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Azやökológiaiやgazdálkodásやjellemzőitやazやökológiaiやszemléletűやháztájiやgazdálko-

dásやbevezetőやrészébenやmárやösszefoglaltuk╆やAzやökogazdálkodásやholisztikusや〉azや
egészetや szemlélő╇や nemや aや részfolyamatokraや koncentráló《や szemléletmódjánakや
megfelelőenやmindenやegyesやtevékenységetやaやzöldségtermesztésbenやisやaやtervezés-
tőlやkezdveやúgyやvégezz╇やhogyやazやaやnövényやegészségét╇や╅jóllététをやisやszolgálja╆やEb-

benやaやgazdálkodásiやmódbanやnemやválikやelやkülönやszakmakéntやpl╆やaやtápanyagまgaz-
dálkodásやvagyやaやnövényvédelem╆やMindenやtechnológiaiやlépésnélやgondoldやát╇やmiや
mindenreや lehetや hatássalや azや adoƦや tevé-
kenység╇やhogyanやbefolyásoljaやaやtalaj╇やaやnö-

vényや életét╆やAや hangsúlyokや isや eltérőekや le-
hetnekやazやökológiaiやgazdálkodásban╇やígyやaや
zöldségtermesztésbenや is╇や pl╆や aや vetésforgóや
nagyonやfontosやelem╆

Azやegyszerűségやkedvéértやkülönやtárgyaljukや
aやtechnológiaiやelemeket╇やdeやnagyonやfontosや
úgyやszemlélniやaやtermesztést╇やhogyやazやegyesや
munkafolyamatokや hogyanや illenekや aや gaz-
dálkodásや rendszerébe╇や milyenや kapcsolat-
banやállnakやaやtöbbiやmunkával╆やHaやigyekszelや
Ƌgyelembeやvenniやmindenやhatást╇や sokszorや
kellやmajdや valamiや rovásáraや döntened╇や ke-
vésやaやtiszta╇やegyértelműやhelyzet╆やEƦőlやsemや
kellや megijedni╇や jóや lehetőségや tapasztalat-
szerzésre╇やokosodásra╇やaやtermészetiやfolyamatokやmélyebbやmegértésére‶や

Bevezetés 1.

1. kép: Háztáji kert a tájban (Pakot M.)

Ǌ╆やkép╈やKertやsokszínűségeや〉CsibiやJ╆《

Módszertan: Bevezetés a biozöldség termesztésbe
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Aやbiokertészやegyikやlegfontosabbやcéljaやaやsokszínűやtalajéletやmegőrzéseやésやgazda-
gítása╇やmivelや azや ilyenや talajbanやgyökerezőやnövénynekやmindenや lehetőségやadoƦや
arra╇やhogyやegészségesenやfejlődjék╇やjóやkondíciója╇やazazやerősやellenállóやképességeや
legyen╇やsokatやésやjóやminőségbenやteremjen╆やAztやmondják╇やaやbiokertészやelsősorbanや
nemやaやnövényeket╇やhanemやaやtalajtやtáplálja╇やarraやƋgyel╇やazzalやdolgozik╇やaやtalajter-
mékenységやfenntartásátやtartjaやszemやelőƦ╆や

Aや talajや termékenységeやaztやaやképességétや jelenti╇やhogyやaやnövényやképesや terméstや
hozniやrajtaやむやvagyisやaやtermékenyやtalajやképesやbiztosítaniやaやnövényeknekやazokatや
azやelemeket╇やamelyekやazやegészségesやfejlődésükhözやszükségesek╆や

Aや talajtermékenységやegyrésztや jelentiやaや
növekedéshezやszükségesやfelvehetőやele-
mekやjelenlététや〉makroelemek╈やnitrogén╇や
foszfor╇やkálium╇やkén╇やkalcium╇やmagné-
zium╉や mikroelemek╈や vas╇や réz╇や cink╇や
mangán╇や bór╇や stb╆《╇ másrésztや aや talajや
szerkezetétやisや〉aやtápanyagtárolóやképes-
séget╇やaやlevegősséget╇やaやvízやmegtartásá-
nakやilletveやkellőやmértékűやelvezetésénekや
képességét《╆やAやtalajtermékenységやtehátや
nemcsakやaやtápanyagtartalmat╇やhanemやaや
szerkezetetやésやporózusságotやisやjelentiやむや
ezekや nyújtanakや lehetőségetや aや növé-
nyeknekやazやegészségesやgyökerezésreやésや
növekedésre╆

2.1.  A humusz jelentJsége

Azやegészségesやtalajやbiológiailagやaktív╇やnyüzsögやazやéleƦől╇やvagyisやteliやvanやapróや
élőやszervezetekkel╆やEzekやközülやlegfontosabbakやaやgiliszták╇やaやbaktériumok╇やgom-

bák╇やdeやnemやjelentéktelenやaやtöbbiやkisebbまnagyobbやélőlényやsem╆やHogyやaやtalajやélőや
maradjon╇やfolyamatosanやelやkellや látnunkやszervesやanyaggalやむやaやnövényiやmarad-

ványやésやazやállatiやtrágyaやnagyonやjóやtáplálékaやaやtalajnak╆やAやtalajélőlényekやegyやrészeや
lebontjaやezeketやaやszervesやanyagokatや〉lebontók《╇やmásokやpedigやtovábbやalakítjákや
kisebbやrészecskékké╇やaやnövényekやszámáraやfelvehetőやelemekkéや〉ásványosítók《╆

ǋ╆やkép╈やÉreƦやkomposztや〉TirczkaやI╆《

Módszertan: ÉrzékelhetK talajtermékenység
Módszertan: Hányan vannak a dobozban?
Módszertan: „Pókháló” a talajban

A talaj2.
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Aやtalajnakやakkorやkellやbiztosítaniaやaやfelvehetőやelemeket╇やamikorやaやnövényeknekや
szükségükやvanやrájukやむやezやaやtalajやtápanyagtárolóやképessége╆やEbbenやazやesetbenやaや
humusznakやvanやnagyonやfontosやszerepe╇やamiやtöbbやfontosやtulajdonságaやmelleƦや
olyanやis╇やmintやaやszivacs╈やkémiailagやmegkötiやaやfelvehetőやelemeket╇やésやúgyやlátjaやelや
aやnövényekやgyökerét╇やahogyやazokやkívánják╆

2.2. TalajösszetevJk

Mindenやtalajやkülönbözőやésやegyedi╆やAやsikeresやbiotermesztésやalapjaやazやáltaladやmű-

veltやterületやtalajánakやminélやalaposabbやmegismerése╇やerősségeivelやésやgyengesé-
geivelやegyüƦ╆やAやtalajnakやvannakやszilárdやrészei╇やaやszilárdやrészekやközöƦやpórusokや
〉amelyekやlevegőtやvagyやvizetやtartalmazhatnak《╇やvalamintやsokやésやsokféleやélőやtalaj-
lakója╆やAやgyökérzónábanやaやlevegőやnagyonやfontos╇やhiszenやaやgyökereknekやisやszük-

ségükやvanやoxigénreやaやnövekedésükhöz╆やAzやǉ╆やábraやmutatjaやaやtalajbanやtalálhatóや
ásványok╇やvíz╇やlevegőやésやszervesやanyagやideálisやarányát╈やazやegészségesやtalajbanやaや
szervesやanyagやtartalomやǍゾやkörülやvanやむやezやbárやkevésnekやtűnik╇やmégisやezやadjaやazや
életetやaやtalajnak╆ 

Aやtalajやszilárdやrészétやháromやkülönbözőやszemcse-
méretűやanyagやalkotja╈やhomok╇やvályogやésやagyag╇や
illetveや gyakranや kövek╇や kavicsok╆や Van╇や amelyikや
nagyや mennyiségbenや tartalmazや tőzeget╇や deや ezや
elégやritka╆やAzやegyensúlybanや lévő╇や jóやszerkezetűや
talajbanやeやháromやméretűやösszetevőやharmonikusや
összetételbenやvanやjelen╆や
Aや homokや aや legdurvábbや talajrészecske╇や főlegや
kvarcbólやáll╆やAやhomoktalajokや｠csikorgósを╇やgrízes╇や
darásやtapintásúak╉やkönnyenやelvezetikやaやvizet╇やdeや
alacsonyやvízmegtartóまképességűek╆や

AやvályogやjóvalやƋnomabbやrészecske╇やaやvályogta-
lajokやvalaholやaやhomokosやésやagyagosやtalajokやkö-

zöƦやhelyezkednekやel╆やNedvesenやselymesやtapintásúak╆やAやvályogtalajokやkönnyenや
összeállnak╇やmegkeményednek╇やlevegőtlennéやválnak╇やésやesőやutánやaやtetejükやköny-

nyenやmegkérgesedik╆やEzekやaやtalajokやnehezenやkezelhetőekやanélkül╇やhogyやjóやnagyや
adagやszervesやanyaggalやsegítenénkやmorzsalékossáやválni╆

Azや agyagtalajokや különbözőや ásványiや anyagokbólや állnak╆やAzや agyagásványnakや
elektromosやtöltéseやvan╇やamiやaztや jelenti╇やhogyやaやhomokまやésやvályogtalajokkalやel-
lentétbenやképesekやmegtartaniやaやtápanyagokat╇やésやbiztosítaniやazokatやaやnövényekや
számára╆やAzやagyagtalajokやeredendőenや tápanyagdúsak╇やdeやezやaや termékenységや
sokやmindentőlやfügg╆や

Módszertan: Gondolattérkép a talajtermékenységrKl

ǉ╆やábra╈やTalajösszetevők

Link: https://g5aT0s
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Aやjóやszerkezetűやtalajやhomok╇やvályogやésやagyagやkeveréke╆やAやlösztalajやpl╆やegyやilyenや
jóやkombináció╆やAzやoptimálisやnövénynövekedéshezやtehátやaやtalajnakやjóやszerkeze-
tűnekやésやharmonikusやösszetételűnekやkellやlennie╆

2.3. Talajszerkezet

Aやjóやtalajszerkezetやelengedhetetlenやaやnövényやegészségesやnövekedéshez╆やEnnekや
alapjaやaや‒morzsalékosság‒╇やaholやaやtalajやaggregátumokやvizetやésやlevegőtやegyarántや
tartalmaznak╇やdeやaやfeleslegesやvizetやelvezetik╆やAやjóやszerkezetűやtalajbanやkönnyenや
gyökeretやeresztenekやaやnövények╈やolyanやkörülményeketやbiztosít╇やamelybenやaやnö-

vényekやkönnyenやhozzájutnakやaやvízhez╇やugyanakkorやaやlevegőやisやszabadonやáram-

lik╇やhogyやelegendőやoxigénやlegyenやaやgyökérnövekedéshez╆やKözepesやméretűやmor-
zsákbólやáll╇やnemやporosやésやnemやrögös╆やSzárazságbanやisやmegtartjaやaやvizet╇やésやnemや
repedezik╇やesőやeseténやviszontやjólやáteresztiやaやfeleslegesやcsapadékot╇やésやígyやmeg-

maradやaやtalajmorzsákやközöƦやaやszükségesやlevegősség╆

Haやegyやtalajやmárやeredetilegや isや jóやszerkezetű╇やaやmorzsalékosságotやmégやmindigや
sokやtermészetiやhatásやbefolyásolhatja╆やAやszárazやésやnedves╇やaやtéliやfagyosやésやeny-

hébbやidőszakokやváltakozásaやapróやrögökreやaprítjaやaやtalajt╆やAzやelőzőやévbenやterm-

eszteƦやnövényekやgyökérnövekedésének╇や aや takarónövényekや szervesやmaradvá-
nyainakやköszönhetőenやaやtalajやapróやmorzsássá╇やkönnyenやmegművelhetővéやválik╆や

Módszertan: Talajtextúra-teszt 

ǌ╆やkép╈やTalajszelvényや〉UjjやA╆《Ǌ╆やábra╈やLazaやszerkezetűやtalajやproƋlja
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AやhozzáadoƦやszervesやanyagやpedigやtovábbiやélelmetやbiztosítやaやtalajlakóknak╇やmintや
pl╆やaやgilisztánakやis╇やakiやjárataivalやsegítやkialakítaniやésやfenntartaniやaやtalajやmorzsa-
lékosságát╆や

Hogyan javítsd a kert talaját?

AやjóやidőbenやvégzeƦやtalajművelés╇やvagyやakárやmagaやazやidőjárásやisやsegítやazやapróや
rögökやkialakításában╆やÉrdemesやazonbanやmegismerni╇やhogyanやtartjákやfennやésやja-
vítjákやaやmorzsalékosságotやaやmulcs╇やaやzöldtrágyaやésやaやtakarónövényekやis╇やilletveや
védikやmegやaやtalajtやaやklimatikusやszélsőségektőlやésやazやeróziótól╆や

Ássunk, fordítsunk, vagy ne fordítsunk?

AやtalajművelésnélやtehátやtartsdやszemやelőƦやaやtalajéletやóvását╆やKiskertekbenやlegin-

kábbやásniやszoktak╇やdeやvannak╇やakikやaやgépiやtalajműveléstやhelyezikやelőnybe╆やAzや
ásásやlegfontosabbやcéljaやaやtalajやátlazítása╆やAやforgatásやazonbanやzavaróやaやtalajやélőlé-
nyeinek╇やmertやazやásásやkövetkeztébenやmegváltozottやhőま╇やnedvességまやésや fényvi-
szonyokやmiaƦやsokanやelpusztulnak╇やsやezzelやvisszavetedやaやtalajやtermékenységét╆や
Viszontやhaやnemやásol╇やakkorやaやtömör╇やlevegőtlenやtalajbanやnemやfejlődnekやmegfele-
lőenやaやnövények╆やMindigやmérlegelniやkell╇やdeやegyesやesetekbenやerreやaやproblémáraや
lehetやjóやmegoldásやazやásóvillásやtalajlazítás╆やNyáriやmásodvetésekやelőƦやkifejezeƦenや
ajánloƦ╆

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TLWm9KrH7Qk

Módszertan: talajszerkezet – ásás a kertben 

Ǎ╆やképやÁsóvillaや〉TirczkaやI╆《
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Évezredekigやazやistállótrágyaやvoltやazやalapvetőやtápanyagpótló╆やMáraやjóやminőség-

benやnehezenやhozzáférhetőやésやnemやelegendőや〉aやnagyüzemiやállaƦartásbanやnagyonや
elszennyeződik《╇やezértやérdemesやmásやmódszereketやisやmegismerned╆

3.1. Vetésforgó 

Aやvetésforgóやévszázadokやótaやaやvilágやsokやrészénやhasználatosやmódszerやaやtalajter-
mékenységやfenntartásáraやésやaやnövényやegészségénekやmegőrzésére╆やHaやnemやter-
mesztedやugyanaztやaやnövénytやévekigやugyanazonやaやterületen╇やmegakadályozodやaや
betegségekやésやkártevőkやfelszaporodását╇や főlegやaや talajbólや fertőzőやbetegségekét╉や
csökkenthetedやaやgyomosodást╉やaやtalajbanやmegőrizhetedやaやtápanyagokやegyensú-

lyát╉や ésや támogathatodやaや talajやmorzsalékosや szerkezetét╆やAやkülönféleやnövényekや
különbözőやigénytやtámasztanakやaやtalajjalやszemben╇やdeやaやjóやhír╇やhogyやnéhányukや
mégやsegítiやisやaやkövetkezőやnövényやtermesztését╆や

ÖsszefoglaláskéntやiƦやolvashatod╇やhogyanやállítsdやösszeやlépésenkéntやaやtalajvédőや
vetésforgód╈や

ǉ╆やKészítsやegyやlistát╇やmelyenやazやösszesやnövényやszerepel╇やamiやtermeszthetőやazや
adoƦやéghajlatiやviszonyokやközöƦ╆

Ǌ╆やNézdやátやaやlistád╇やésやcsakやazokatやhagydやbenne╇やamelyeketやérdemesやtermeszte-
niやまやvagyやnagyonやérdekelnekやésやszívesenやfoglalkoználやvelük╆や

ǋ╆やHaやmegvannakやaやnövények╇やamelyeketやtermeszteniやszeretnél╇やrendezdやőketや
csoportokba╆や

Azやegyikやlegegyszerűbbやmódjaやaやvetésforgóやkialakításának╇やhaやaやnövénycso-

portokatやbotanikaiやnövénycsaládokやszerintやrendezedやel╆

Módszertan: Mi a baj a mYtrágyával? 

Módszertan: Zöldségrokonságok, nagycsaládok
Módszertan: Növénycsaládok és vetésforgó
Módszertan: Növény és fajtaválasztás

lásd: Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet  
beindításához-ECOVOC 37-38.o

Hogyan tartsuk fenn a talaj termékenységét? 3.
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ǌ╆やAlakítsdやúgyやaやnövénycsoportokat╇やhogyやazokkalやaやgyakorlatbanやisやkönnyűや
legyenやbánni╆やGondoldやvégig╇やmekkoraやterületenやszeretnédやtermeszteniやazや
egyesやcsoportokat╆やEzやaやlegnehezebbやrészeやaやtervezésnek╇やhiszenやegyszerreや
sokやtényezőtやkellやƋgyelembeやvenned╆やPróbáldやmegやminélやegyszerűbbreやven-

ni╇やfőlegやazやelsőやǊまǋやévben╇やésやneやlegyélやrestやtanulniやaやjóやésやaやrosszやtapasztala-
tokbólやegyarántやésやváltoztatni╇やhaやszükséges╆

KészítsやegyやlistátやazokrólやaやnövényekrőlやまやƋgyelembeやvéveやaやterületiやhatára-
idatやま╇やamiketやnagyobbやmennyiségbenやszeretnélやtermelni╆やHaやügyesやvagy╇やjóや
aránybanやválasztaszやgyökérまやésやlevélzöldségeket╇やilletveやaやvirágjukértやvagyや
termésükértやtermeszteƦやnövényeket╇やmelyekやaやgyakorlatbanやtöbbnyireやegyや
botanikaiやcsaládbaやisやtartoznakや〉gyökeréértやtermeszteƦ╈やsárgarépa╇やpetrezse-
lyem╉や leveléértや termeszteƦ╈やspenót╇やsaláta╉やvirágjáértや termeszteƦ╈やbrokkoli╇や
karƋol╉やésやaやtermésükértやtermeszteƦek╈やparadicsom╇やpaprika《╆やAやtapasztalatや
az╇やhogyやaやvetésforgóまcsoportokatやteやalakítodやgyakorlatiやszempontokやalap-

ján╈やrészbenやaやbotanikaiやrokonság╇やrészbenやaやgyakorlatiやfelhasználásやvagyやaや
tápanyagigényやszerint╆やMireやkialakulやaやkiegyensúlyozoƦやvetésforgód╇やsok-

szorやkellやújtervezned╇やésやsokやkompromisszumotやmegやkellやkötnöd╆

ǋ╆やábra╈やNégytagúやvetésforgó

lásd: Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet 
beindításához-ECOVOC 39-41. o.
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Ǎ╆やDöntsdや el╇や hányや csoporƦalや szeretnélや dolgozni╆やAや ǌ╆や pontbanや összeállítoƦや
csoportokatやtovábbやkellやalakítanodやúgy╇やhogyやmindegyikやkb╆やugyanakkoraや
területetやfoglaljonやel╆やAやcsoportokやszámaやbármennyiやlehet╇やdeやajánloƦやnégyや
ésやtizenkeƦőやközöƦやmaradni╆やEzやleszやaやforgóやalapja╆やHaやlehetséges╇やrendezdや
aやsorrendetやúgy╇やhogyやaやnagyやtápanyagigényűeketや〉pl╆やkáposztafélék╇やhagy-

ma《やaやkevesebbelやisやbeérőkや〉sárgarépa╇やbab╇やborsó《やkövessék╆

ǎ╆やKészítsやegyや táblázatotやaや csoportokkalやazやelsőやévbenや tervezeƦや területiや sor-
renddel╆やMajdやegyやújやsorbanやaやmásodikやévやsorrendjétやírdやbeやúgy╇やhogyやegy-

gyelやarrébbやcsúsztatodやaやcsoportokatやむやsやmárisやelkezdtélやegy╇やazやalábbやbemu-

tatoƦhozやhasonlítóやtáblázatot╇やhaやpl╆やnégyやnövénycsoportodやvan╈や

Év I╆やterület II╆やterület III╆やterület IV╆やterület

1. gyökérま
zöldség

bogyósや
termésű

babやésやborsó leveles 

zöldség

2. leveles 

zöldség
gyökérま
zöldség

bogyósや
termésű babやésやborsó

3.
babやésやborsó

leveles 

zöldség
gyökérま
zöldség

bogyósや
termésű

4. bogyósや
termésű

babやésやborsó leveles 

zöldség
gyökérま
zöldség

Néhányやegyébやszempontやaやtervezéshez╇やamiやsegítségedreやlehet╈や

ゃや MásodvetésnélやveddやƋgyelembeやaやkövetkezőやéviやveteményt╆やAやmásod-

veteményやneや legyenやugyanabbólやaやcsoportbólやvaló╇やmintやaやkövetkezőや
éviやfővetemény╆や

ゃや Érdemesやterveznedやzöldtrágyanövénytやaやvetésforgódba╆

ゃや Veddやfontolóra╇やhogyやakarszまeやpihentetniやegyやévenやátやegyやterületet╆やHaや
igen╇や akkorや isや rendszeresenや gondozniや kellや 〉nyírniのvágni《や azや egyévesや
gyomokやmiaƦ╇やvagyやtakarónövénytやalkalmazni╆

ǉ╆やtáblázat╈やNégytagúやvetésforgóやterveやnégyやévre
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ゃや Növényvédelmiやszempontokbólやpedigやaやkövetkezőkやjavasoltakや〉aやtel-
jességやigényeやnélkül《╈や 
sárgarépaやelőƦiやévbenやbársonykaまágyásやvagyやmézontófűやfonalféregや
ellen 

virágok╇やgyógynövények╇やakárやcsakやszegélykéntやisや〉mivelやkárosí-
tóまmegzavarók╇やilletveやméhまやésやragadozórovarまcsalogatók《╆

ゃや Azやágyásokやbeosztása╈やAやkövetkezőやévbenやneやcsakやeggyelや továbblép-

tessükやaやnövényeketや〉mennekやvelükやaやkártevőkやis‶《╇やhanemやugorjukやátや
aやszomszédosやágyást╇やhogyやnehezebbenやtaláljákやmegやtápnövényeiketやaや
helybenやtelelőやkártevők╆

3.2. Komposztálás és a komposzt

Módszertan: Komposztálódás

Aやkomposztálásや〉ésやmagaやaやkomposztáló-

dás《やazやaやfolyamat╇やahogyやaやkomposztやkép-

ződik╆や Igaziや alkímia╇や ahogyや aや növényiや ésや
állatiやeredetűやmelléktermékやjóやillatúやésやta-
pintású╇やsötét╇やmorzsás╇やföldszerűやanyaggáや
alakul╇やamiやaやkomposzt╆やMígやaやnyersやnövé-
nyiや ésや állatiや maradványや instabil╇や rosszや
szagúváやésやakárやfertőzővéやisやválhat╇やazやelle-
nőrzöƦや komposztálódásiや folyamatbanや aや
komposztやstabil╇やƋnomやföldszagúやanyaggáや
válik╇やmelyetやbiztonsággalやlehetやalkalmaz-
niやazやévやbármelyやszakában╇やbármelyやállo-

mányban╇やhogyやgazdagítsaやaやtalajtやnövényiや
tápanyagbanや ésや javítsaや aや szerkezetiや tulaj-
donságokat╆や

