. Fejezet 

            Burgonyafélék- (Solanaceae) 

 

 étkezési paprika (Capsicum annuum L.) 

 

      

            származása      termesztési területei 



étkezési paprika (Capsicum annuum L.) 

Capsicum annuum L. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Burgonyavirágúak (Solanales) 

család   Burgonyafélék (Solanaceae) 

nemzetség Capsicum 

3. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



étkezési paprika (Capsicum annuum L.) 

géncentrum: Közép-és Dél- Amerika 

termesztő területek:  Közép-és Dél- Amerika, Nyugat-, Dél-és Kelet-Európa, Kelet-Ázsia, Észak-Afrika 

élettartam:  egyéves növény 

hajtásrendszer: folyamatosa fásodó szárú, bokorhabitus vagy folytonos növekedés  

csírázás: kétszikű 

fényigény: hosszúnappalos, 5000 Lux 

4. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



virágzat: bogernyő 

szín: fehér, lila 

termékenyülés:  öntermékenyülő 

16 °C alatti hőmérsékletre igen érzékeny! 

90% rel. páratartalom felett nehezen termékenyül! 

5. táblázat: Virágzati jellemzők.   

64-65. kép: A paprika virágának fejlődése.  



- változatos alakú, felfújt bogyó termés, 

- magvai sárgaszínűek, laposak, vese alakúak, 3-4 évig csírázó képesek  

kocsány 

vacok 

magvak 

 terméshéj 

termésfal, hús 

                      *                *                                                                  *           *               * 

* capsaicin 



 

 

C vitamin 
(mg/100g) 

karotin 
(g/100g) 

 

fruktóz 
(g/100g) 

 

glükóz 
(g/100g) 

paradicsom alakú 

paprika 157,6 15,4 2,8 2,6 

6. táblázat: A paprika termésének általános beltartalma. 



fűtött hajtatás termesztés 

magvetés december vége,  

augusztus közepe 

március közepe 

(palántanevelőben) 

palántázás április vége,  

szeptember közepe 

május közepe 

termesztő közeg talaj, kőgyapot, perlit, 

kókuszrost 

talaj 

öntözés csepegtető rendszer  esőszerű, csepegtető 

tápanyag-ellátás műtrágya tápoldatok szerves trágyák, műtrágyák 

szedés folyamatos a tenyészidő végén 

terméshozam  15-18 kg/m2 6-8 kg/m2 

7. táblázat: A hajtatás és a szabadföldi termesztés legfontosabb munkafázisai.  



A szabadföldi paprikatermesztés  

 laza szerkezetű, könnyen melegedő talajok (barna homok, vályog, öntés, 

csernozjom), 

 termesztési hőigénye 25± 7 °C (Markov-Haev), 

 450 mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 70-80% relatív páratartalom, 

 sortáv: 40 cm, tőtáv: 30-35 cm, 

 40-50 t/ha szerves trágya, N:2,4;  P2O5 :0,9;    K2O:3,5kg  100kg terméshez, 

     (pétisó, kalcium-nitrát, NPK, komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



66-67. kép: Szabadföldi paprikatermesztés és 

betakarítás. 



Paprikahajtatás termesztő-berendezésekben 

 

 magas légterű, fűtött vagy fűtetlen fóliasátorban, üvegházban, 

 talaj, kőgyapot, kókuszrost, konténerben perlitben vagy perlit+tőzeg, 

 termesztési hőigénye 25± 7 °C (Markov-Haev), 

 450 mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 folyamatos tápoldatozás, 

 rendszeres növényápolás, kötözés, 

 nyári árnyékolás, szellőztetés, 

 biológiai növényvédelem. 

 

 



tápelemek koncentráció (mg/l) 

N  250 

P  50 

K  250 

Ca  200 

Mg  70 

S  60 

Fe  1-2 

Mn  0.5 

B  0.4 

Cu  0.3 

Zn  0.3 

Mo  0.05 

EC (mS/cm) 1-3 

pH 6-7 

7. táblázat: Paprikapalánta neveléshez szükséges tápoldat.  



68-69. kép: Paprika palánták kőgyapot kockákban. 



70. kép: Palánták kihelyezése a kőgyapot paplanokra.  



71. kép: Folyamatos növényápolás, kötözés, tápoldatozás.  



72. kép: Paprikahajtatás talajon.  



73. kép: Paprikahajtatás konténerben perlitben.  



tápelemek start 1. hónap érés standard 

N (mg/l) 200 250 250 250 

P (mg/l) 50 55 50 50 

K (mg/l) 160 200-250 250-300 200-250 

Ca (mg/l) 220 250 250 220-250 

Mg (mg/l) 50 50 50 40 

S (mg/l) 30 40 40 30 

Fe (mg/l) 2 2 2 2 

Mn (mg/l) 0.2 0.2 0.2 0.2 

B (mg/l) 0.4 0.5 0.5 0.5 

Cu (mg/l) 0.1 0.05 0.05 0.05 

Zn (mg/l) 0.2 0.2 0.2 0.2 

Mo (mg/l) 0.1 0.1 0.1 0.1 

EC (mS/cm) 2-2.5 2-2.5 2-2.5 2-2.5 

pH 5-6 5-6 5-7 6-7 

8. táblázat: A paprikahajtatáshoz szükséges tápoldatok. 



74-75. kép:  Termésválogatás, csomagolás.  



kórokozók ajánlott növényvédelem 

Tobacco Mosaic Virus (TMV) NaOH csávázás 

Rhizoctonia solani  0.5% Trifender WP  

Xantomonas vesicatoria kasugamycin 

Pseudomonas syringae kasugamycin 

Alternaria solani Astra – réz-oxyklorid 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Leveillula taurica 0.1% azoxistrobin 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

Botrytis cinerea Astra – réz-oxyklorid 

kártevők ajánlott növényvédelem 

lisztecske petefürkész,  fémfürkész 

széles atka ragadozó atkák 

tripsz ragadozó poloskák,  

levéltetvek katica bogarak, káli szappanos oldatok 

hernyó lárvák Bacillus thurengiensis 

9. táblázat:  Az étkezési paprika növényvédelme.   



