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Bevezetés

1.

Az ökológiai gazdálkodás jellemzőit az ökológiai szemléletű háztáji gazdálkodás bevezető részében már összefoglaltukɡ Az ökogazdálkodás holisztikus ɭaz
egészet szemlélőɢ nem a részfolyamatokra koncentrálóɮ szemléletmódjának
megfelelően minden egyes tevékenységet a zöldségtermesztésben is a tervezéstől kezdve úgy végezzɢ hogy az a növény egészségétɢ ɠjóllétét is szolgáljaɡ Ebben a gazdálkodási módban nem válik el külön szakmaként plɡ a tápanyag gazdálkodás vagy a növényvédelemɡ Minden technológiai lépésnél gondold átɢ mi
mindenre lehet hatással az adoƦ tevékenységɢ hogyan befolyásolja a talajɢ a növény életétɡ A hangsúlyok is eltérőek lehetnek az ökológiai gazdálkodásbanɢ így a
zöldségtermesztésben isɢ plɡ a vetésforgó
nagyon fontos elemɡ
Az egyszerűség kedvéért külön tárgyaljuk
a technológiai elemeketɢ de nagyon fontos
úgy szemlélni a termesztéstɢ hogy az egyes
munkafolyamatok hogyan illenek a gazdálkodás rendszerébeɢ milyen kapcsolatban állnak a többi munkávalɡ Ha igyekszel
Ƌgyelembe venni minden hatástɢ sokszor
kell majd valami rovására döntenedɢ ke- 1. kép: Háztáji kert a tájban (Pakot M.)
vés a tisztaɢ egyértelmű helyzetɡ EƦől sem
kell megijedniɢ jó lehetőség tapasztalatszerzésreɢ okosodásraɢ a természeti folyamatok mélyebb megértéséreɩ

Módszertan: Bevezetés a biozöldség termesztésbe
Ǌɡ képɣ Kert sokszínűsége ɭCsibi Jɡɮ
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2.

A talaj
A biokertész egyik legfontosabb célja a sokszínű talajélet megőrzése és gazdagításaɢ mivel az ilyen talajban gyökerező növénynek minden lehetőség adoƦ
arraɢ hogy egészségesen fejlődjékɢ jó kondíciójaɢ azaz erős ellenálló képessége
legyenɢ sokat és jó minőségben teremjenɡ Azt mondjákɢ a biokertész elsősorban
nem a növényeketɢ hanem a talajt tápláljaɢ arra Ƌgyelɢ azzal dolgozikɢ a talajtermékenység fenntartását tartja szem előƦɡ
A talaj termékenysége azt a képességét jelentiɢ hogy a növény képes termést
hozni rajta vagyis a termékeny talaj képes biztosítani a növényeknek azokat
az elemeketɢ amelyek az egészséges fejlődésükhöz szükségesekɡ

ǋɡ képɣ ÉreƦ komposzt ɭTirczka Iɡɮ

A talajtermékenység egyrészt jelenti a
növekedéshez szükséges felvehető elemek jelenlétét ɭmakroelemekɣ nitrogénɢ
foszforɢ káliumɢ kénɢ kalciumɢ magnéziumɤ mikroelemekɣ vasɢ rézɢ cinkɢ
mangánɢ bórɢ stbɡɮɢ másrészt a talaj
szerkezetét is ɭa tápanyagtároló képességetɢ a levegősségetɢ a víz megtartásának illetve kellő mértékű elvezetésének
képességétɮɡ A talajtermékenység tehát
nemcsak a tápanyagtartalmatɢ hanem a
szerkezetet és porózusságot is jelenti
ezek nyújtanak lehetőséget a növényeknek az egészséges gyökerezésre és
növekedésreɡ

Módszertan: Érzékelhet talajtermékenység
Módszertan: Hányan vannak a dobozban?
Módszertan: „Pókháló” a talajban
2.1. A humusz jelent sége
Az egészséges talaj biológiailag aktívɢ nyüzsög az éleƦőlɢ vagyis teli van apró
élő szervezetekkelɡ Ezek közül legfontosabbak a gilisztákɢ a baktériumokɢ gombákɢ de nem jelentéktelen a többi kisebb nagyobb élőlény semɡ Hogy a talaj élő
maradjonɢ folyamatosan el kell látnunk szerves anyaggal a növényi maradvány és az állati trágya nagyon jó tápláléka a talajnakɡ A talajélőlények egy része
lebontja ezeket a szerves anyagokat ɭlebontókɮɢ mások pedig tovább alakítják
kisebb részecskékkéɢ a növények számára felvehető elemekké ɭásványosítókɮɡ
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A talajnak akkor kell biztosítania a felvehető elemeketɢ amikor a növényeknek
szükségük van rájuk ez a talaj tápanyagtároló képességeɡ Ebben az esetben a
humusznak van nagyon fontos szerepeɢ ami több fontos tulajdonsága melleƦ
olyan isɢ mint a szivacsɣ kémiailag megköti a felvehető elemeketɢ és úgy látja el
a növények gyökerétɢ ahogy azok kívánjákɡ

Módszertan: Gondolattérkép a talajtermékenységr l

2.2.Talajösszetev k
Minden talaj különböző és egyediɡ A sikeres biotermesztés alapja az általad művelt terület talajának minél alaposabb megismeréseɢ erősségeivel és gyengeségeivel együƦɡ A talajnak vannak szilárd részeiɢ a szilárd részek közöƦ pórusok
ɭamelyek levegőt vagy vizet tartalmazhatnakɮɢ valamint sok és sokféle élő talajlakójaɡ A gyökérzónában a levegő nagyon fontosɢ hiszen a gyökereknek is szükségük van oxigénre a növekedésükhözɡ Az ǉɡ ábra mutatja a talajban található
ásványokɢ vízɢ levegő és szerves anyag ideális arányátɣ az egészséges talajban a
szerves anyag tartalom ǍȈ körül van ez bár kevésnek tűnikɢ mégis ez adja az
életet a talajnakɡ

Link: https://g5aT0s
A talaj szilárd részét három különböző szemcseméretű anyag alkotjaɣ homokɢ vályog és agyagɢ
illetve gyakran kövekɢ kavicsokɡ Vanɢ amelyik
nagy mennyiségben tartalmaz tőzegetɢ de ez
elég ritkaɡ Az egyensúlyban lévőɢ jó szerkezetű
talajban e három méretű összetevő harmonikus
összetételben van jelenɡ
A homok a legdurvább talajrészecskeɢ főleg
kvarcból állɡ A homoktalajok csikorgós ɢ grízesɢ
darás tapintásúakɤ könnyen elvezetik a vizetɢ de
alacsony vízmegtartó képességűekɡ
ǉɡ ábraɣ Talajösszetevők

A vályog jóval Ƌnomabb részecskeɢ a vályogtalajok valahol a homokos és agyagos talajok közöƦ helyezkednek elɡ Nedvesen selymes tapintásúakɡ A vályogtalajok könnyen
összeállnakɢ megkeményednekɢ levegőtlenné válnakɢ és eső után a tetejük könynyen megkérgesedikɡ Ezek a talajok nehezen kezelhetőek anélkülɢ hogy jó nagy
adag szerves anyaggal segítenénk morzsalékossá válniɡ
Az agyagtalajok különböző ásványi anyagokból állnakɡ Az agyagásványnak
elektromos töltése vanɢ ami azt jelentiɢ hogy a homok és vályogtalajokkal ellentétben képesek megtartani a tápanyagokatɢ és biztosítani azokat a növények
számáraɡ Az agyagtalajok eredendően tápanyagdúsakɢ de ez a termékenység
sok mindentől függɡ
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A jó szerkezetű talaj homokɢ vályog és agyag keverékeɡ A lösztalaj plɡ egy ilyen
jó kombinációɡ Az optimális növénynövekedéshez tehát a talajnak jó szerkezetűnek és harmonikus összetételűnek kell lennieɡ

Módszertan: Talajtextúra-teszt
2.3.Talajszerkezet
A jó talajszerkezet elengedhetetlen a növény egészséges növekedéshezɡ Ennek
alapja a morzsalékosság ɢ ahol a talaj aggregátumok vizet és levegőt egyaránt
tartalmaznakɢ de a felesleges vizet elvezetikɡ A jó szerkezetű talajban könnyen
gyökeret eresztenek a növényekɣ olyan körülményeket biztosítɢ amelyben a növények könnyen hozzájutnak a vízhezɢ ugyanakkor a levegő is szabadon áramlikɢ hogy elegendő oxigén legyen a gyökérnövekedéshezɡ Közepes méretű morzsákból állɢ nem poros és nem rögösɡ Szárazságban is megtartja a vizetɢ és nem
repedezikɢ eső esetén viszont jól átereszti a felesleges csapadékotɢ és így megmarad a talajmorzsák közöƦ a szükséges levegősségɡ

Ǌɡ ábraɣ Laza szerkezetű talaj proƋlja

ǌɡ képɣ Talajszelvény ɭUjj Aɡɮ

Ha egy talaj már eredetileg is jó szerkezetűɢ a morzsalékosságot még mindig
sok természeti hatás befolyásolhatjaɡ A száraz és nedvesɢ a téli fagyos és enyhébb időszakok váltakozása apró rögökre aprítja a talajtɡ Az előző évben termeszteƦ növények gyökérnövekedésénekɢ a takarónövények szerves maradványainak köszönhetően a talaj apró morzsássáɢ könnyen megművelhetővé válikɡ
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A hozzáadoƦ szerves anyag pedig további élelmet biztosít a talajlakóknakɢ mint
plɡ a gilisztának isɢ aki járataival segít kialakítani és fenntartani a talaj morzsalékosságátɡ
Hogyan javítsd a kert talaját?
A jó időben végzeƦ talajművelésɢ vagy akár maga az időjárás is segít az apró
rögök kialakításábanɡ Érdemes azonban megismerniɢ hogyan tartják fenn és javítják a morzsalékosságot a mulcsɢ a zöldtrágya és a takarónövények isɢ illetve
védik meg a talajt a klimatikus szélsőségektől és az eróziótólɡ

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

Módszertan: talajszerkezet – ásás a kertben
Ássunk, fordítsunk, vagy ne fordítsunk?
A talajművelésnél tehát tartsd szem előƦ a talajélet óvásátɡ Kiskertekben leginkább ásni szoktakɢ de vannakɢ akik a gépi talajművelést helyezik előnybeɡ Az
ásás legfontosabb célja a talaj átlazításaɡ A forgatás azonban zavaró a talaj élőlényeinekɢ mert az ásás következtében megváltozott hő ɢ nedvesség és fényviszonyok miaƦ sokan elpusztulnakɢ s ezzel visszaveted a talaj termékenységétɡ
Viszont ha nem ásolɢ akkor a tömörɢ levegőtlen talajban nem fejlődnek megfelelően a növényekɡ Mindig mérlegelni kellɢ de egyes esetekben erre a problémára
lehet jó megoldás az ásóvillás talajlazításɡ Nyári másodvetések előƦ kifejezeƦen
ajánloƦɡ

Ǎɡ kép Ásóvilla ɭTirczka Iɡɮ
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3.