Aやkomposztやpozitívやtulajdonságai╈

ゃや humuszbanやgazdag╇やamiやaやtalajszerkezetetやjavítja╇や
ゃや növeliやaやtalajやvízmegtartóまképességét╇や
ゃや növeliやaやtalajやlevegősségét╇やamiやaやgyökérnövekedésbenやfontos╇や
ゃや csökkentiやaやbetegségekやkockázatát╇
ゃや azやirányítoƦやésやellenőrzöƦやkomposztálódásiやfolyamatやsegítやaやgyomokや

fékenやtartásábanやis╇
ゃや lassanやkibocsájtva╇やkiegyensúlyozoƦやmódonやbiztosítjaやaやtápanyagotやaや

növényeknek╇や
ゃや javítjaやaやtalajやtápanyagtárolóまképességét╇や
ゃや javítjaやazやösszesやtalajtípust╇やkiegyensúlyozvaやazokやgyengeségeit╆

ǎ╆やkép╈やKomposztやprizmaや〉TirczkaやI╆《や
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Aやjóやkomposztálódásやfeltételeやaやjóやaránybanやkevertやnyersanyag╇やilletveやaやmegfe-
lelőやmennyiségűやvízやésやlevegőやjelenléte╆やHaやvalóbanやjóやazやarány╇やakkorやaやkom-

poszthalomやmagátólやfelmelegszik╇や｠megfőziをやaやgyommagokatやésやaやfertőzőやszer-
vezeteket╇やsやezzelやegyやidőbenやaやbaktériumokやésやgombákやsegítségévelやstabilやszer-
kezetűやszervesやanyaggáやalakítjaやaやnövényiやésやállatiやmaradványokat╆

Aやkomposzthalomやösszetételeやésやkialakításaやaやfolyamatやkulcsa╆やKülönféleやesz-
közökやvannakやkomposztálásraや むや komposztálóや edények╇や keretek╇や stb╆や むやdeやhaや
összegyűjtöƦélやelegendőやnyersやalapanyagot╇やönállóやhalmot╇やprizmátや isやkészít-
hetsz╆やEhhezやnincsやszükségedやsemmiやspeciálisやeszközre╇やcsakやegyやjóやvilláraやésや
legfeljebbやvalamiやtakaróやanyagraや〉amiやszénaやisやlehetやakár《╆

Aやjóやkomposztやkészítésénekやlépéseiや

ǉ╆や Gyűjtsやösszeやannyiféleやnövényiやmaradványtやésやállatiやtrágyát╇やamennyitやcsakや
tudsz╆やLegalábbやegyやköbméternyi╇やmeglehetősenやfriss╇やvegyesやalapanyagraや
vanやszükséged╇やmelyetやmajdやhalombaやraksz╆やHaやnincsやennyi╇やakkorやépítsやegyや
komposztkeretetや ésや ebbeや gyűjtsdや apránkéntや aや komposztálandókat╆や Aや jóや
komposztkeretやegybenやtartjaやazやalapanyagot╇やengediやlevegőzni╇やvédiやaやtúl-
zoƦやkiszáradástólやésやaやtúlzoƦやnedvességtől╆やVannakやkészenやkaphatóやkom-

posztálók╇やdeやinkábbやépítsやmagadnakやfábólやvagyやraklapokból╆やHaやlehetségesや
duplaやöblűやlegyen╇やaやföldやalulrólやpedigやmaradjonやfedetlen╆やEzやaやmegoldásや
olcsó╇やpraktikusやésやerős╇やfölöslegesやműanyagやhasználataやnélkül╆や

Módszertan: Komposztálás – a kert kenyere 

Ǐ╆やkép╈やKomposzƦárolóや〉UjjやA╆《や やǐ╆やkép╈やKomposztkeretや〉SzélやSz╆《
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AやjóやkomposzthozやmegfelelőやaránybanやvanやszükségedやúgynevezeƦや╅zöldek-

reをやむやfriss╇やnedves╇やzöld╇やkönnyenやkomposztálódóやanyagや〉pl╆やállatiや trágya╇や
vágoƦやfű╇やzöldségまやésやgyümölcshulladék《やむやésや╅barnákraをやまやszáraz╇やrostos╇や
szálasやanyag╇やkevésbéやkönnyenやlebomlóや〉pl╆やszalma╇やszálasやterményやmarad-

ványa╇やág╇やvesszőapríték《╆やAやkönnyenやkomposztálódóやzöldやhulladékbanやsokや
aやnitrogén╇やaやkönnyenやfelszívódóやcukor╉やaやszálasやszárazやmaradványやpedigや
magasや széntartalmú╆やAや sikeresや komposztálódásiや folyamatや beindulásáhozや
ésやfennmaradásáhozやszükségやvanやerreやaやkétやösszetevőre╆やAや╅zöldekをやgon-

doskodnakやazやátalakulásやmegindulásáhozやszükségesやfűtőanyagról╇やaや╅bar-
nákをやbiztosítjákやaやkomposzthalomやmegfelelőやlevegősやszerkezetét╇やvalamintや
aや komposztálódásや folyamataや soránや végigや adjákや aや szenet╇やmintや fűtőanya-
got╆やAやkorai╇やmelegebbやszakaszbanやaやbaktériumokや╅komposztálnakを╇やmajdや
ahogyやhűlやaやhalom╇やaやgombákやésやaやkomposztやgilisztákやisやbekapcsolódnak╆や
Aやkomposztálódásやelejénやtapasztalhatóやhőやaやlebontástやvégzőやbaktériumokや
tevékenységébőlやadódik╆

Ǌ╆や Aやkomposzthalmotやrétegezveやépítsdやfel╆やKezddやǉǍまǊǈやcmやvastagonやszálas╇や
rostosや╅barnaをやhulladékkal╇やtégyやráやúgyやǉǈやcmまnyiや╅zöldをやhulladékot╆やErreや
szórhatszやfahamut╇やmészkőport╇やjóやtalajtやvagyやéreƦやkomposztot╇やmajdやterítsdや
ráやaやkövetkezőや╅barnaをやréteget╆やAやkomposzthalomやösszerakásáhozやlegjobbや
eszközやaやvasvilla╇やelégやjólやfelやtudodやvenniやésやmegforgatniやazやanyagotやanél-
kül╇やhogyやráragadnaやaやfogaira╆やAやvillaやegyarántやjólやkeveri╇やésやlazítjaやisやaやkom-

posztot╇やezáltalやlevegőtやisやjuƦatやbele╆

Folytasdや azや építést╇や váltakozzanakや aや ǉǍまǊǈや cmや vastagや ╅barnaをや ésや ǉǈや cmや
╅zöldをやrétegek╆やKözbenやnyomkoddやaやtetejét╇やhogyやösszetömörödjön╇やhaやla-
zánakやésやtúlやrugalmasnakやtalálodやaやkupacot╆やHaやkeretやnélküli╇やszabadonやállóや
halmokatやkészítesz╇やalapozdやmeg╆やAzやelsőやrétegetやegyやméterやhosszúraやésやkétや
méterやszélesreやkészítsd╆やMindenやegyesやújやrétegやegyやkicsitやkisebbやlegyen╇やmintや
azやalaƦaや lévő╇や ígyや fokozatosanやkialakulやaやkomposzthalomやvégsőや formája╇や
amelyやegyや lapítoƦやpiramisraやhasonlít╆やAやkészやhalomやolyanやmagasや legyen╇や
amitやmégやkezelniやtudszや〉kb╆やǉǍǈまǉǐǈやcm《╆やAやkövetkezőtやépíthetedやfolytatás-
kéntやközvetlenülやmellé╇やújabbやegyやméterやhosszanやrétegezdやazやalapanyago-

kat╇や sやeztや ismételvénやolyanやhosszúraやkészítedやaやkomposztodatやamennyireや
szeretnéd╇やilletveやamennyiやanyagやrendelkezésedreやáll╆

Haやvanやkomposztkereted╇やazonやbelülやugyanígyやépítsdや felやaや rétegeket╆やOl-
dalaやmegtartjaやazやanyagot╇やígyやazやegyesやrétegekやazonosやméretűekやlehetnek╆や
Haやkészenやvagyやazやépítéssel╇や locsoldやmeg╇やilletveやhaやtúlやlevegősnekやtűnik╇や
tömörítsdやössze╆やVizetやlegkönnyebbenやegyやöntözőcsőやsegítségévelやadhatsz╇や
beleteszedやaやhalomba╇やmajdやǉǈまǉǍやpercやutánやarrébbやhúzod╇やhagyodやoƦやis╇やsや
ígyやaやvízやmindenやméterenやvégigáramlik╆やÖntözésreやcsakやakkorやvanやszükség╇や
haやaやkomposztやtúlやszáraznakやtűnik╆や

Eztやúgyやdöntödやel╇やhogyやegyやmaréknyiやanyagotやaやkezeddelやösszenyomsz╇や
összefacsarszやésやhaやnemやjönやkiやvízやaやmarkodból╇やaやkomposztやtúlやszáraz╆やHaや
egyまkétやvízcseppやkerülやaやkezedre╇やaやkomposztやnedvességeやvalószínűやmegfe-
lelő╉やhaやpedigやsokやvízやjönやkiやbelőle╇やaやkomposztやtúlやnedves╇やakkorやkeverjやbeleや
egyやkisやszárazat╇や╅barnátをやpl╆やbúzaszalmátやvagyやkukoricaszárat╆



18

ǋ╆や Fontos╇やhogyやlegyenやelégやlevegőやésやvízやaやkomposztban╇やmertやeƦőlやindulやbeやaや
lebomlásiや folyamat╆やHaや használszや biodinamikusや komposztまpreparátumo-

kat╇やilyenkor╇やazやelejénやaddやhozzá╆やEzutánやfeddやleやaやhalmotやszalmávalやvagyや
másやolyanやanyaggal╇やamiやhagyjaやszellőzniやaやkomposztot╇やvédiやazやerősやnap-

fénytőlやésやszéltől╇やdeやleperegやrólaやaやtöbbletやesővízや〉aやsokやesőやMagyarorszá-
gonやnemやszokoƦやgondotやokozni╇やinkábbやaやszélやésやaやnapfény《╆やSokatやsegítやazや
is╇やhaやárnyékbaやépítedやaやhalmot╇やvagyやnövényeketやültetszやköréやvagyやfuƦatszや
rá╆

ǌ╆や Aやkomposztotやkeverdやátやolyanやgyakran╇や amennyireや csakや tudod╇や ezや legin-

kábbやaやhalomやátrakásátやjelenti╆やAやkontrolláltやkomposztálásやrendszeresやkeve-
réstやjelent╇やamelynekやidejeやfüggやaやkomposzthalomやhőmérsékletétől╇やaやbenneや
lévőや levegőやésやvízやmennyiségétől╆やEgyやátlagosやkertbenやnemや tudszやpontosや
hőmérsékletetやvagyやnedvességtartalmatやbeállítani╇やdeやegyやbotやsegítségévelや
kiderítheted╇やéppenやmiやtörténikやaやkomposztやbelsejében╆やAzやerreやalkalmasやbotや
fábólやkészül╇やaやvégeやhegyes╇やhogyやkönnyűやlegyenやaやkomposztbaやnyomni╆やAや
hosszaやkétやméterやésやúgyやǋまǍやcmやátmérőjű╆やSzúrdやaやhalomやközepébe╇やvigyázz╇や
hogyやneやteljesenやazやaljáig╇やésやhagydやoƦやegyやdarabig╆やAmikorやkihúzod╇やnézdや
megやaやvégét╇やezやmutatja╇やmiやtörténikやaやhalomやközepében╆やHaやaやkomposztáló-

dásやrendbenやhalad╇やaやbotやmelegやésやnedves╇やdeやanélkül╇やhogyやteljesenやátned-

vesedeƦやvolnaやvagyやforróやlenne╆やHaやaやbotやszáraz╇やadjやaやkomposzthozやvizetや
ésやmiutánやmegöntözted╇や forgasdや átや aや kupacot╇や hogyや aやvizetや egyenletesenや
eloszlasd╆やHaやaやkomposztやnagyonやforróやvagyやnedves╇やforgasdやmegやésやrázo-

gasdやaddig╇やamígやelégやlevegőやnemやjutやbeleやésやezutánやépítsdやújraやaやhalmot╆や
HaやaやkomposzthalomやegyáltalánやnemやmelegedeƦやfel╇やakkorやlehet╇やhogyやtúlや
szárazやvagyやtúlやnedves╆やHaやmindentやrendbenやtalálsz╇やdeやaやkomposztálódásや
mégsemやindultやbe╇やakkorやforgasdやátやésやadjやhozzáやegyやkisやfrissやzöldやhulladé-
kotや〉pl╆やvágoƦやfüvet╇やcsalánt《╇やhogyやelindítsaやaやfolyamatot╆

Ǒ╆やkép╈やKomposzthalomやépítéseや〉TirczkaやI╆《
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Ǎ╆や NormálisやfeltételekやmelleƦやelégやmegmozgatniやaやhalmotやegyまkétやhavonta╆やAや
mozgatásやutánやújraやfeddやbe╇やhogyやvéddやaやszéltől╇やesőtőlやésやnaptól╆やǎまǑやhónapや
utánやláthatod╇やhogyやaやkomposztやteljesenやátalakult╇やnyersbőlやgazdag╇やsötét╇や
nedves╇やtörékeny╇やszivacsosやfeketeや‒arannyá‒やváltozoƦ╆

ǎ╆や Aやkomposztやakkorやkész╇やamikorやsötét╇やgyengeやésやfrissやföldillataやvan╆やMielőƦや
előkészítedやazやágyásod╇やszórdやaやkomposztotやaやtalajra╆やHaやaやkomposztotやpa-
lántanevelésreや akarodやhasználni╇や akkorや teddや félreやmégや ǎまǉǊやhónapra╇や ígyや
biztos╇やhogyやaやkomposztやtartósやleszやésやnemやokozやmajdやproblémátやaやcsírázás-
nál╆

Mit ne tegyünk a komposztba? 

Mindenやnövényiやésやállatiやmaradványやlebomlik╇やdeやkisebbやkertekbenやjobb╇やhaやke-
rülödやaやhúst╇やcsontotやésやaやnyersやállatiやeredetűやanyagokat╇やmertやezekやvonzzákやazや
állatiやkártevőketやésやaやrágcsálókat╆やNeやtegyélやaやkomposztbaやszínesやpapírt╇やolajat╇や
műanyagotやésやmás╇やnemやlebomlóやanyagokat╆やSokanやugyanやmástやállítanak╇やdeやaや
dióやlevele╇やaやnarancsやésやaやcitromやhéjaやisやlebomlik╆やAzやszámít╇やhogyやmilyenやarány-

banやvannakやjelenやezekやazやösszetevők╆

Egyéb módszerek a talaj szervesanyag-tartalmának növelésére

Aや komposztálásや egyértelműenや aや legrugalmasabbや ésや legjobbやmódszerや aや talajや
szervesanyagまtartalmánakや gazdagítására╆や Aや komposztálásや lényege╇や hogyや aや
szervesやanyagokやátalakulnakやmagasやminőségű╇やhumuszbanやgazdag╇やszállítható╇や
bárholやfelhasználhatóやtermékenyやanyaggá╆やAzやéreƦやkomposztやelégやstabilやahhoz╇や
hogyやbármikorやadhassやbelőleやaやföldnek╆やJólやnöveliやaやtalajやszervesanyagまtartal-
mát╇やmintやahogyやaやzöldtrágyázásやésやaやvetésforgóやis╇やhaやjólやtervezeƦek╆

Vannakや esetek╇や amikorや aや friss╇や vagyや részbenや lebomloƦや istállótrágyátや juƦatjákや
kiや egyenesenやaや talajra╆やHabárや jobb╇やmintや aや semmi╇やdeや ezや tápanyagpazarlásや isや
egyben╆やAzやéretlenやszervesやanyagやnemやgazdagítjaやhosszútávonやaやtalajtやhumusz-
szalやésやmegbetegíthetiやaやnövényeketやis╆やAjánloƦ╇やhogyやaやszervesやmaradványokatや
komposztáld╇やhogyやéreƦやvagyやlegalábbやféléreƦやkomposztodやlegyen╆やHaやazやéreƦや
trágyátやaやmárやismerősやbaktériumainkやésやgombáinkやjólやátdolgozzák╇やakkorやaやtáp-

elemekやkönnyenやfelvehetővéやválnakやésやaやnedvességetやisやjobbanやmegőrzik╆や

KJzetJrlemények és ásványi anyagok

Aやtalajやésやaやnövényekやegyarántやhasznosítaniやtudjákやaやtermészetesやkőzetまやésやásvá-
nyiやmaradványokat╆やIlyenekやpl╆やaやzeolit╇やaやmészkő╇やaやdolomit╇やaやhomokkőやvagyや
azやelmeszesedeƦやhínárやésやegyébやkőzetekやまやkülönösenやjóやhatásúakやaやvulkániak╇や
plやaやbazalt╆やBiztosítjákやaやszükségesやelemeket╇やhabárやaやlegtöbbやtalajやまやkülönösenや
azやagyag╇やésやazやagyagosやvályogやまやtartalmazzaやaやszükségesやásványokat╆やEzekやaや
biológiailagやaktívやtalajbanやkönnyenやfelvehetővéやválnakやaやnövényekやszámáraやis╆や
Haや terméketlennekや tapasztalodやaや földet╇やkijuƦathatodやközvetlenülや isやőket╇やdeや
mégや jobb╇やhaやezeketやazやanyagokatやaやkomposztbaやteszedやésやazや ígyやgazdagítoƦや
komposztotやhasználodやfel╆や
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Filmek a komposztálásról:

3.3. Zöldtrágyázás

Aやzöldtrágya╇やaやtakarónövényやésやaやmulcsozásやmindやjóやmódszerやaやtalajやtakarásáraや
ésやaやszervesanyagまtartalmánakやnövelésére╆やKönnyenやelfelejtjük╇やhogyやcsupasz╇や
védtelenやtalajtやritkánやtalálniやaやtermészetben╆やAやtermészetesやökoszisztémáknak╇や
pl╆やazやerdőknek╇やállandóやtalajtakarójaやvanやazやősszelやlehullóやlevelekből╆やAやtalajok╇や
ésやazやéletやaやtalajbanやtulajdonképpenやaやtakarásやvédelmébenやtudoƦやkialakulni╆

Zöldtrágyánakや bármilyenや növényや alkalmas╇や leginkábbや növekedésiや jellemzőiや
alapjánやválasztjákやkiやőket╈やmagasやvagyやalacsony╇やdeやgyorsanやnőやésやgyorsanやbe-
fediやaや talajt╉やvagyやképesやellenállniやaやhidegや időjárásnak╉やesetlegやmegkötiやaやnit-
rogéntや〉pillangós《╉やképesやáƦelelniやésやtisztánやhagyjaやaやtalajtやaやtavasziやvetéshez╇や
stb╆やZöldtrágyanövényやlehetやaやvörösやhere╇やfehérやlóhere╇やszöszösやbükköny╇やborsó╇や
lóbab╇やhajdina╇やrozs╇やmézontófű╇やbaltacim╇やdeやmindenやnövény╇やmelyやkönnyenや
vethetőやésやgyorsanやcsírázikや〉mustár╇やaやzab╇やvagyやaやspenót《╆

Aや zöldtrágyanövényekや különbözőや tulajdonságaikbólや adódóan╇や eltérőや helyze-
tekbenやalkalmazhatóakやaやleghatékonyabban╆やEnnekやmegfelelőenやháromやalapve-
tőやtípustやkülönböztetünkやmeg╈や

ゃや ŐsziやのやtarlóやのやmásodやvetésűやzöldtrágyaやAやtermeszteƦやfőnövényやutánやvetikやésや
mégやaやtélやbeálltaやelőƦやbefedikやaやtalajtや〉pl╆やrozs《╆やEzekやaやzöldtrágyanövényekや
télreやvastagやvédőrétegetや jelentenek╇やamelyやzöldやnövényiや tömegetやaやkövet-
kezőやévや tavaszánやmégやaやkövetkezőや fővetésűやnövényや〉pl╆やkáposzta《やelőƦやaや
talajbaやdolgoznak╆やAlkalmazhatóやnemやtélállóやzöldtrágyanövényやisやakárや〉pl╆や
mustár╇やolajretek╇やpohánka《╇やamiやelfagyやaやtélやsoránやésやlehetővéやtesziやaやfőnö-

vényやkoraやtavasziやvetését╆や

ゃや FőnövénykéntやveteƦやzöldtrágyaやNagyやmennyiségűやszervesやanyagotやbiztosí-
tanakやhelybenやaやtalajnak╇やnövelvénやezzelやaやtalajやtermékenységétやésやcsökkent-
veやaやgyomokやelszaporodását╆やAやvetésforgóやrészétやképezhetik╇やpl╆やcsillagfürt╆や
AやfőnövénykéntやveteƦやzöldtrágyánakやazやaやhátránya╇やhogyやarrólやaやterületrőlや
abbanやazやévbenやbevételreやnemやvagyやcsakやaやmásodvetésbőlやszámíthatunk╆

ゃや AláveteƦや zöldtrágyaやAやzöldségtermesztésbenや ezや egyや viszonylagやújやmód-

szer╆やAやzöldtrágyaやnövénytや aや talajbaやvetikやközvetlenülや aや főnövényやmellé╇や
hogyや védjeや aや talajtや ésやmegkösseや aや nitrogéntや aや levegőből╆やAや zöldtrágyaや aや

Magyar MinKségi Komposzt Társaság  
Link: https://goo.gl/gqUiNV

Bálint Gazda  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=txrT8GvIxpQ

Garden Organic  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QMZUvORo9WE 
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sorközökbe╇やvagyやkeresztsorokbaやkerül╇やhaやmárやaやfőnövényやmegerősödöƦ╇や
ígyやaやzöldtrágyanövényやnemやakadályozzaやaやfőnövényやkezdetiやfejlődésétや〉pl╆や
szöszösやbükkönyやzöldtrágyaやaやfőnövényやkáposztaやalá《╆

Ajánlott ilm: 

3.4. Talajtakarás/mulcsozás

AやbiokertészekやaやtermészeƦőlやveszikやaやpéldát╇やoƦやcsakやaやlegrövidebbやideigやfor-
dulhatやelő╇やhogyやaやtalajやfelszíneやközvetlenülやkiやlegyenやtéveやaやnapsugárzásnak╆やAや
természetbenやcsakやakkorやláthatodやaやtalajt╇やhaやbeleásol╇やdeやkinekやlenneやkedveやegyや
réten╇やegyやgyepenやekkorátやrombolni′

Módszertan: Film a zöldtrágyázásról, tanulságok megbeszélése 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pk2EM6oCNRA

ǌ╆やábra╈やMulcsozásやhatásaやaやtalajra
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Aやtalajtakarástやmegvalósíthatodやaやkövetkezőképpen╈

ゃや Aやtakarónövényekやalapvetőenやhasonlóやelvetやkövetnek╇やmintやaやzöldtrágyák╇や
feladatukや aや talajや takarása╆やMaghozásや előƦや aや takarónövénytや levágjákや ésや aや
területenやhagyjákや〉pl╆やspenótやaやparadicsomやelőƦ《╇やvagyやtélenやkifagyやésやúgyや
maradやaやföldön╇やelőkészítiやaやterületetやaやkövetkezőやnövénynek╆やLehetやfőnö-

vénykéntやisやvetni╇やhogyやaやpihenteteƦやtalajやfedeƦségétやbiztosítsa╆やKísérletez-
hetszやaやnövényiやtérállássalやis╇やhogyやmiやazやaやlegkisebbやterület╇やaminやmégやmeg-

felelőenやfejlődikやaやnövény╇やdeやlombjávalやminélやnagyobbやmértékbenやtakarjaやaや
sorközöketや〉pl╆やsűrűnやülteteƦやrépasorok《╆

ゃや Aやmulcsozásやegyやmásikやmódjaやaや talajtakarásnak╇やkiskertekbenやkülönösenや
jólやalkalmazható╆やTipikusやmulcsやaやszalmaやvagyやaやszéna╇やamelyeketやaやsorkö-

zökbeやteríthetsz╆やAやmulcsやlehetやezenやkívülやbármilyenやnövényiやmaradványや
〉levágoƦやfű╇やfalomb《やamelyやaやtalajtやjólやtakarjaやésやsegítやmegvédeniやaやvízvesz-
teségtől╇やaやgyomokatやnemやengediやkibújni╇やésやhaやvannakやgilisztáink╇やnekikや
teríteƦやasztalやaやsorköztakarás╆やAやtalajéletやkiegyensúlyozoƦabbやalaƦa╇やnemや
ériやégetőやsugárzásやaやföldfelszínt╇やnincsやhirtelenやkiszáradás╆や