Burgonyafélék- (Solanaceae) 

 fűszerpaprika (Capsicum annuum L.var. Longum Grossum ) 

 
virágzat: bogernyő 

szín: fehér, lila 

termékenyülés:  öntermékenyülő 

16 °C alatti hőmérsékletre igen érzékeny! 

napégésre érzékeny! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fűszerpaprika (Capsicum annuum L.var. Longum Grossum) 

 

Capsicum annuum L. var. Longum Grossum 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Burgonyavirágúak (Solanales) 

család   Burgonyafélék (Solanaceae) 

nemzetség Capsicum 

10. táblázat: Rendszertani besorolás.  



fűszerpaprika (Capsicum annuum L.var. Longum Grossum) 

 

géncentrum: Mexikó, Dél- Amerika 

termesztő területek:  Spanyolország, Törökország, Kína, USA, Argentína, Mexikó, Chile, Peru, Brazília, 

Magyarország, Vajdaság 

élettartam:  egyéves növény 

hajtásrendszer: folyamatosa fásodó szárú, bokorhabitus vagy folytonos növekedés  

csírázás: kétszikű 

fényigény: hosszúnappalos, 5000 Lux 

11. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



A szabadföldi fűszerpaprika termesztés  

 laza szerkezetű, könnyen melegedő talajok (barna homok, vályog, öntés, 

csernozjom), 

 termesztési hőigénye 25± 7 °C (Markov-Haev), 

 450 mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 70-80% relatív páratartalom, 

 sortáv: 35-40 cm, tőtáv: 30 cm, 

 40-50 t/ha szerves trágya, N:13;  P2O5 :3;    K2O:15kg  100kg terméshez, 

     (káliumtartalmú műtrágyák, komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



fűszerpaprika (Capsicum annuum L.var. Longum Grossum) 

 
toktermés 



fűszerpaprika (Capsicum annuum L.var. Longum Grossum) 

 

 
legfontosabb színanyagok: 

ASTA: 

capsantin, capsorubin, violaxantin, criptoxantin, 

beta-carotene, zeacarotene, lutein 

 
60 : rózsa 

60-80: édes nemes 

80-100: csemege 

100-120: különleges 

 

csípős anyagok:  

Scovill: 

capsaicin, dihydrocapsaicin, nordihydrocapsaicin, 

homodihydrocapsaicin, homocapsaicin 
 
100 mg/kg alatt: csípősségmentes 

100-200 mg/kg: enyhén csípős, magyaros jellegű 

200 mg/kg: csípős  



hajtatás termesztés 

magvetés március közepe 

(palántanevelőben) 

május eleje 

(szabadföldön) 

palántázás április vége - 

termesztő közeg talaj talaj 

öntözés csepegtető rendszer  esőszerű, csepegtető 

tápanyag-ellátás műtrágya tápoldatok szerves trágyák, műtrágyák 

szedés 3-5 alkalommal kézzel 2-3 alkalommal 

géppel 1 menetben  

terméshozam  10-12 kg/m2 6-8 kg/m2 

12. táblázat: A fűszerpaprika hajtatási és szabadföldi termesztésének legfontosabb 

munkafázisai.  



76-77. kép:  Szabadföldi fűszerpaprika termesztés.   

Erős gyökérzetű A) és gyenge B) palánták.  

      A)                             B) 



 

 

78-79. kép: Szabadföldi fűszerpaprika termesztése és kézi betakarítása 

(Augusztus-Szeptember).  



80. kép: Fűszerpaprika gépi betakarítása (Augusztus vége). 



A fűszerpaprika őrlemény készítésének 

legfontosabb munkafázisai 

 utóérlelés: szabadban vagy szárítóban, cél a színanyag koncentráció 

fokozása.  

 

 darabolás: a csuma eltávolítása, a termés minőségének ellenőrzése. 

 

 őrlés: a megfelelő szemcseméret létrehozása kizárólag malomkővel.  

 

 labor ellenőrzések: fertőzések, idegen anyagok feltárása, hamisítások 

kizárása. 

 

 csomagolás: helyrajzi oltalommal feltüntetett csíramentes tasakokban, 

dobozokban.  



81-82. kép: Fűszerpaprika szárítása szabadlevegőn.  



        83. kép: Fűszerpaprika szárítása szárító berendezésben.  



84. kép: Őrleménykészítés malomkővel.  







kórokozók ajánlott növényvédelem 

Tobacco Mosaic Virus (TMV) NaOH csávázás 

Rhizoctonia solani  0.5% Trifender WP  

Xantomonas vesicatoria kasugamycin 

Pseudomonas syringae kasugamycin 

Alternaria solani Astra – réz-oxyklorid 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Leveillula taurica 0.1% azoxistrobin 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

Botrytis cinerea Astra – réz-oxyklorid 

kártevők ajánlott növényvédelem 

lisztecske petefürkész,  fémfürkész 

széles atka ragadozó atkák 

tripsz ragadozó poloskák,  

levéltetvek katica bogarak, káli szappanos oldatok 

hernyó lárvák Bacillus thurengiensis 

13. táblázat:  A fűszerpaprika növényvédelme.   



Burgonyafélék- (Solanaceae) 

 paradicsom (Lycopersicon esculentum Mill.)  

 

 

      

            származása      termesztési területei  



paradicsom (Lycopersicon esculentum Mill.)  