Hogyan tartsuk fenn a talaj termékenységét?
Évezredekig az istállótrágya volt az alapvető tápanyagpótlóɡ Mára jó minőségben nehezen hozzáférhető és nem elegendő ɭa nagyüzemi állaƦartásban nagyon
elszennyeződikɮɢ ezért érdemes más módszereket is megismernedɡ

Módszertan: Mi a baj a m trágyával?
3.1.Vetésforgó
A vetésforgó évszázadok óta a világ sok részén használatos módszer a talajtermékenység fenntartására és a növény egészségének megőrzéséreɡ Ha nem termeszted ugyanazt a növényt évekig ugyanazon a területenɢ megakadályozod a
betegségek és kártevők felszaporodásátɢ főleg a talajból fertőző betegségekétɤ
csökkentheted a gyomosodástɤ a talajban megőrizheted a tápanyagok egyensúlyátɤ és támogathatod a talaj morzsalékos szerkezetétɡ A különféle növények
különböző igényt támasztanak a talajjal szembenɢ de a jó hírɢ hogy néhányuk
még segíti is a következő növény termesztésétɡ

Módszertan: Zöldségrokonságok, nagycsaládok
Módszertan: Növénycsaládok és vetésforgó
Módszertan: Növény és fajtaválasztás
Összefoglalásként iƦ olvashatodɢ hogyan állítsd össze lépésenként a talajvédő
vetésforgódɣ
ǉɡ Készíts egy listátɢ melyen az összes növény szerepelɢ ami termeszthető az
adoƦ éghajlati viszonyok közöƦɡ
Ǌɡ Nézd át a listádɢ és csak azokat hagyd benneɢ amelyeket érdemes termeszteni vagy nagyon érdekelnek és szívesen foglalkoznál velükɡ
ǋɡ Ha megvannak a növényekɢ amelyeket termeszteni szeretnélɢ rendezd őket
csoportokbaɡ
Az egyik legegyszerűbb módja a vetésforgó kialakításánakɢ ha a növénycsoportokat botanikai növénycsaládok szerint rendezed elɡ

lásd: Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet
beindításához-ECOVOC 37-38.o
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ǋɡ ábraɣ Négytagú vetésforgó
ǌɡ Alakítsd úgy a növénycsoportokatɢ hogy azokkal a gyakorlatban is könnyű
legyen bánniɡ Gondold végigɢ mekkora területen szeretnéd termeszteni az
egyes csoportokatɡ Ez a legnehezebb része a tervezésnekɢ hiszen egyszerre
sok tényezőt kell Ƌgyelembe vennedɡ Próbáld meg minél egyszerűbbre venniɢ főleg az első Ǌ ǋ évbenɢ és ne legyél rest tanulni a jó és a rossz tapasztalatokból egyaránt és változtatniɢ ha szükségesɡ
Készíts egy listát azokról a növényekről Ƌgyelembe véve a területi határaidat ɢ amiket nagyobb mennyiségben szeretnél termelniɡ Ha ügyes vagyɢ jó
arányban választasz gyökér és levélzöldségeketɢ illetve a virágjukért vagy
termésükért termeszteƦ növényeketɢ melyek a gyakorlatban többnyire egy
botanikai családba is tartoznak ɭgyökeréért termeszteƦɣ sárgarépaɢ petrezselyemɤ leveléért termeszteƦɣ spenótɢ salátaɤ virágjáért termeszteƦɣ brokkoliɢ
karƋolɤ és a termésükért termeszteƦekɣ paradicsomɢ paprikaɮɡ A tapasztalat
azɢ hogy a vetésforgó csoportokat te alakítod gyakorlati szempontok alapjánɣ részben a botanikai rokonságɢ részben a gyakorlati felhasználás vagy a
tápanyagigény szerintɡ Mire kialakul a kiegyensúlyozoƦ vetésforgódɢ sokszor kell újterveznedɢ és sok kompromisszumot meg kell kötnödɡ

lásd: Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet
beindításához-ECOVOC 39-41. o.
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Ǎɡ Döntsd elɢ hány csoporƦal szeretnél dolgozniɡ A ǌɡ pontban összeállítoƦ
csoportokat tovább kell alakítanod úgyɢ hogy mindegyik kbɡ ugyanakkora
területet foglaljon elɡ A csoportok száma bármennyi lehetɢ de ajánloƦ négy
és tizenkeƦő közöƦ maradniɡ Ez lesz a forgó alapjaɡ Ha lehetségesɢ rendezd
a sorrendet úgyɢ hogy a nagy tápanyagigényűeket ɭplɡ káposztafélékɢ hagymaɮ a kevesebbel is beérők ɭsárgarépaɢ babɢ borsóɮ kövessékɡ
ǎɡ Készíts egy táblázatot a csoportokkal az első évben tervezeƦ területi sorrenddelɡ Majd egy új sorban a második év sorrendjét írd be úgyɢ hogy egygyel arrébb csúsztatod a csoportokat s máris elkezdtél egyɢ az alább bemutatoƦhoz hasonlító táblázatotɢ ha plɡ négy növénycsoportod vanɣ
Év

Iɡ terület

IIɡ terület

IIIɡ terület

IVɡ terület
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gyökér
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3.

4.

bogyós
termésű

ǉɡ táblázatɣ Négytagú vetésforgó terve négy évre
Néhány egyéb szempont a tervezéshezɢ ami segítségedre lehetɣ
Másodvetésnél vedd Ƌgyelembe a következő évi veteménytɡ A másodvetemény ne legyen ugyanabból a csoportból valóɢ mint a következő
évi főveteményɡ
Érdemes tervezned zöldtrágyanövényt a vetésforgódbaɡ
Vedd fontolóraɢ hogy akarsz e pihentetni egy éven át egy területetɡ Ha
igenɢ akkor is rendszeresen gondozni kell ɭnyírni vágniɮ az egyéves
gyomok miaƦɢ vagy takarónövényt alkalmazniɡ
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Növényvédelmi szempontokból pedig a következők javasoltak ɭa teljesség igénye nélkülɮɣ
sárgarépa előƦi évben bársonyka ágyás vagy mézontófű fonalféreg
ellen
virágokɢ gyógynövényekɢ akár csak szegélyként is ɭmivel károsító megzavarókɢ illetve méh és ragadozórovar csalogatókɮɡ
Az ágyások beosztásaɣ A következő évben ne csak eggyel továbbléptessük a növényeket ɭmennek velük a kártevők isɩɮɢ hanem ugorjuk át
a szomszédos ágyástɢ hogy nehezebben találják meg tápnövényeiket a
helyben telelő kártevőkɡ

3.2. Komposztálás és a komposzt

Módszertan: Komposztálódás
A komposztálás ɭés maga a komposztálódásɮ az a folyamatɢ ahogy a komposzt képződikɡ Igazi alkímiaɢ ahogy a növényi és
állati eredetű melléktermék jó illatú és tapintásúɢ sötétɢ morzsásɢ földszerű anyaggá
alakulɢ ami a komposztɡ Míg a nyers növényi és állati maradvány instabilɢ rossz
szagúvá és akár fertőzővé is válhatɢ az ellenőrzöƦ komposztálódási folyamatban a
komposzt stabilɢ Ƌnom földszagú anyaggá
válikɢ melyet biztonsággal lehet alkalmazni az év bármely szakábanɢ bármely állománybanɢ hogy gazdagítsa a talajt növényi
tápanyagban és javítsa a szerkezeti tulajdonságokatɡ

ǎɡ képɣ Komposzt prizma ɭTirczka Iɡɮ

A komposzt pozitív tulajdonságaiɣ
humuszban gazdagɢ ami a talajszerkezetet javítjaɢ
növeli a talaj vízmegtartó képességétɢ
növeli a talaj levegősségétɢ ami a gyökérnövekedésben fontosɢ
csökkenti a betegségek kockázatátɢ
az irányítoƦ és ellenőrzöƦ komposztálódási folyamat segít a gyomok
féken tartásában isɢ
lassan kibocsájtvaɢ kiegyensúlyozoƦ módon biztosítja a tápanyagot a
növényeknekɢ
javítja a talaj tápanyagtároló képességétɢ
javítja az összes talajtípustɢ kiegyensúlyozva azok gyengeségeitɡ
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A jó komposztálódás feltétele a jó arányban kevert nyersanyagɢ illetve a megfelelő mennyiségű víz és levegő jelenléteɡ Ha valóban jó az arányɢ akkor a komposzthalom magától felmelegszikɢ megfőzi a gyommagokat és a fertőző szervezeteketɢ s ezzel egy időben a baktériumok és gombák segítségével stabil szerkezetű szerves anyaggá alakítja a növényi és állati maradványokatɡ
A komposzthalom összetétele és kialakítása a folyamat kulcsaɡ Különféle eszközök vannak komposztálásra komposztáló edényekɢ keretekɢ stbɡ de ha
összegyűjtöƦél elegendő nyers alapanyagotɢ önálló halmotɢ prizmát is készíthetszɡ Ehhez nincs szükséged semmi speciális eszközreɢ csak egy jó villára és
legfeljebb valami takaró anyagra ɭami széna is lehet akárɮɡ

Módszertan: Komposztálás – a kert kenyere
A jó komposzt készítésének lépései
ǉɡ Gyűjts össze annyiféle növényi maradványt és állati trágyátɢ amennyit csak
tudszɡ Legalább egy köbméternyiɢ meglehetősen frissɢ vegyes alapanyagra
van szükségedɢ melyet majd halomba rakszɡ Ha nincs ennyiɢ akkor építs egy
komposztkeretet és ebbe gyűjtsd apránként a komposztálandókatɡ A jó
komposztkeret egyben tartja az alapanyagotɢ engedi levegőzniɢ védi a túlzoƦ kiszáradástól és a túlzoƦ nedvességtőlɡ Vannak készen kapható komposztálókɢ de inkább építs magadnak fából vagy raklapokbólɡ Ha lehetséges
dupla öblű legyenɢ a föld alulról pedig maradjon fedetlenɡ Ez a megoldás
olcsóɢ praktikus és erősɢ fölösleges műanyag használata nélkülɡ