Aやnövényekやnőhetnekやaやfényben╇やaやbaktériumokやdolgozhatnakやazやárnyék-

ban╆やAやmulcsやkülönösenやhasznosやazやolyanやnövényekやesetén╇やamelyekやhosz-
szabbやtenyészidejűek╇やmagasraやnőnekやésやaやtakarásやnemやzavaróや〉pl╆やparadi-
csom╇やburgonya╇やkáposzta《╆やMesterségesやanyagokや〉pl╆やpapír╇やkarton╇やbiológi-
ailagやlebonthatóやműanyagok《やszinténやalkalmazhatók╆

Homoktalajonや különösenや fontosや
aや gyorsや kiszáradásや elleniや véde-
lem╆やMárやtélやvégénやtakarhatodやaや
területed╇や sや amikorやvetniや szeret-
nél╇やcsakやelhúzodやaやsorやhelyérőlやaや
takarást╇やígyやaやböjtiやszelekやellené-
reやisやnedvesやmagágybaやvethetsz╆や

Hátránya╇や hogyや beköltözhetnekや
aや pockok╇や egerekや is╆や Fiatalや gyü-

mölcsösbenや éppや ezértや nemや isや
ajánloƦや közvetlenülや aや faや törzseや
köréやteríteni╇やmertやtélenやaやrágcsá-
lóknakやkiやsemやkellやbújniukやaやme-
legből╇や haや rágcsálniや támadや ked-

vük╆

ǉǈ╆やkép╈やTalajtakarásや〉UjjやA╆《
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3.5. Egyéb lehetJségek a talaj tápanyagtartalmának 
gazdagítására

AやkőzetlisztekやnemcsakやásványianyagまtartalmukやmiaƦやjelentősek╇やdeやlombtrá-
gyakéntやaやlevélやszövetétやisやerősítik╆やKözvetlenやnövényvédelmiやhatásaやisやvanやaや
lombtrágyának╆やAやzsurlólé╇やaやdolomitporまやvagyやaやzeolitまtartalmúakやerősítikやaや
levélやszövetét╇やígyやaやgombák╇やbaktériumokやnehezebbenやtámadjákやmeg╆や

Aやnövényiや levekやvagyやfőzetekやerjesztésselやkészülnek╆やLeggyakrabbanやcsalánt╇や
zsurlótやhasználunk╇やdeやnagyonやjóやaやpitypang╇やcickafark╇やfeketeやnadálytőやleveleや
is╆やKijuƦatásukやöntözésselやvagyやpermetezésselやtörténik╆や

Aや baktériumkészítményekや talajlakóや baktériumokatや tartalmaznak╇や nitrogén-

gyűjtőket╇や foszforfeltárókatやésやesetlegやcellulózbontókat╆やKijuƦatásukやaや tavasziや
fagyokやutánやajánloƦ╇やhatékonyabbak╇やhaやnedvesやaやtalajやésやvanやbőségesenやszer-
vesanyagまtartalma╆や

Aやmellékletekや közöƦやnagyonや jóや ötleteketや találszや aや növényiや tápoldatokraや aや Ǎ╆や
táblázatában╆やAzやalábbiやlinkenやaやMagyarországonやbiogazdálkodásbanやengedé-
lyezeƦやtápanyagpótlókatやolvashatod╈や

Módszertan: Mulcsozás – ilm és megbeszélése 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E

Módszertan: Mulcsozás SWOT analízis 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OLTe2Ug53Rk

Link: http://viridis.hu/blog/237/518/gyulai-ivan-a-melymul-
csos-gazdalkodasrol

Link: https://goo.gl/y3pFln
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4.1. Hagyományos mXvelési módok

Aやtalajművelésやhagyományosanやkétやalapvetőやlépésbőlやáll╈やmélyművelésből╇やme-
lyetやaやsekélyművelésやkövet╆や

Aや legelterjedtebbや művelésiや módや kiskert-
benやazやősziやásásやaやtéliやfagyokやelőƦ╇やmelyetや
tavasszalやkövetやegyやsekélyやművelésやésやge-
reblyézés╇やhogyやfelkészítseやaやterületetやaやve-
tésreやésやültetésre╆や

Nagyobbやvagyやárutermelőやkertekbenやősz-
szelやfelszántjákやaやterületet╇やésやtavasszalやkö-

vetkezikや aや sekélyművelés╇や amikorや kiszá-
radtやmárや aや talajや annyira╇や hogyやmegや lehetや
kezdeniやaやvetésやvagyやpalántázásやelőkészí-
tését╆や Eztや többnyireや tárcsávalや vagyや fogas-
boronával╇や illetveや rotációsや kapávalや oldjákや
meg╆や

Mélyművelés╈やHagyományosanやásásやvagyや
szántásやősszel╆やSzántaniやlehetやtraktorやvagyや
lóやáltalやvontatoƦやekével╇やamiやátfordítjaやaやta-
lajt╇や vagyisや aや felszínreや hozzaや aや korábbanや
mélyebbenや elhelyezkedőや talajréteget╆や Azや
ásásやésやaやszántásやegyarántやeltüntetiやaやfelszí-
niやgyomokatやまやsegítveやezzelやaやgyomszabá-
lyozástやむやvalamintやdurvaやtalajfelszíntやhagyや
magaや után╆やAや nagyobbや talajrögöketや aや téliや
fagyokや átjárják╇や azokや apróbbや darabokraや
fagynakやszét╇や ígyや lehetővéやválikやaやmárやki-
sebbやrögökやtavasziやelmunkálása╆や

ǉǉ╆やkép╈やMagágyやkialakításaやgereblyévelや 
〉HayesやM╆《

Módszertan: TalajmYvelési módszerek

ǉǊ╆やkép╈やSzántásやekévelや〉StrenchockやL╆《

TalajmXvelési módok4.
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Sekélyművelés╈や Többféleképpen╇や ésや sokféleや eszközzelや végezhető╆や Lényege╇や
hogyやlaza╇やaprómorzsásやtalajtやalakítsunkやki╇やamiやmárやalkalmasやmagágykészítés-
reやvagyやpalántakiültetésre╆やAやhagyományosやkapaやerreやaやcélraやtökéletesenやmeg-

felel╆やAやháromまやvagyやötfogúやkéziやboronátやisやrégótaやhasználják╇やamiやaやdurvaやka-
pálásやeldolgozásáulやszolgál╆やAやtavasziやsekélyművelésreやalkalmasやkapákやszámosや
típusaやfellelhetőやaやpiacon╇やamelyekやközülやérdemesやkiemelniやaやnagyobbやterületekや
kéziやművelésétやlehetővéやtevő╇やkimondoƦanやhatékonyやtolikapát╆やPerszeやaやtolika-
pákやközöƦやisやnagyやaやválaszték╉やaやszélesebbやpengéjűやoszcillálóやtolikapaやtalánやazや
egyikやlegfrappánsabbやmegoldástやkínáljaやaやkéziやsekélyművelésre╆

Rotációsやkapa╈やMotorhajtásúやeszköz╇やamelyやnagyobbやkertekやműveléséreやisやal-
kalmas╆やAやtalajやnagyonやjólやmegmunkálhatóやaやforgóやkapakéseknekやköszönhető-

en╆やVigyáznodやkellやazonban╇やhogyやaやrotakapátやcsakやmértékkelやhasználd╇やmertや
túlやszárazやtalajnálやporosíthatや〉aやporosításやsemmiképpやnemやjó╇やhiszenやelveszítiやaや
talajやaやtalajszerkezetét《╇やilletveやgyakoriやhasználatábólやadódóanやkialakulhatやaやta-
lajやművelőtalpまtömörödése╇やvagyisやaやforgóやkésekやmélységébenやegyやolyanやkemé-
nyebbやrétegやjönやlétre╇やamitやaやgyökerekやnehezebbenやtörnekやát╇やvagyやnemやisやtud-

nakやrajtaやáthatolni╆や

Aや sekélyművelésや idejeや koratavasz╇や vagyや egészや
egyszerűenやazやazやidő╇やamikorやvetésreやvagyやülte-
tésreやkészítünkやelőやegyやterületet╆やMielőƦやnekiáll-
nálや aや talajや megmunkálásának╇や biztosnakや kellや
lennedや abban╇や hogyや aや talajや kellőenや kiszáradtや
márやaやtéliやcsapadékやután╆やHaやmégやtúlやnedves╇やazや
elhamarkodoƦや talajművelésselやaや talajodatやked-

vezőtlenülやösszetömörítedや〉erreやkifejezeƦenやhaj-
lamosや aや löszま╇や vályogまや ésや agyagtalaj《╆や Érdemesや
megvárni╇やhogyやaやtalajやfelszíneやmárやkellőenやszá-
razやlegyen╆やEztやegyやvillávalやkönnyenやleやis tesztel-

heted╇やeljöƦまeやmárやazやidőやaやsekélyművelésre╈やhaや
könnyenやbelemegyやaやföldbe╇やaやfogaiやtiszták╇やmi-
utánやkihúztadやaやtalajbólやésやaやfelszínreやhozoƦやhantokやkönnyenやszétesnek╇やkezd-

hetedやaやmunkát╆や

ǉǋ╉やǉǌ╉やǉǍ╆やkép╈やKéziszerszámokや〉HayesやM╆╉やTirczkaやI╆《

ǉǎ╆やkép╈やRotációsやkapaや〉TirczkaやI╆《
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4.2.  Alternatív mXvelési módok

Habárや aや szántásや ésや azや ásásや évezredekや ótaや alkalmazoƦや ésや hatékonyやművelésiや
mód╇やnéhányanやmegkérdőjelezikやeztやaやgyakorlatot╇やmivelやkésőやősztőlやtavaszigや
aやtalajやfelületeやeróziónakやkiteƦé╇やsebezhetővéやválik╆やSokanやállítjákやaztやis╇やhogyや
aやǊǈやcmまnélやmélyebbやszántásやvagyやásásやaやlegtöbbやesetbenやszükségtelen╇やésやsokや
esetbenやmellőzniやkellene╇やhiszenやakadályozzaやaやtalajéletet╇やmertやaやbiológiailagや
aktívabbやfelszíniやrétegetやaやmélybeやforgatja╇やaholやkevesebbやazやoxigén╆や

AやtalajművelésやalternatívやmódszereiやközöƦやtartjukやszámonやaやmélylazítót╇やvagyや
aやkéziやeszközökやközöƦやazやásóvillát╇やamiやforgatásやnélkülやlazítjaやátやaやtalajt╆

Aやszélesやásóvillaやegyやviszonylagやújやeszköz╇amiやszéles╇やkétnyelűやfémvilla╇やaやfogaiや
ǊǍまǋǈやcmやmélyenやszúrhatókやaやtalajba╆やAやforgatásやhelyeƦやmegemeliやésやlazítjaやaや
talajt╇やlevegőztetiやaやgyökérzónátやésやmérsékliやaやtömörödést╆や

Ahogyやmárやvoltやszóやróla╇やegyreやtöbbやemberやismeriやfelやazやévやnagyやrészébenやtakartや
talajやjótékonyやhatását╆やAやpermakultúraやirányzataやazやelérendőやcélokやközöƦやtartjaや
számonやaやtalajművelésやminimalizálását╆やDióhéjbanやbemutatunkやkétやolyanやalter-
natívやmódszert╇やmelyやsegítやaやminimálisraやcsökkenteniやaやtalajfelszínやbolygatását╆や

Ásás nélküli / minimálmXvelés

Célja╇やhogyやaやtalajやfelsőやrétegétやésやbenneやazやéletetやneやzavarjaやmegやforgatás╆やAzや
évやnagyやrészébenやaやtalajやtakartやvalamilyenやélőやvagyやelhaltやmulcsozóやanyaggal╇やaや
vetésやvagyやültetésやpedigやközvetlenülやaやmulcsbaやtörténik╇やaholやcsakやegyやbarázdátや
nyitunk╇やhogyやaやmagやközvetlenülやaやtalajbaやkerüljönや〉neやaやmulcsやfelszínére‶《╆やEzや
aやmódszerやjótékonyanやvédiやaやtalajtやésやegybenやgátoljaやaやgyomokやnövekedésétやisや
むやfeltéve╇やhogyやaやmulcsやlegalábbやǊǍまǋǈやcmやvastagやszalma╆やAやmulcsやalaƦやaやtalajfel-
színやmikrobiálisやéleteやzavartalanulやfolyhat╇やhasonlóanやazやerdei╇やlombbalやtakartや
talajokやéleƦevékenységéhez╆や

ǉǏ╆やkép╈やAやszélesやásóvillaやhasználataや〉HayesやM╆《

Link:https://www.youtube.com/watch?v=vg2p5ozjm38
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Vanやazonbanやhátrányaや is╆やElégや sokや időtやésやenergiát╇や sőtやpénztや isや igényelhetやaや
mulcsやszéƦerítéseやvagyやösszegyűjtéseや〉bárやgeotextil╇やlebomlóやmesterségesやanyagや
isやhasználható《╆やAやmulcsやanyagátólやfüggőenやaやtakartやtalajやnehezebbenやmelegszikや
felやtavasszal╇やésやesősebbやvidékekenやilletveやelhanyagoltabbやterületekやszomszéd-

ságábanやaやmeztelenやcsigákやkomolyやkárokatやokozhatnak╆や

Állandó ágyás / magaságyás

Azやállandóやágyásやésやaやmagaságyásやkialakításávalやésやhasználatávalやszinténやelke-
rülhetőやaやtalajやmélyebbやrétegeinekやaやbolygatása╆や

Állandóやágyás╆やAhogyやaやneveやisやmutatja╇やugyanazonやaやhelyenやmaradやévrőlやévre╆や
Mivelやaやszélétやnemやtartjaやsemmi╇やidővelやaやtalajやkicsúszikやazやágyásokやközöƦiやútra╇や
ezértやǋまǌやéventeやújraやkellやépíteni╇やvagyisやvisszahúzniやaやföldetやむやdeやezやnemやolyanや
nagyやmunka╆やHaやazやállandóやágyásやjólやvanやkezelve╇やakkorやaやtalajやmélyebbやrétegeiや
isやlazákやlesznekやidővel╇やamiやsegítiやaやgyökérfejlődést╇やaやtalajlakóやélőlényekやelsza-
porodását╆やAやkomposztotやisやelégやaやtetejéreやteríteni╇やvagyやlegfeljebbやnagyonやseké-
lyenやbedolgozni╇やaやgilisztákやésやaやtöbbiやtalajlakóやmajdやúgyisやbehúzzákやésやbekeve-
rikやaやtalajba╆や

Link (angol nyelvY): https://www.youtube.com/watch?v=-
HATC3rG6NbQ

Link: https://www.youtube.com/watch?v=01hqmFgyVYw

Ǎ╆やábra╈やÁllandóやágyás
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Magasやágyás╆やSokやszempontbólやhasonlóakやazやelőnyeiやazやállandóやágyáshoz╆やAny-

nyiやaやkülönbség╇やhogyやaやmagasやágyásやaやtalajやszintjeやfeleƦやvan╇やegyやkeretben╇やamiや
lehetやfából╇やkőből╇やtéglából╇やvagyやbármiやmásból╇やamiやmegtartjaやaやtalajt╆

AzやállandóやágyásやelőnyeiやmelleƦやaやmagasやágyásban╈

ゃや jobbやaやvízelvezetés╇
ゃや tavasszalやgyorsabbanやfelmelegszik╇
ゃや könnyenや kezelhető╇や főlegや gyerekeknek╇や kerekesまszékeseknek╇や idősebbek-

nek╇やvagyやbármiやmásやokbólやakadályozoƦやembereknek╆

Egyértelműやhátrányaやaやmagasやágyásoknak╇やhogyやmegやkellやépíteni╆やEzértやinkábbや
csakやkisebbやkertészetekbenやhasználatosak╇やvagyやcsakやaやkertやegyやrészében╇やeset-
legやspeciálisやhelyzetekbenやolyanやemberekやszámára╇やakikやmásやmódonやnemやtud-

nánakやkertészkedni╆や

Ǐ╆やábra╈やKönnyenやkezelhetőやmagasやágyás

ǉǐ╆やkép╈やAlacsonyやemeltやágyásokや〉SzélやSz╆《

ǎ╆やábra╈やMagasやágyás
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TermesztJberendezések 5.
KözépまEurópábanや aや tenyészidőszakや márciusや közepétőlや novemberや közepéigや
tart╆やSokféleやmódszerやalakultやkiやaやtéliやhónapokやhidegénekやátvészeléséreやésやaやte-
nyészidőszakや meghosszabbítására╆や Fátyolfólia╇や alacsonyや vagyや magas╇や fűtöƦや
vagyやfűtetlenやfólia╇やhidegágyak╇やmelegágyakやむやzöldségfajtólやésやpénztárcátólやfüg-

gőenや többféleやváltozatやválasztható╇やhogyやminélや jobbanやkiや legyenやhasználvaやaや
terület╇やminélやtöbbやterméshezやjussonやaやkertész╆や

A termesztK-berendezésekrKl és használatukról a Gyakorlati kézi-
könyv önálló biokertészet beindításához-ECOVOC 4. fejezetében, a 
63-70. oldalon olvashatsz bKvebben. 

ǉǑ╉やǊǈ╉やǊǉ╆やkép╈やTermesztőberendezésekや〉StrenchockやL╆《
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6.1. A veteményeskert tervezése

ÉlelmeinkやközöƦやaやzöldségfélékやaやlegváltozatosabbやízűek╇やszínűek╇やstruktúrájú-

ak╆や Nélkülözhetetlenや vitaminokatや ésや nyomelemeketや taralmaznak╇や ésや nagyonや
sokféleやfajやlétezik╇やcsakやEurópábanやtöbbやmintやkétszázféleやfajやismert╆やAやkövetke-
zőkbenや összefoglaljukや aや legelterjedtebbや zöldségekや legfontosabbや termesztésiや
tudnivalóitや〉szaporításiやmód╇やsorまやésやtőtávolságok╇やstb《╆やAやlehetőségekやeƦőlやjóvalや
nagyobbak╇やésやhaやösszegyűjtöƦélやelegendőやtapasztatalatotやazやismertebbekやterm-

esztéséről╇やérdekesやésやérdemesやkísérletezniやaやkevésbéやelterjedtやfajokkalやis╆や

Tervezésnél╇やaやnövényekやelhelyezésénélやveddやƋgyelembeやaやfényviszonyokatやésや
aやvízvételiやlehetőséget╆やAやvetésforgóやbárやtöbbやévreやszólやésやelvilegやmárやelkészítet-
ted╇やdeやmindenやévやelejénやjavasoltやátgondolnodやazやeddigiやtapasztalataid╇やazやadoƦや
éviやszükségleteidやalapján╆

Azやágyakやvagyやsorokやkijelölésénélやisやérdemesやtöbbやszempontotやmérlegelned╈

Ágyások, vagy hosszú sorok?

Szóやvoltやaやmagasやágyásやésやazやállandóやágyásやelőnyeiről╇やmégsemやsokkalやtalálkoz-
hatunkやaやkertekben╆やElterjedtebbやmásikやkétやlehetőségやaやkertやalapjainakやkialakí-
tására╈やágyásokやvagyやfolyamatosやsorok╇やelkülöníteƦやutakやnélkül╆やAやǊ╆やtáblázatや
összehasonlítjaやaやkétやtechnikát╆

Folyamatosやsorok Ágyások

まやaやminimálisraやcsökkenteƦや
útkialakítássalやjobbanやkihasználjaやaや
rendelkezésreやállóやterületet

まやazやágyásokやszélességeやvariálható╇や
utakやválasztjákやelやőket

まやaやsorokatやgyorsanやkiやlehetやjelölni╇やhaや
nemやkellやúƦalやisやbajlódni

まやágyásonやbelülやaやsorokや
keskenyebbekやlehetnek╇やaやművelésや
nagyやrészeやtörténhetやazやútról╇や
minimalizálhatóやaやtaposás

まやazやágyásokやkijelöléseやidőigényes╇や
deやígyやlegalábbやmindigやegyértelműや
lesz╇やholやaやnövényやésやholやazやemberや
helyeや

Módszertan: Zöldség multi-kulti

A vetéstJl a betakarításig6.