Lycopersicon esculentum Mill. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Burgonyavirágúak (Solanales) 

család   Csucsor (Solanum) 

nemzetség S. lycopersicon 

14. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



paradicsom (Lycopersicon esculentum Mill.)  

géncentrum: Dél- Amerika (Bolívia) 

termesztő területek:  Közép-Észak-.és Dél- Amerika, Nyugat-, Dél-és Kelet-Európa, Kelet-Ázsia, Észak-

Afrika 

élettartam:  egyéves növény 

hajtásrendszer: lágyszárú, determinált, féldeterminált vagy folytonos növekedés  

csírázás: kétszikű 

fényigény: hosszúnappalos, 5000 Lux 

15. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



virágzat: álfürt 

szín: sárga 

termékenyülés:  rovar porzás 

16 °C alatti hőmérsékletre igen érzékeny! 

90% rel. páratartalom felett nehezen termékenyül! 

15. táblázat: Virágzati jellemzők.   

85-86. kép:  A paradicsom virágzata és beporzása.  



lédús bogyótermés 



fűtött hajtatás termesztés 

magvetés december vége,  

augusztus közepe 

március közepe 

(palántanevelőben) 

palántázás április vége,  

szeptember közepe 

április-május 

termesztő közeg talaj, kőgyapot, perlit, 

kókuszrost 

talaj 

öntözés csepegtető rendszer  esőszerű, csepegtető 

tápanyag-ellátás műtrágya tápoldatok szerves trágyák, műtrágyák 

szedés folyamatos a tenyészidő végén 

terméshozam  18-20 kg/m2 8-10 kg/m2 

16. táblázat: A hajtatás és a szabadföldi termesztés legfontosabb munkafázisai.  



A szabadföldi paradicsom termesztés  

 laza szerkezetű, könnyen melegedő talajok (barna homok, vályog, öntés, 

csernozjom), 

 termesztési hőigénye 22± 7 °C (Markov-Haev), 

 550-600  mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 70-80% relatív páratartalom, 

 sortáv: 40 cm, tőtáv: 35-40 cm, 

 40-50 t/ha szerves trágya, N:2,7;  P2O5 :1;    K2O:4,5kg  100kg terméshez, 

     (kálium-nitrát-, komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



87. kép: A paradicsom szabadföldi termesztése és gépi betakarítása.  



Paradicsomhajtatás termesztő-berendezésekben 

 

 magas légterű, fűtött vagy fűtetlen fóliasátorban, üvegházban, 

 talaj, kőgyapot, kókuszrost, konténerben perlitben vagy perlit+tőzeg, 

 termesztési hőigénye 22± 7 °C (Markov-Haev), 

 550-600 mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 2x/év  vagy 1/év telepítés, 

 folyamatos tápoldatozás, 

 rendszeres növényápolás, kötözés, döntés, 

 nyári árnyékolás, szellőztetés, 

 biológiai növényvédelem. 

 

 



tápelemek koncentráció (mg/l) 

N  250 

P  50 

K  250 

Ca  200 

Mg  70 

S  60 

Fe  1-2 

Mn  0.5 

B  0.4 

Cu  0.3 

Zn  0.3 

Mo  0.05 

EC (mS/cm) 1-3 

pH 6-7 

17. táblázat: Paradicsompalánta neveléshez szükséges tápoldat.  



88-89. kép. Paradicsomhajtatás talajon. 



                        90-91. kép: Paradicsomhajtatás konténerben.  



92-93. kép:  Talaj nélküli, intenzív paradicsomhajtatási rendszer.  



 

nutrient 

start első 

virágzás 

harmadik 

virágzás 

ötödik  

virágzás 

tizedik 

virágzás 

 

standard 

N (mg/l) 200 220 200 200 200 200 

P (mg/l) 50-60 80 60 50 50 50 

K (mg/l) 200 300 320 360 300 340 

Ca (mg/l) 250 260 260 260 250 250 

Mg (mg/l) 50 60 70 70 70 70 

S (mg/l) 120 100 100 110 110 120 

Fe (mg/l) 1.5 2-2.5 2 2 2 2.5 

Mn (mg/l) 0.5 0.5 1 1 0.5 1 

B (mg/l) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Cu (mg/l) 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Zn (mg/l) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Mo (mg/l) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

EC (mS/cm) 2-3 3-4 3-4 3 2-3 2-3 

pH 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

18. táblázat:  A paradicsomhajtatáshoz szükséges tápoldatok.  



kórokozók ajánlott növényvédelem 

Tobacco Mosaic Virus (TMV) NaOH csávázás 

Rhizoctonia solani  0.5% Trifender WP  

Clavibacter michiganensis kasugamycin 

Pseudomonas syringae kasugamycin 

Alternaria solani Astra – réz-oxyklorid 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Phytophthora infestans 0.1% azoxistrobin 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

Botrytis cinerea Astra – réz-oxyklorid 

kártevők ajánlott növényvédelem 

lisztecske petefürkész,  fémfürkész 

széles atka ragadozó atkák 

tripsz ragadozó poloskák,  

levéltetvek katica bogarak, káli szappanos oldatok 

hernyó lárvák Bacillus thurengiensis 

19. táblázat:  A paradicsom növényvédelme.   



VIII. Fejezet 

              Kabakosok- (Cucurbitaceae) 

 uborka (Cucumis sativus L.) 

 

származása 





uborka (Cucumis sativus L.) 

Cucumis sativus L. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Tökvirágúak (Cucurbitales) 

család  Tökfélék (Cucurbitaceae) 

nemzetség Cucumis 

20. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



uborka (Cucumis sativus L.) 

géncentrum: India, Dél-Kína 

termesztő területek:  India, Közép-és Dél- Amerika, Dél-és Kelet-Európa, Dél-Ázsia, Észak-Afrika 

élettartam:  egyéves növény 

hajtásrendszer: lágyszárú, determinált, folytonos növekedés  

csírázás: kétszikű 

fényigény: hosszúnappalos, 6-10.000 Lux 

21. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



virágzat: monikus (többnyire hímvirágú), 

gynoikus (túlnyomóan nővirágú),  

andromonoikus és hermafrodita.  

szín: sárga 

termékenyülés:  általában rovarok segítségével  termékenyülnek,   

de vannak közöttük partenokarp típusok is. 