Ǐɡ képɣ KomposzƦároló ɭUjj Aɡɮ

ǐɡ képɣ Komposztkeret ɭSzél Szɡɮ
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A jó komposzthoz megfelelő arányban van szükséged úgynevezeƦ ɠzöldekre
frissɢ nedvesɢ zöldɢ könnyen komposztálódó anyag ɭplɡ állati trágyaɢ
vágoƦ fűɢ zöldség és gyümölcshulladékɮ és ɠbarnákra szárazɢ rostosɢ
szálas anyagɢ kevésbé könnyen lebomló ɭplɡ szalmaɢ szálas termény maradványaɢ ágɢ vesszőaprítékɮɡ A könnyen komposztálódó zöld hulladékban sok
a nitrogénɢ a könnyen felszívódó cukorɤ a szálas száraz maradvány pedig
magas széntartalmúɡ A sikeres komposztálódási folyamat beindulásához
és fennmaradásához szükség van erre a két összetevőreɡ A ɠzöldek gondoskodnak az átalakulás megindulásához szükséges fűtőanyagrólɢ a ɠbarnák biztosítják a komposzthalom megfelelő levegős szerkezetétɢ valamint
a komposztálódás folyamata során végig adják a szenetɢ mint fűtőanyagotɡ A koraiɢ melegebb szakaszban a baktériumok ɠkomposztálnak ɢ majd
ahogy hűl a halomɢ a gombák és a komposzt giliszták is bekapcsolódnakɡ
A komposztálódás elején tapasztalható hő a lebontást végző baktériumok
tevékenységéből adódikɡ
Ǌɡ A komposzthalmot rétegezve építsd felɡ Kezdd ǉǍ Ǌǈ cm vastagon szálasɢ
rostos ɠbarna hulladékkalɢ tégy rá úgy ǉǈ cm nyi ɠzöld hulladékotɡ Erre
szórhatsz fahamutɢ mészkőportɢ jó talajt vagy éreƦ komposztotɢ majd terítsd
rá a következő ɠbarna rétegetɡ A komposzthalom összerakásához legjobb
eszköz a vasvillaɢ elég jól fel tudod venni és megforgatni az anyagot anélkülɢ hogy ráragadna a fogairaɡ A villa egyaránt jól keveriɢ és lazítja is a komposztotɢ ezáltal levegőt is juƦat beleɡ
Folytasd az építéstɢ váltakozzanak a ǉǍ Ǌǈ cm vastag ɠbarna és ǉǈ cm
ɠzöld rétegekɡ Közben nyomkodd a tetejétɢ hogy összetömörödjönɢ ha lazának és túl rugalmasnak találod a kupacotɡ Ha keret nélküliɢ szabadon álló
halmokat készíteszɢ alapozd megɡ Az első réteget egy méter hosszúra és két
méter szélesre készítsdɡ Minden egyes új réteg egy kicsit kisebb legyenɢ mint
az alaƦa lévőɢ így fokozatosan kialakul a komposzthalom végső formájaɢ
amely egy lapítoƦ piramisra hasonlítɡ A kész halom olyan magas legyenɢ
amit még kezelni tudsz ɭkbɡ ǉǍǈ ǉǐǈ cmɮɡ A következőt építheted folytatásként közvetlenül melléɢ újabb egy méter hosszan rétegezd az alapanyagokatɢ s ezt ismételvén olyan hosszúra készíted a komposztodat amennyire
szeretnédɢ illetve amennyi anyag rendelkezésedre állɡ
Ha van komposztkeretedɢ azon belül ugyanígy építsd fel a rétegeketɡ Oldala megtartja az anyagotɢ így az egyes rétegek azonos méretűek lehetnekɡ
Ha készen vagy az építésselɢ locsold megɢ illetve ha túl levegősnek tűnikɢ
tömörítsd összeɡ Vizet legkönnyebben egy öntözőcső segítségével adhatszɢ
beleteszed a halombaɢ majd ǉǈ ǉǍ perc után arrébb húzodɢ hagyod oƦ isɢ s
így a víz minden méteren végigáramlikɡ Öntözésre csak akkor van szükségɢ
ha a komposzt túl száraznak tűnikɡ
Ezt úgy döntöd elɢ hogy egy maréknyi anyagot a kezeddel összenyomszɢ
összefacsarsz és ha nem jön ki víz a markodbólɢ a komposzt túl szárazɡ Ha
egy két vízcsepp kerül a kezedreɢ a komposzt nedvessége valószínű megfelelőɤ ha pedig sok víz jön ki belőleɢ a komposzt túl nedvesɢ akkor keverj bele
egy kis szárazatɢ ɠbarnát plɡ búzaszalmát vagy kukoricaszáratɡ
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Ǒɡ képɣ Komposzthalom építése ɭTirczka Iɡɮ
ǋɡ Fontosɢ hogy legyen elég levegő és víz a komposztbanɢ mert eƦől indul be a
lebomlási folyamatɡ Ha használsz biodinamikus komposzt preparátumokatɢ ilyenkorɢ az elején add hozzáɡ Ezután fedd le a halmot szalmával vagy
más olyan anyaggalɢ ami hagyja szellőzni a komposztotɢ védi az erős napfénytől és széltőlɢ de lepereg róla a többlet esővíz ɭa sok eső Magyarországon nem szokoƦ gondot okozniɢ inkább a szél és a napfényɮɡ Sokat segít az
isɢ ha árnyékba építed a halmotɢ vagy növényeket ültetsz köré vagy fuƦatsz
ráɡ
ǌɡ A komposztot keverd át olyan gyakranɢ amennyire csak tudodɢ ez leginkább a halom átrakását jelentiɡ A kontrollált komposztálás rendszeres keverést jelentɢ amelynek ideje függ a komposzthalom hőmérsékletétőlɢ a benne
lévő levegő és víz mennyiségétőlɡ Egy átlagos kertben nem tudsz pontos
hőmérsékletet vagy nedvességtartalmat beállítaniɢ de egy bot segítségével
kideríthetedɢ éppen mi történik a komposzt belsejébenɡ Az erre alkalmas bot
fából készülɢ a vége hegyesɢ hogy könnyű legyen a komposztba nyomniɡ A
hossza két méter és úgy ǋ Ǎ cm átmérőjűɡ Szúrd a halom közepébeɢ vigyázzɢ
hogy ne teljesen az aljáigɢ és hagyd oƦ egy darabigɡ Amikor kihúzodɢ nézd
meg a végétɢ ez mutatjaɢ mi történik a halom közepébenɡ Ha a komposztálódás rendben haladɢ a bot meleg és nedvesɢ de anélkülɢ hogy teljesen átnedvesedeƦ volna vagy forró lenneɡ Ha a bot szárazɢ adj a komposzthoz vizet
és miután megöntöztedɢ forgasd át a kupacotɢ hogy a vizet egyenletesen
eloszlasdɡ Ha a komposzt nagyon forró vagy nedvesɢ forgasd meg és rázogasd addigɢ amíg elég levegő nem jut bele és ezután építsd újra a halmotɡ
Ha a komposzthalom egyáltalán nem melegedeƦ felɢ akkor lehetɢ hogy túl
száraz vagy túl nedvesɡ Ha mindent rendben találszɢ de a komposztálódás
mégsem indult beɢ akkor forgasd át és adj hozzá egy kis friss zöld hulladékot ɭplɡ vágoƦ füvetɢ csalántɮɢ hogy elindítsa a folyamatotɡ
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Ǎɡ Normális feltételek melleƦ elég megmozgatni a halmot egy két havontaɡ A
mozgatás után újra fedd beɢ hogy védd a széltőlɢ esőtől és naptólɡ ǎ Ǒ hónap
után láthatodɢ hogy a komposzt teljesen átalakultɢ nyersből gazdagɢ sötétɢ
nedvesɢ törékenyɢ szivacsos fekete arannyá változoƦɡ
ǎɡ A komposzt akkor készɢ amikor sötétɢ gyenge és friss földillata vanɡ MielőƦ
előkészíted az ágyásodɢ szórd a komposztot a talajraɡ Ha a komposztot palántanevelésre akarod használniɢ akkor tedd félre még ǎ ǉǊ hónapraɢ így
biztosɢ hogy a komposzt tartós lesz és nem okoz majd problémát a csírázásnálɡ
Mit ne tegyünk a komposztba?
Minden növényi és állati maradvány lebomlikɢ de kisebb kertekben jobbɢ ha kerülöd a hústɢ csontot és a nyers állati eredetű anyagokatɢ mert ezek vonzzák az
állati kártevőket és a rágcsálókatɡ Ne tegyél a komposztba színes papírtɢ olajatɢ
műanyagot és másɢ nem lebomló anyagokatɡ Sokan ugyan mást állítanakɢ de a
dió leveleɢ a narancs és a citrom héja is lebomlikɡ Az számítɢ hogy milyen arányban vannak jelen ezek az összetevőkɡ
Egyéb módszerek a talaj szervesanyag-tartalmának növelésére
A komposztálás egyértelműen a legrugalmasabb és legjobb módszer a talaj
szervesanyag tartalmának gazdagításáraɡ A komposztálás lényegeɢ hogy a
szerves anyagok átalakulnak magas minőségűɢ humuszban gazdagɢ szállíthatóɢ
bárhol felhasználható termékeny anyaggáɡ Az éreƦ komposzt elég stabil ahhozɢ
hogy bármikor adhass belőle a földnekɡ Jól növeli a talaj szervesanyag tartalmátɢ mint ahogy a zöldtrágyázás és a vetésforgó isɢ ha jól tervezeƦekɡ
Vannak esetekɢ amikor a frissɢ vagy részben lebomloƦ istállótrágyát juƦatják
ki egyenesen a talajraɡ Habár jobbɢ mint a semmiɢ de ez tápanyagpazarlás is
egybenɡ Az éretlen szerves anyag nem gazdagítja hosszútávon a talajt humuszszal és megbetegítheti a növényeket isɡ AjánloƦɢ hogy a szerves maradványokat
komposztáldɢ hogy éreƦ vagy legalább féléreƦ komposztod legyenɡ Ha az éreƦ
trágyát a már ismerős baktériumaink és gombáink jól átdolgozzákɢ akkor a tápelemek könnyen felvehetővé válnak és a nedvességet is jobban megőrzikɡ
K zet rlemények és ásványi anyagok
A talaj és a növények egyaránt hasznosítani tudják a természetes kőzet és ásványi maradványokatɡ Ilyenek plɡ a zeolitɢ a mészkőɢ a dolomitɢ a homokkő vagy
az elmeszesedeƦ hínár és egyéb kőzetek különösen jó hatásúak a vulkániakɢ
pl a bazaltɡ Biztosítják a szükséges elemeketɢ habár a legtöbb talaj különösen
az agyagɢ és az agyagos vályog tartalmazza a szükséges ásványokatɡ Ezek a
biológiailag aktív talajban könnyen felvehetővé válnak a növények számára isɡ
Ha terméketlennek tapasztalod a földetɢ kijuƦathatod közvetlenül is őketɢ de
még jobbɢ ha ezeket az anyagokat a komposztba teszed és az így gazdagítoƦ
komposztot használod felɡ
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Filmek a komposztálásról:
Magyar Min ségi 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
3.3. Zöldtrágyázás
A zöldtrágyaɢ a takarónövény és a mulcsozás mind jó módszer a talaj takarására
és a szervesanyag tartalmának növeléséreɡ Könnyen elfelejtjükɢ hogy csupaszɢ
védtelen talajt ritkán találni a természetbenɡ A természetes ökoszisztémáknakɢ
plɡ az erdőknekɢ állandó talajtakarója van az ősszel lehulló levelekbőlɡ A talajokɢ
és az élet a talajban tulajdonképpen a takarás védelmében tudoƦ kialakulniɡ
Zöldtrágyának bármilyen növény alkalmasɢ leginkább növekedési jellemzői
alapján választják ki őketɣ magas vagy alacsonyɢ de gyorsan nő és gyorsan befedi a talajtɤ vagy képes ellenállni a hideg időjárásnakɤ esetleg megköti a nitrogént ɭpillangósɮɤ képes áƦelelni és tisztán hagyja a talajt a tavaszi vetéshezɢ
stbɡ Zöldtrágyanövény lehet a vörös hereɢ fehér lóhereɢ szöszös bükkönyɢ borsóɢ
lóbabɢ hajdinaɢ rozsɢ mézontófűɢ baltacimɢ de minden növényɢ mely könnyen
vethető és gyorsan csírázik ɭmustárɢ a zabɢ vagy a spenótɮɡ
A zöldtrágyanövények különböző tulajdonságaikból adódóanɢ eltérő helyzetekben alkalmazhatóak a leghatékonyabbanɡ Ennek megfelelően három alapvető típust különböztetünk megɣ
Őszi tarló másod vetésű zöldtrágya A termeszteƦ főnövény után vetik és
még a tél beállta előƦ befedik a talajt ɭplɡ rozsɮɡ Ezek a zöldtrágyanövények
télre vastag védőréteget jelentenekɢ amely zöld növényi tömeget a következő év tavaszán még a következő fővetésű növény ɭplɡ káposztaɮ előƦ a
talajba dolgoznakɡ Alkalmazható nem télálló zöldtrágyanövény is akár ɭplɡ
mustárɢ olajretekɢ pohánkaɮɢ ami elfagy a tél során és lehetővé teszi a főnövény kora tavaszi vetésétɡ
Főnövényként veteƦ zöldtrágya Nagy mennyiségű szerves anyagot biztosítanak helyben a talajnakɢ növelvén ezzel a talaj termékenységét és csökkentve a gyomok elszaporodásátɡ A vetésforgó részét képezhetikɢ plɡ csillagfürtɡ
A főnövényként veteƦ zöldtrágyának az a hátrányaɢ hogy arról a területről
abban az évben bevételre nem vagy csak a másodvetésből számíthatunkɡ
AláveteƦ zöldtrágya A zöldségtermesztésben ez egy viszonylag új módszerɡ A zöldtrágya növényt a talajba vetik közvetlenül a főnövény melléɢ
hogy védje a talajt és megkösse a nitrogént a levegőbőlɡ A zöldtrágya a
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sorközökbeɢ vagy keresztsorokba kerülɢ ha már a főnövény megerősödöƦɢ
így a zöldtrágyanövény nem akadályozza a főnövény kezdeti fejlődését ɭplɡ
szöszös bükköny zöldtrágya a főnövény káposzta aláɮɡ