Ǌ╆やtáblázat╈やÁgyásokやésやfolyamatosやsorokやösszehasonlításaや
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Inkábbや ágyásokatや alakítsや ki╇や haや többや
emerrelやdolgozolやegyüƦ╇やígyやegyértelmű╇や
holやlehetやközlekedni╆やNagyobbやterülete-
ken╇やaholやtraktorやisやmegfordulやaやkertben╇や
duplaszélességűや útraや vanや szükség╇や for-
dulókkalやvagyやkétやkijáraƦal╆ 

AzやágyásokやkijelölésétやegyやjólやkifeszíteƦや
kötéllelや végezd╇や amelynekや nyománや ka-
pávalやkönnyűやbarázdátやhúzunkやaやtalajba╆や
Haやteljesやkertetやakarsz╇やtávolítsukやelやelő-

szörやaやföldetや〉ǉǍまǊǈやcentiméternyiやtalajt《や
azやutaknakやkijelöltや részekről╇や ésやdobdやaや
szomszédosやágyásokra╆やAzやutaknakやǍまǉǈや
centiméterrelやalacsonyabbanやkellやfeküd-

niükやazやágyásoknál╆

Faj- és fajtaválasztás

Aやsikeresやbiokertészkedésやmásikやkulcsa╇やhogyやolyanやnövényekkelやdolgozzunk╇や
amelyekやazやadoƦやkörülményekやközöƦや jólやérzikやmagukat╇やésや lehetőségやszerintや
kevésbéやfogékonyakやbetegségekre╆や

Magyarországonやzöldségnövényekやszempontjábólやnincsやtúlやnagyやkülönbségやazや
országやkülönbözőやterületeinekやadoƦságaiやközöƦ╇やdeやaやhelyiやhagyományok╇やszó-

beszéd╇やévszázadokやtapasztalataiやmégisやsegíthetnekやabban╇やmelyやzöldségfélékreや
helyezdやaやhangsúlyt╆やHaやpiacraやtermelsz╇やƋgyeldやaやfogyasztóiやszokásokatやis╇やdeや
receptekkel╇やkóstolókkalやazやismeretlenやfajokatやisやmegやlehetやszereƦetniや〉pl╆やmán-

goldlevél《╆

Egyまegyや zöldségféleや igenや változatosやmegjelenésűや lehet╆や Sokféleや fajtávalや talál-
kozhatsz╇やamelyekやkülönbözhetnekやkülalakraやis╇やegyesやfajtákやtűrhetikやjobbanやaや
meleget╇やaやhideget╇やaやszárazságot╇やvagyやellenállókや lehetnekやbizonyosやbetegsé-
gekkelやszemben╆や

AzやegyesやvidékekenやévszázadokやalaƦやkialakultakやazやadoƦやkörülményekやközöƦや
legjobbanやtermőやváltozatok╇やezekやaやtájfajták╇やmelyekやazやadoƦやtalajon╇やéghajlatonや
jólやteremnek╇やdeやlehet╇やhogyやǉǈǈやkmまrelやodébbやmárやnem╆やHaやmindenやévbenやaやleg-

szebbenやfejlődőやnövényekrőlやszedszやmagot╇やǋまǌやévやutánやmárやlátszikやaやkülönbségや
aやboltiやmagbólやveteƦやnövényhezやképest╆やÉrdemesやpróbálkozni‶

Javasoltやtöbbやfajtaやtermesztéseやisやegyまegyやfajból╇やmertやnemやlehetやtudni╇やazやadoƦや
évやmilyenやidőjárásiやmeglepetésekkelやszolgál╆やHaやazやegyikやfajtaやérzékenyebbenやisや
reagál╇やlesz╇やamelyikやéppやnagyonやjólやérziやmagátやésやbőségesenやterem╆

ǊǊ╆やkép╈やSíkやágyásokや〉StrenchockやL╆《

Módszertan: Ágyba vagy sorba? 
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Vannakやfajtatípusok╇やamiketやaやbiokertészekやlehetőségやszerintやkerülnek╆やEzekやaや
vetőmagtasakokonやFǉまgyelや jelzeƦやhibridfajták╇やaやvetőmagmegőrzésnélやbőveb-

benやleszやrólukやszó╆や

Génmanipuláltやfajtákatやtilosやaやbiogazdáknakやhasználni╇やmivelやezekやhatásaやaやter-
mészetreやésやazやemberiやszervezetreやkiszámíthatatlan╆

A sokféleség megvalósítása

Aやtermészetbenや╅összevisszaをやnőやaやsokféleやnövény╇やdeやezやlényegébenやegyやsoke-
zerévesやrendrőlやárulkodik╆やAやnövényvédelemやgyakorlatilagやabbólやáll╇やhogyやmin-

denやhívatlanやélőlénytやmegpróbálunkやaやkertünkbőlやelűzni╇やlegyenやazやegyやmásikや
növény╇やbaktériumやvagyやakárやegyやvakond╆やAzやúgynevezeƦやhaszontalanやélőlé-
nyeknekやisやszámtalanやhasznukやvanやpedig╈やazやillóolajosやnövényekやpéldáulやilla-
tukkalや╅elbújtatjákをやzöldségeinketやaやkártevőkやelől╉やaやsárgaやszínűやvirágokやvonz-
zákやaや levéltetvekやellenségeit╇やaや fürkészeket╇やzengőlegyeket╉やaやvirágzóや füvekやaや
ragadozóatkákやszaporodásáhozやszükségesek╆やAやbüdöskeやelriasztjaやaやtalajbólやaや
fonalférgeket╇やezzelやvédikやaやsárgarépát╇やuborkát╇やparadicsomot╉やaやbazsalikomraや
szívesenやrepülnekやaやméhek╇やésやútközbenやbeporozzákやazやuborkátやis╆やBazsalikom╇や
kapor╇やborsikafű╇やborágó╇やsarkantyúka╇やbüdöske╇やkörömvirág╇やegyまegyやhagyma╇や
zellerやsokatやsegítやaやnövényvédelemben╆

Ǌǋ╆やkép╈やTájfajtákや〉PakotやM╆《や

Módszertan: Faj, fajta, tájfajta

Ǐ╆やábra╈やNövénytársításや



33

Vannakやfajtatípusok╇やamiketやaやbiokertészekやlehetőségやszerintやkerülnek╆やEzekやaや
vetőmagtasakokonやFǉまgyelや jelzeƦやhibridfajták╇やaやvetőmagmegőrzésnélやbőveb
benやleszやrólukやszó╆や

Génmanipuláltやfajtákatやtilosやaやbiogazdáknakやhasználni╇やmivelやezekやhatásaやaやter
mészetreやésやazやemberiやszervezetreやkiszámíthatatlan╆

Aやtermészetbenや╅összevisszaをやnőやaやsokféleやnövény╇やdeやezやlényegébenやegyやsoke
zerévesやrendrőlやárulkodik╆やAやnövényvédelemやgyakorlatilagやabbólやáll╇やhogyやmin
denやhívatlanやélőlénytやmegpróbálunkやaやkertünkbőlやelűzni╇やlegyenやazやegyやmásikや
növény╇やbaktériumやvagyやakárやegyやvakond╆やAzやúgynevezeƦやhaszontalanやélőlé
nyeknekやisやszámtalanやhasznukやvanやpedig╈やazやillóolajosやnövényekやpéldáulやilla
tukkalや╅elbújtatjákをやzöldségeinketやaやkártevőkやelől╉やaやsárgaやszínűやvirágokやvonz
zákやaや levéltetvekやellenségeit╇やaや fürkészeket╇やzengőlegyeket╉やaやvirágzóや füvekやaや
ragadozóatkákやszaporodásáhozやszükségesek╆やAやbüdöskeやelriasztjaやaやtalajbólやaや
fonalférgeket╇やezzelやvédikやaやsárgarépát╇やuborkát╇やparadicsomot╉やaやbazsalikomraや
szívesenやrepülnekやaやméhek╇やésやútközbenやbeporozzákやazやuborkátやis╆やBazsalikom╇や
kapor╇やborsikafű╇やborágó╇やsarkantyúka╇やbüdöske╇やkörömvirág╇やegyまegyやhagyma╇や
zellerやsokatやsegítやaやnövényvédelemben╆

Ǌǋ╆やkép╈やTájfajtákや〉PakotやM╆《や

Módszertan: Faj, fajta, tájfajta

Ǐ╆やábra╈やNövénytársításや

Kevesenやgondoltákやmégやvégig╇やhogyやaやcsírázóやgyomokやtömegeやnövekedésiやhor-
montやbocsátやki╇やeƦőlやaやmiやnövénykéinkやkeléseやésやkezdetiやfejlődéseやisやjobbやlesz╆や
Ezやnemやaztやjelenti╇やhogyやhagyjukやgyommagokkalやellepniやaやkertet‶やDeやmintやmin-

dennek╇やaやgyomosodásnakやisやkétやoldalaやvan╆

Vannakやnövényekやmelyekやegymásやmelléやültetveやgyorsabban╇やegészségesebbenや
fejlődnek╇やésやvannak╇やamelyekやegymásやmelléやkerülveやgátoljákやegymásやfejlődé-
sét╆やKönnyenやmegjegyezhetőやalapszabály╈や telepítsdやazokatやaやnövényeketやegy-

másやmellé╇やamelyekやaやkonyhábanやisやmegférnekやegyüƦやaやfazékban╇やmintやpl╆やubor-
kaやaやkaporやmelleƦ╇やkáposztaやaやcsomborral╇やparadicsomやaやbazsalikommal╇やbabやaや
kakukkfűvel╆

Aや sokféleségやmegvalósíthatóやúgyや is╇やhogyやegyまegyや tőやgyógynövényt╇やdísznö-

vénytやültetszやazやágyásokやszélére╇やvagyやaやsorba╆やÉrdemesやévelőやgyógynövények-

kelやkörbeültetniやaやkertet╆やNagyobbやterületekenやǋまǎやsornyiやszélesやsávokatやisやültet-
hetszやgyógynövényekből╆

A növénytársítás haszna, célja többféle lehet:

•	 Ízfokozás╈やnémelyやnövényやjavítjaやaやfőやnövényやízét╆
•	 Termésnövelés╈やTöbbféleやnövényやegyやcsoportbanやnagyobbやterméstやhoz╆
•	 EgyüƦműködés╈やegyikやnövényやaやmásiknakやtámaszaやvagyやtalajtakarójaや〉pl╆やaや

háromやnővér《╆
•	 Nitrogéngyűjtés╈や Pillangósや növényや gyökerénや keresztülや légköriや nitrogéntや

hozやaやtalajba╇やamitやaやtársnövényやisやhasználや〉búzaまvöröshere《╆
•	 Növényvédelem╈やkiválasztoƦやanyagaivalやvisszafogjaやaやrovarokat╇やtalajférge-

ket╇やgyomot╇やgombásodást╆
•	 Ragadozóやrovarokやvonzása╆

Módszertan:  A sokféleség gyönyörködet 
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Éves kertterv

AやkerƦervやalapjátやaやvetésforgóやbiztosítjaやévrőlやévre╇やdeやazやegyesやterületekやbeosz-
tásaやváltozhatやaやtapasztalatok╇やszükségletekやszerint╆やÉrdemesやágyásrólやágyásra╇や
illetveやsorrólやsorraやmegtervezniやpontosan╇やhogyやmitやisやfogszやvetni╇やültetniやaやkö-

vetkezőやévben╆やAやtervezésやaやtéliやhónapokやmunkája╇やamikorやaやkertbenやnyugalomや
van╆やAやjólやátgondoltやvetésiやtervvelやsokやidőtやtakarítaszやmegやésやaやkésőbbiekbenやisや
sokatやsegít╆やEgyやjóやtervvelやaやkezedbenやjobbanやkoncentrálhatszやmajdやaやtermesz-
tésreやésやbármikorやelővehetedやazやévやsorán╆や

6.2. A növények szaporítása

Aやzöldségnövényeketやlehetやközvetlenülやaやvéglegesやhelyükreやvetni╇やvagyやlehetや
nevelniやbelőlükやvédeƦやkörülményekやközöƦやpalántát╆やIlyenkorやaやmárやǌまǍやlomble-
velesやnövénytやültetedやaやvéglegesやhelyére╆やPalántanevelésselやhamarabbやjuthatszや
terméshez╇やmintやaやhelybeveteƦやnövényekkel╆

Aやlegtöbbやnövényやmindkétやmódonやszaporítható╆やKizárólagやaやhelyrevetésやaやjel-
lemzőやaやgyökérzöldségekや〉kivéveやzeller《╇やpillangósokやesetében╆やAやhagymafélék-

nélやaやmagvetésやisやlehetséges╇やdeやjellemzőbbやaやdughagymaやültetéseや〉ezやfelfoghatóや
speciálisやpalántának《╆

Vetés elJtti talajelJkészítés

Aや jóやvetőágyや jellemzőiや aや következők╈や aprómorzsásや szerkezet╇や ülepedeƦやvagyや
aやmagágyやmélységébenやtömöríteƦやtalaj╇やsimaやtalajfelszín╇やgyomnövénymentesや
terület╆

A homoktalajやkönnyenやáteresztiやaやvizet╇やnemやjellemző╇やhogyやakárやapróやtalajmor-
zsákatやisやláthatnánk╇やmindenやegyesやhomokszemやkülönや╅életetやélを╆やGyorsanやát-
eresztiやaやvizetやむやvagyisやhamarやkiszárad╇やésやgyorsanやkimosódikやaや tápanyagや is╇や
viszontやgyorsanやfelmelegszik╆や

Módszertan: Éves kertterv 

Módszertan: Faj, fajta, tájfajta

Módszertan:  Vesselek vagy ültesselek?

Módszertan: Miért társítjuk a növényeket?
Módszertan: Mennyire találom meg a jó szomszédomat?
Módszertan:  Az én kertem

Link (magyar): http://organikuskert.hu/2011/03/09/jo-tarsasag-
ban-jo-a-termes/
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A kötöƦebbやtalajやnehezebbenやművelhető╈やszárazonやkemény╇やvizesenやragad╆やGya-
korlatotや igényelや eltalálni╇やmikorや lehetやvetni╇や kapálni╆やNedvesや állapotbanや csakや
szükségやeseténやszabadやrámenni╇やmertやnagyonやösszekeményedik╆やLassabbanやme-
legszikやésやlassabbanやisやszáradやki╆やAzやaprómorzsásやmagágyやiƦやnyerやjelentőséget╇や
különbenやaやkisやcsíranövénykeやnemやtudjaやáƦörniやaやnagy╇やkeményやrögöket╆やAzや
ősziやtalajművelésやnagyonやfontosやaやkötöƦやföldやesetében╇やhogyやaやtéliやcsapadékbólや
minélやtöbbetやbeやtudjonやfogadni╇やésやaやfagyやminélやtöbbetやtudjonやsegíteniやaやnagyや
rögökやaprózásában╆やEzértやjavasoltやősszelやfelásni╇やhogyやminélやtöbbやcsapadékotやbeや
tudjonやfogadni╇やésやtavasszalやkoránやgereblyézni╇やhogyやaやpárologtatóやfelületやminélや
kisebbやlegyen╆

Magágykészítés

Haや aや talajelőkészítésやmegvolt╇や következikや aや vetésや vagyや palántázásや előƦiやma-
gágykészítés╆やEzやgyakranやgereblyézéstやjelent╇やhogyやaやtalajfelszínやsima╇やkönnyenや
átjárhatóやésやlazaやlegyen╉やaやsorokやkönnyenやkijelölhetőkやlegyenek╉やsやaやmagok╇やpa-
lántákやjóやfeltételekkelやindulhassanakやfejlődésnek╆やAやgyomosodásやcsökkentéséreや
hasznosやtechnikaやaや╅hamisやmagágyをやkészítése╆やEzやaztやjelenti╇やhogyやelkészítedやaや
magágyat╇やdeやcsakやkétまháromやhétやmúlvaやvetszやvagyやültetszやbele╇やaddigやaやkikelőや
gyomokatやkapálodやkiや csak╆やAや felszíniやgyommagokや ígyやkicsíráznak╇や sやhaやnemや
keveredやmegやnagyonやaやtalajt╇やaやkésőbbiekbenやkevesebbやgondodやleszやvelük╆や

Magvetés

Helybevetésnélやvethetünkやsorbaや〉gyökérzöldségek╇やsaláta╇やstb╆《やvagyやfészekbe╆や
Utóbbiやesetbenやesetlegやmégやtehetszやtrágyátやisやaやvetőmagやaláや〉nemやközvetlenül‶《╆や
Aやkabakosokat╇や csemegekukoricát╇や egyesやhelyekenやaやborsótや ésやbabotや szoktákや
fészekbeやvetni╆や

Aやnövényekや egyenletesや keléséhezや kellや aや jólや előkészíteƦやmagágy╇や aやmegfelelőや
hőmérsékletやésやnedvességtartalom╆やVanやnéhányやdolog╇やamivelやsegíthetedやkelést╆

Azやaprómagvakやegyenletesやvetésétやむやhogyやaやkelésやneやlegyenやolyanやsűrű╇やsやkeve-
sebbetやkelljenやegyelniやむやkülönféleやanyagokやhozzákeverésévelやsegítetheted╆や Jólや
beváltやkeverőanyagやaやfűrészpor╇やaやnemやcsírázóképesやvetőmagokやvagyやaやhomok╆

Aやhónaposやretekやházikerti╇やhideghajtásakorやaやmagvakatやtélenやún╆やkalappapír-
raや 〉selyempapír《や felragaszthatodや 〉csirizzel‶《や aやmegfelelőや sorまや ésや tőtávolságra╇や
majdやaやvetésや idejénやezeketやaや lapokatやaや talajraや terítedやésやbetakarodやmagtakaróや
földdel╆やDrágábbやmagokやesetébenやpalántanevelésnélやisやalkalmazhatod╆やAやmun-

kaszegényや téliや időszakbanや előredolgozvaや tavasszalやmeggyorsíthatodや aや vetésiや
munkákat╆

Aやkelesztőやöntözésやszabadföldönやnagyonやmeggondolandó╆やHaやelkezded╇やkelé-
sigやmárやnemやengedhetedやkiszáradniやaやterületet╇やhogyやaやcsírázóやmagやkiやneやszá-
radjonやésやaやtalajやfelszíneやseやlegyenやkemény╇やcserepes╆

Módszertan: Kézi magágykészítés: kemény ágy és puha paplan 
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Vannakやnehezebben╇やelhúzódóanやcsírázóやnövények╇やleghíresebbやközülükやaやpet-
rezselyem╇やmagjaやakárやǋまǌやhétigやisやelやtudやfeküdniやaやföldben╆やHaやoktóberbenやve-
ted╇やtavasszalやkorábban╇やegyenletesebbenやkelhet╆やAやmásikやaやzeller╇やemiaƦやterjedtや
elやesetébenやaやtápkockásやpalántanevelés╆

AやnapjainkbanやelterjedtやvegyszeresやcsávázástやhelyeƦesítiやaやnövekedésserkentőや
ésやfertőtlenítőやgyógynövényesやfürdőや〉lásd╆やaやmellékletやǑ╆やszámúやtáblázatábanやaや
magやcsíráztatásaやnövényiやlevekやalkalmazásával《╆や

Palántanevelés

Elsősorbanやmelegigényesや növényeknélや 〉burgonyafélék╇や kabakosok《╇や deや aや ká-
posztaféléknélやisやaやpalántávalやvalóやszaporításやterjedtやel╇やígyやkorábbanやszedhetedや
leやazやelsőやterméseket╆や

Palántaneveléshezやfűthető╇やvilágosやhelyiségやvagyやtermesztőberendezésや〉pl╆やfóli-
asátor《やszükséges╆やAやmagvetéstやjóやminőségűやpalántaföldbeやérdemesやelvégezni╇や
amiやtápanyagdús╇や laza╇やdeやvíztartóképességeや jóや 〉régenやazやakácföldetやhasznál-
ták《╆やAやmagvetéseketやrendszeresenやöntözniやkell╆やKelesztőやöntözésやcsakやkisやin-

tenzitásúやszórófejekkelやésやkisやvízadagokkalや〉Ǎむǉǈやmm《やvégezhető╇やƋgyelveやarra╇や
hogyやaやtalajやaやkelésigやneやszáradjonやki╆

EgyやpalántaやlehetやszabadgyökerűやvagyやtápkockásやaƦólやfüggően╇やhogyやkiültetés-
korやgyökereやfölddelやegyüƦやvagyやanélkülやkerülやaやtalajba╆や

TXzdelés

Aや palántanevelésや zárt╇や védeƦや tér-
benやtörténik╆やFeltételeやaやminélやtöbbや
fény╇や ésや aや megfelelőや hőmérsékletや
〉ǉǊまǉǎや┱C╇やfajtólやfüggően《╆やAやhelyta-
karékosságや miaƦや kialakultや azや aや
gyakorlat╇や hogyや aやmagokatや kisebbや
tálcákba╇や sűrűbbenや vetik╇や majdや aや
kelésやután╇やǊまǋやlomblevelesやállapot-
banや áƦűzdelikや tápkockába╇や vagyや
egyやnagyobbやrekeszbe╆やÍgyやazやelsőや
Ǌまǋやhétbenやkisebbやterületenやkellやrá-
jukやfűteni╆やEzやelsősorbanやpaprikaま╇や
tojásgyümölcsまや ésや paradicsompa-
lántákやnevelésekorやjellemző╆や

Módszertan: Palántanevelés

Módszertan:  A palánták ápolási munkálatai

Ǌǌ╆やkép╈やTűzdelésや〉HayesやM╆《
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Tápkockás palánták

Aやtökfélékや〉kabakosok《やnemやjólやtűrik╇やhaやmegszakadやaやgyökerük╇やezértやazやubor-
kát╇やcukkinit╇やdinnyéketやneやszaporítóládábaやvesd╇やhanemやazonnalやtápkockába╇や
cserépbeやvagyやpohárba╆やÉppやezértやezeketやaやpalántákatやsoseやtűzdeld╇やésやkiültetniや
isやcsakやaや╅földlabdávalをやegyüƦやérdemes╆や

Azやegyesやzöldségnövényekやvetésiやideje╇やszaporításiやmódjaやésやazやajánloƦやsorまやésや
tőtávolságやaやmellékletやǌ╆やszámúやtáblázatábanやlátható╆

6.3. Vízhasználat, öntözés

Kelés╇やpalántázásやutánやaやkövetkezőやmunkákやadódhatnak╈や

ゃや öntözés╇やtápoldatozás
ゃや egyébやnövényápolásiやmunkákや〉Ƌtotechnikaiやeljárások╈やkarózás╇やkötözés╇や

kacsozás╇やhalványítás╇やstb╆《
ゃや növényvédelem
ゃや gyomszabályozás

Éghajlatunkonや aや biztonságosや termesztéshezや öntözésselや kellや kiegészítenedや aや
nyáriや csapadékot╆やAやmulcsozásや ésやmégやnéhányや termesztéstechnikaiや fogásや se-
gíthetやaやvíztakarékosságban╇やdeやaやjóやminőségűやésやelegendőやmennyiségűやtermésや
érdekébenやelやkellやkerülnöd╇やhogyやaやnövénytやvízhiánybólやfakadóやstresszやérje╆や

Aや legegyszerűbbやmódszer╇やhaやkannákbanやhordodやaやvizet╆やSzázやnégyzetméterや
feleƦやezやazonbanやmárやelégやidőigényes╇やegyやöntözőcsőやmárやnagyやsegítség╇やpl╆やaや
frissenやülteteƦやpalántákやbeöntözésénél╆やAやǊまǋǈǈやnégyzetméternélやnagyobbやterü-

letekenやvalamilyenやöntözésiやrendszertやkellやkialakítani╇やezやlehetやcsepegtető╇やszó-

rófejesや vagyやmikroszórófejes╆やAや csepegtetőや öntözésselや használszや legkevesebbや
vizet╇やdeやebbenやazやesetbenやaやgyökérzetや ésやaや talajéletや isや csakやazやátnedvesedeƦや
részreやkoncentrálódik╆やAzやeldobhatóやszalagokやsokやszemetetやtermelnek╇やérdemesや
aやdrágább╇やdeやévekigやhasználhatóやcsövetやmegvenni╆やAやcsepegtetőnélやfontosやaやvízや
minősége╇やszükségやeseténやszűrőketやkellやbeépíteniやaやrendszerbe╆やAzやesőztetőやön-

tözésnélやaやmikroszórófejesやjobbやaやvíztakarékosságやszempontjából╇やaやtalajfelszíntや
semやveriやleやannyira╇やviszontやaやkialakításaやésやüzemeltetéseやtöbbやodaƋgyeléstやésや
munkátやigényel╇やésやszűrőkreやiƦやisやszükségやlehet╆ややややや

Lehetőségeidやszerintや törekedjやaやvíztakarékosságra╆やAzやöntözésや inkábbやritkáb-

banやtörténjenやnagyobbやadagokkal╇やhogyやaやnövényやgyökereやminélやmélyebbreやnő-

jön╇やezáltalやkevésbéやlegyenやérzékenyやaやfelsőやnéhányやcentiméterやkiszáradására╆や
Gyakori╇やkisadagúやöntözésselやfőlegやaやkötöƦやtalajokやtömörödnek╇やlevegőtlennéや
válnak╇やaやhomoktalajokやpedigやnéhányやóraやalaƦやúgyやkiszáradnak╇やminthaやsohaや
nemやisやkaptakやvolnaやvizet╆

Az öntözésrKl bKvebben a Gyakorlati kézikönyv önálló 
biokertészet beindításához-ECOVOC. 4. fejezetének 70-
81. oldalán olvashatsz. 
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Reggel vagy este?