14 °C alatti hőmérsékletre igen érzékeny! 

90% rel. páratartalom felett, esős időszakban nehezen termékenyül! 

22. táblázat: Virágzati jellemzők.   

       94. kép: Termékenyült uborka virág.  



uborka (Cucumis sativus L.) 



uborka (Cucumis sativus L.) 

a)                                           b)                                                 c) 

95-97. kép:  Uborka termés alakkör:  a) csemege,  b) saláta (berakó),  c) kígyó. 

kabaktermés 



fűtött hajtatás termesztés 

magvetés 

2x/év 

október vagy december,  

június vagy augusztus 

március közepe 

(palántanevelőben) 

palántázás 

2x/év 

november vagy január 

június vagy augusztus 

április-május 

termesztő közeg talaj, kőgyapot, perlit, 

kókuszrost 

talaj 

öntözés csepegtető rendszer  esőszerű, csepegtető 

tápanyag-ellátás műtrágya tápoldatok szerves trágyák, műtrágyák 

szedés folyamatos a tenyészidő végén 

 

terméshozam  

40 kg/m2 

30-35 cm/termés 

20-60  t/ha 

80-100 t/ha 

23. táblázat: A hajtatás és a szabadföldi termesztés legfontosabb munkafázisai.  



A szabadföldi uborkatermesztés  

 laza szerkezetű, könnyen melegedő talajok (barna homok, vályog, öntés), 

 termesztési hőigénye 25± 7 °C (Markov-Haev), 

 600-800  mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 70-80% relatív páratartalom, 

 vetés mélység: 3-4 cm,  sortáv: 120-150 cm,  tőtáv: 20-30 cm  

 40-50 t/ha szerves trágya, N:0,2;  P2O5 :0,1;    K2O:0,4kg  100kg terméshez, 

     (kalcium-nitrát-, komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, talajtakarás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



- 8-12 cm hosszú termés, 

- szőrözött, szemölcsök, 

- konzerv felhasználásra. 

vetés, palántázás: május első hete 

termesztési rendszerek: extenzív síkművelés, 

intenzív síkművelés, 

támasztó-rendszerrel kialakított 

24. táblázat:  A csemege- és a salátauborka szabadföldi termesztése.  

98-99.kép: Csemegeuborka támasztó-rendszerrel kialakított termesztése. 

  



         100-102 a,b,c. kép: Csemegeuborka gépi és kézi betakarítása. 

a)                                                                                                                                b) 

c) 



Uborkahajtatás termesztő-berendezésekben 

 

 magas légterű, fűtött vagy fűtetlen fóliasátorban, üvegházban, 

 talaj, kőgyapot, kókuszrost, konténerben perlitben vagy perlit+tőzeg, 

 termesztési hőigénye 25± 7 °C (Markov-Haev), 

 600-600 mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 1/év telepítés, 

 folyamatos tápoldatozás, 

 rendszeres növényápolás, kötözés,  

 nyári árnyékolás, szellőztetés, 

 biológiai növényvédelem. 

 

 



tápelem koncentráció (mg/l) 

N  250 

P  50 

K  250 

Ca  200 

Mg  70 

S  60 

Fe  1-2 

Mn  0.5 

B  0.4 

Cu  0.3 

Zn  0.3 

Mo  0.05 

EC (mS/cm) 2 

pH 6-7 

25. táblázat: Uborkapalánta neveléshez szükséges tápoldat.  



- 30-40 cm hosszú termés, 

- sima bőrfelület, 

- szőröktől, szemölcsöktől mentes, 

- friss fogyasztásra. 

                     103-104. kép: Intenzív uborkahajtatás kőgyapoton.  



             105-106. kép: Intenzív uborkahajtatás talajon és konténerben.  



107. kép: Az uborka metszése és kézi szedése kocsiról.  



Hajtatási periódusok 

tápelemek 
(mg/l) 

start első 

hónap 

standard intenzív 

N 220 220 220 240 

P 45 40 45 50 

K 230 290 310 350 

Mg 60 45 45 55 

Ca 210 180 180 180 

S 70 60 70 75 

Fe 2.5 2.5 2.5 2.5 

Mn 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 0.5 0.32 0.32 0.32 

Zn 0.3 0.3 0.3 0.3 

Cu 0.15 0.06 0.05 0.05 

Mo 0.05 0.05 0.05 0.05 

EC (mS/cm) 2.5 2.4 2.5 2.4 

pH 5.3 5.5 5.5 5.5 

26. táblázat:  Az uborkahajtatáshoz szükséges tápoldatok.  



kórokozók ajánlott növényvédelem 

cucumber mosaic virus (CMV) NaOH csávázás 

Phytium spp.  0.5% Trifender WP  

Pseudoperonospora cubensis 0.1% azoxistrobin 

Alternaria solani Astra – réz-oxyklorid 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Erysiphe cichoracearum 0.1% azoxistrobin 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

Botrytis cinerea Astra – réz-oxyklorid 

kártevők ajánlott növényvédelem 

lisztecske petefürkész,  fémfürkész 

széles atka ragadozó atkák 

tripsz ragadozó poloskák,  

levéltetvek katica bogarak, káli szappanos oldatok 

hernyó lárvák Bacillus thurengiensis 

27. táblázat:  Az uborka növényvédelme.   



Kabakosok- (Cucurbitaceae) 

 görögdinnye (Citrullus lanatus Thumb.) 

 sárgadinnye (Cucumis melo L.) 

 

származása 



(Citrullus lanatus Thumb.) 

(Cucumis melo L.) 

Cucumis sativus L. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Tökvirágúak (Cucurbitales) 

család  Tökfélék (Cucurbitaceae) 

nemzetség Citrullus, Cucumis 

28. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



(Citrullus lanatus Thumb.) 