Módszertan: Film a zöldtrágyázásról, tanulságok megbeszélése
Ajánlott ilm:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pk2EM6oCNRA

3.4.Talajtakarás/mulcsozás

ǌɡ ábraɣ Mulcsozás hatása a talajra
A biokertészek a természeƦől veszik a példátɢ oƦ csak a legrövidebb ideig fordulhat előɢ hogy a talaj felszíne közvetlenül ki legyen téve a napsugárzásnakɡ A
természetben csak akkor láthatod a talajtɢ ha beleásolɢ de kinek lenne kedve egy
rétenɢ egy gyepen ekkorát rombolniɧ
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A talajtakarást megvalósíthatod a következőképpenɣ
A takarónövények alapvetően hasonló elvet követnekɢ mint a zöldtrágyákɢ
feladatuk a talaj takarásaɡ Maghozás előƦ a takarónövényt levágják és a
területen hagyják ɭplɡ spenót a paradicsom előƦɮɢ vagy télen kifagy és úgy
marad a földönɢ előkészíti a területet a következő növénynekɡ Lehet főnövényként is vetniɢ hogy a pihenteteƦ talaj fedeƦségét biztosítsaɡ Kísérletezhetsz a növényi térállással isɢ hogy mi az a legkisebb területɢ amin még megfelelően fejlődik a növényɢ de lombjával minél nagyobb mértékben takarja a
sorközöket ɭplɡ sűrűn ülteteƦ répasorokɮɡ
A mulcsozás egy másik módja a talajtakarásnakɢ kiskertekben különösen
jól alkalmazhatóɡ Tipikus mulcs a szalma vagy a szénaɢ amelyeket a sorközökbe teríthetszɡ A mulcs lehet ezen kívül bármilyen növényi maradvány
ɭlevágoƦ fűɢ falombɮ amely a talajt jól takarja és segít megvédeni a vízveszteségtőlɢ a gyomokat nem engedi kibújniɢ és ha vannak gilisztáinkɢ nekik
teríteƦ asztal a sorköztakarásɡ A talajélet kiegyensúlyozoƦabb alaƦaɢ nem
éri égető sugárzás a földfelszíntɢ nincs hirtelen kiszáradásɡ
A növények nőhetnek a fénybenɢ a baktériumok dolgozhatnak az árnyékbanɡ A mulcs különösen hasznos az olyan növények eseténɢ amelyek hoszszabb tenyészidejűekɢ magasra nőnek és a takarás nem zavaró ɭplɡ paradicsomɢ burgonyaɢ káposztaɮɡ Mesterséges anyagok ɭplɡ papírɢ kartonɢ biológiailag lebontható műanyagokɮ szintén alkalmazhatókɡ
Homoktalajon különösen fontos
a gyors kiszáradás elleni védelemɡ Már tél végén takarhatod a
területedɢ s amikor vetni szeretnélɢ csak elhúzod a sor helyéről a
takarástɢ így a böjti szelek ellenére is nedves magágyba vethetszɡ
Hátrányaɢ hogy beköltözhetnek
a pockokɢ egerek isɡ Fiatal gyümölcsösben épp ezért nem is
ajánloƦ közvetlenül a fa törzse
köré teríteniɢ mert télen a rágcsálóknak ki sem kell bújniuk a melegbőlɢ ha rágcsálni támad kedvükɡ

ǉǈɡ képɣ Talajtakarás ɭUjj Aɡɮ
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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-melymulcsos-gazdalkodasrol
3.5. Egyéb lehet ségek a talaj tápanyagtartalmának
gazdagítására
A kőzetlisztek nemcsak ásványianyag tartalmuk miaƦ jelentősekɢ de lombtrágyaként a levél szövetét is erősítikɡ Közvetlen növényvédelmi hatása is van a
lombtrágyánakɡ A zsurlóléɢ a dolomitpor vagy a zeolit tartalmúak erősítik a
levél szövetétɢ így a gombákɢ baktériumok nehezebben támadják megɡ
A növényi levek vagy főzetek erjesztéssel készülnekɡ Leggyakrabban csalántɢ
zsurlót használunkɢ de nagyon jó a pitypangɢ cickafarkɢ fekete nadálytő levele
isɡ KijuƦatásuk öntözéssel vagy permetezéssel történikɡ
A baktériumkészítmények talajlakó baktériumokat tartalmaznakɢ nitrogéngyűjtőketɢ foszforfeltárókat és esetleg cellulózbontókatɡ KijuƦatásuk a tavaszi
fagyok után ajánloƦɢ hatékonyabbakɢ ha nedves a talaj és van bőségesen szervesanyag tartalmaɡ
A mellékletek közöƦ nagyon jó ötleteket találsz a növényi tápoldatokra a Ǎɡ
táblázatábanɡ Az alábbi linken a Magyarországon biogazdálkodásban engedélyezeƦ tápanyagpótlókat olvashatodɣ

Link: https://goo.gl/y3pFln
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4.

Talajm velési módok
4.1. Hagyományos m velési módok
A talajművelés hagyományosan két alapvető lépésből állɣ mélyművelésbőlɢ melyet a sekélyművelés követɡ
A legelterjedtebb művelési mód kiskertben az őszi ásás a téli fagyok előƦɢ melyet
tavasszal követ egy sekély művelés és gereblyézésɢ hogy felkészítse a területet a vetésre és ültetésreɡ
Nagyobb vagy árutermelő kertekben őszszel felszántják a területetɢ és tavasszal következik a sekélyművelésɢ amikor kiszáradt már a talaj annyiraɢ hogy meg lehet
kezdeni a vetés vagy palántázás előkészítésétɡ Ezt többnyire tárcsával vagy fogasboronávalɢ illetve rotációs kapával oldják
megɡ
ǉǉɡ képɣ Magágy kialakítása gereblyével
ɭHayes Mɡɮ

Módszertan: Talajm velési módszerek
Mélyművelésɣ Hagyományosan ásás vagy
szántás ősszelɡ Szántani lehet traktor vagy
ló által vontatoƦ ekévelɢ ami átfordítja a talajtɢ vagyis a felszínre hozza a korábban
mélyebben elhelyezkedő talajrétegetɡ Az
ásás és a szántás egyaránt eltünteti a felszíni gyomokat segítve ezzel a gyomszabályozást valamint durva talajfelszínt hagy
maga utánɡ A nagyobb talajrögöket a téli
fagyok átjárjákɢ azok apróbb darabokra
fagynak szétɢ így lehetővé válik a már kisebb rögök tavaszi elmunkálásaɡ
ǉǊɡ képɣ Szántás ekével ɭStrenchock Lɡɮ
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Sekélyművelésɣ Többféleképpenɢ és sokféle eszközzel végezhetőɡ Lényegeɢ
hogy lazaɢ aprómorzsás talajt alakítsunk kiɢ ami már alkalmas magágykészítésre vagy palántakiültetésreɡ A hagyományos kapa erre a célra tökéletesen megfelelɡ A három vagy ötfogú kézi boronát is régóta használjákɢ ami a durva kapálás eldolgozásául szolgálɡ A tavaszi sekélyművelésre alkalmas kapák számos
típusa fellelhető a piaconɢ amelyek közül érdemes kiemelni a nagyobb területek
kézi művelését lehetővé tevőɢ kimondoƦan hatékony tolikapátɡ Persze a tolikapák közöƦ is nagy a választékɤ a szélesebb pengéjű oszcilláló tolikapa talán az
egyik legfrappánsabb megoldást kínálja a kézi sekélyművelésreɡ

ǉǋɤ ǉǌɤ ǉǍɡ képɣ Kéziszerszámok ɭHayes Mɡɤ Tirczka Iɡɮ
Rotációs kapaɣ Motorhajtású eszközɢ amely nagyobb kertek művelésére is alkalmasɡ A talaj nagyon jól megmunkálható a forgó kapakéseknek köszönhetőenɡ Vigyáznod kell azonbanɢ hogy a rotakapát csak mértékkel használdɢ mert
túl száraz talajnál porosíthat ɭa porosítás semmiképp nem jóɢ hiszen elveszíti a
talaj a talajszerkezetétɮɢ illetve gyakori használatából adódóan kialakulhat a talaj művelőtalp tömörödéseɢ vagyis a forgó kések mélységében egy olyan keményebb réteg jön létreɢ amit a gyökerek nehezebben törnek átɢ vagy nem is tudnak rajta áthatolniɡ
A sekélyművelés ideje koratavaszɢ vagy egész
egyszerűen az az időɢ amikor vetésre vagy ültetésre készítünk elő egy területetɡ MielőƦ nekiállnál a talaj megmunkálásánakɢ biztosnak kell
lenned abbanɢ hogy a talaj kellően kiszáradt
már a téli csapadék utánɡ Ha még túl nedvesɢ az
elhamarkodoƦ talajműveléssel a talajodat kedvezőtlenül összetömöríted ɭerre kifejezeƦen hajlamos a lösz ɢ vályog és agyagtalajɮɡ Érdemes
megvárniɢ hogy a talaj felszíne már kellően száraz legyenɡ Ezt egy villával könnyen le is tesztelhetedɢ eljöƦ e már az idő a sekélyművelésreɣ ha ǉǎɡ képɣ Rotációs kapa ɭTirczka Iɡɮ
könnyen belemegy a földbeɢ a fogai tisztákɢ miután kihúztad a talajból és a felszínre hozoƦ hantok könnyen szétesnekɢ kezdheted a munkátɡ
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4.2. Alternatív m velési módok
Habár a szántás és az ásás évezredek óta alkalmazoƦ és hatékony művelési
módɢ néhányan megkérdőjelezik ezt a gyakorlatotɢ mivel késő ősztől tavaszig
a talaj felülete eróziónak kiteƦéɢ sebezhetővé válikɡ Sokan állítják azt isɢ hogy
a Ǌǈ cm nél mélyebb szántás vagy ásás a legtöbb esetben szükségtelenɢ és sok
esetben mellőzni kelleneɢ hiszen akadályozza a talajéletetɢ mert a biológiailag
aktívabb felszíni réteget a mélybe forgatjaɢ ahol kevesebb az oxigénɡ
A talajművelés alternatív módszerei közöƦ tartjuk számon a mélylazítótɢ vagy
a kézi eszközök közöƦ az ásóvillátɢ ami forgatás nélkül lazítja át a talajtɡ

ǉǏɡ képɣ A széles ásóvilla használata ɭHayes Mɡɮ
A széles ásóvilla egy viszonylag új eszközɢami szélesɢ kétnyelű fémvillaɢ a fogai
ǊǍ ǋǈ cm mélyen szúrhatók a talajbaɡ A forgatás helyeƦ megemeli és lazítja a
talajtɢ levegőzteti a gyökérzónát és mérsékli a tömörödéstɡ