Aやnappaliやmelegbenやfelhevültやnövényeketやjobb╇やhaやnemやöntözöd╆やHőségnapo-

konやmégやesteやhétkorやisやlehetやforróやaやtalaj╇やaやnövénynekやaやtizenfokosやvízzelやlocso-

lásやnagyobbやsokkや lehet╇やmintやaやmelegやmaga╆やHaやesteや locsolsz╇やaやbetegségekreや
érzékenyやnövényekや〉paradicsom╇やuborka╇やburgonya╇やszamóca《やgombáiやésやbakté-
riumaiやazやéjszakaiやpárábanやkönnyebbenやszaporodnak╆やReggelreやaやfelhevültやnö-

vényekやlehűlnek╇やaやközeliやnappaliやfelmelegedésやpedigやnemやengediやaやpárásやmik-

roklímaやkialakulásátやむやhaやilyenkorやöntözöl╇やsegítedやaやnövényvédelmetやis╆や

25. kép╈やMikroöntözésや〉HayesやM╆《

6.4. Egyéb növényápolási munkák

Egyesやzöldségekやnövekedéseやsoránやszükségesséやválhatやextraやmunkákやelvégzése╈や

Fagyvédelem╈やkoratavasziやvetésűやnövényeknélやvagyやaやmájusiやfagyokやidejénやvé-
dekezhetsz╈

むやtakarással╈やfátyolfóliával╇やamiやakkorやigazánやhatékony╇やhaやelőƦeやbeöntözödやaや
területet╇やésやaやpáraやbeやtudやfagyniやaやfóliaや╅réseibeを╆や

むやfagyやelleni öntözéssel╈やaやbeöntözöƦやtalajやaやnapsütésやhatásáraやfölmelegszik╇や
többや hőtや tárol╇や amelynekや éjszakaiや kisugárzásávalや mérsékliや aや levegőや talajや

Módszertan: Locsolás és öntözés
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mentiやrétegénekやlehűlését╆やIlyenkorやaやkiszáradtやfelsőやtalajrétegやátnedvesítéseや
aやcél╇やamitやǐむǉǈやmmやvízadaggalやérhetszやel╆やHaやaやvízやráfagyやaやnövényre╇やakkorや
isや védiや aや vékonyや jégpáncélや ésや fagyáskorや leadoƦやhő╇や ilyenkorや azや aや fontos╇や
hogyやazやöntözéstやnemやszabadやabbahagyni╆やFedeƦやtermesztőやberendezések-

benやisやgyakranやhasználják╆

Töltögetés╈や burgonyánálや aや többや gumóért╉や póréhagyma╇や szárzellerや 〉halványí-
tózeller《やesetébenやaやnagyobbやfogyaszthatóやfelületや〉fényやáltalやnemやért╇やhalványや
rész《やérdekében╆や

Mulcsozás╈やaやsorközökやtakarásárólやmárやsokやszóやeseƦ╆

Földelés╈やaやdinnyeやhajtásairaやegyまegyやkapaやföldetやdobnak╇やhogyやaやszélやneやku-

száljaやössze╆

Bakhátazás╈や spárgánálや alkalmazzákや 〉zöldspárgánálや nem‶《╇や talajjalや takarjákや aや
földやfeleƦiやrészt╇やmertやaやfényやáltalやnemやértやrészやízletesebb╆やRégenやaやcikóriásalátaや
hajtatásánálやisやeztやhasználták╇やmaやmárやaやfeketefóliát╆

Tápoldatozás╈やilyenkorやazやöntözővízやtápanyagotやisやtartalmaz╆やEzやlehetやvalami-
lyenやnövényiやlé╇やkőzetliszt╇やtrágyalé╆やMagokやkelése╇やpalántázásやutánやaやcsalánlé╇や
aやmagasやnitrogéntartalmánakやköszönhetőenや segítiや aや gyorsやnövekedést╆や Főlegや
homoktalajokonやajánloƦ╇やaholやkönnyebbenやkimosódikやaやtápanyagやaやgyökérzó-

nából╆やHaやaやtápoldatotやpermetezed╇やlevéltrágyázásnakやhívják╆やIlyenkorやhígabbや
oldatotやkészíts╇やmivelやaやfelszívódásaやlevélenやkeresztülやhatékonyabb╆

26. kép╈やParadicsomや 
kötözésや〉HayesやM╆《

ǊǏ╆やkép╈やTámrendszerやむやikersorosやuborka 
や〉FerenczやL╆《
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Egyelés╈や aprómagvúやnövényekやeseténやaや sűrűやkeléstや ritkítsdやki╇やhogyやaやnövé-
nyeknekや legyenやhelyükやfejlődni╆やSárgarépa╇やsaláta╇やretek╇やmákやesetébenやaや leg-

jellemzőbb╆や Salátánálや aや kiszedeƦやnövényeketや átpalántázhatod╇や répánálや pedigや
megvárhatod╇やmígやǍまǎやcmやnagyokやlesznek╇やésやbébirépakéntやmárやfelhasználható╆

FaƦyazás╈や csemegekukoricánálや aや sarjakや eltávolítása╇や különösenや régiや fajtáknálや
jellemzőやezやaやtevékenység╆

Kacsozás╈やaやparadicsomやjellegzetesやápolásiやmunkája╇やaやlevelekやtövénélやkinövőや
ǌまǍやcmまesやhónaljhajtásokやkitörése╆

Kötözés╈やuborka╇やparadicsom╇やesetlegやpaprikaやesetén╆やHaやfolytonnövőやfajtánkや
van╇やakkorやaや támrendszerhezや〉karóhoz╇やhálóhoz《や folyamatosanやrögzíteniやkell╆や
Haやszellősやazやállomány╇やúgyやegészségesebbやmarad╇やtöbbやésやjobbやminőségűやter-
méstやhozやésやkönnyebbやaやszüretやis╆

Levelekやösszekötözéseやvagyや╅rátöréseを╈やegyesやkarƋolfajtáknálやaやlevélやnemやborulや
ráやaやfejre╇やezértやaやlevelekやösszekötözésévelやvédjükやaやnapfénytőlやfejlődéseやsorán╆

Hálósやtámrendszertやtelepíthetszやaやborsó╇やuborkaやrészére╇やkarótやaやfutóbabnak╆

6.5. Növényvédelem

Aやbioまnövényvédelemやnemやazや｠ellenségをやtotálisやmegsemmisítésére╇やhanemやarraや
törekszik╇やhogyやkárosításaやneやérjeやelやaやgazdaságiやkárやküszöbét╆やHaやelőやisやfordulや
egyまegyやkártevő╇やaやcélやaz╇やhogyやneやtudjonやelszaporodni╆やErreやtöbbféleやmódszerや
állやrendelkezésünkre╆や

Azやökológiaiやgazdálkodásbanやaやtermesztésiやeljárásokやmindenやeleménélやszem-

pontやaやnövényvédelemやis╇やhogyやaやbetegségek╇やkárosítókやmegjelenésétやmegelőz-
zük╇やilletveやaやfertőzésやmértékétやcsökkentsük╆やや

A termesztéstechnológia egyes elemeinek növényvédelmi jelentJsége

Neやfeledd╇やazやegyikやlegegyszerűbbやnövényvédelmiやeszközやaやhelyesやnövénytár-
sítás╇やaやsokféleségやaやkertben╆やAやfajtaválasztásrólやisやeseƦやmárやszó╇やésやérdemesやis-
mernedやaやjellegzetesebbやbetegségeknekやellenállóやfajtákatやis╆

Módszertan: Ez is növényvédelem?
Módszertan: Növényvédelem módszerei, eszközei

Link (magyarul): https://www.youtube.com/watch?v= 
btUAelBQOOk

Módszertan: Szeret-nem szeret 
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Baktériumosや ésや gombásや megbetegedésekreや hajlamosや növényeketや ültessünkや
olyanやtávolságra╇やhogyやaやlevegőやátやtudjaやjárniやazやültetvénytや〉paradicsom╇やbabfé-
lék╇やuborka《╆やEmiaƦやfontosやaやkarózás╇やrendszeresやkötözésやis╆やAやreggeliやöntözésや
jelentőségrőlやmárやvoltやszó╆やParadicsomやesetébenやpedigやkifejezeƦenやfontos╇やhogyや
csakやaやtövéhezやjuƦasdやaやvizetやárasztássalやvagyやcsepegtetéssel╇やkerüldやazやesőztetőや
öntözést╆や

Palántanevelésnélやtalálkozhatunkやaやpalántadőléstやokozóやgombával╇やamiやhideg╇や
párásやkörülményekやközöƦや jelenikやmeg╆やFontosやaやnevelőやrendszeresやszellőzte-
tése╆やNövényiやlevekkelやisやöntözhetünkやmegelőzésképpや〉fokhagyma╇やzsurlólé《╆

Talajlakóやkártevőkや〉pajorok╇やdrótféreg╇やlótetű《やellenやむやhaやtehetjükやむやfebruárやvé-
gén╇やvagyやaやvetés╇やpalántázásやelőƦやkapirgáltassukやátやtyúkokkalやaやkiszemeltやte-
rületet╆

Közvetlen növényvédJ módszerek az ökológiai gazdálkodásban/biokertben

Haやaやnövényvédelmiやmunkákやfelétやelやisやvégeztedやaやjóやtermesztéstechnológiával╇や
mégやmindigやakadnakやmajdやfeladataid╆やHaやmegjelennekやegyesやbetegségek╇やkáro-

sítók╇やközvetlenやvédekezéskéntやválaszthatjukやaやnövényiやleveket╇やvagyやazやenge-
délyezeƦや szereket╇や amelyekやmegtalálhatókやaやBiokontrollやHungáriaやNonproƋtや
Kftや〉ellenőrzőやésやtanúsítóやszervezet《やhonlapjánやis╆や

Aやmellékletやǎ╆やǏ╆やǐ╆やtáblázatábanやtalálhatóやkészítményekやisやsegítségedreやlehetnek╆や

AやbioまnövényvédelemやlehetőségeirőlやiƦやtalálhatóやinformáció╈

Természetes ellenségek

Aやtermészetやegyensúlyaやabbanやisやmegnyilvánul╇やhogyやmindenやélőlénynekやmeg-

vanやaやsajátやragadozója╆やEztやkihasználvaやaやbiokertészやigyekszikやaやkárosítókやter-
mészetesやellenségeitやkímélni╇やszaporítani╇やbúvóhelyekやmegteremtésével╆やÍgyやjóや
esetbenやkialakulやegyやegyensúly╇やsやhaやmegやisやjelenikやegyやkártevő╇やkártételeやnemや
leszやjelentős╆

Vannakやolyanやbaktériumまやésやgombafajok╇やamikやmásやgombákatやvagyやrovarokatや
betegítenekやmeg╆やCsakや egyesや fajokや ellenや használhatóak╇や fontosや aや permetezésや
idejeやésやkörülményeiや 〉pl╆や réztartalmúやszerekkelやnemやkeverhetőek‶《╇やésやnemやisや
olcsóやnövényvédőszerek╆

Link (magyarul): https://goo.gl/bv8JLh

Link (magyarul): https://goo.gl/yMW5bH

Link: https://goo.gl/xURbQr
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Baktériumok╈やLétezikやbaktérium╇やamiやaやburgonyabogárやlárvájátやésやaやlepkeher-
nyókatやbetegítiやmeg╇やígyやazokやnemやtudnakやkifejlődni╆やAやlárvakeléshezやigazítjákや
aやpermetezésやidejét╇やamiやferomoncsapdávalやjelezhető╆や

Gombák╈やFonalférgekやésやaやfuzáriumやtalajbanやfertőzőやváltozataやellenやisやlétezikや
olyanやnövényvédőszer╇やamiやazやőketやelpusztítóやgombákatやtartalmazza╆

Fonalférgek╈やKaphatóやolyanやkészítmény╇やamivelや
egyやspeciálisやfajやegyedeitやjuƦathatodやkiやaやlótetűや
elpusztítására╆や Azや élőや szervezeteketや tartalma-
zóや készítményekや többnyireや rövidや szavatosságiや
idejűek╇やhűtveやtárolandókやésやcsakやbizonyosやhő-

mérsékletiやtartománybanやhasználhatóak╆やAkkorや
viszontやremekül‶

Aやkövetkezőやélőlényeketやmárやkönnyebbenやmeg-

telepíthetjükや kertünkben╇や deや dobozokbanや akárや
megや isやvásárolhatjukやőket╆やEzeketやviszontや csakや
zártやtérben╇やfóliábanやvagyやüvegházbanやérdemesや
használni╆や Egyや katicabogárや napontaや kb╆や ötvenや
tetvetやeszikやmeg╆やHaやtalálszやegyetやaやtetűtelepen╇や
érdemesや rászánnodや párや percet╇や sやmegláthatod╇や
milyenやtempóbanやfaljaやáldozatait╆やSosemやfogodや
elfelejteni‶

Fürkészek╈やAやnagyonやapróやfürkészdarazsakやaやlevéltetvekbeやteszikやaやpetéiket╇やésや
aやkikelőやlárvaやnövekedéseやközbenやbelülrőlやfogyasztjaやelやazやőtやdajkálóやállatot╆やAや
kisfürkésztやnevelőやtetveketやszabadやszemmelやisやfelismerheted╇やfémesやcsillogásúや
gömbökkéやválnakやaやlevélやfonákán╇やnémelyikenやmégやaやlyukやisやfelfedezhető╇やaholや
márやkirepültやaやkifejleƦやfürkész╆

Ragadozókや〉ízeltlábúak╇やnégylábúak╇やkétlábúak《╈やIdeやtartozikやaやragadozószú-

nyog╇やragadozóatkaや〉bársonyatkaやpl《╇やragadozópoloska╇やfülbemászó╇やfátyolka╇や
aやkatica╉やaやmadarakやközülやaやcinke╇やemlősökやközülやaやsünやésやigen╇やaやvakondやis╊

Link: https://goo.gl/iiX7sC

Ǌǐ╆やkép╈やRagadozóやrovarやむやkati-
cabogárや〉TirczkaやI╆《╆

Link (magyarul): http://www.agraragazat.hu/cikk/leveltetvek- 
termeszetes-ellensegei
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Baktériumok╈やLétezikやbaktérium╇やamiやaやburgonyabogárやlárvájátやésやaやlepkeher
nyókatやbetegítiやmeg╇やígyやazokやnemやtudnakやkifejlődni╆やAやlárvakeléshezやigazítjákや
aやpermetezésやidejét╇やamiやferomoncsapdávalやjelezhető╆や

Gombák╈やFonalférgekやésやaやfuzáriumやtalajbanやfertőzőやváltozataやellenやisやlétezikや
olyanやnövényvédőszer╇やamiやazやőketやelpusztítóやgombákatやtartalmazza╆

Fonalférgek╈やKaphatóやolyanやkészítmény╇やamivelや
egyやspeciálisやfajやegyedeitやjuƦathatodやkiやaやlótetűや
elpusztítására╆や Azや élőや szervezeteketや tartalma
zóや készítményekや többnyireや rövidや szavatosságiや
idejűek╇やhűtveやtárolandókやésやcsakやbizonyosやhő
mérsékletiやtartománybanやhasználhatóak╆やAkkorや
viszontやremekül‶

Aやkövetkezőやélőlényeketやmárやkönnyebbenやmeg
telepíthetjükや kertünkben╇や deや dobozokbanや akárや
megや isやvásárolhatjukやőket╆やEzeketやviszontや csakや
zártやtérben╇やfóliábanやvagyやüvegházbanやérdemesや
használni╆や Egyや katicabogárや napontaや kb╆や ötvenや
tetvetやeszikやmeg╆やHaやtalálszやegyetやaやtetűtelepen╇や
érdemesや rászánnodや párや percet╇や sやmegláthatod╇や
milyenやtempóbanやfaljaやáldozatait╆やSosemやfogodや
elfelejteni‶

Fürkészek╈やAやnagyonやapróやfürkészdarazsakやaやlevéltetvekbeやteszikやaやpetéiket╇やésや
aやkikelőやlárvaやnövekedéseやközbenやbelülrőlやfogyasztjaやelやazやőtやdajkálóやállatot╆やAや
kisfürkésztやnevelőやtetveketやszabadやszemmelやisやfelismerheted╇やfémesやcsillogásúや
gömbökkéやválnakやaやlevélやfonákán╇やnémelyikenやmégやaやlyukやisやfelfedezhető╇やaholや
márやkirepültやaやkifejleƦやfürkész╆

Ragadozókや〉ízeltlábúak╇やnégylábúak╇やkétlábúak《╈やIdeやtartozikやaやragadozószú
nyog╇やragadozóatkaや〉bársonyatkaやpl《╇やragadozópoloska╇やfülbemászó╇やfátyolka╇や
aやkatica╉やaやmadarakやközülやaやcinke╇やemlősökやközülやaやsünやésやigen╇やaやvakondやis╊

Link: https://goo.gl/iiX7sC

Ǌǐ╆やkép╈やRagadozóやrovarやむやkati
cabogárや〉TirczkaやI╆《╆

Link (magyarul): http://www.agraragazat.hu/cikk/leveltetvek-
termeszetes-ellensegei

Haやnemやhasználszやrovarirtószereket╇やkialakulやaやkertbenやegyやtermészetesやegyen-

súly╆やEzやnemやaztやjelenti╇やhogyやegyáltalánやnemやlesznekやkártevők╇やhanemやhogyやaや
kártételやalacsony╇やelhanyagolhatóや lesz╇やmivelやellenségeikやnemやengedikやfelsza-
porodniやőket╆や

A fülbemászókや szeretikやaやbúvóhelyeket╇やkönnyenやkészíthetszやnekikやszénávalや
kitömöƦやvirágcserépbőlやoƦhont╆や

A sünökやisやszívesenやbújnakやrőzserakásやalá╇やvagyやaやkomposzthalomやisやkomolyや
csáberővelや bír╆やÉpíthetszや ilyenや süngarázst╇や rovarhotelt╇や békamenedéketや is╇やdeや
akárやboltbanやisやmegvásárolhatod╆や

A házimadarakやisやjóやszolgálatotやtehetnek╆やAや╅csirketraktorをやaやtavasziやtalajfer-
tőtlenítéstやvégziやel╇やmindemelleƦやaやkapirgálásávalやaやtalajやfelsőやrétegétやisやporha-
nyítja╊

A madaraknakや tegyélや kiや odúkatや fészkelőhelynek╆や Télenやmadáretető╇や nyáronや
madáritatóやlegyenやaやkertben╇やnagyやhidegben╇やilletveやnagyやmelegbenやmegbízha-
tóan╇やfolyamatosanやgondoskodjやróluk╆やMeghálálják╇やegyやcinkepárやǋǈやkgやhernyótや
pusztítやelやegyやévben‶や

Link (magyarul): http://kapanyel.blog.hu/2013/11/06/epitsunk_
rovarszallot

ǊǑ╉やǋǈ╉やǋǉ╆やkép╈やRovarhotelekや〉UjjやA╆《

Link (magyarul): http://goo.gl/x2NJwS

Link (magyarul): http://emberpalanta.hu/emberpalantaknak/ 
hogyan-alakits-ki-madarbarat-kertet/

Link (magyarul): http://kertesz.blog.hu/2014/05/01/8_tipp_ 
madarbarat_kertekhez

Link (magyarul): http://www.mme.hu/oduk_es_koltoladak

Link (magyarul): http://www.mme.hu/itato_es_madarfurdo

Link (magyarul): http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ke-
szits-sungarazst/

Link (magyarul): http://www.mme.hu/beka_menedekek
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6.6. Növényi levek

Vannakやnövények╇やamelyekやáztatva╇やerjesztveやvagyやteánakやfőzveやsegítikやaやnö-

vényvédelmet╆やHatásukやháromféleやlehet╈やaやnövénytやerősíti╇やtápláljaや〉zsurló╇やer-
jeszteƦやcsalán╇やfeketenadálytő《やvagyやkifejezeƦenやpusztítóanやhatや〉frissやcsalánlé╇や
tormalé╇やtölgykéreg《やilletveやerősやillatávalやelfediやaやnövényやillatátやésやaやkártevőやnemや
találjaやmegや〉fehérüröm╇やvarádics《╆や

Egyesや növényiや leveketや aや magokや
vetésやelőƦiやkezeléséhezやisやfelやlehetや
használni╇やezやaやmagcsávázás╆やNö-

vényiやlevekやtápoldatozáshoz╇やnö-

vényvédelemhezや ésや vetőmagcsá-
vázáshozやtörténőやfelhasználásátやaや
mellékletやǍ╆やésやǑ╆やtáblázataiやkipró-

báltや tapasztalatokや alapjánや ismer-
tetik╇やilletveやaやBiokultúraやEgyesü-

letやkiadványátや isや érdemesやátnéz-
ned╆

ǋǊ╆やkép╈やNövényiやlevek╈やGilisztaűzőやvarádicsや 
kivonatやvértetűやellenや〉FerenczやL╆《

ǋǋ╆やkép╈やNövényiやlevekやNemesやMátyásnál╇やFülöpjakabonや〉SzélやSz╆《

Link (magyarul): https://goo.gl/xhPN2b
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6.7. Egyéb anyagok

A kőzetliszteketやkétféleképpやlehetやhasználni╈やaやtalajbaやjuƦatvaやannakやtápanyag-

tartalmátやnövelik╉やpermetezveや erősítikや aや levélや szövetét╇や ígyや ellenállóbbや leszや aや
baktériumoknak╇やgombabetegségeknek╆

A tejsavótやhígítvaやvírusbetegségekやellenやpermetezik╇やaやlevéltetvekやáltalやszállítoƦや
vírusokatやnemやengediやbejutniやaやnövénybeや〉csonthéjasok╇やparadicsom╇やuborka《╆

A talajbaktériumまkészítményeketやfagyokやutánやaやnedvesやtalajraやpermetezik╇やígyや
növelveやaや talajやhasznosやélőlényeinekやszámát╆やAや levegőやnitrogénjétやkötikやmeg╇や
illetveやaやtalajbanやlévőやszervesやanyagokatやbontjákやtovábbやaやnövényeknekや〉száraz╇や
szervesやanyagやnélküliやtalajonやnemやérvényesülnek‶《╆

A fahamuやlúgosságaやmiaƦやfertőtlenít╆やPalántanevelésnélやaやtalajraやszórják╇やma-
gasやkáliumやésやfoszfortartalmaやmiaƦやtáplál╇やígyやaやszamóca╇やcékla╇やsárgarépaやéde-
sebbやlesz╆ AやkészやkomposztbaやisやérdemesやkiszórásやelőƦやbelekeverni╆やKomposzt-
halombaやneやtegyük╇やmertやnagyonやlúgos╆や

Propoliszやisやhasználhatóやgombák╇やbaktériumok╇やdeやkártevőkやellenやis╆や

Teafaolaj╇やgrapefruitmagolajやhígítvaやhasználhatóやgombák╇やbaktériumokやellen╆ 

6.8. Speciális eszközök a bionövényvédelemben

Ragadósや színcsapda╆やAや nemや száradóや ragasztóvalや bekentや színesや kartonlapokや
magukraや csalogatjákや aや rovarokat╇や aや sárgáraや aや levéltetvek╇や aや kékreや aや tripszekや
〉paprikakártevő《╇やfehérreやaやszilvaまgubacsdarázsやrepülやésやodaragad╆

A feromoncsapdákやolyanや╅fajraやszaboƦをやillatanyagotや〉╅bogárparfümを《やtartal-
maznak╇やamelyekやaやhímeketやegyやnőstényやígéretévelやvonzzaやésやaやmárやismertやnemや
száradóや ragasztóや leszやaやvégzetük╆やKiskertbenやalkalmasやaやgyérítésre╇やnagyobbや
területenやinkábbやaやrajzástやjelzi╇やamihezやlehetやidőzíteniやaやpermetezést╆

Link(magyarul): http://gizgazok.blogspot.hu/2013/01/mire-jo-faha-
mu.html, 

Link(magyarul): http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tarta-
lom=494976

Link(magyarul): http://ingatlanmagazin.com/kert/kezdhetjuk-a-re-
tek-a-salata-kariol- 
veteset-jovo-heti-tennivalok-a-kertben/

Link(magyarul): http://okoritmus.reblog.hu/cimke/hangya

Link: (magyarul): http://www.grapefruitmagcsepp.hu/kertben/

Link(magyarul): http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/03/biokerte-
szek-csodaszere-hazi-fahamu.html

Link(magyarul):http://www.csalomoncsapdak.hu/
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Káposztafélékやlevélbolháiやgyérítéséreやlehetやbevetniやaやragadósやdeszkát╇やaやsorokや
feleƦやvégighúzvaやaやmegzavartやbolhákやráugrálnakやésやoƦやmaradnak╆やUgyanerreや
használhatóやaやföldreやhelyezeƦやragasztócsíkやisや〉ragadósやpapírcsík╇やvagyやmézzelや
bekentやcsík《╆や

Aやkáposztaféléknekやrengetegやkártevőjeやvan╇やmindegyikやellenやjólやvédやaやsűrűやszö-

vésűや rovarháló╇やmellyelや takarhatóや közvetlenülや aや növény╇や deや kisebbまnagyobbや
állványtやisやépíthetszやneki╆やMeglévőやfóliavázraやisやhúzhatod╇やésやjólやvédiやaやtermesz-
tőberemdezésekやbejárataitやis╆

HázasやésやmeztelenやcsigákやellenやajánloƦやaやsör-
csapda╇やfahamuvalやvagyやmésszelやkörbeszórniやaや
veteményest╇やdeやigenやjólやpusztítjaやőketやazやindiaiや
futókacsaやis╆

Darazsakや ellenや különbözőや folyadékcsapdák╇や
éjjelや repülőや kártevőkや összegyűjtéséreや pedigや
fénycsapdaやalkalmazható╆や