(Cucumis melo L.) 

géncentrum: Örményország, Afrika 

termesztő területek:  India, Közép-és Dél- Amerika, Dél-és Kelet-Európa, Dél-Ázsia, Afrika 

élettartam:  egyéves növény 

hajtásrendszer: 1 m-ig determinált,  

1,1–1,5 m féldeterminált,  

2 m felett folyton növekvő. 

csírázás: kétszikű 

fényigény: hosszúnappalos, 10.000 Lux 

29. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



virágzat: monikus (hímvirágú), 

gynoikus (nővirágú), 

hermafrodita (hímnős)  

szín: zöldessárga  

termékenyülés:  általában rovarok segítségével  termékenyülnek    

14 °C alatti hőmérsékletre igen érzékeny! 

30. táblázat: Virágzati jellemzők.   

     108-109. kép: A dinnye virágtípusai és a termékenyült dinnye virág.  





110-111. kép:  A dinnyeoltás munkafázisai.  



112. kép: A metszett felületek rögzítése.  



A szabadföldi dinnyetermesztés  

 laza szerkezetű, könnyen melegedő talajok, enyhén meszes vagy meszezett 

talajok (vályog, öntés, csernozjom), 

 termesztési hőigénye 25± 7 °C (Markov-Haev), 

 600-800  mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 70-80% relatív páratartalom, 

 40-50 t/ha szerves trágya, N: 3;  P2O5 :1 ;    K2O: 6kg  100kg terméshez, 

     (kalcium-nitrát-, káliumtartalmú,- és komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, talajtakarás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi betakarítás. 

 

 

 

 

 



(Citrullus lanatus Thumb.) 

 

vetésmélység 5-8 cm  

fészekben 8-10 cm 

palántázás oltott palánta:  április 15-től 

saját gyökerű palánta: május 15-től 

helyrevetés április 15-20 

május 5-10 

állomány sűrűség oltott palánta:  3,5-4 ezer tő/ha 

saját gyökerű palánta: 7-8 ezer tő/ha 

termésátlag oltott palántáról:   8 kg/termés 

saját gyökerű palántáról: 5-6 kg/termés 

     31. táblázat:  A szabadföldi görögdinnye termesztés legfontosabb adatai. 



113. kép: Oltott dinnyepalánták kézi kiültetése.  



114.kép: Görögdinnye betakarítás.  



(Citrullus lanatus Thumb.) 

(Cucumis melo L.) 

a)                                            b)                                           c) 

116. kép: Sárgadinnye alakkörök a) ovális ezüstszínű, b) ovális muskotály, c) gömb alakú 

cseres héjú.    

115. kép: Görögdinnye alakkörök: gömbölyű, ovális, világos vagy sötétzöld alapon 

márványozott héj, piros vagy sárga bélű. 



fűtött és enyhe fűtésű 

hajtatás 

termesztés 

magvetés január,  

február 

március közepe 

(palántanevelőben) 

palántázás február 

március 

április-május 

termesztő közeg talaj, kőgyapot, perlit, 

kókuszrost 

talaj 

öntözés csepegtető rendszer  esőszerű, csepegtető 

tápanyag-ellátás műtrágya tápoldatok szerves trágyák, műtrágyák 

szedés tenyészidő végén a tenyészidő végén 

 

terméshozam  

 

5 kg/m2 

 

3,5-4 kg/m2 

     31. táblázat:  A hajtatás és a szabadföldi termesztés legfontosabb 

munkafázisai 



Hajtatás periódusai (hetek) 

tápelemek 
(mg/l) 

0-2.  2-5. 5-9. 9-20. 

N 120 160 200 170 

P 45 40 45 50 

K 113 135 165 135 

Mg 40 40 40 40 

Ca 134 134 152 134 

S 65 65 65 65 

Fe 2.8 2.8 2.8 2.8 

Mn 0.8 0.8 0.8 0.8 

B 0.7 0.7 0.7 0.7 

Zn 0.3 0.3 0.3 0.3 

Cu 0.2 0.2 0.2 0.2 

Mo 0.06 0.06 0.06 0.06 

EC (mS/cm) 3 3 3 3 

pH 5.5 5.5 5.5 5.5 

32. táblázat:  A sárgadinnye hajtatáshoz szükséges tápoldatok.  



117. kép: A sárgadinnye metszése  

                támrendszer mellett. 



118-119. kép: A termések rögzítése a) inda klipsz  b) hálóval.   

a)                                                            b) 

(Cucumis melo L.) 



kórokozók ajánlott növényvédelem 

water melon mosaic virus 

(WmMV) 

NaOH csávázás 

Phytium spp.  0.5% Trifender WP  

Pseudoperonospora cubensis 0.1% azoxistrobin 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Erysiphe cichoracearum ventilált kénpor 

Botrytis cinerea Astra - réz oxyklorid 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

kártevők ajánlott növényvédelem 

lisztecske petefürkész,  fémfürkész 

széles atka ragadozó atkák 

tripsz ragadozó poloskák,  

levéltetvek katica bogarak, káli szappanos oldatok 

gyepi hangya 

33. táblázat:  A dinnye növényvédelme.   



IX. Fejezet 

          Káposztafélék- (Brassicaceae) 

 fejes káposzta (Brassica oleracea L.) 

 

származása               termesztése  



(Brassica oleracea L.) 

 

Brassica oleracea L. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Tökvirágúak (Cucurbitales) 

család  Káposztafélék (Brassicaceae) 

nemzetség Brassica 

34. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



fejes káposzta (Brassica oleracea L.) 

géncentrum: mediterráneum 

termesztő területek:  A világ legtöbb mérsékelt és mediterrán éghajlatú országaiban. 

élettartam:  kétéves növény 

hajtásrendszer: lágyszárú, magszárat a második évben fejleszt 

csírázás: kétszikű 

fényigény: rövidnappalos, 2-3000 Lux 

35. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



(Brassica oleracea L.) 