Link:https://www.youtube.com/watch?v=vg2p5ozjm38
Ahogy már volt szó rólaɢ egyre több ember ismeri fel az év nagy részében takart
talaj jótékony hatásátɡ A permakultúra irányzata az elérendő célok közöƦ tartja
számon a talajművelés minimalizálásátɡ Dióhéjban bemutatunk két olyan alternatív módszertɢ mely segít a minimálisra csökkenteni a talajfelszín bolygatásátɡ
Ásás nélküli / minimálm velés
Céljaɢ hogy a talaj felső rétegét és benne az életet ne zavarja meg forgatásɡ Az
év nagy részében a talaj takart valamilyen élő vagy elhalt mulcsozó anyaggalɢ a
vetés vagy ültetés pedig közvetlenül a mulcsba történikɢ ahol csak egy barázdát
nyitunkɢ hogy a mag közvetlenül a talajba kerüljön ɭne a mulcs felszínéreɩɮɡ Ez
a módszer jótékonyan védi a talajt és egyben gátolja a gyomok növekedését is
feltéveɢ hogy a mulcs legalább ǊǍ ǋǈ cm vastag szalmaɡ A mulcs alaƦ a talajfelszín mikrobiális élete zavartalanul folyhatɢ hasonlóan az erdeiɢ lombbal takart
talajok éleƦevékenységéhezɡ
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Van azonban hátránya isɡ Elég sok időt és energiátɢ sőt pénzt is igényelhet a
mulcs széƦerítése vagy összegyűjtése ɭbár geotextilɢ lebomló mesterséges anyag
is használhatóɮɡ A mulcs anyagától függően a takart talaj nehezebben melegszik
fel tavasszalɢ és esősebb vidékeken illetve elhanyagoltabb területek szomszédságában a meztelen csigák komoly károkat okozhatnakɡ

Link (angol nyelv ): https://www.youtube.com/watch?v=HATC3rG6NbQ
Állandó ágyás / magaságyás
Az állandó ágyás és a magaságyás kialakításával és használatával szintén elkerülhető a talaj mélyebb rétegeinek a bolygatásaɡ

Link: https://www.youtube.com/watch?v=01hqmFgyVYw
Állandó ágyásɡ Ahogy a neve is mutatjaɢ ugyanazon a helyen marad évről évreɡ
Mivel a szélét nem tartja semmiɢ idővel a talaj kicsúszik az ágyások közöƦi útraɢ
ezért ǋ ǌ évente újra kell építeniɢ vagyis visszahúzni a földet de ez nem olyan
nagy munkaɡ Ha az állandó ágyás jól van kezelveɢ akkor a talaj mélyebb rétegei
is lazák lesznek idővelɢ ami segíti a gyökérfejlődéstɢ a talajlakó élőlények elszaporodásátɡ A komposztot is elég a tetejére teríteniɢ vagy legfeljebb nagyon sekélyen bedolgozniɢ a giliszták és a többi talajlakó majd úgyis behúzzák és bekeverik a talajbaɡ

Ǎɡ ábraɣ Állandó ágyás
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Magas ágyásɡ Sok szempontból hasonlóak az előnyei az állandó ágyáshozɡ Anynyi a különbségɢ hogy a magas ágyás a talaj szintje feleƦ vanɢ egy keretbenɢ ami
lehet fábólɢ kőbőlɢ téglábólɢ vagy bármi másbólɢ ami megtartja a talajtɡ
Az állandó ágyás előnyei melleƦ a magas ágyásbanɣ
jobb a vízelvezetésɢ
tavasszal gyorsabban felmelegszikɢ
könnyen kezelhetőɢ főleg gyerekeknekɢ kerekes székeseknekɢ idősebbeknekɢ vagy bármi más okból akadályozoƦ embereknekɡ

Ǐɡ ábraɣ Könnyen kezelhető magas ágyás

ǎɡ ábraɣ Magas ágyás
Egyértelmű hátránya a magas ágyásoknakɢ hogy meg kell építeniɡ Ezért inkább
csak kisebb kertészetekben használatosakɢ vagy csak a kert egy részébenɢ esetleg speciális helyzetekben olyan emberek számáraɢ akik más módon nem tudnának kertészkedniɡ

ǉǐɡ képɣ Alacsony emelt ágyások ɭSzél Szɡɮ
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Termeszt berendezések
Közép Európában a tenyészidőszak március közepétől november közepéig
tartɡ Sokféle módszer alakult ki a téli hónapok hidegének átvészelésére és a tenyészidőszak meghosszabbításáraɡ Fátyolfóliaɢ alacsony vagy magasɢ fűtöƦ
vagy fűtetlen fóliaɢ hidegágyakɢ melegágyak zöldségfajtól és pénztárcától függően többféle változat választhatóɢ hogy minél jobban ki legyen használva a
területɢ minél több terméshez jusson a kertészɡ
A termeszt -berendezésekr l és használatukról a Gyakorlati kézikönyv önálló biokertészet beindításához-ECOVOC 4. fejezetében, a
63-70. oldalon olvashatsz b vebben.

ǉǑɤ Ǌǈɤ Ǌǉɡ képɣ Termesztőberendezések ɭStrenchock Lɡɮ

5.
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6.

A vetést l a betakarításig
6.1. A veteményeskert tervezése
Élelmeink közöƦ a zöldségfélék a legváltozatosabb ízűekɢ színűekɢ struktúrájúakɡ Nélkülözhetetlen vitaminokat és nyomelemeket taralmaznakɢ és nagyon
sokféle faj létezikɢ csak Európában több mint kétszázféle faj ismertɡ A következőkben összefoglaljuk a legelterjedtebb zöldségek legfontosabb termesztési
tudnivalóit ɭszaporítási módɢ sor és tőtávolságokɢ stbɮɡ A lehetőségek eƦől jóval
nagyobbakɢ és ha összegyűjtöƦél elegendő tapasztatalatot az ismertebbek termesztésérőlɢ érdekes és érdemes kísérletezni a kevésbé elterjedt fajokkal isɡ

Módszertan: Zöldség multi-kulti
Tervezésnélɢ a növények elhelyezésénél vedd Ƌgyelembe a fényviszonyokat és
a vízvételi lehetőségetɡ A vetésforgó bár több évre szól és elvileg már elkészítettedɢ de minden év elején javasolt átgondolnod az eddigi tapasztalataidɢ az adoƦ
évi szükségleteid alapjánɡ
Az ágyak vagy sorok kijelölésénél is érdemes több szempontot mérlegelnedɣ
Ágyások, vagy hosszú sorok?
Szó volt a magas ágyás és az állandó ágyás előnyeirőlɢ mégsem sokkal találkozhatunk a kertekbenɡ Elterjedtebb másik két lehetőség a kert alapjainak kialakításáraɣ ágyások vagy folyamatos sorokɢ elkülöníteƦ utak nélkülɡ A Ǌɡ táblázat
összehasonlítja a két technikátɡ
Folyamatos sorok

Ágyások

a minimálisra csökkenteƦ
útkialakítással jobban kihasználja a
rendelkezésre álló területet

az ágyások szélessége variálhatóɢ
utak választják el őket

a sorokat gyorsan ki lehet jelölniɢ ha
nem kell úƦal is bajlódni

ágyáson belül a sorok
keskenyebbek lehetnekɢ a művelés
nagy része történhet az útrólɢ
minimalizálható a taposás
az ágyások kijelölése időigényesɢ
de így legalább mindig egyértelmű
leszɢ hol a növény és hol az ember
helye

Ǌɡ táblázatɣ Ágyások és folyamatos sorok összehasonlítása
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Inkább ágyásokat alakíts kiɢ ha több
emerrel dolgozol együƦɢ így egyértelműɢ
hol lehet közlekedniɡ Nagyobb területekenɢ ahol traktor is megfordul a kertbenɢ
duplaszélességű útra van szükségɢ fordulókkal vagy két kijáraƦalɡ
Az ágyások kijelölését egy jól kifeszíteƦ
kötéllel végezdɢ amelynek nyomán kapával könnyű barázdát húzunk a talajbaɡ
Ha teljes kertet akarszɢ távolítsuk el először a földet ɭǉǍ Ǌǈ centiméternyi talajtɮ
az utaknak kijelölt részekrőlɢ és dobd a
szomszédos ágyásokraɡ Az utaknak Ǎ ǉǈ
centiméterrel alacsonyabban kell feküdniük az ágyásoknálɡ

ǊǊɡ képɣ Sík ágyások ɭStrenchock Lɡɮ

Módszertan: Ágyba vagy sorba?
Faj- és fajtaválasztás
A sikeres biokertészkedés másik kulcsaɢ hogy olyan növényekkel dolgozzunkɢ
amelyek az adoƦ körülmények közöƦ jól érzik magukatɢ és lehetőség szerint
kevésbé fogékonyak betegségekreɡ
Magyarországon zöldségnövények szempontjából nincs túl nagy különbség az
ország különböző területeinek adoƦságai közöƦɢ de a helyi hagyományokɢ szóbeszédɢ évszázadok tapasztalatai mégis segíthetnek abbanɢ mely zöldségfélékre
helyezd a hangsúlytɡ Ha piacra termelszɢ Ƌgyeld a fogyasztói szokásokat isɢ de
receptekkelɢ kóstolókkal az ismeretlen fajokat is meg lehet szereƦetni ɭplɡ mángoldlevélɮɡ
Egy egy zöldségféle igen változatos megjelenésű lehetɡ Sokféle fajtával találkozhatszɢ amelyek különbözhetnek külalakra isɢ egyes fajták tűrhetik jobban a
melegetɢ a hidegetɢ a szárazságotɢ vagy ellenállók lehetnek bizonyos betegségekkel szembenɡ
Az egyes vidékeken évszázadok alaƦ kialakultak az adoƦ körülmények közöƦ
legjobban termő változatokɢ ezek a tájfajtákɢ melyek az adoƦ talajonɢ éghajlaton
jól teremnekɢ de lehetɢ hogy ǉǈǈ km rel odébb már nemɡ Ha minden évben a legszebben fejlődő növényekről szedsz magotɢ ǋ ǌ év után már látszik a különbség
a bolti magból veteƦ növényhez képestɡ Érdemes próbálkozniɩ
Javasolt több fajta termesztése is egy egy fajbólɢ mert nem lehet tudniɢ az adoƦ
év milyen időjárási meglepetésekkel szolgálɡ Ha az egyik fajta érzékenyebben is
reagálɢ leszɢ amelyik épp nagyon jól érzi magát és bőségesen teremɡ
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Vannak fajtatípusokɢ amiket a biokertészek lehetőség szerint kerülnekɡ Ezek a
vetőmagtasakokon Fǉ gyel jelzeƦ hibridfajtákɢ a vetőmagmegőrzésnél bővebben lesz róluk szóɡ
Génmanipulált fajtákat tilos a biogazdáknak használniɢ mivel ezek hatása a természetre és az emberi szervezetre kiszámíthatatlanɡ