A gyomperzselőや aや disznóperzselőhözや hason-

lít╇やaやsorközökbőlやlehetやaやgyomokatやkiperzselniや
veleやǌまǍやlevelesやállapotukig╆や

Link(magyarul): http://kapanyel.reb-
log.hu/ahol-fut-a-kacsa- 
pusztul-a-csiga

Link(magyarul): https://goo.gl/ 
odG33m

ǋǎ╆やkép╈やRovarhálóや〉SzélやSz╆《

ǋǌ╆やkép╈やSzínesやragadósやlapや〉TirczkaやI╆《 ǋǍ╆やkép╈やRovarlapや〉TirczkaやI╆《
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6.9. Gyomszabályozás

Gondolhatnád╇やhogyやaやbiokertbenやaやlegtöbbやgondotやaやkártevőkやésやbetegségekや
okozzák╇やpedigやaやlegtöbbやidőtやaやgyomokやfékentartásaやigényli╆やAやgyomszabályo-

zásや céljaや inkábbやegyfajtaや egyensúlyやbeállítása╇やmintやaやmindenáronやelértや teljesや
gyommenteség╆やAやgyomやtermészetesやtalajtakaró╇やtehátやnemやǉǈǈゾまbanやellenség╇や
vanやjótékonyやhatásaやis╆やAやjóやterméshezやazonbanやfontos╇やhogyやképesやlegyélやaやgyo-

mokやmennyiségétやhatékonyanやkeretekやközöƦやtartani╆や

AやgyomszabályozásやalapjaiやaやjólやtervezeƦやvetésforgóやésやaやvetésやelőƦiやtalajmű-

velés╆やAや╅hamisやágyásをやnagyonやhasznosやmódszer╇やfőlegやhaやaやvetniやtervezeƦやnö-

vényやelhúzódóやcsírázásúや〉pl╆やsárgarépa╇やpetrezselyem《╆や

Aやtalajやtakarása╇やaやmulcsやisやjóやszolgálatotやtehet╇やkülönösenやaやkisebbやkertekben╆や

Kapálás és gyomlálás

Ezekやaやklasszikusやmódszereiやaやgyomoktólやvalóやmegszabadulásnak╆やAやkapálásやaや
gyomokやirtásaやmelleƦやlevegőtやjuƦatやaやgyökerekhez╇やilletveやserkentiやaやgyökérnö-

vekedéstやazzal╇やhogyやmegszaggatjaやaやhajszálgyökereket╇やésやelágazódásraやkésztetiや
őket╆やAやkapálásやgyorsabbやaやkéziやgyomlálásnál╇やezértやérdemesやarraやtörekedni╇やhogyや
minélやkevesebbやgyomlálnivalódやlegyen╆やAやhatékonyやkapálásやháromやdologtólやfügg╈や

•	 Aやnövényekやmegfelelőやtérállása╆やAやsorokやlegyenekやegyenesek╇やésやhasználdやkiや
aやterületet╆やOlyanやsorまésやtőtávokatやválassz╇やhogyやkényelmesenやtudjやmozog-

niやaやnövényekやközöƦ╇やdeやkihasználatlanやhelyやazértやneやmaradjon╆やAやlegtöbbや
növénytやültethetedやközelebbやannál╇やmintやahogyやaやszakirodalomやajánlja╆やAやki-
sebbやtérállásやelőnye╇やhogyやaやlombやhamarabbやösszeér╇やtakarjaやaやtalajt╇やésやígyやaや
gyomoknakやmárやnehezebbやversenyreやkelniやaやtermeszteƦやnövénnyel╆やや

ǋǏ╆やkép╈やBiokertやvegyesやzöldségekkelや〉HayesやM╆《
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•	 Megfelelőや eszközök╆や Nagyonや
sokféleや kapaや vanや használatban╇や
midegyiknekや vanや előnyeや ésや hát-
rányaやis╆やAやklasszikusやszélesやkapaや
aやnagyobbやnövényekやtisztántartá-
sáraやvaló╇やaやkeskenyebbやsorokbanや
nehézやbánniやvele╆やAやsorhúzóやkapaや
vagyやhollandやkapaや jóvalやhatéko-

nyabbや kisebbや térállásや esetén╇や deや
óvatosabbanやkellやhúzni╇やhogyやneや
sérüljönやaやnövény╆やAやlengőやkapá-
valやgyorsanやésやhatékonyanや lehetや
dolgozni╇やdeやcsakやkisebbやgyomokや
esetén╇や ésや csakや haや aや talajや laza╇や
morzsás╆や

•	 Megfelelőや talajelőkészítés╆やKönnyűやaやkapálás╇やhaやaや talajfelszínやegyenletesや
ésやporhanyós╆やHaや túlやnedvesやaや földやkapáláskor╇や tömörödik╇やésやaやkikapáltや
növényekやisやkönnyenやvisszagyökereznek╆やSzáraz╇やnaposやidőbenやviszontやoƦ-

hagyhatodやaやkikeltやgyomokatやaやsorban╇やlebomlásukkorやtápanyagkéntやszol-
gálnak╇やdeやborús╇やpárásやidőbenやjobbやösszegyűjteniやőket╆や

•	 Gyomlálás╆やElkerülhetetlenや aや biokertekben╇や különösenや aやhelybeveteƦやnö-

vényeknél╇やilletveやhaやaやgyomokやtúlやközelやnőnekやaやnövényekhez╇やésやkapávalや
nemやférszやhozzájuk╆やSárgarépa╇やhagymaやésやmásやhelybeveteƦ╇やlassúやnöveke-
désűやnövényeidやszükségやeseténやmielőbbやgyomláldやmeg╇やhogyやaやkésőbbiek-

benやneやjelentsenekやaやtermeszteƦやnövénynekやvetélytársat╆

Néhányやnövényやkönnyenやtisztánやtarthatóやtöltögetéssel╆やMagasabb╇やmárやjobbanや
begyökerezeƦやnövényeket╇やmintやaやburgonyaやvagyやkukorica╇やminimálisやkéziやka-
pálássalやrendbenやtarthatod╇やhaやrendszeresenやtöltögeted╇やbetakarvaやezáltalやaやƋa-
talやgyomokat╆や

6.10. VetJmagmegJrzés

Aや vetőmagmegőrzésや alapja╇や hogyや aや kiválasztoƦや fajtaや neや legyenや hibrid╇やmertや
azやnemやörökítiやaやkívántやtulajdonságokatや〉aやhibridやfajtákatやaやnevükやmelleƦiやFǉや
jelzi╇や korábbanやmárや voltや rólaや szó《╆やNépszerűek╇や viszontや továbbszaporításnál╇や
haや csíraképesや egyáltalánや aやmagjuk╇やmárや nemや őrzikや eredetiや tulajdonságaikat╆や
Aやhibridfajtákatやmesterségesenやporozzákやössze╇やsやaやvetőmagotやmindenやévbenや
mesterségesやkörülményekやközöƦやállítjákやelő╆やLeginkábbやazやuborkaま╇やpaprikaま╇や
paradicsomまやésやkukoricafajtákraやjellemzőやaやzöldségfélékやközöƦ╆やAやfenntartha-
tóságや jegyébenやérdemesやolyanやfajtákatやválasztanod╇やamelyekrőlや teや isや foghatszや
megbízhatóやvetőmagot╆

ǋǐ╆やkép╆やKülönbözőやkéziやkapákや〉UjjやA╆《や

Módszertan: Kapálás vagy gyomlálás
Módszertan: Kapálás és kéziszerszámok – (memóriajáték) 
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Amennyibenやegyやbeváltやzöldségnövénybőlやszeretnélやmagotやfogni╇やjelöldやmegやaや
kívántやnövénytや〉egészséges╇やránézésreやaやlegjobbやtulajdonságokkalやrendelkezikや
azやállományból《やésやazやelsőやtermésbőlやszeddやaやmagot╆やEgyesやnövényekやidegen-

beporzásúak╇やvagyisやpl╆やaやkabakosok╇やkukoricákやkönnyenやátporozzákやegymást╇や
ígyやaやvetőmagodやmeglepetésekkelやszolgálhatやaやkövetkezőやévben╆やIlyenkorやkellや
egyやbizonyosや izolációsや távolságや 〉szakkönyvekやméterbenやszoktákやmegadni《╇や aや
rokonnövényekやközöƦ╇やhogyやneやérjékやelやegymástやaやvirágporaikkal╆や

Aやvetőmagやkinyeréseやfajonkéntやeltérő╇やdeやegyやbiztos╇やaやbiológiaiやéreƦségbenやkellや
kiszedniやaやmagokatやésやezeketやmegszárítvaやtartsdやaやvetésigやszáraz╇やhűvösやhelyen╆

Néhányやnövényrőlやviszonylagやkönnyenやszedhetszやvetőmagot╈やaやretek╇やsalátaやaや
melegやhatásáraやgyorsanやszáratやnöveszt╇やvirágotやhoz╇やaやnyárやfolyamánやbeérnekやaや
magjaik╆やAzやegynyáriやgyógynövényekrőlやisやkönnyű╈やbazsalikom╇やkapor╇やborsi-
ka╇やkörömvirág╆やAやlegszebbやtöveketやhagyjukやmegやmaghozásra╆や

Aやkétévesやnövényekやesetébenやaやlegegyszerűbb╇やhaやtélireやhagyszやaやföldbenやaやta-
vasszalやveteƦやsárgarépából╇やpetrezselyemből╇やpasztinákból╇やkelkáposztából╇やta-
vasszalやőkやisやmagszáratやhoznakやmajd╆やAやcéklávalやisやlehetやpróbálkozni╇やdeやarraや
húzzやlombot╇やérzékenyebbやaやfagyra╆やTermészetesenやiƦやisやaやlegszebbやtöveketやille-
neやkiválasztani╇やazやősziやbetakarításkorやkülönやtenni╇やügyesenやvermelniやésやtavasz-
szalやvisszatelepíteniやaやföldbe╆やAやhagymaやesetébenやmárやƋgyelniやkellやazやátporzó-

dásra╇やhaやmásやfajtákやisやvannakやaやközelben╆

Könnyűやmagotやfogniやaやkövetkezőやnövényekből╈やparadicsom╇やpaprikaや〉biológiaiや
éreƦségben‶《╇やkabakosok╆やAやnehézségetやazやőやesetükbenやazやokozza╇やhogyやnagyonや
sokや aやhibridfajtaやközöƦük╇や illetveや aや tökfélék╇やuborkafélékや átporzódnak╇や iƦや azや
izolációsやtávolságraやkellやƋgyelni╆

Aやbab╇やborsóやisやegyszerűやtörténet╇やtermészetesenやhagyniやkellやzörgősreやérniやaやhü-

velyeket╆やNéhányやbabfajtaやizolációsやtávolságotやigényel╇やerreやérdemesやƋgyelned╆

Link(magyarul): http://www.mag-
haz.hu/images/almshzi%20kiadv-
nyba%20A4.pdf

Link(magyarul): http://goo.
gl/3nTdxN

Könyv: Útmutató a hagyományos zöld-
ségfajták megmentéséhez – Civitas Ala-
pítvány a Polgári Társadalomért

ǋǑ╆やkép╈やVirágzóやpasztinákや〉HayesやM╆《
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7.1. Betakarításról általában, érettségi állapotok

Aや betakarításやmódjánakや ésや időpontjánakや helyesやmegválasztásáhozや ismernedや
kellやaやbetakarításraやváróやzöldségnövényeinkやérésiやtulajdonságait╇やaやkésőbbiやfel-
használásuk╇や esetlegesや tárolásukやmódjátや ésや idejét╆やAや termeszteƦやzöldségeink-

nekやfogyaszthatjukやlevelüket╇やmódosultやszárukat╇やgyökerüket╇やtermésüketやvagyや
akárやvirágzatukatやis╆や

BiológiaiやésやgazdaságiやéreƦségrőlやazoknálやaやnövényeknélやbeszélünk╇やamelyek-

nekやaやtermésétやfogyasztjuk╆やAzやelnevezésbőlやkitalálható╇やmelyikやmilyenやéreƦsé-
giやállapototやjelent╆やAやbiológiaiやéreƦségűやnövényやcsíraképesやmagokatやtartalmaz╇や
mígやaやgazdaságiやéreƦségやcsíraképtelenやmagot╇やdeやmagasabbやélvezetiやértékűやál-
lapototやjelent╆や

Gazdaságiや éreƦségbenや szedjük╈や zöldborsó╇や zöldbab╇や zöldpaprika╇や zöldparadi-
csom╇やpadlizsán╇やcukkini╇やspárgatök╇やuborka╇やcsemegekukorica╆

Biológiaiや éreƦségbenや szedjük╈や paradicsom╇や pritaminpaprika╇や fűszerpaprika╇や
dinnye╇やsütőtök╆

7.2. Betakarítás friss piaci értékesítésre

Csoportやǉ╆やLevélzöldségekや〉pl╆やfejesやsaláta╇やmadársaláta╇やsóska╇やspenót《

Betakarításukや jellemzőenや kézzelや történik╆や
Szinteやnem╇やvagyやcsakやrövidやideigやtárolhatóakや
Ǌまǌや┱Cやfokosやhőmérsékleten╇やezértやajánloƦやaやle-
hetőや legrövidebbや időnや belülや piacraや juƦatniや
őket╆やPiaciやelőkészítésnélや fontosやaや fejesやsalátaや
alsó╇やsérült╇やfoltosやlevelekやeltávolítása╇やgyökérや
levágása╆やAやrekeszekbeやfejjelやlefeléやtedd╇やszára-
zabbや időbenや nedvesや rongyotや teríthetszや rá╆や
Mindegyikや levélzöldségetや rekeszekbenや visz-
szükやpiacra╆やAやhabtálcásやkicsomagolásやgépesí-
téstやigényel╇やésやfeleslegesやszeméƦelやjár╆やBiztasdや
vásárlóidat╇やhogyやhozzanakやmagukkalやkosaratや
vagyやhasználtやnejlonzacskókatやaやvásárláshoz╆や
Aや levélzöldségekや tartósításaや nemや jellemző╇や
legfeljebbやnéhányやfajやesetébenやaやmélyhűtés╆

Módszertan: Biológiai vagy gazdasági érettség?

ǌǈ╆やkép╈やPiacraやkészíteƦやsalátákや〉FerenczやL╆《

Betakarítás és tárolás7.
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CsoportやǊ╆やBurgonyafélékや〉paprika╇やparadicsom╇やpadlizsán╇やburgonya《

BetakarításukやaやfelhasználásやcéljaやszerintやbiológiaiやvagyやgazdaságiやéreƦségbenや
történik╆や Felhasználásukbanやaや frissfogyasztásや jellemző╇や sokoldalúや feldolgozá-
sukや isや elterjedt╆やAやparadicsomotや rekeszekbenやviddやpiacra╇や frissfogyasztásraやaや
kocsányávalやegyüƦやszedd╆やAやpaprikátやésやpadlizsántやzsákokbanやvagyやládákbanや
isやszállíthatod╆

ZöldpaprikaやszedésénélやkülönösenやügyeljやaやmegfelelőやéreƦségiやállapotra╆やAやtel-
jesやnagyságotやmárやelértやpéldányokatやszedd╇やamikやéppやaやpirosodásやelőƦやállnak╇や
tapintásukやsima╇やhéjukやfényes╇やfeszes╇やaやtermésやsúlyos╇やérezhetőenやvastagやaやhúsa╆や

Aや burgonyátや tárolásraや vagyや frissfogyasztásraや 〉újk-

rumpli《や isや szedheted╇や utóbbiや esetbenや ládában╇やmosvaや
viddやaやpiacraや〉nagyやvesszőkosarakban╇やkádakbanやlehetや
mosni╇やügyelveやaやszedésやésやmosásやközbenやarra╇やhogyやaや
héjaやminélやkevésbéやsérüljön《╆やAzやéreƦやburgonyaやzsák-

banや tárolhatóや ésや értékesíthető╆やVárosiや fogyasztóknak╇や
akikやkilónkéntやvásároljákやaやburgonyát╇やaやtéliやkrumplitや
isやmosvaやviszik╆

Csoportやǋ╆やGyökérzöldségekや 〉sárgarépa╇やzeller╇や cékla╇や
petrezselyem《

Frisspiaciや fogyasztásraや legjobbや zölddelや együƦや szedniや
ésや elkészíteni╆や Aや zellerや gyökerétや óvatosan╇や aや cékláétや
egyáltalánやneやvágdやvissza╆やAやsérültやleveleketやtávolítsdや
el╇やésやlehetやőketやcsomózni╇やkülönまkülön╇やesetlegやrépátやésや
petrezselymetやegybe╇やegyや╅levesnyitを╆やMosvaやszoktákや
eladni╆や

Csoportやǌ╆やKabakosok

AやdinnyékやéreƦségénekやmegállapításaやgyakorlatotやigényel╆やAmiやbiztos╇やhaやaやgö-

rögdinnyeやésやsárgadinnyeやszáraやaや termésやelőƦやközvetlenülやelszáradt╇やakkorやaや
növényやúgyやdöntöƦ╇や╅elkészültをやaやterméssel╆や

Fürtösやuborkaやesetébenやaやfelhasználóやigényeやalapjánやelsősorbanやnagyságやszerintや
szüretelj╇やaやkisebb╇やǊまǌやcmまesやterméseketやmindenやnap╇やaやnagyobbakat╇やilletveやaや
salátánakやésやkovászolnivalókatやritkábban╇やdeやminélやhamarabbやpiacraやjuƦatva╆やAや
kígyóuborkátやakkorやszeddやle╇やhaやvélhetőenやelérteやvéglegesやnagyságát╆や

CsoportやǍ╆やPillangósokや〉bab╇やborsó《

Aや zöldborsóや leszedveや gyorsanや veszítや aや cukortartalmából╇やmielőbbや ╅fazékbaをや
vagyやmélyhűtőbeやkell╇やhogyやkerüljön╆

Aやzöldbabotやisやakkorやszedjük╇やamikorやvéglegesやnagyságátやmárやelérte╇やdeやmégや
zsenge╇やnemやszálkásやaやhüvelye╇やaやszemekやnemやkezdtekやelやnőni╆やHaやnemやisやolyanや
gyorsan╇やdeやaやzöldbabotやisやérdemesやmielőbbやpiacraやjuƦatni╆や

ǌǉ╆やkép╈やPiacraやkészíteƦやsárgarépaや
〉HayesやM╆《



52

Csoportやǎ╆やHagymafélék

Zöldhagymánakやszedhetszやlilahagymát╇やvöröshagymátやésやfokhagymátやis╆やGyö-

kerétやvisszavágvaや 〉talpalva《╇や azや esetlegesや sérültや leveleketや eltávolítvaやötösévelや
csomózhatod╆

CsoportやǏ╆やCsemegekukorica

Aや zsengeや csemegekukoricaや szinténや gyorsanや veszítや cukortartalmából╇や ezértや aや
szedésやésやértékesítésやközöƦやiƦやisやminélやrövidebbやidőやteljenやel╇やugyanúgy╇やmintやaや
levélzöldségeknélやvagyやaやzöldborsónál╆や

7.3. Betakarítás tárolásra

Téli tárolás elJnyei – friss vitamin, kis ökolábnyommal

Télireやfeldolgozhatodやzöldségeidetや〉aszalás╇やszárítás╇やbefőzés╇やmélyhűtés╇やsava-
nyúságok╇やsósやételízesítők╇やpadlizsánkrém╇やpaprikakrém╇やajvár╇やlecsó╇やstb╆《やvagyや
nyersenやeltehetedやolyanやhelyekre╇やaholやmegőrzikやfrissességüket╇やvitaminjaikat╇や
piacosságukat╆や

Aやnovembertőlやkaphatóやpaprika╇やparadicsom╇やuborka╇やcukkini╇やstb╆やvásárlásá-
valやegyáltalánやnemやbiztos╇やhogyやtöbbやvitaminやjutやaやszervezetedbe╇やviszontやbiz-
tos╇やhogyやaやtöbbezerやkilométeresやszállításやtámogatásávalやteやisやhozzájárulszやaやle-
vegőszennyezéshez╇やaやfelmelegedéshez╆やMindenやvásárlásやegyやszavazat╆やMindenや
télenやelfogyasztoƦやgörögsalátaやegyやszavazatやaやkörnyezetrombolóやtechnológiaやésや
szokásokやmelleƦ╆やAやlaborvizsgálatokやszerintやráadásulやezekbenやaやnövényekbenや
esélyesebbや aやmegengedeƦnélやmagasabbや növényvédőszermaradványや ésや való-

színűlegやaやmegszokoƦólやalacsonyabbやaやvitamintartalomやis╆や

Akiやnemやhasználやmélyhűtőtや ésやnemやveszやmessziや földönや termeƦやzöldségeket╇や
milyenやlehetőségeiやvannakやmaやMagyarországonやaやtéliやzöldségfogyasztásra′やAz╇や
amiやmindigやisやvoltやazやelmúltやezerやévben╇やaやzöldségfélékやtéliやtárolásaやnyersen╆や

ǌǊ╆やkép╈やPadlásonやtároltや
fokhagymaや〉HayesやM╆《
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Mintやmindig╇やmostやisやaやbiokertészやtermészetközeliやszemléletébőlやérdemesやkiin-

dulnod╆やAztやaやnövényiやrészt╇やamitやtárolniやszeretnénk╇やaやtermészetやisやáƦelelésre╇や
tárolásraやszántaまe′やLeveleket╇やbőlevűやgyümölcsöketやnemやtudszやhosszabbやideigや
eltenni╇や deや kétévesや növényeket╇や gyökereketや igen╆やAzや utóérőや zöldségféléknél╇や
mintやpéldáulやaやpaprika╇やparadicsom╇やpadlizsán╇やsárgadinnye╇やisやnyerhetszやné-
hányやhetet╇やbárやazやízűkやbiztosanやnemやleszやmárやazやigazi╆

Tárolásraやszántやzöldségekやtermesztésiやszempontjai

ǉ╆や Fajtaválasztás╈やminélやhosszabbやtenyészidejű╇やtárolásraやalkalmasやlegyen╇や
hogyやelegendőやszárazanyagotやtudjonやfelhalmozniや〉kevesebbやvíz╇やköny-

nyebbやtárolás《╆

Ǌ╆や GyökérzöldségeketやneやvesdやfrissenやtrágyázoƦやtalajbaやvagyやpillangósokや
után╆や

ǋ╆や Aや nitrogéntartalmúや anyagokatや 〉csalánlé‶《や óvatosanや adagold╇や aや tenyé-
szidőszakやutolsóやharmadábanやegyáltalánやneやadj╇やmertやfellazítjaやaやnövé-
nyiやszöveteket╆

ǌ╆や AやtervezeƦやbetakarításやelőƦiやkétやhétbenやmárやneやnagyonやöntözz╆

Tárolásraやszántやzöldségekやbetakarításiやszempontjai

ǉ╆やや Száraz╇やfagymentesやidőbenやtörténjen╆

Ǌ╆や MegfelelőやéreƦségiやállapotban╉やezやleginkábbやazやutóérőやzöldségféléknélや
számítや〉paprika╇やparadicsom╇やpadlizsán╇やsárgadinnye《╆

BetárolásやelőƦiやteendők

ǉ╆や Aやterményやegészségesやlegyen╇やkülsőやsérülésektőlやmentesや〉aやrágoƦ╇やvá-
goƦ╇やsérültやnövényeketやtegyükやkülön╇やsやhasználjukやelやgyorsan《╆

Ǌ╆や Neやmosdやleやrólukやaやföldet‶や

ǋ╆や Szükségやeseténやnéhányやnapigやlehetやesetlegやkicsitやszikkasztaniやaやgyökér-
zöldségeketやisやaやfrissやlevegőn╇やmintやaやhagymát╆や