 

Faj karalábé kelkáposzta brokkoli bimbóskel fejes 

káposzta 

karfiol 

nemesített 

tulajdonság 

gumó levelek rügy oldalsó 

levélrügyek 

rügy, 

levelek 

módosult 

virágrügy 



(Brassica oleracea L.) 

  vetés     ültetés             betakarítás                   anyanövény ültetése   virágzás, becőérlelés 

 
      

    első év                                                          második év              

vermelés 





fűtetlen és enyhe 

fűtésű hajtatás 

termesztés 

magvetés január,  

február 

február 

(palántanevelőben) 

palántázás február 

március 

 

március 15-től 

termesztő közeg talaj talaj 

öntözés csepegtető rendszer  esőszerű, csepegtető 

tápanyag-ellátás műtrágya tápoldatok szerves trágyák, műtrágyák 

szedés tenyészidő végén a tenyészidő végén 

 

terméshozam  

0,7-1,2 kg/fej 

4-6 kg/m2 

0,7-1 kg/fej 

5-6 kg/m2 

     36. táblázat:  A hajtatás és a szabadföldi termesztés legfontosabb 

munkafázisai 



Szabadföldi káposzta termesztés  

 laza szerkezetű, könnyen melegedő talajok, (vályog, öntés, csernozjom), 

 termesztési hőigénye 13± 7 °C (Markov-Haev), 

 200-300  mm vízigény (a teljes tenyészidő alatt), 

 60 % relatív páratartalom, 

 45x45 cm tőtáv, 

 15-20 t/ha szerves trágya, N: 1;  P2O5 :0,4 ;    K2O: 2 kg  100kg terméshez, 

     (magnézium kiegészítés, komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, fátyolfólia takarás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



120-121. kép: Szabadföldi fejes káposzta termesztés. 



122. kép: Káposztahajtatás fűtetlen, alacsony légterű fóliasátorban.  



(Brassica oleracea L.) 

termés 
(t/ha) 

N 
nitrogén 

P2O5 

foszfor-pentoxid 

K2O 
kálium-oxid 

MgO2 

magnézium-oxid 

 

25-30 

 

120 

 

80 

 

160 

 

10 

 

30-35 

 

160 

 

110 

 

220 

 

16 

     37. táblázat:  Az enyhén fűtött hajtatáshoz szükséges tápoldatok a várható 

termésátlagok összefüggésében. 



123. kép: Intenzív káposztahajtatás enyhén fűtött termesztő-berendezésben.  



kórokozók ajánlott növényvédelem 

Phytium spp.  0.5% Trifender WP  

Pseudoperonospora cubensis 0.1% azoxistrobin 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Erysiphe cichoracearum ventilált kénpor 

Botrytis cinerea Astra - réz oxyklorid 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

kártevők ajánlott növényvédelem 

földibolha káli szappanos oldatok 

levéltetvek katica bogarak, káli szappanos oldatok 

káposzta lepke + lárva Bacillus thurengiensis 

38. táblázat:  A káposztafélék növényvédelme.   



X. Fejezet 

         Ernyősvirágzatúak - (Umbelliferae) 

 sárgarépa (Daucus carota L.), 

 petrezselyem (Peroselium crispum L.) 

 

származása               termesztése  



(Daucus carota L.), 

 

Daucus carota L. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Ernyősvirágzatúak (Apiales) 

család  Zellerfélék (Apiaceae) 

nemzetség Daucus 

39. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



(Petroselium crispum L.), 

 

Petroselium crispum L. 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Kétszikűek (Magnoliopsida) 

rend  Ernyősvirágzatúak (Apiales) 

család  Zellerfélék (Apiaceae) 

nemzetség Petroselium 

40. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



(Daucus carota L.), 

(Peroselium crispum L.) 

géncentrum: Földközi-tenger, mediterráneum 

termesztő területek:  A világ legtöbb mérsékelt és mediterrán éghajlatú országaiban. 

élettartam:  kétéves növény 

hajtásrendszer: lágyszárú, magszárat a második évben fejleszt 

csírázás: kétszikű 

fényigény: rövidnappalos, 2-3000 Lux 

41. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 





    petrezselyem 



Szabadföldi sárgarépa és petrezselyem termesztés  

 laza szerkezetű, sima felületű, 40-50 cm mélyen átdolgozott, könnyen melegedő 

talajok (vályog, öntés, homok, barna homok), 

 termesztési hőigénye 16± 7 °C (Markov-Haev), 

 síkművelés vagy bakhát, 

 Σ 300 mm vízigény, havonta 20 mm öntözés (3-4 alkalommal), 

 60 % relatív páratartalom, 

 vetésmélység 3 cm,  8-10 cm tőtáv, 20 cm sortáv, 350-450 növény/m2, 

 4-5 kg/m2 szerves trágya, N: 4-5 ;  P2O5: 5 ;  K2O: 10 g/m2 100kg terméshez, 

     (magnézium kiegészítés, komplex műtrágyák) 

 rendszeres növényápolás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



a)                           Sárgarépa tenyészideje 

rövid tenyészidejű  80-120 nap 

közepes tenyészidejű 120-180 nap 

hosszú tenyészidejű 180-200 nap 

42/ a,b. táblázat:  A sárgarépa és a petrezselyem 

fajtaválasztása.   

b)                           Petrezselyem tenyészideje 

rövid tenyészidejű  120-150 nap 

közepes tenyészidejű 180-200 nap 

hosszú tenyészidejű 200-220 nap 

- rövid tenyészidő,  gyors színesedés, hengeres répatest, karotin, cukor, erős lomb 

- rövid tenyészidő, levél fodrozottság, répatest hossza, hengeres répatest, cukor, erős lomb 

  



fűtetlen hajtatás termesztés 

magvetés 

2x/év 

október-november,  

március 

április 

(helyrevetve) 

0,8-1 millió szem/ha 

palántázás november 

március 

- 

termesztő közeg talaj talaj 

öntözés mikro szórófejes  esőszerű 

tápanyag-ellátás szerves trágyák, műtrágya 

tápoldatok 

szerves trágyák, műtrágyák 

szedés tenyészidő végén a tenyészidő végén 

terméshozam     18-22 cm hosszú, 

150 g/répa   

 

 

10-12 t/ha 

     43. táblázat:  A hajtatás és a szabadföldi termesztés legfontosabb 

munkafázisai 



124-125. kép: A sárgarépa szabadföldi bakhátas és sík termesztése.  