Ǌǋɡ képɣ Tájfajták ɭPakot Mɡɮ

Módszertan: Faj, fajta, tájfajta
A sokféleség megvalósítása
A természetben ɠösszevissza nő a sokféle növényɢ de ez lényegében egy sokezeréves rendről árulkodikɡ A növényvédelem gyakorlatilag abból állɢ hogy minden hívatlan élőlényt megpróbálunk a kertünkből elűzniɢ legyen az egy másik
növényɢ baktérium vagy akár egy vakondɡ Az úgynevezeƦ haszontalan élőlényeknek is számtalan hasznuk van pedigɣ az illóolajos növények például illatukkal ɠelbújtatják zöldségeinket a kártevők előlɤ a sárga színű virágok vonzzák a levéltetvek ellenségeitɢ a fürkészeketɢ zengőlegyeketɤ a virágzó füvek a
ragadozóatkák szaporodásához szükségesekɡ A büdöske elriasztja a talajból a
fonalférgeketɢ ezzel védik a sárgarépátɢ uborkátɢ paradicsomotɤ a bazsalikomra
szívesen repülnek a méhekɢ és útközben beporozzák az uborkát isɡ Bazsalikomɢ
kaporɢ borsikafűɢ borágóɢ sarkantyúkaɢ büdöskeɢ körömvirágɢ egy egy hagymaɢ
zeller sokat segít a növényvédelembenɡ
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Ǐɡ ábraɣ Növénytársítás

Módszertan: A sokféleség gyönyörködet
Kevesen gondolták még végigɢ hogy a csírázó gyomok tömege növekedési hormont bocsát kiɢ eƦől a mi növénykéink kelése és kezdeti fejlődése is jobb leszɡ
Ez nem azt jelentiɢ hogy hagyjuk gyommagokkal ellepni a kertetɩ De mint mindennekɢ a gyomosodásnak is két oldala vanɡ
Vannak növények melyek egymás mellé ültetve gyorsabbanɢ egészségesebben
fejlődnekɢ és vannakɢ amelyek egymás mellé kerülve gátolják egymás fejlődésétɡ Könnyen megjegyezhető alapszabályɣ telepítsd azokat a növényeket egymás melléɢ amelyek a konyhában is megférnek együƦ a fazékbanɢ mint plɡ uborka a kapor melleƦɢ káposzta a csomborralɢ paradicsom a bazsalikommalɢ bab a
kakukkfűvelɡ
A sokféleség megvalósítható úgy isɢ hogy egy egy tő gyógynövénytɢ dísznövényt ültetsz az ágyások széléreɢ vagy a sorbaɡ Érdemes évelő gyógynövényekkel körbeültetni a kertetɡ Nagyobb területeken ǋ ǎ sornyi széles sávokat is ültethetsz gyógynövényekbőlɡ
A növénytársítás haszna, célja többféle lehet:
•
•
•
•
•
•

Ízfokozásɣ némely növény javítja a fő növény ízétɡ
Termésnövelésɣ Többféle növény egy csoportban nagyobb termést hozɡ
EgyüƦműködésɣ egyik növény a másiknak támasza vagy talajtakarója ɭplɡ a
három nővérɮɡ
Nitrogéngyűjtésɣ Pillangós növény gyökerén keresztül légköri nitrogént
hoz a talajbaɢ amit a társnövény is használ ɭbúza vöröshereɮɡ
Növényvédelemɣ kiválasztoƦ anyagaival visszafogja a rovarokatɢ talajférgeketɢ gyomotɢ gombásodástɡ
Ragadozó rovarok vonzásaɡ
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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-tarsasagban-jo-a-termes/
Éves kertterv
A kerƦerv alapját a vetésforgó biztosítja évről évreɢ de az egyes területek beosztása változhat a tapasztalatokɢ szükségletek szerintɡ Érdemes ágyásról ágyásraɢ
illetve sorról sorra megtervezni pontosanɢ hogy mit is fogsz vetniɢ ültetni a következő évbenɡ A tervezés a téli hónapok munkájaɢ amikor a kertben nyugalom
vanɡ A jól átgondolt vetési tervvel sok időt takarítasz meg és a későbbiekben is
sokat segítɡ Egy jó tervvel a kezedben jobban koncentrálhatsz majd a termesztésre és bármikor előveheted az év soránɡ

Módszertan: Éves kertterv
Módszertan: Faj, fajta, tájfajta
6.2. A növények szaporítása
A zöldségnövényeket lehet közvetlenül a végleges helyükre vetniɢ vagy lehet
nevelni belőlük védeƦ körülmények közöƦ palántátɡ Ilyenkor a már ǌ Ǎ lombleveles növényt ülteted a végleges helyéreɡ Palántaneveléssel hamarabb juthatsz
terméshezɢ mint a helybeveteƦ növényekkelɡ
A legtöbb növény mindkét módon szaporíthatóɡ Kizárólag a helyrevetés a jellemző a gyökérzöldségek ɭkivéve zellerɮɢ pillangósok esetébenɡ A hagymaféléknél a magvetés is lehetségesɢ de jellemzőbb a dughagyma ültetése ɭez felfogható
speciális palántánakɮɡ

Módszertan: Vesselek vagy ültesselek?
Vetés el tti talajel készítés
A jó vetőágy jellemzői a következőkɣ aprómorzsás szerkezetɢ ülepedeƦ vagy
a magágy mélységében tömöríteƦ talajɢ sima talajfelszínɢ gyomnövénymentes
területɡ
A homoktalaj könnyen átereszti a vizetɢ nem jellemzőɢ hogy akár apró talajmorzsákat is láthatnánkɢ minden egyes homokszem külön ɠéletet él ɡ Gyorsan átereszti a vizet vagyis hamar kiszáradɢ és gyorsan kimosódik a tápanyag isɢ
viszont gyorsan felmelegszikɡ
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A kötöƦebb talaj nehezebben művelhetőɣ szárazon keményɢ vizesen ragadɡ Gyakorlatot igényel eltalálniɢ mikor lehet vetniɢ kapálniɡ Nedves állapotban csak
szükség esetén szabad rámenniɢ mert nagyon összekeményedikɡ Lassabban melegszik és lassabban is szárad kiɡ Az aprómorzsás magágy iƦ nyer jelentőségetɢ
különben a kis csíranövényke nem tudja áƦörni a nagyɢ kemény rögöketɡ Az
őszi talajművelés nagyon fontos a kötöƦ föld esetébenɢ hogy a téli csapadékból
minél többet be tudjon fogadniɢ és a fagy minél többet tudjon segíteni a nagy
rögök aprózásábanɡ Ezért javasolt ősszel felásniɢ hogy minél több csapadékot be
tudjon fogadniɢ és tavasszal korán gereblyézniɢ hogy a párologtató felület minél
kisebb legyenɡ
Magágykészítés
Ha a talajelőkészítés megvoltɢ következik a vetés vagy palántázás előƦi magágykészítésɡ Ez gyakran gereblyézést jelentɢ hogy a talajfelszín simaɢ könnyen
átjárható és laza legyenɤ a sorok könnyen kijelölhetők legyenekɤ s a magokɢ palánták jó feltételekkel indulhassanak fejlődésnekɡ A gyomosodás csökkentésére
hasznos technika a ɠhamis magágy készítéseɡ Ez azt jelentiɢ hogy elkészíted a
magágyatɢ de csak két három hét múlva vetsz vagy ültetsz beleɢ addig a kikelő
gyomokat kapálod ki csakɡ A felszíni gyommagok így kicsíráznakɢ s ha nem
kevered meg nagyon a talajtɢ a későbbiekben kevesebb gondod lesz velükɡ

Módszertan: Kézi magágykészítés: kemény ágy és puha paplan
Magvetés
Helybevetésnél vethetünk sorba ɭgyökérzöldségekɢ salátaɢ stbɡɮ vagy fészekbeɡ
Utóbbi esetben esetleg még tehetsz trágyát is a vetőmag alá ɭnem közvetlenülɩɮɡ
A kabakosokatɢ csemegekukoricátɢ egyes helyeken a borsót és babot szokták
fészekbe vetniɡ
A növények egyenletes keléséhez kell a jól előkészíteƦ magágyɢ a megfelelő
hőmérséklet és nedvességtartalomɡ Van néhány dologɢ amivel segítheted keléstɡ
Az aprómagvak egyenletes vetését hogy a kelés ne legyen olyan sűrűɢ s kevesebbet kelljen egyelni különféle anyagok hozzákeverésével segítethetedɡ Jól
bevált keverőanyag a fűrészporɢ a nem csírázóképes vetőmagok vagy a homokɡ
A hónapos retek házikertiɢ hideghajtásakor a magvakat télen únɡ kalappapírra ɭselyempapírɮ felragaszthatod ɭcsirizzelɩɮ a megfelelő sor és tőtávolságraɢ
majd a vetés idején ezeket a lapokat a talajra teríted és betakarod magtakaró
földdelɡ Drágább magok esetében palántanevelésnél is alkalmazhatodɡ A munkaszegény téli időszakban előredolgozva tavasszal meggyorsíthatod a vetési
munkákatɡ
A kelesztő öntözés szabadföldön nagyon meggondolandóɡ Ha elkezdedɢ kelésig már nem engedheted kiszáradni a területetɢ hogy a csírázó mag ki ne száradjon és a talaj felszíne se legyen keményɢ cserepesɡ
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Vannak nehezebbenɢ elhúzódóan csírázó növényekɢ leghíresebb közülük a petrezselyemɢ magja akár ǋ ǌ hétig is el tud feküdni a földbenɡ Ha októberben vetedɢ tavasszal korábbanɢ egyenletesebben kelhetɡ A másik a zellerɢ emiaƦ terjedt
el esetében a tápkockás palántanevelésɡ
A napjainkban elterjedt vegyszeres csávázást helyeƦesíti a növekedésserkentő
és fertőtlenítő gyógynövényes fürdő ɭlásdɡ a melléklet Ǒɡ számú táblázatában a
mag csíráztatása növényi levek alkalmazásávalɮɡ

Módszertan: Palántanevelés
Palántanevelés
Elsősorban melegigényes növényeknél ɭburgonyafélékɢ kabakosokɮɢ de a káposztaféléknél is a palántával való szaporítás terjedt elɢ így korábban szedheted
le az első terméseketɡ
Palántaneveléshez fűthetőɢ világos helyiség vagy termesztőberendezés ɭplɡ fóliasátorɮ szükségesɡ A magvetést jó minőségű palántaföldbe érdemes elvégezniɢ
ami tápanyagdúsɢ lazaɢ de víztartóképessége jó ɭrégen az akácföldet használtákɮɡ A magvetéseket rendszeresen öntözni kellɡ Kelesztő öntözés csak kis intenzitású szórófejekkel és kis vízadagokkal ɭǍ ǉǈ mmɮ végezhetőɢ Ƌgyelve arraɢ
hogy a talaj a kelésig ne száradjon kiɡ
Egy palánta lehet szabadgyökerű vagy tápkockás aƦól függőenɢ hogy kiültetéskor gyökere földdel együƦ vagy anélkül kerül a talajbaɡ

Módszertan: A palánták ápolási munkálatai
T zdelés
A palántanevelés zártɢ védeƦ térben történikɡ Feltétele a minél több
fényɢ és a megfelelő hőmérséklet
ɭǉǊ ǉǎ ɌCɢ fajtól függőenɮɡ A helytakarékosság miaƦ kialakult az a
gyakorlatɢ hogy a magokat kisebb
tálcákbaɢ sűrűbben vetikɢ majd a
kelés utánɢ Ǌ ǋ lombleveles állapotban áƦűzdelik tápkockábaɢ vagy
egy nagyobb rekeszbeɡ Így az első
Ǌ ǋ hétben kisebb területen kell rájuk fűteniɡ Ez elsősorban paprika ɢ
tojásgyümölcs és paradicsompalánták nevelésekor jellemzőɡ
Ǌǌɡ képɣ Tűzdelés ɭHayes Mɡɮ
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Tápkockás palánták
A tökfélék ɭkabakosokɮ nem jól tűrikɢ ha megszakad a gyökerükɢ ezért az uborkátɢ cukkinitɢ dinnyéket ne szaporítóládába vesdɢ hanem azonnal tápkockábaɢ
cserépbe vagy pohárbaɡ Épp ezért ezeket a palántákat sose tűzdeldɢ és kiültetni
is csak a ɠföldlabdával együƦ érdemesɡ
Az egyes zöldségnövények vetési idejeɢ szaporítási módja és az ajánloƦ sor és
tőtávolság a melléklet ǌɡ számú táblázatában láthatóɡ