ǌ╆や Aやközepesやnagyságúやterményekやaやlegjobbanやtárolhatók╇やaやkicsikやhamarや
megfonnyadnak╇やaやnagyobbakやisやlehetnekやhibásakやbelül╆やHaやvanやlehető-

ségedやválogatni╇やazやátlagosやméretűeketやtartalékold╇やaやtöbbitやfogyaszdやelや
mihamarabb╆や

Módszertan: Tárolási tudnivalók 
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7.4. Tárolási módok

Aやtárolásやcélja╇やhogyやaやtermékやminőségét╇やízét╇やvitamintartalmátやminélやtovábbや
megőrizzeやaやtélやfolyamán╆

Talajbanやhagyva

Néhányやzöldségféleやむやpetrezselyem╇やpasztinák╇やpóréhagyma╇やfeketegyökér╇やsár-
garépa╇やbimbósやkel╇や levelesやkel╇や csicsókaやegyやrészétやegyszerűenやkinnやhagyha-
todやaやkertben╆やAやpetrezselyem╇やaやfeketegyökérやésやaやsárgarépaやhidegbenやszalmá-
valやtakarvaやáƦelel╇やsőtやazやerősebbやfagyokatやisやelviseli╆やTavasszalやaやfagyokやutánや
fölszedhetőkやésやfogyaszthatók╆

Aやbimbósやkelt╇やlevelesやkeltやésやpóréhagymátやnemやkellやtakarni╇やaやhóやalaƦやáƦelel-
nek╆やAやbimbósやésやlevelesやkelやaやfagymentesやnapokonやisやegészやtélenやszedhetőやaやhóや
alól╆や

Hováやtehetjükやtélireやaやzöldségeinket′

AzやideálisやtárolóhelyやfagyvédeƦ╇やmagasやpáratartalmú╇やdeやszellős╆やKönnyenやmeg-

közelíthető╇やnemやázikやbe╇やhaやvalamennyiやterménytやkiveszel╇やazやnemやveszélyezteti 
aやtöbbit╆やPincéket╇やkamrákatやmeszelésselやérdemesやmindenやősszelやfertőtleníteni╇や
sőtや aや tárolásraや szántや ládákat╇や rekeszeketや is╆やAやmegfelelőや tárolóhelyenや továbbや
növelhetjükやazやeltartásiやidőtやhomokbaやrétegzéssel╇やvagyやpl╆やpaprika╇やparadicsomや
esetébenやpapírralやdarabonkéntiやelválasztással╆

Módszertan: HYtKszekrények áram nélkül

ǐ╆やábra╈やVerem
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Aやtárolásやcélja╇やhogyやaやtermékやminőségét╇やízét╇やvitamintartalmátやminélやtovábbや
megőrizzeやaやtélやfolyamán╆

Talajbanやhagyva

Néhányやzöldségféleやむやpetrezselyem╇やpasztinák╇やpóréhagyma╇やfeketegyökér╇やsár
garépa╇やbimbósやkel╇や levelesやkel╇や csicsókaやegyやrészétやegyszerűenやkinnやhagyha
todやaやkertben╆やAやpetrezselyem╇やaやfeketegyökérやésやaやsárgarépaやhidegbenやszalmá
valやtakarvaやáƦelel╇やsőtやazやerősebbやfagyokatやisやelviseli╆やTavasszalやaやfagyokやutánや
fölszedhetőkやésやfogyaszthatók╆

Aやbimbósやkelt╇やlevelesやkeltやésやpóréhagymátやnemやkellやtakarni╇やaやhóやalaƦやáƦelel
nek╆やAやbimbósやésやlevelesやkelやaやfagymentesやnapokonやisやegészやtélenやszedhetőやaやhóや
alól╆や

Hováやtehetjükやtélireやaやzöldségeinket′

AzやideálisやtárolóhelyやfagyvédeƦ╇やmagasやpáratartalmú╇やdeやszellős╆やKönnyenやmeg
közelíthető╇やnemやázikやbe╇やhaやvalamennyiやterménytやkiveszel╇やazやnemやveszélyezteti
aやtöbbit╆やPincéket╇やkamrákatやmeszelésselやérdemesやmindenやősszelやfertőtleníteni╇や
sőtや aや tárolásraや szántや ládákat╇や rekeszeketや is╆やAやmegfelelőや tárolóhelyenや továbbや
növelhetjükやazやeltartásiやidőtやhomokbaやrétegzéssel╇やvagyやpl╆やpaprika╇やparadicsomや
esetébenやpapírralやdarabonkéntiやelválasztással╆

Ǒ╆やábra╈やPrizma

Név
Tárolhatóや
növény Előnye Hátránya Továbbiやや

tudnivalók

Verem Gyökérzöldsé-
gek╇やburgonya

Olcsó╇やbárholや
kialakítható╇や
kisやmennyiség-

nekやis╆やSzabá-
lyozhatatlanや
szellőzés

Fagyvédelem╇や
nehézやhoz-
záférni╇やszel-
lőztetniやkell╇や
rágcsálók

Mélyebbreやkellやásni╆

hƦp╈ののwww╆eden-

kert╆huのnovenydok-

torのaktualisまnoveny-

vedelmiまmunkakの
veremまtarolasまgo-

dorまtartositasまker-
tepitesのǊǊǊǋの

Prizma
Gyökérzöld-

ségek╇やburgo-

nya╇やkáposzta-
félék

Olcsó╇やnagyや
mennyiségűや
terménynek

Fagyvédelem╇や
nehézやhoz-
záférni╇やszel-
lőztetniやkell╇や
rágcsálók

Dombraやérdemes╇や
hogyやaやvízやlefolyjon

hƦp╈ののwww╆ma-
gyarszo╆comの

huのǊǈǈǐいǉǊいǈǊのgaz-
dasagいmezogazda-

sagのǐǐǌǈǉの

Pince Bármi Jólやhozzáférhe-
tő╇やszellős

Drágábbやkiala-
kítás╇やkorlátoltや

tér

Kamra Bármi Jólや
hozzáférhető

Meleg╇やkevésや
hely

Homokま
baやrétegま
zés

Sárgarépa╇や
paprika╇やtökfé-
lék╇やkáposzta-

félék

Nedvességetや
őrziや

Nemやlátszik╇や
haやpusztulniや

kezd

ǋ╆やtáblázat╈やTárolásiやmódok
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7.5. Zöldségfélék tartósítása, friss fogyasztás

Aやbiotermékekやfeldolgozásánálやalapkövetelmény╇やhogyやsemmilyenやmesterségesや
adalékanyagやsemやhasználható╇やhaやmárやeddigやsikerültやvegyszerやnélkülやmegter-
melni╇やőrizdやisやmeg╆やHőkezelés╇やszárítás╇やaszalás╇やtejsavasやerjedés╇やecet╇やsó╇やola-
jok╇やezekやsegíthetnekやtélireやmegőrizniやaやnyáriやízeketやésやvitaminokat╆や

AやtárolóbanやmegőrzöƦやvitaminokatやtélenやnagyraやértékeliやaやszervezetedやésやsok-

kalやjobbanやhasznosul╇やmintやaやtableƦásやvitamin╆やÍmeやnéhányやtéliやvitaminbombaや
frissやzöldségekből╈や

CéklasalátaやI╆╈やǊやnyersやcékla╇やcitromlé╇やkevésやolajやvagyやnapraforgómag╇やszezon-

banやpetrezselyemzöld╇やesetlegやmézやvagyやcukor╇やesetlegやmajonéz╆
Aやcéklátやaやrépareszelőnやlereszeljük╇やésやaやhozzávalókkalやízesítjük╆やHaやszereted╇や
adhatszやhozzáやmajonézt╆

CéklasalátaやII╆╈やǌǈdkgやcékla╇やǊǈdkgやalma╇やǉǍdkgやburgonya╆やAzやöntethezやǊ╇Ǎdlや
tejfölやvagyやkefír╇やǊやevőkanálやmustár╇やǉやevőkanálやecetesやreszeltやtorma╇やǊやevőkanálや
cukor╇やǉdlやétolaj╇やǉやcsomagやpetrezselyem╇やhaやvan╇やsó╇やbors╇やcitromlé╆やAやburgonyátや
héjábanやfőzdやmeg╇やhámozásやutánやvágdやkockákra╆やAやnyersやcéklátやmeghámozod╇や
lereszeled╆やAzやalmátやisやvágdやkockákra╆やElkészítjükやazやöntetetやésやösszekeverjükや
azやegészet╆や

Görögやkáposztasaláta╈やreszeltやkáposzta╇やreszeltやrépa╇やvöröshagymaやapróraやvág-

va╇やtejföl╇やporcukor╇やmajonéz╇やecet╇やköménymag╆やJó╇やhaやlegalábbやpárやórátやhagyodや
állniやaやhűtőben╇やhogyやösszeérjenekやazやízek╆

Almaまrépasaláta╈やǊǈdkgやalma╇やǌǈdkgやsárgarépa╇やcitromやleve╇やmézやvagyやcukor╇や
dióやvagyやmásféleやolajosmag╇やesetlegやmazsola╆やAzやalmátやésやaやrépátやlereszeled╇やésや
aやfelsoroltやhozzávalókkalやízesíted╆や

Módszertan: BefKttverseny 

Link(magyarul): http://tudatosvasarlo.hu/cikk/zoldsegek-es-gyu-
molcsok-telire

Link(magyarul): http://grocceni.com/konzerv.html

Link(magyarul): http://www.vitaminsziget.com/cikk.php?id=2433#-
heading2

Link(magyarul): http://kertlap.hu/zoldsegfelek-tarolasa/

Link(magyarul): http://ezermester.hu/cikk-1046/Nyari_izek_telire

Link(magyarul): https://drive.google.com/ile/d/0Bwjyig1BH-
f95U3EzaTZuZ2ptZUk/view

Link(magyarul): http://www.dolgaim.hu/books/HJZGYE/index.html
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Bárkiやmehetやaやpiacraやeladniやfeleslegét╇やdeやvannakやszabályok╇やamiknekやmegやkellや
felelnieやmindenkinek╇やakárやvanやőstermelőiやigazolványa╇やakárやnincs╆や╅Nemszere-
temをやmunka╇やdeやsajnosやezzelやisやfoglalkozniやkell╇やazやaktuálisやelőírásokhozやaやfalu-

gazdászやsegítségétやérdemesやkérni╇やilletveやaやNÉBIHやhonlapjánやtájékozódni╆や

Azや Élőや Tiszaや Egyesületや aや Tiszaや vízgyűjtőや területénや tevékenykedőや embereketや
fogja╇やössze╇やtőlükやisやlehetやsegítségetやkérni╆

‒Azやökológiaiやgazdálkodásやalapjai‒╇や‒ökológiaiやgazdálkodásやszabályozása‒やrész-
hezやjavasoltやfüggelékbenやszinténやfoglalkozunkやezzelやaやkérdéssel╇やérdemesやeztやisや
áƦanulmányoznod╆

Link(magyarul): https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szak-
teruletek/foldmuv_ig/gyik/ostermelo/faqentry_315433.html

Link(magyarul): http://www.elotiszaert.hu/jogsegely.php

Ha piacra szeretnél termelni 8.

ǌǋ╆やkép╈やBiostandや〉UjjやA╆《



zöldségnév vetésforgó szaporításiや
mód

palántaやvetésiや
ideje

helybevetésのやpalántáま
zásやideje sortávolság tőtávolság vetésiやや

mélység megjegyzés öntözés

burgonya burgonyafélék  ápr╆  ǍǈまǏǈcm ǊǍまǋǍcm Ǎまǉǈcm csíráztatásやfebruárやközepétől igényes

padlizsán burgonyafélék  márc╆まápr╆ máj╆やközepe ǍǈまǏǈcm ǌǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm közepes

paprikaや burgonyafélék  febr╆まmárc╆ ápr╆やközepeまmájやközepe╆ ǋǈまǍǈcm ǋǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

paradicsom burgonyafélék  márc╆まápr╆ ápr╆やközepeまmájやközepe╆ Ǐǈcm ǋǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm támrendszerやésやkacsozás közepes

bazsalikom fűszernövény  márc╆まápr╆ máj╆やközepe ǍǈやxやǍǈcm ǍǈやxやǍǈcm ǈ╇Ǎcm igényes

kapor fűszernövény  márc╆まszept╆  Ǌǈcm ǌcm ǉまǋcm közepes

cékla gyökérzöldség  márc╆まjúl╆  ǋǈまǌǈcm Ǎまǉǈcm Ǌまǌcm egyelniやérdemes közepes

petrezselyem gyökérzöldség  márc╆まjún╆  ǋǈまǌǈcm ǋまǍcm ǉまǋcm egyelniやérdemes közepes

pasztinák gyökérzöldség  ápr╆まmáj╆  ǌǈcm Ǎまǉǈcm ǉまǋcm egyelniやérdemes közepes

sárgarépa gyökérzöldség  márc╆まjúl╆  ǊǈまǍǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm egyelniやérdemes közepes

zellerやgumós gyökérzöldség  febr╆まmárc╆ máj╆ ǋǈまǌǈcm ǍまǉǍcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

fokhagyma hagymafélék  okt╆のmárc╆  ǋǈまǌǈcm Ǎまǐcm ǋまǍcm nemやigényes

póréhagyma hagymafélék  febr╆まmárc╆ ápr╆や közepeまmáj╆や köze-
pe╆ ǉまǋcm palántákやǊǈcmやföldbe közepes

snidling hagymafélék  febr╆まjún╆  ǋǈまǌǈcm ǋまǍcm ǉまǋcm közepes

vöröshagyma hagymafélék  febr╆まmáj╆  ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm közepes

zöldbabやbokor pillangósok  ápr╆まjún╆  ǋǈまǍǈcm Ǐまǉǈcm ǋまǍcm közepes

zöldborsó pillangósok  márc╆まmáj╆  ǌǈまǍǈcm ǉまǋcm ǋまǍcm közepes

Cukkini kabakosokや   ápr╆まmáj╆ máj╆やközepe ǉǈǈまǉǊǈcm ǐǈまǉǈǈcm ǋまǌcm

Mellékletek

ǌ╆やtáblázat╈やIsmertやzöldségnövényekやtermesztésiやtudnivalói
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zöldségnév vetésforgó szaporításiや
mód

palántaやvetésiや
ideje

helybevetésのやpalántáま
zásやideje sortávolság tőtávolság vetésiやや

mélység megjegyzés öntözés

burgonya burgonyafélék ápr╆ ǍǈまǏǈcm ǊǍまǋǍcm Ǎまǉǈcm csíráztatásやfebruárやközepétől igényes

padlizsán burgonyafélék márc╆まápr╆ máj╆やközepe ǍǈまǏǈcm ǌǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  közepes

paprikaや burgonyafélék febr╆まmárc╆ ápr╆やközepeまmájやközepe╆ ǋǈまǍǈcm ǋǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

paradicsom burgonyafélék márc╆まápr╆ ápr╆やközepeまmájやközepe╆ Ǐǈcm ǋǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm támrendszerやésやkacsozás közepes

bazsalikom fűszernövény márc╆まápr╆ máj╆やközepe ǍǈやxやǍǈcm ǍǈやxやǍǈcm ǈ╇Ǎcm  igényes

kapor fűszernövény márc╆まszept╆ Ǌǈcm ǌcm ǉまǋcm  közepes

cékla gyökérzöldség márc╆まjúl╆ ǋǈまǌǈcm Ǎまǉǈcm Ǌまǌcm egyelniやérdemes közepes

petrezselyem gyökérzöldség márc╆まjún╆ ǋǈまǌǈcm ǋまǍcm ǉまǋcm egyelniやérdemes közepes

pasztinák gyökérzöldség ápr╆まmáj╆ ǌǈcm Ǎまǉǈcm ǉまǋcm egyelniやérdemes közepes

sárgarépa gyökérzöldség márc╆まjúl╆ ǊǈまǍǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm egyelniやérdemes közepes

zellerやgumós gyökérzöldség febr╆まmárc╆ máj╆ ǋǈまǌǈcm ǍまǉǍcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

fokhagyma hagymafélék okt╆のmárc╆ ǋǈまǌǈcm Ǎまǐcm ǋまǍcm  nemやigényes

póréhagyma hagymafélék febr╆まmárc╆ ápr╆や közepeまmáj╆や köze
pe╆   ǉまǋcm palántákやǊǈcmやföldbe közepes

snidling hagymafélék febr╆まjún╆ ǋǈまǌǈcm ǋまǍcm ǉまǋcm  közepes

vöröshagyma hagymafélék febr╆まmáj╆ ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm  közepes

zöldbabやbokor pillangósok ápr╆まjún╆ ǋǈまǍǈcm Ǐまǉǈcm ǋまǍcm  közepes

zöldborsó pillangósok márc╆まmáj╆ ǌǈまǍǈcm ǉまǋcm ǋまǍcm  közepes

Cukkini kabakosokや ápr╆まmáj╆ máj╆やközepe ǉǈǈまǉǊǈcm ǐǈまǉǈǈcm ǋまǌcm   

Jelmagyarázat╈ややややややややややややややややややややhelyrevetésややややややややややややややややややややややpalántázás
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zöldségnév vetésforgó szaporításiや
mód

palántaやvetésiや
ideje

helybevetésのやpalántáま
zásやideje sortávolság tőtávolság vetésiやや

mélység megjegyzés öntözés

görögdinnye╇や 
sárgadinnye kabakosokや  ápr╆まmáj╆ máj╆やközepe ǉǈǈまǉǊǈcm ǉǈǈまǉǍǈcm ǋまǌcm metszésやǌまǎやvirágra

sütőtök╇やspárgatök kabakosokや   márc╆まápr╆ máj╆やközepe ǉǈǈまǉǊǈcm ǉǊǈまǉǍǈcm Ǌまǋcm közepes

uborka kabakosokや   ápr╆まjún╆  ǌǈまǏǈcm Ǌǈまǌǈcm Ǌまǋcm támrendszer közepes

brokkoli káposztafélék  febr╆まjúl╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǉcm igényes

feketeやretek káposztafélék  ápr╆まjúl╆  ǌǈまǍǈcm ǍまǉǍcm ǈ╇Ǎまǉcm közepes

fodrosやkel káposztafélék  
febr╆まápr╆の jún╆ま
júl╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈ ǉまǊcm nemやigényes

káposzta káposztafélék  febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

karalábé káposztafélék  febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

karƋol káposztafélék  febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

kelkáposzta káposztafélék  febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǍǈcm ǋǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm nemやigényes

kínaiやkel káposztafélék  
febr╆まmárc╆のjún╆ま
aug╆やややややややややや ápr╆やeleje ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

retekやhónapos káposztafélék  márc╆まszept╆  Ǌǈcm ǌcm ǉまǋcm egyelniやérdemes igényes

rukkola káposztafélék  márc╆まjúl╆  Ǌǈまǋǈcm Ǌまǋcm ǈ╇Ǎまǉcm közepes

tarlórépaやvagy 

kerekrépa káposztafélék  
márc╆まápr╆のjún╆ま
júl╆  ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm közepes

mángold levélzöldég  márc╆まjún╆  ǋǈまǌǈcm Ǎまǉǈcm Ǌまǋcm egyelniやérdemes közepes

salátaやfejes levélzöldég   febr╆まjúl╆  ǋǈまǋǍcm ǋǈまǋǍcm ǈ╇Ǎまǉcm igényes

spenótやsima levélzöldég  márc╆まaug╆  ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm közepes

sóska levélzöldég  febr╆まjún╆  ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm közepes

csemegekukorica egyéb  ápr╆まmáj╆  Ǐǈcm ǋǈまǍǈcm ǊまǍcm faƦyazás közepes

spárga egyéb  márc╆まápr╆  Ǐǈまǐǈcm ǌǍcm ǉǍcm bakhátbaやérdemesやültetni
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zöldségnév vetésforgó szaporításiや
mód

palántaやvetésiや
ideje

helybevetésのやpalántáま
zásやideje sortávolság tőtávolság vetésiやや

mélység megjegyzés öntözés

görögdinnye╇や
sárgadinnye kabakosokや ápr╆まmáj╆ máj╆やközepe ǉǈǈまǉǊǈcm ǉǈǈまǉǍǈcm ǋまǌcm metszésやǌまǎやvirágra  

sütőtök╇やspárgatök kabakosokや márc╆まápr╆ máj╆やközepe ǉǈǈまǉǊǈcm ǉǊǈまǉǍǈcm Ǌまǋcm  közepes

uborka kabakosokや ápr╆まjún╆ ǌǈまǏǈcm Ǌǈまǌǈcm Ǌまǋcm támrendszer közepes

brokkoli káposztafélék febr╆まjúl╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǉcm  igényes

feketeやretek káposztafélék ápr╆まjúl╆ ǌǈまǍǈcm ǍまǉǍcm ǈ╇Ǎまǉcm  közepes

fodrosやkel káposztafélék febr╆まápr╆の jún╆ま
júl╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈ ǉまǊcm  nemやigényes

káposzta káposztafélék febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

karalábé káposztafélék febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

karƋol káposztafélék febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

kelkáposzta káposztafélék febr╆まjún╆ ápr╆やelejeまmáj╆やközepe ǋǈまǍǈcm ǋǈまǍǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  nemやigényes

kínaiやkel káposztafélék febr╆まmárc╆のjún╆ま
aug╆やややややややややや ápr╆やeleje ǋǈまǌǈcm ǋǈまǌǈcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

retekやhónapos káposztafélék márc╆まszept╆ Ǌǈcm ǌcm ǉまǋcm egyelniやérdemes igényes

rukkola káposztafélék márc╆まjúl╆ Ǌǈまǋǈcm Ǌまǋcm ǈ╇Ǎまǉcm  közepes

tarlórépaやvagy
kerekrépa káposztafélék márc╆まápr╆のjún╆ま

júl╆ ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm  közepes

mángold levélzöldég márc╆まjún╆ ǋǈまǌǈcm Ǎまǉǈcm Ǌまǋcm egyelniやérdemes közepes

salátaやfejes levélzöldég febr╆まjúl╆ ǋǈまǋǍcm ǋǈまǋǍcm ǈ╇Ǎまǉcm  igényes

spenótやsima levélzöldég márc╆まaug╆ ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm  közepes

sóska levélzöldég febr╆まjún╆ ǋǈまǌǈcm ǊまǍcm ǉまǋcm  közepes

csemegekukorica egyéb ápr╆まmáj╆ Ǐǈcm ǋǈまǍǈcm ǊまǍcm faƦyazás közepes

spárga egyéb márc╆まápr╆ Ǐǈまǐǈcm ǌǍcm ǉǍcm bakhátbaやérdemesやültetni  
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Ǎ╆やtáblázat╈やNövényiやtápoldatokや〉FerenczやL╆《

Készítmény Receptúra Hatása

ErjeszteƦやや
csalánléや

ǈ╇ǍkgやfrissやvagyやǉǈǈやszárítoƦやcsalántやǍや
literやesővízbenやerjesztünk╇やmajdやǊǈゾや
koncentrációbanやoldjukやesővízben╆

Nitrogén 

pótló

Feketeまや
nadálytőまlé

ǉkgやfrissやlevélhezやǉǈやliterやesővizetや
adunk╇やmajdやǍまǎやnapiやáztatásやésやerjesztésや
utánやleszűrjük╆やAやtörzsoldatotやǍまszörösや
mennyiségűやesővízzelやhígítjuk╆

Erősítő╇やnöveke-
désserkentő

Káliumや 
pótló

Édesまや
köményまlé

ǉkgやlevelet╇やhajtástやǉǈやliterやesővízbenや
áztatunk╇やerjesztünk╆

Növekedésま 
serkentő

Bodzahajtásや
főzet

Kb╆やǌǈgやbodzahajtástやǉǈやliterやesővízbenや
Ǌǈまǋǈやpercigやfőzünkやlassúやtűzön╇やmígやaや
színeやsötétreやnemやvált╆やHaやkihűlt╇やǉǈやliterや
esővízzelやhígítvaやpermetezzük╆