Kézi betakarítás.  



                                   126. kép: A sárgarépa gépi betakarítása.    



127. kép: Tápkockás gyökérzöldség palánták. 



128. kép: A sárgarépa és a petrezselyem fűtetlen hajtatása.  



Termesztett petrezselyem típusok 

129-130. kép:  Gyökér-  a), metélőpetrezselyem b). 

  a)                                             b) 



kórokozók ajánlott növényvédelem 

Septoria petroselini 0.1% azoxistrobin  

Alternaria dauci 0.1% azoxistrobin 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Erysiphe heraclei ventilált kénpor 

Botrytis cinerea Astra - réz oxyklorid 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

kártevők ajánlott növényvédelem 

lótücsök Basamid G. 

levéltetvek, takácsatka katica bogarak, káli szappanos oldatok 

drótféreg Basamid G. 

44. táblázat:  A gyökérzöldségek növényvédelme.   



XI. Fejezet 

         Hagymafélék – (Liliaceae)  

 vöröshagyma (Allium cepa L.), 

 fokhagyma (Allium sativum L.) 

származása 



(Allium cepa L.) 

(Allium sativum L.) 

 

Allium cepa; Allium sativum 

ország   Növények (Plantae) 

törzs  Zárvatermők (Magnoliophyta) 

osztály Egyszikűek (Liliopsida) 

rend  Spárgavirágzatúak (Asparagales) 

család  Liliomfélék (Liliaceae) 

nemzetség Allium 

45. táblázat:  Rendszertani besorolás. 



(Allium cepa L.) 

(Allium sativum L.) 

 

géncentrum: Közép- és Dél-Ázsia 

termesztő területek:  A világ legtöbb mérsékelt és mediterrán éghajlatú országaiban. 

élettartam:  évelő, termesztésben 3 év  

hajtásrendszer: lágyszárú 

csírázás: egyszikű 

fényigény: általában rövidnappalos, virágzásnál hosszúnappalos 16 óra/fény 

46. táblázat:  Általános növénytani tulajdonságok. 



virágzat: gömb alakú ernyővirágzat 

szín: fehér, halványsárga  

termékenyülés:  általában rovarok segítségével  termékenyülnek    

A virágzat 5–8 cm átmérőjű, 200–500 apró virágokból épül fel  

47. táblázat: Virágzati jellemzők.   

     131-132. kép: A vörös a) - és fokhagyma b) virágtípusai. 

a)                                                       b) 







(Allium cepa L.) 



A vöröshagyma termesztése  

 laza szerkezetű vagy enyhén kötött talajok (vályog, öntés, homok, barna homok), 

 pH 7,7 – 8, 

 termesztési hőigénye 19± 7 °C (Markov-Haev), csírázás 5 °C felett, 

 dughagymáról síkművelésben vagy bakhát, 

 mérsékelt vízigény: 300 mm (a teljes tenyészidő alatt),  

 60-65 % relatív páratartalom, 

 15-20 cm tőtáv, 35-40 cm sortáv, 

 rendszeres növényápolás, gyomtalanítás, 

 CaCo3, Cu, S pótlás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



 

(Allium cepa L.) 

 

 

A vöröshagyma tápanyagigénye (kg) 

Tápanyagok 1 éves termesztés 

(35 t/ha termés) 

2 éves termesztés 

(22 t/ha termés) 

dughagymatermesztés 

(20 t/ha dughagyma) 

N 3,4 4,6 4,4 

P2O5 
0,9 1,3 1,2 

K2O 3,8 4,5 4,2 

(Balázs S.) 

48. táblázat: Eltérő vöröshagyma termesztések fajlagos tápanyagigényei. 



(Allium cepa L.) 

Magvetésről termesztett vöröshagyma–termesztési technológiák 

Technológia: vetés idő vetőmag szükséglet 
(kg/ha) 

 

sortáv, tőtáv 
(cm) 

betakarítás 

vöröshagyma 

tavaszi 

termesztése 

 

március 1-15 

 

5-6 kg/ha 

 

4 x 25 

augusztus-

szeptember 

vöröshagyma 

áttelelő 

termesztése 

 

augusztus 10 

 

7 

 

4 x 25 

 

június- július 

49. táblázat:  A vöröshagyma termesztés legfontosabb munkafázisai.  



(Allium cepa L.) 

Dughagymáról nevelt vöröshagyma–termesztési technológiák 

 

Technológia: vetés idő vetőmag szükséglet 
(kg/ha) 

sortáv, tőtáv 
(cm) 

betakarítás 

dughagyma 

termesztés 

március 15 90-100 4 x 25  július 

 

 

dughagymás 

tavaszi 

vöröshagyma 

termesztés  

március 25 2-2,4 t/ha 

dughagyma 

360-470 ezer/tő augusztus 

március 30 1,6-2,1 t/ha 

dughagyma 

420-540 ezer/tő augusztus 

március 20 1,1-1,6 t/ha 

dughagyma 

480-600 ezer/tő augusztus 

március 15 0,7-1,1 t/ha 

dughagyma 

540-660 ezer/tő augusztus 

50. táblázat:  A dughagyma- és vöröshagyma termesztés legfontosabb munkafázisai.   



133-134. kép: Osztályozott dughagyma és vöröshagyma vetőmag.  

    „zsiga” 

   „piklesz” 



135.  kép:  Magról vetett vöröshagyma szabadföldi termesztése.  

(Allium cepa L.) 



(Allium cepa L.) 

 
136-137. kép: A vöröshagyma kézi és gépi felszedése, betakarítása.  



138. kép: A vöröshagyma tárolása.  