6.3.Vízhasználat, öntözés
Kelésɢ palántázás után a következő munkák adódhatnakɣ
öntözésɢ tápoldatozás
egyéb növényápolási munkák ɭƋtotechnikai eljárásokɣ karózásɢ kötözésɢ
kacsozásɢ halványításɢ stbɡɮ
növényvédelem
gyomszabályozás
Éghajlatunkon a biztonságos termesztéshez öntözéssel kell kiegészítened a
nyári csapadékotɡ A mulcsozás és még néhány termesztéstechnikai fogás segíthet a víztakarékosságbanɢ de a jó minőségű és elegendő mennyiségű termés
érdekében el kell kerülnödɢ hogy a növényt vízhiányból fakadó stressz érjeɡ
A legegyszerűbb módszerɢ ha kannákban hordod a vizetɡ Száz négyzetméter
feleƦ ez azonban már elég időigényesɢ egy öntözőcső már nagy segítségɢ plɡ a
frissen ülteteƦ palánták beöntözésénélɡ A Ǌ ǋǈǈ négyzetméternél nagyobb területeken valamilyen öntözési rendszert kell kialakítaniɢ ez lehet csepegtetőɢ szórófejes vagy mikroszórófejesɡ A csepegtető öntözéssel használsz legkevesebb
vizetɢ de ebben az esetben a gyökérzet és a talajélet is csak az átnedvesedeƦ
részre koncentrálódikɡ Az eldobható szalagok sok szemetet termelnekɢ érdemes
a drágábbɢ de évekig használható csövet megvenniɡ A csepegtetőnél fontos a víz
minőségeɢ szükség esetén szűrőket kell beépíteni a rendszerbeɡ Az esőztető öntözésnél a mikroszórófejes jobb a víztakarékosság szempontjábólɢ a talajfelszínt
sem veri le annyiraɢ viszont a kialakítása és üzemeltetése több odaƋgyelést és
munkát igényelɢ és szűrőkre iƦ is szükség lehetɡ

Az öntözésr l b vebben a Gyakorlati kézikönyv önálló
biokertészet beindításához-ECOVOC. 4. fejezetének 7081. oldalán olvashatsz.
Lehetőségeid szerint törekedj a víztakarékosságraɡ Az öntözés inkább ritkábban történjen nagyobb adagokkalɢ hogy a növény gyökere minél mélyebbre nőjönɢ ezáltal kevésbé legyen érzékeny a felső néhány centiméter kiszáradásáraɡ
Gyakoriɢ kisadagú öntözéssel főleg a kötöƦ talajok tömörödnekɢ levegőtlenné
válnakɢ a homoktalajok pedig néhány óra alaƦ úgy kiszáradnakɢ mintha soha
nem is kaptak volna vizetɡ
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Reggel vagy este?
A nappali melegben felhevült növényeket jobbɢ ha nem öntözödɡ Hőségnapokon még este hétkor is lehet forró a talajɢ a növénynek a tizenfokos vízzel locsolás nagyobb sokk lehetɢ mint a meleg magaɡ Ha este locsolszɢ a betegségekre
érzékeny növények ɭparadicsomɢ uborkaɢ burgonyaɢ szamócaɮ gombái és baktériumai az éjszakai párában könnyebben szaporodnakɡ Reggelre a felhevült növények lehűlnekɢ a közeli nappali felmelegedés pedig nem engedi a párás mikroklíma kialakulását ha ilyenkor öntözölɢ segíted a növényvédelmet isɡ

Módszertan: Locsolás és öntözés

25. képɣ Mikroöntözés ɭHayes Mɡɮ

6.4. Egyéb növényápolási munkák
Egyes zöldségek növekedése során szükségessé válhat extra munkák elvégzéseɣ
Fagyvédelemɣ koratavaszi vetésű növényeknél vagy a májusi fagyok idején védekezhetszɣ
takarássalɣ fátyolfóliávalɢ ami akkor igazán hatékonyɢ ha előƦe beöntözöd a
területetɢ és a pára be tud fagyni a fólia ɠréseibe ɡ
fagy elleni öntözésselɣ a beöntözöƦ talaj a napsütés hatására fölmelegszikɢ
több hőt tárolɢ amelynek éjszakai kisugárzásával mérsékli a levegő talaj
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menti rétegének lehűlésétɡ Ilyenkor a kiszáradt felső talajréteg átnedvesítése
a célɢ amit ǐ ǉǈ mm vízadaggal érhetsz elɡ Ha a víz ráfagy a növényreɢ akkor
is védi a vékony jégpáncél és fagyáskor leadoƦ hőɢ ilyenkor az a fontosɢ
hogy az öntözést nem szabad abbahagyniɡ FedeƦ termesztő berendezésekben is gyakran használjákɡ

26. képɣ Paradicsom
kötözés ɭHayes Mɡɮ

ǊǏɡ képɣ Támrendszer ikersoros uborka
ɭFerencz Lɡɮ

Töltögetésɣ burgonyánál a több gumóértɤ póréhagymaɢ szárzeller ɭhalványítózellerɮ esetében a nagyobb fogyasztható felület ɭfény által nem értɢ halvány
részɮ érdekébenɡ
Mulcsozásɣ a sorközök takarásáról már sok szó eseƦɡ
Földelésɣ a dinnye hajtásaira egy egy kapa földet dobnakɢ hogy a szél ne kuszálja összeɡ
Bakhátazásɣ spárgánál alkalmazzák ɭzöldspárgánál nemɩɮɢ talajjal takarják a
föld feleƦi résztɢ mert a fény által nem ért rész ízletesebbɡ Régen a cikóriásaláta
hajtatásánál is ezt használtákɢ ma már a feketefóliátɡ
Tápoldatozásɣ ilyenkor az öntözővíz tápanyagot is tartalmazɡ Ez lehet valamilyen növényi léɢ kőzetlisztɢ trágyaléɡ Magok keléseɢ palántázás után a csalánléɢ
a magas nitrogéntartalmának köszönhetően segíti a gyors növekedéstɡ Főleg
homoktalajokon ajánloƦɢ ahol könnyebben kimosódik a tápanyag a gyökérzónábólɡ Ha a tápoldatot permetezedɢ levéltrágyázásnak hívjákɡ Ilyenkor hígabb
oldatot készítsɢ mivel a felszívódása levélen keresztül hatékonyabbɡ
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Egyelésɣ aprómagvú növények esetén a sűrű kelést ritkítsd kiɢ hogy a növényeknek legyen helyük fejlődniɡ Sárgarépaɢ salátaɢ retekɢ mák esetében a legjellemzőbbɡ Salátánál a kiszedeƦ növényeket átpalántázhatodɢ répánál pedig
megvárhatodɢ míg Ǎ ǎ cm nagyok lesznekɢ és bébirépaként már felhasználhatóɡ
FaƦyazásɣ csemegekukoricánál a sarjak eltávolításaɢ különösen régi fajtáknál
jellemző ez a tevékenységɡ
Kacsozásɣ a paradicsom jellegzetes ápolási munkájaɢ a levelek tövénél kinövő
ǌ Ǎ cm es hónaljhajtások kitöréseɡ
Kötözésɣ uborkaɢ paradicsomɢ esetleg paprika eseténɡ Ha folytonnövő fajtánk
vanɢ akkor a támrendszerhez ɭkaróhozɢ hálóhozɮ folyamatosan rögzíteni kellɡ
Ha szellős az állományɢ úgy egészségesebb maradɢ több és jobb minőségű termést hoz és könnyebb a szüret isɡ
Levelek összekötözése vagy ɠrátörése ɣ egyes karƋolfajtáknál a levél nem borul
rá a fejreɢ ezért a levelek összekötözésével védjük a napfénytől fejlődése soránɡ
Hálós támrendszert telepíthetsz a borsóɢ uborka részéreɢ karót a futóbabnakɡ

6.5. Növényvédelem
A bio növényvédelem nem az ellenség totális megsemmisítéséreɢ hanem arra
törekszikɢ hogy károsítása ne érje el a gazdasági kár küszöbétɡ Ha elő is fordul
egy egy kártevőɢ a cél azɢ hogy ne tudjon elszaporodniɡ Erre többféle módszer
áll rendelkezésünkreɡ
Az ökológiai gazdálkodásban a termesztési eljárások minden eleménél szempont a növényvédelem isɢ hogy a betegségekɢ károsítók megjelenését megelőzzükɢ illetve a fertőzés mértékét csökkentsükɡ

Módszertan: Ez is növényvédelem?
Módszertan: Növényvédelem módszerei, eszközei
Link (magyarul): https://www.youtube.com/watch?v=
btUAelBQOOk
A termesztéstechnológia egyes elemeinek növényvédelmi jelent sége
Ne feleddɢ az egyik legegyszerűbb növényvédelmi eszköz a helyes növénytársításɢ a sokféleség a kertbenɡ A fajtaválasztásról is eseƦ már szóɢ és érdemes ismerned a jellegzetesebb betegségeknek ellenálló fajtákat isɡ

Módszertan: Szeret-nem szeret
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Baktériumos és gombás megbetegedésekre hajlamos növényeket ültessünk
olyan távolságraɢ hogy a levegő át tudja járni az ültetvényt ɭparadicsomɢ babfélékɢ uborkaɮɡ EmiaƦ fontos a karózásɢ rendszeres kötözés isɡ A reggeli öntözés
jelentőségről már volt szóɡ Paradicsom esetében pedig kifejezeƦen fontosɢ hogy
csak a tövéhez juƦasd a vizet árasztással vagy csepegtetésselɢ kerüld az esőztető
öntözéstɡ
Palántanevelésnél találkozhatunk a palántadőlést okozó gombávalɢ ami hidegɢ
párás körülmények közöƦ jelenik megɡ Fontos a nevelő rendszeres szellőztetéseɡ Növényi levekkel is öntözhetünk megelőzésképp ɭfokhagymaɢ zsurlóléɮɡ
Talajlakó kártevők ɭpajorokɢ drótféregɢ lótetűɮ ellen ha tehetjük február végénɢ vagy a vetésɢ palántázás előƦ kapirgáltassuk át tyúkokkal a kiszemelt területetɡ
Közvetlen növényvéd módszerek az ökológiai gazdálkodásban/biokertben
Ha a növényvédelmi munkák felét el is végezted a jó termesztéstechnológiávalɢ
még mindig akadnak majd feladataidɡ Ha megjelennek egyes betegségekɢ károsítókɢ közvetlen védekezésként választhatjuk a növényi leveketɢ vagy az engedélyezeƦ szereketɢ amelyek megtalálhatók a Biokontroll Hungária NonproƋt
Kft ɭellenőrző és tanúsító szervezetɮ honlapján isɡ

Link (magyarul): https://goo.gl/bv8JLh
Link (magyarul): https://goo.gl/yMW5bH
A melléklet ǎɡ Ǐɡ ǐɡ táblázatában található készítmények is segítségedre lehetnekɡ
A bio növényvédelem lehetőségeiről iƦ található információɣ