Általánosやerősítő

Gyermekまや
láncfűまlé

Ǌkgやfrissやleveletやǉǈやliterやvízbenやǉǌやnapigや
erjesztünk╇やötszörösやhígításban╇やtavasz-
szalやésやősszelやtalajraやésやnövényreやperme-
tezzük╆

Általánosやnöve-
kedésserkentőやaや
legtöbbやnövény-

nél

Káposztalé
Kelkáposzta╇やlehetやtisztításiやhulladékやis╇や
ǋkgやlevelétやannyiやesővízzelやöntünkやfel╇や
hogyやellepje╆やKétやhétigやerjesztjük╇やmajdや
szűrésやutánやǉǈまszereséreやhígítjuk╆

Burgonyafélékやésや
zellerやnövekedés-
serkentője

http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_cont-
ent&view=article&id=1560%3Atapanyag-gazdalkodas-az-oe-
kologiai-gazdalkodasban&catid=112%3Anovenytermesztes&-
lang=hu
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ǎ╆やtáblázat╈やKártevőkやelleniやkészítményekや〉FerenczやL╆《

Készítmény Receptúra Hatás

Csalánlé
ǈ╇ǍkgやfrissenやszedeƦやcsalántやǍやliterやvíz-
beやáztatunk╇やǊǌやóránやátやállniやhagyjuk╇や
ésやhígítatlanやformábanやpermetezzükやkiや
aやlevelekre╆

Levéltetvekや 
ellenや

Gilisztaűzőやや
varádicslé

ǈ╇Ǎkgやnyersやgilisztaűzőやvarádicsotやǌǐや
óránやkeresztülやáztassukやǍやliterやvízben╆ Takácsatkaやellenや

Bodzahajtásや
főzet

Kb╆やǌǈgやbodzahajtástやǉǈやliterやesővízbenや
Ǌǈまǋǈやpercigやfőzzünkやlassúやtűzön╇やmígや
aやszíneやsötétreやnemやvált╆やHaやkihűlt╇やǉǈや
literやesővízzelやhígítvaやpermetezzük╆

Káposztalepkeや
lárvaやellen

Atkákやellen

Fehérürömlé
ǈ╇ǍkgやfrissやvagyやǉǍǈまǊǈǈgやszárítoƦや
száratやǍやlやesővízbenやǊまǋやóráigやáztatunk╇や
majdやǊǈまǋǈやpercigやlassanやfőzünk╆やAや
készやoldatotやǍやliterやesővízzelやhígítjuk

Földibolhaやellenや

Feketeürömlé
ǈ╇ǍkgやfrissやvagyやǉǍǈまǊǈǈgやszárítoƦや
száratやǍlやesővízbenやǊまǋやóráigやáztatunk╇や
majdやǊǈまǋǈやpercigやlassanやfőzünk╆やAや
készやoldatotやǍやliterやesővízzelやhígítjuk╆

Földibolhaやellen

Kamillalé
Egyやjóやmarékやkamillavirágotやmásfélや
literやvízbenやfélやnapigやáztatunk╇やszűrésや
utánやötszörösやhígításbanやkannávalやön-

tözzükやaやnövényekre╆

Zöldやlevéltetvekや
ellen

Paradicsomlé

Egészségesやnövényやszárát╇やlevelét╇やbo-

gyókatやvízzelやfelöntünk╇やhogyやellepje╇や
félやórátやlassúやtűzönやfőzzük╇やaやvizetや
pótoljukやǉǈやliterig╇やǌǈやgやkáliszappantや
reszelünkやhozzáやaやtapadásやfokozásá-
ra╆

Rágóやkártevők╇や
levéltetvek╇や
atkák╇やkáposz-
talepkeやlárvaや
ellen

Tárkonylé
ǈ╇ǍkgやfrissやvagyやǉǍǈまǊǈǈgやszárítoƦや
száratやǍやlやesővízbenやǊまǋやóráigやáztatunk╇や
majdやǊǈまǋǈやpercigやlassanやfőzünk╆やAや
készやoldatotやǍやliterやesővízzelやhígítjuk╆

Földibolhaやellen

Páfránylé
ǈ╇ǍkgやpáfránytやǍやliterやvízbenやegyやhétigや
áztatunk╇やmajdやaやkapoƦやegyvelegetや
ǉǈゾやkoncentrációbanやhasználjuk╆

Levéltetvekや 
ellen
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Fahamu Vékonyやrétegbenやaやlevélfelületreやki-
szórva╆ Földibolhaやellen

Rebarbaralé
ǈ╇Ǎやkgやrebarbaraleveletやésやszáratやǉǈやli-
terやvízbenやáztatunkやǌǐやóránやkeresztül╇や
majdやǊǈゾやkoncentrációbanやhasználjuk╆

Levéltetvekや 
ellen

Begónialé
ǊǈǈやgやbegónialeveletやáztatunkやǊǌやóránや
keresztül╇やmajdやteljesやkoncentrációbanや
használunk╆

Csigákやellen

Ricinuspor Kiszórvaやaやtalajra╆
Távolやtartjaやaや
rágcsálókatやésやaや
vakondokat

Borsforrázat
ǉǈǈやgやőröltやborsotやbeleteszünkやǍやliterや
felforrtやvízbe╇やfélやóráraやállniやhagyjuk╇や
majdやleszűrjük╆

Rovarokやellen

Kenőszappanまや
oldat

Ǌǈやdkgやháziszappantやǉǈやliterやvízbenや
feloldunk╇やhígításやnélkülやhasználjuk╆

Levéltetvek╇や
pajzstetvek╇や
szívóやkártevőkや
ellen

Korianderまや
infúzió

ǈ╇Ǎやkgやkorianderやherbátやbeleteszünkやǉǈや
literやvízbe╇やmajdやfélやóraやmúlvaやleszűr-
jük╇やteljesやkoncentrációbanやhasználjuk╆

Burgonyabogárや
ellen

Vérehullóや
fecskefű

ǈ╇ǍやkgやvérehullóやfecskefüvetやǍやliterやvíz-
benやáztatunkやǌǐやóránやkeresztül╇やmajdや
hígításやnélkülやhasználjuk╆

Hangyákやtávol-
tartása╇やhangya-
bolybaやadagolva

Csípősまや
paprikaまlé

ǋやdbやközepesやméretűやcsípősやpaprikátや
feldarabolunkやésやǊやliterやvízbenやázniや
hagyjuk╇やmajdやleszűrveやhasználjuk╆

Földibolhaやellen

Levéltetvekや 
ellen



65

Ǐ╆やtáblázat╈やGombásodástやfékezőやkészítményekや〉FerenczやL╆《

Készítmény Receptúra Hatás

Fokhagymalé

Ǌまǋやkgやkülsőやpikkelyleveletや〉bele-
mehetやaやvöröshagymaやburkaやésや
tisztításiやhulladékaやis《やǉǈやliterやeső-

vízbenやáztatunk╆やǐやnapiやerjesztésや
utánやszűrjük╇やhígításaやǉǈまszeres╆

Általánosやgombafejlő-

désやellenや

Baktériumやgátlóやhatásúや

Szürkepenészやésや 
lisztharmatやellen

Kamillaforま
rázat

ǈ╇Ǎやkgやkamillavirágzatotやleforrá-
zunkやǍやliterやvízzel╇やmajdやeztやteljesや
koncentrációbanやhasználjuk╆

Lisztharmatやésや 
peronoszpóraやellen

Tejesやpermet ǌやliterやtejetやǊやliterやvízzelやkeverjünkや
össze╆ Palántadőlésやellen

Zsurlólé ǈ╇ǍやkgやnyersやzsurlótやǉǍやpercenやke-
resztülやfőzzünkやǍやliterやvízben╆ Lisztharmatやellen

Snidlinglé
ǊǍǈやgやmetélőhagymátやleforrázunkや
Ǎやliterやvízzel╇やmajdやfélやóraやeltel-
tévelやleszűrjük╇やaやkapoƦやoldaƦalや
permetezünk╆

Különféleやvész╇やrozsda-
gomba╇やilletveや 
szürkepenészやellen

Tormalé
ǈ╇Ǎやkgやnyersやtormaleveletやǉǈやliterや
vízben╇やfélやóránやkeresztülやázta-
tunk╇やmajdやteljesやkoncentrációbanや
használjuk╆

Szürkepenészやellen

Bordóiやlé

ǉǈǈやgやrézszulfátotや〉CuSOǴ《やésやǐǈや
gやkalciumまhidroxidotや〉Caや〉OH《ǲ《や
ǍまやǍやliterやvízbenやfeloldunk╇やmajdやaや
kétやoldatotやösszevegyítjük╆や

Alapelv╈╅Rezesやbandaやaやmeszesや
gödörbeを╆

Gombásやbetegségekや
ellen

Alapiやkén Porやformájábanやszórjukやaやnövény-

re╆
Peronoszpóra╇や 
szürkepenészやellen
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ǐ╆やtáblázat╈やBaktériumやfelszaporodástやelkerülőやkészítményekや〉FerenczやL╆《

Készítmény Receptúra Hatás

Fokhagymalé

Ǌまǋやkgやkülsőやpikkelyleveletや〉bele-
mehetやaやvöröshagymaやburkaやésや
tisztításiやhulladékaやis《やǉǈやliterやeső-

vízbenやáztatunk╆やǐやnapiやerjesztésや
utánやszűrjük╇やhígításaやǉǈまszeres╆

Burgonyaやésやparadi-
csomやbaktériumosや 
betegségeやellen

Gilisztaűzőや
varádicslé

ǉやkgやszárazやvarádicsvirágotやössze-
morzsolunk╇やmajdやǍやliterやesővízbenや
ǋまǍやnapigやáztatjuk╆やHáromszorosや
〉ǉǍやliter《やmennyiségűやvízzelやhígít-
jukやszűrésやután╆やVarádicsléやutánや
ǉゾまosやkonyhasóoldaƦalや〉ǉǈǈやliterや
vízのǉやkgやkonyhasó《やpermetezzünk╆

Burgonyaやésやparadi-
csomやbaktériumosや 
betegségeやellen

Tejesや
permetlé

Ǌやliterやtejet╇やlehetőlegやforrázatlant╇や
ǐやliterやvízbenやhígítunkやfel╆

Aやburgonyaやésやpara-
dicsomやbaktériumosや
betegségeやellen

Ecetesやlé ǉǈǈやmlやecetやfeloldunkやǍやliterやvíz-
ben╆

Aやburgonyaまやésやpara-
dicsomlevélやfelületénや
megváltoztatjaやaやpHや
értékétやésやezやnehezebbéや
tesziやaやbaktériumやmeg-

foganását
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Ǒ╆やtáblázat╈やCsíráztatás

Növekedésserkentőやgyógynövényesやfürdők╇やamelyekやaやgyors╇やegészségesやésや
erőteljesやkezdetiやnövekedéstやsegítik╆

Fürdő Mireやjó′ Hogyan′

Áztatásやkamilま
lateában

Tisztítja╇やfertőtlenítiやaや
maghéjat╈やborsó╇やbab╇や
lencse╇やlóbab

EgyやteáskanálやszárítoƦやkamillaや
virágotやleforrázunkやegyやcsészeや
vízzel╇やǉǈまǉǊやórátやállniやhagyjuk╆や
VetésやelőƦやegyやórávalやebbeやáztat-
jukやaやmagokat╆

Macskagyökeま
resやfürdő

Serkentiやaやcsíranövé-
nyekやgyökérnöveke-
désétやésやmelegenやtartjaや
őket

Macskagyökérやvirágábólやkészí-
teƦやfürdőやaやhidegreやérzékenyや
uborka╇やcukkiniやmagjaitやedzet-
tebbéやtesziやazやidőjárásやviszon-

tagságaivalやszemben╆ややAやpara-
dicsom╇やpaprika╇やvöröshagyma╇や
napraforgóやmagokやcsírázásátや
pedigやserkenti╆

Torma╇やfokま
hagymafürdő

Aやgyökerekenやmegte-
lepedőやgombákやellen╇や
főlegやaやpalántadőléstőlや
védikやmegやaやcsíranövé-
nyeket╆

ApróraやzúzoƦやǉǈǈまǉǍǈやgやtormaや
vagyやfokhagymaやgyökerétやlefor-
rázzuk╆やMiutánやkihűlt╇やhasznál-
hatjukやmagkezelésre╆

Fokhagymaま
fürdő

Paradicsom╇やuborka╇や
rézvirág╇やkörömvirágや
kedvelik╇やpillangósok╇や
káposztafélékやkevésbéや
kedvelik╆

ǊǈǈまǊǍǈやgやgyökeretやleforrázunkや
Ǎやliterやvízzel╇やmajdやhaやkihűltやma-
gokやkezeléséreやhasználhatjuk╆

Tormásまfürdő
Mindenやzöldségやésや
dísznövénynekやjótやtesz╇や
kivéveやkáposztafélékやésや
másやkeresztesvirágúak

ǊǈǈまǊǍǈやgやgyökeretやleforrázunkやǍや
literやvízzel╇やmajdやhaやkihűlt╇やma-
gokやkezeléséreやhasználhatjuk╆

Mezeizsurlóや
főzet

Gazdagやkovasavbanまやaや
kovasavbanやlévőやszilí-
ciumやbeépülやaやcsíranö-

vényekやsejtfalába╇やellen-

állóváやtéveやaやgombákや
támadásávalやszemben

ǈ╇Ǎやkgやmezeiやzsurlótやleforrázunkや
Ǎやliterやvízzel╇やmajdやállniやhagyjukや
ǉǊまǊǌやóránやát╆やEzやkövetőenやhasz-
nálhatjukやmagkezelésre╆
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Gyógynövényやkeverékbőlやkészültやforrázat╆やCickafark╇やmacskagyökérやvirágzat╇や
pongyolaやpitypang╇やcsalán╇やtölgyfakéregやésやkamillaやkeverékbőlやfőzetetやkészítünk╆や

	Aやkamilla╇やcickafarkやhatóanyagaiやgátoljákやaやkárosやbaktériumokやésやgom-

bákやnövekedését╆や

	Mindenやkertiやvirágやésやzöldségやmagjainakやjótやtesz╇やhaやvetésやelőƦやgyógynö-

vényまkeverékやfőzetbenやáztatjuk╆や

	AやgyógynövényやforrázatbanやelőáztatoƦやmagokやnemcsakやgyorsabbanやcsí-
ráznak╇やhanemやerőteljesebbenやnőnekやésやegészségesebbenやfejlődnek╆

	Áztatásやsoránやkönnyenやeltávolíthatjukやaやfelszínenやúszóやsérülteketやésやcsíra-
képteleneket╇やmígやazやegészségesekやazやedényやaljánやmaradnak╆

	Áztatásやutánやaやnedvesやmagokatやkonyhaiやtörlőpapíronやvagyやpamutruhánや
szárítsuk╇やegyやnaponやbelülやvessükやel╇やmertやbeindultやaやcsírázás╆

Sokféleやpraktikaやlétezik╇やamiやmegkönnyítiやaやcsírázást╇やvalamintやelősegítiやazやegy-

szerreやtörténőやkelést╈

	Áztatásやvízben╈やnagyやszemű╇やkeményやhéjúやmagokやeseténや〉borsó╇やbab《

	Áztatásやátszűrt╇やkovászosやlében╈やöreg╇やkiszáradtやmagokやeseténや〉haやmégや
vanやbennükやélet‶《╆やAやkovászbanやtalálhatóやmikroorganizmusokや〉tejsavbak-

tériumok╇やélesztőgombák《╇やtávolやtartjákやaやmaghéjtólやaやbetegségetやokozóや
mikrobákat╇やelőkészítikやaやtápanyagokatやésやvédenekやaやkárosやtalajgombák-

tól╆

	Áztatásやtejbenやvagyやtejsavóban╈やtökfélékやeseténや〉uborka╇やtök╇やdinnye《╆

	Áztatásやmarhatrágyásやvízben╈やHasználjunkやéreƦやmarhatrágyát╆やEgyやla-
pátや jóやminőségűや trágyátや egyやvödörbenやöntsünkや felやvízzel╇やhagyjukやáll-
niやmelegやhelyenや〉ǊǈまǊǍやCやfokban《やésやidőnkéntやkevergessükやmeg╆やǋまǎやnapや
utánやszűrjükやát╆やAやmagfürdőhözやcsakやkevésやoldatraやvanやszükségやaやkövet-
kezőやarányban╈やegyやegységnyiやoldatotやkilencegységnyiやesővízhezやadunk╇や
tehátやǉ╈Ǒやleszやaやhígításiやarány╆やAzやáztatásやidőtartamaやaやmagやnagyságátólや
függőenやǋまǊǌやóra╆

AやváltoztatásokやFerenczやLehelやgyakorlatiやtapasztalataiやalapjánやtörténtek╆

Forrás: (magyarul) http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tar-
talom=1176656
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1. BiokultúraやむやAやMagyarやBiokultúraやSzövetségやszakfolyóirata╆ややwww╆bio-

kultura╆hu╆

2. Coleman╇やE╆やǊǈǈǑ╆やTheやwinterやharvestやhandbook╆やYearまroundやvegetableや
productionやusingやdeepやorganicやtechniquesやandやunheatedやgreenhouses╆や
ChelseaやGreen╇やVT╆やUSA╆

3. Dezsény╇やZ╆まK╆やRéthyやǊǈǉǋ╆やKözösségやáltalやtámogatoƦやmezőgazdaság╆や
ÖMKI╇やBudapest╆

4. Davis╇やG╆やむやM╆やLennartssonやǊǈǈǍ╆やOrganicやVegetableやProductionやむや 
aやcompleteやguide╆やHenryやDoubledayやResearchやAssociation╆やUK

5. Dowding╇やC╆やǊǈǉǈ╆やBiokertészkedésやaやgyakorlatban╆やCserやKiadó╇や 
Budapest╆

6. Franck╇やG╆やǉǑǑǉ╆やÖngyógyítóやkiskert╆やMezőgazdaságiやKiadó╇やBudapest╆

7. Hayes╇やM╆やむやA╆やHueseやむやC╆A╆やDescombesや〉szerk╆《やǊǈǉǋ╆やGyakorlatiやkézi-
könyvやönállóやbiokertészetやbeindításához╆やKézikönyvやazやújやgenerációsや
zöldségまやésやgyümölcstermesztőkやszámára╆やSzerzők╈やECOVOCやLeonardoや
DaやVinciやprojektやrésztvevői╆やKiadó╈やGAKやNonproƋtやKözhasznúやKft╆や
Hayes╇やM╆やǊǈǉǊ╆やHáztájiやBioまkertészetiやoktatásiやanyag╆やNyitoƦやKertや 
Alapítvány╇やHungary╆

ǐ╆や Hills╇やL╆D╆やǉǑǏǏ╆やOrganicやgardening╆やPenguinやBooks╇やEngland╆

9. Hodossi╇やS╆やA╆やKovácsやむやI╆やTerbeやǊǈǈǑ╆やZöldségtermesztésやszabadfőldön╆や
MezőgazdaやKiadó╇やBudapest

10. Mezei╆やO╆まnéやǊǈǈǈ╆やBiodinamikusやkertgazdalkodás╆やMezőgazdaやKiadó╆や
Budapest

11. Papp╇やO╆やむやB╆やCseperkálónéやMirekやǊǈǉǍ╆やAやparadicsomやökológiaiやterm-

esztése╆やÖkológiaiやMezőgazdaságiやKutatóintézet╇やBudapest╆

12. Schmid╇やO╆やまやS╆やHenggelerやǉǑǐǑ╆やSzelídやnövényvédelemやまやaやbiológiaiやnö-

vényvédelemやkézikönyve╆やÖkoszervizやKiadó╆やBudapest╆

13. SzőcsまBoruss╇やM╆A╆やまやC╆やAlbuやǊǈǉǍ╆やÚtmutatóやaやhagyományosやzöldségfaj-
tákやmegmentéséhez╇やCivitasやAlapítványやaやPolgáriやTársadalomért╇や 
Románia

Felhasznált források: 
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14. Terbe╇やI╆やむやS╆やHodossiやむやA╆やKovácsやǊǈǈǍ╆やZöldségtermesztésやtermesztőbe-
rendezésekben╆やMezőgazdaやKiadó╆やBudapest╆

15. Thun╇やM╆やむやC╆やSchmidtまRüdt╆やVetésiやNaptárやmindenやévやújやkiadványa╆や 
BiodinamikusやKözhasznúやEgysület╆やwww╆biodin╆hu╆

16. ÖMKiやむやÖkológiaiやMezőgazdaságiやKutatóintézet╆やOnまlineやingyenesや 
kiadványok╆やwww╆biokutatas╆hu

kalandokesalmok╆hu

Cornell╇やJ╆やǉǑǑǐ╆やKézenfogvaやgyerekekkelやaやtermészetben╆やMagyarやKörnyezetiや 
nevelésiやEgyesület╇やBudapest

Módszertan ajánlott források:



EzやaやkézikönyvやazやECOまMotiveやnevűやnemzetköziやegyüƦműködésやeredménye╇やamitやazや
európaiやuniósやErasmus┏やStratégiaiやPartnerségやprogramやtámogatoƦ╆やKorábbiやképzéseinkや
soránやaztやtapasztalatuk╇やhogyやaやvidékiやlakosságやkörébenやisやnagyやazやigényやazやökológiaiや
gazdálkodásiや képzésekre╇やdeや ezekや aやképzésekや akkorや aや leghatékonyabbak╇やhaや speciálisや
célközönségreやszaboƦak╆やÍgyやismertükやfelやegyやújfajtaやmegközelítésやszükségességét╇やegyや
olyanやképzését╇やamiやnemやcsakやtémájábanやegyediやむやökológiaiやháztájiやgazdálkodásやむやhanemや
aやképzésやcélcsoportjátやtekintveやis╇やmivelやhátrányosやhelyzetű╇やmunkanélküliやésのvagyやala-
csonyやképzeƦségűやvidékiやemberekやoktatóinak╇やképzőinekやszól╆
Azや ECOまMotiveや programや elsődlegesや céljaや tehátや egyや olyanや képzésや kidolgozása╇や amiや
képzőketやképezやむやvidékiやkistelepülésekやagrárや szakembereitや む╇や akikやmegtanítjákや ennekや
aやspeciálisやcélközönségnekやazやökológiaiやháztájiやgazdálkodást╆やAやképzőkやkézzelやfoghatóや
szakmaiやsegítségeやpedigやezやaやkézikönyv╇やamitやaやkezedbenやtartasz╆やSegítségやabban╇やhogyや
mitやésやhogyanやtudszやoktatni╆やAzやökológiaiやszemléletűやháztájiやgazdálkodásやelengedhetet-
lenやrészénekやtartjukやaやszemléletformálást╇やezértやaやkézikönyvや╅Azやökológiaiやgazdálkodásや
alapjaiをや címűや fejezeteやmindenkiや számáraやajánloƦ╇やhasonlóanやaや╅Motivációやésや szociálisや
érzékenyítésをやfejezethez╇やaƦólやfüggetlenül╇やhogyやaやkézikönyvbenやkülönやszereplőや╅Öko-
lógiaiやszemléletűやzöldségtermesztésを╇や╅Ökológiaiやszemléletűやgyümölcstermesztésをやvagyや
╅ÖkológiaiやszemléletűやkisállaƦartásをやfejezetétやszeretnédやalaposabbanやáƦanulmányozni╆や
AzやíroƦやszakmaiやanyagokやmelleƦやtalálszやegyやmódszertaniやgyűjteménytやis╇やamelyやolyanや
oktatásiやmódszereket╇や játékokatや tartalmaz╇やamelyeketやbátranやalkalmazhatszやaやmunkádや
során╆やCélunk╇やhogyやaやképzők╇やazazやaやTeやsegítségeddelやeljuƦassunkやaやvidékiやhátrányosや
helyzetűやembereknekやegyやolyanやtudástやazやökológiaiやháztájiやgazdálkodásról╇やamelyやhasz-
nos╇やelérhetőやésやinspirálóやszámukra╆やEnnekやreményébenやkívánunkやjóやtanulástやésやegybenや
szakmaiやfeltöltődést‶