(Allium cepa L.) 

 

139-140. kép: A maghozó vöröshagyma izolált termesztése és nemesítése. 



(Allium sativum L.) 

 Allium sativum convar. sativum 
- nagyüzemi méretekben termesztett, 

- csak gerezdről szaporítható, 

- magszárat nem fejleszt. 

 

 

 

 Allium sativum convar. ophioscorodon 
- kisebb gazdaságokban, kertekben termesztett, 

- gerezdről és léghagymáról is szaporítható, 

- magszárat fejleszt, 

- léghagymákat (bulbil) nevel.  

 



A fokhagyma termesztése  

 laza szerkezetű vagy enyhén kötött talajok (vályog, öntés, humuszos homok, 

barna homok), pH   7-8, 

 termesztési hőigénye 19± 7 °C (Markov-Haev), csírázás 5 °C felett, 

 tavaszi fajták télállóak, vegetáció 20 °C, érés 25 °C, 

 gerezdről síkművelésben vagy bakhát, 

 mérsékelt vízigény: 300 mm (a teljes tenyészidő alatt),  

 60-65 % relatív páratartalom, 

 rendszeres növényápolás, gyomtalanítás, 

 növényvédelem, 

 kézi és/vagy gépi betakarítás. 

 

 

 

 

 



(Allium sativum L.) 

Magvetésről termesztett vöröshagyma–termesztési technológiák 

Technológia: vetés idő gerezd szükséglet 
(t/ha) 

 

tőtáv, sortáv 
(cm) 

betakarítás 

fokhagyma 

tavaszi 

termesztése 

 

március 15 

 

1-1,2 

 

10 x 25 
4-500 ezer hagyma/ha 

 

július 
12-16 t/ha 

fokhagyma 

őszi 

termesztése 

 

október 10 

 

1-1,2 

 

10 x 25 
4-500 ezer hagyma/ha 

 

június- július 
12-16 t/ha 

51. táblázat:  A fokhagyma termesztés legfontosabb munkafázisai.  



(Allium sativum L.) 

141-142. kép: A fokhagyma kézi duggatása és gépi vetése.  



(Allium sativum L.) 

143-144. kép:  A fokhagyma termesztése és kézi felszedése.  



kórokozók ajánlott növényvédelem 

OYDV vírusmentes  dughagyma 

Alternaria porri 0.1% azoxistrobin 

Fusarium oxysporum 0.5% Trifender WP 

Puccinia porri 0.1% azoxistrobin 

Botrytis cinerea Astra - réz oxyklorid 

Sclerotinia sclerotiorum  10% KONI WG 

kártevők ajánlott növényvédelem 

hagymalégy Bacillus thurengiensis 

levéltetvek, káli szappanos oldatok 

drótféreg Basamid G. 

52. táblázat:  A hagymafélék növényvédelme.   



XII.  Fejezet  

                      A vetésforgó szerepe és kialakítása  
 „A vetésforgó a termőterület növényekkel való olyan kihasználása, amelynél a 

növények előre megállapított összetételét, arányát, sorrendjét és körforgását 

megtartjuk. „ 

 

 A vetésforgó alapegysége a szakasz. Ha a vetésterv úgy kívánja egy szakaszban 

több növényt is termeszthetünk egymás mellett, a területet kis parcellákra 

osztva. Az ilyen szakaszokat osztott szakasznak nevezzük. Azokat a területeket, 

melyeken évelő növényeket termesztünk, mivel a növények állandó helyükön, 

több évig maradnak, ún. forgón kívüli szakasznak nevezzük. 

 A növényi sorrend megállapításakor figyelembe kell venni a zöldségek: 

- tápanyagigényét és a tápanyagok felhasználásának dinamikáját,  

- botanikai rendszerét,  

- gyökértömegét és a gyökeresedési mélységét,  

- a talaj vízgazdálkodásra gyakorolt hatását,  

- elővetemény igényét. 



      A vetésforgó szerkesztése során meg kell határozni a szakaszok számát, majd 

a növényeket be kell osztani a szakaszokba. A növények kiválasztásakor a piaci 

igényeket is figyelembe kell venni. A legnagyobb területet az ún. főnövény töltse 

be. Az optimális terület kihasználás érdekében a másodnövények 

termeszthetőségét is tervezzük meg. A szakaszok vándorlása során a növényeket 

nem szabad szomszédos területen elhelyezni, mivel a táblaszéli gyomnövények, 

károsítók könnyen megtámadhatják a szomszédos táblát. 

 

        A vetésváltás legfőbb oka a talajuntság kialakulásának veszélye. A 

talajuntságra érzékeny növényeket (pl: bab, borsó, zeller) 5-6 évig nem vethetők 

önmaguk után. A kevésbé érzékeny fajok (pl: paprika, paradicsom) 3-4 év után 

kerülhetnek vissza ugyanazon területre. A monokultúrára kevésbé érzékeny 

növények (pl: káposztafélék, csemegekukorica) akár 2-3 évig is vethetők 

önmaguk után. 

  



levélzöldségek 

gyökérzöldségek 
„talajjavítók” 



XIII. Fejezet 

                Önálló, beadandó gyakorlati feladat! 

 Az előző fejezetek anyagai alapján készítsen el önállóan egy négy évre 

tervezett vetésforgót a következő szempontok alapján: 

 

- 3, maximum 5 ha területen, 5 nem egyenlő méretű parcellák tervezése, 

- zöldségnövények kiválasztása piaci igények, illetve botanikai sajátságaik  

   alapján, 

- a zöldségnövények termesztési igényeinek, valamint a termesztési 

folyamatoknak a részletes ismertetése,  

- az öntözőrendszer kialakításának és alkalmazásának tervezése, 

- várható terméshozam, kiadások, bevételek becslése. 

 

A vetésforgó tervrajzát A2-es méretben, szövegmezővel és jelmagyarázattal 

ellátva készítse el!  

 

 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