Link: https://goo.gl/xURbQr
Természetes ellenségek
A természet egyensúlya abban is megnyilvánulɢ hogy minden élőlénynek megvan a saját ragadozójaɡ Ezt kihasználva a biokertész igyekszik a károsítók természetes ellenségeit kímélniɢ szaporítaniɢ búvóhelyek megteremtésévelɡ Így jó
esetben kialakul egy egyensúlyɢ s ha meg is jelenik egy kártevőɢ kártétele nem
lesz jelentősɡ
Vannak olyan baktérium és gombafajokɢ amik más gombákat vagy rovarokat
betegítenek megɡ Csak egyes fajok ellen használhatóakɢ fontos a permetezés
ideje és körülményei ɭplɡ réztartalmú szerekkel nem keverhetőekɩɮɢ és nem is
olcsó növényvédőszerekɡ
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Baktériumokɣ Létezik baktériumɢ ami a burgonyabogár lárváját és a lepkehernyókat betegíti megɢ így azok nem tudnak kifejlődniɡ A lárvakeléshez igazítják
a permetezés idejétɢ ami feromoncsapdával jelezhetőɡ
Gombákɣ Fonalférgek és a fuzárium talajban fertőző változata ellen is létezik
olyan növényvédőszerɢ ami az őket elpusztító gombákat tartalmazzaɡ

Link: https://goo.gl/iiX7sC
Fonalférgekɣ Kapható olyan készítményɢ amivel
egy speciális faj egyedeit juƦathatod ki a lótetű
elpusztításáraɡ Az élő szervezeteket tartalmazó készítmények többnyire rövid szavatossági
idejűekɢ hűtve tárolandók és csak bizonyos hőmérsékleti tartományban használhatóakɡ Akkor
viszont remekülɩ
A következő élőlényeket már könnyebben megtelepíthetjük kertünkbenɢ de dobozokban akár
meg is vásárolhatjuk őketɡ Ezeket viszont csak
zárt térbenɢ fóliában vagy üvegházban érdemes
használniɡ Egy katicabogár naponta kbɡ ötven
tetvet eszik megɡ Ha találsz egyet a tetűtelepenɢ Ǌǐɡ képɣ Ragadozó rovar katiérdemes rászánnod pár percetɢ s megláthatodɢ cabogár ɭTirczka Iɡɮɡ
milyen tempóban falja áldozataitɡ Sosem fogod
elfelejteniɩ

Link (magyarul): http://www.agraragazat.hu/cikk/leveltetvektermeszetes-ellensegei
Fürkészekɣ A nagyon apró fürkészdarazsak a levéltetvekbe teszik a petéiketɢ és
a kikelő lárva növekedése közben belülről fogyasztja el az őt dajkáló állatotɡ A
kisfürkészt nevelő tetveket szabad szemmel is felismerhetedɢ fémes csillogású
gömbökké válnak a levél fonákánɢ némelyiken még a lyuk is felfedezhetőɢ ahol
már kirepült a kifejleƦ fürkészɡ
Ragadozók ɭízeltlábúakɢ négylábúakɢ kétlábúakɮɣ Ide tartozik a ragadozószúnyogɢ ragadozóatka ɭbársonyatka plɮɢ ragadozópoloskaɢ fülbemászóɢ fátyolkaɢ
a katicaɤ a madarak közül a cinkeɢ emlősök közül a sün és igenɢ a vakond isɥ
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Link (magyarul): http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/keszits-sungarazst/
Link (magyarul): http://www.mme.hu/beka_menedekek
Ha nem használsz rovarirtószereketɢ kialakul a kertben egy természetes egyensúlyɡ Ez nem azt jelentiɢ hogy egyáltalán nem lesznek kártevőkɢ hanem hogy a
kártétel alacsonyɢ elhanyagolható leszɢ mivel ellenségeik nem engedik felszaporodni őketɡ
A fülbemászók szeretik a búvóhelyeketɢ könnyen készíthetsz nekik szénával
kitömöƦ virágcserépből oƦhontɡ

Link (magyarul): http://kapanyel.blog.hu/2013/11/06/epitsunk_
rovarszallot
A sünök is szívesen bújnak rőzserakás aláɢ vagy a komposzthalom is komoly
csáberővel bírɡ Építhetsz ilyen süngarázstɢ rovarhoteltɢ békamenedéket isɢ de
akár boltban is megvásárolhatodɡ
A házimadarak is jó szolgálatot tehetnekɡ A ɠcsirketraktor a tavaszi talajfertőtlenítést végzi elɢ mindemelleƦ a kapirgálásával a talaj felső rétegét is porhanyítjaɥ

Link (magyarul): http://goo.gl/x2NJwS
A madaraknak tegyél ki odúkat fészkelőhelynekɡ Télen madáretetőɢ nyáron
madáritató legyen a kertbenɢ nagy hidegbenɢ illetve nagy melegben megbízhatóanɢ folyamatosan gondoskodj rólukɡ Megháláljákɢ egy cinkepár ǋǈ kg hernyót
pusztít el egy évbenɩ

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
ǊǑɤ ǋǈɤ ǋǉɡ képɣ Rovarhotelek ɭUjj Aɡɮ
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6.6. Növényi levek
Vannak növényekɢ amelyek áztatvaɢ erjesztve vagy teának főzve segítik a növényvédelmetɡ Hatásuk háromféle lehetɣ a növényt erősítiɢ táplálja ɭzsurlóɢ erjeszteƦ csalánɢ feketenadálytőɮ vagy kifejezeƦen pusztítóan hat ɭfriss csalánléɢ
tormaléɢ tölgykéregɮ illetve erős illatával elfedi a növény illatát és a kártevő nem
találja meg ɭfehérürömɢ varádicsɮɡ
Egyes növényi leveket a magok
vetés előƦi kezeléséhez is fel lehet
használniɢ ez a magcsávázásɡ Növényi levek tápoldatozáshozɢ növényvédelemhez és vetőmagcsávázáshoz történő felhasználását a
melléklet Ǎɡ és Ǒɡ táblázatai kipróbált tapasztalatok alapján ismertetikɢ illetve a Biokultúra Egyesület kiadványát is érdemes átnéznedɡ

ǋǊɡ képɣ Növényi levekɣ Gilisztaűző varádics
kivonat vértetű ellen ɭFerencz Lɡɮ

Link (magyarul): https://goo.gl/xhPN2b

ǋǋɡ képɣ Növényi levek Nemes Mátyásnálɢ Fülöpjakabon ɭSzél Szɡɮ
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6.7. Egyéb anyagok
A kőzetliszteket kétféleképp lehet használniɣ a talajba juƦatva annak tápanyagtartalmát növelikɤ permetezve erősítik a levél szövetétɢ így ellenállóbb lesz a
baktériumoknakɢ gombabetegségeknekɡ
A tejsavót hígítva vírusbetegségek ellen permetezikɢ a levéltetvek által szállítoƦ
vírusokat nem engedi bejutni a növénybe ɭcsonthéjasokɢ paradicsomɢ uborkaɮɡ
A talajbaktérium készítményeket fagyok után a nedves talajra permetezikɢ így
növelve a talaj hasznos élőlényeinek számátɡ A levegő nitrogénjét kötik megɢ
illetve a talajban lévő szerves anyagokat bontják tovább a növényeknek ɭszárazɢ
szerves anyag nélküli talajon nem érvényesülnekɩɮɡ
A fahamu lúgossága miaƦ fertőtlenítɡ Palántanevelésnél a talajra szórjákɢ magas kálium és foszfortartalma miaƦ táplálɢ így a szamócaɢ céklaɢ sárgarépa édesebb leszɡ A kész komposztba is érdemes kiszórás előƦ belekeverniɡ Komposzthalomba ne tegyükɢ mert nagyon lúgosɡ

Link(magyarul): http://gizgazok.blogspot.hu/2013/01/mire-jo-fahamu.html,
Link(magyarul): http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=494976
Propolisz is használható gombákɢ baktériumokɢ de kártevők ellen isɡ

Link(magyarul): http://ingatlanmagazin.com/kert/kezdhetjuk-a-retek-a-salata-kariolveteset-jovo-heti-tennivalok-a-kertben/
Teafaolajɢ grapefruitmagolaj hígítva használható gombákɢ baktériumok ellenɡ

Link(magyarul): http://okoritmus.reblog.hu/cimke/hangya
Link: (magyarul): http://www.grapefruitmagcsepp.hu/kertben/
Link(magyarul): http://emf-kryon.blogspot.hu/2014/03/biokerteszek-csodaszere-hazi-fahamu.html
6.8. Speciális eszközök a bionövényvédelemben
Ragadós színcsapdaɡ A nem száradó ragasztóval bekent színes kartonlapok
magukra csalogatják a rovarokatɢ a sárgára a levéltetvekɢ a kékre a tripszek
ɭpaprikakártevőɮɢ fehérre a szilva gubacsdarázs repül és odaragadɡ
A feromoncsapdák olyan ɠfajra szaboƦ illatanyagot ɭɠbogárparfüm ɮ tartalmaznakɢ amelyek a hímeket egy nőstény ígéretével vonzza és a már ismert nem
száradó ragasztó lesz a végzetükɡ Kiskertben alkalmas a gyérítésreɢ nagyobb
területen inkább a rajzást jelziɢ amihez lehet időzíteni a permetezéstɡ

Link(magyarul):http://www.csalomoncsapdak.hu/
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Káposztafélék levélbolhái gyérítésére lehet bevetni a ragadós deszkátɢ a sorok
feleƦ végighúzva a megzavart bolhák ráugrálnak és oƦ maradnakɡ Ugyanerre
használható a földre helyezeƦ ragasztócsík is ɭragadós papírcsíkɢ vagy mézzel
bekent csíkɮɡ

ǋǌɡ képɣ Színes ragadós lap ɭTirczka Iɡɮ ǋǍɡ képɣ Rovarlap ɭTirczka Iɡɮ
A káposztaféléknek rengeteg kártevője vanɢ mindegyik ellen jól véd a sűrű szövésű rovarhálóɢ mellyel takarható közvetlenül a növényɢ de kisebb nagyobb
állványt is építhetsz nekiɡ Meglévő fóliavázra is húzhatodɢ és jól védi a termesztőberemdezések bejáratait isɡ
Házas és meztelen csigák ellen ajánloƦ a sörcsapdaɢ fahamuval vagy mésszel körbeszórni a
veteményestɢ de igen jól pusztítja őket az indiai
futókacsa isɡ

Link(magyarul): http://kapanyel.reblog.hu/ahol-fut-a-kacsapusztul-a-csiga
Darazsak ellen különböző folyadékcsapdákɢ
éjjel repülő kártevők összegyűjtésére pedig
fénycsapda alkalmazhatóɡ

Link(magyarul): https://goo.gl/
odG33m
A gyomperzselő a disznóperzselőhöz hasonlítɢ a sorközökből lehet a gyomokat kiperzselni
vele ǌ Ǎ leveles állapotukigɡ
ǋǎɡ képɣ Rovarháló ɭSzél Szɡɮ
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6.9. Gyomszabályozás
Gondolhatnádɢ hogy a biokertben a legtöbb gondot a kártevők és betegségek
okozzákɢ pedig a legtöbb időt a gyomok fékentartása igényliɡ A gyomszabályozás célja inkább egyfajta egyensúly beállításaɢ mint a mindenáron elért teljes
gyommenteségɡ A gyom természetes talajtakaróɢ tehát nem ǉǈǈȈ ban ellenségɢ
van jótékony hatása isɡ A jó terméshez azonban fontosɢ hogy képes legyél a gyomok mennyiségét hatékonyan keretek közöƦ tartaniɡ

ǋǏɡ képɣ Biokert vegyes zöldségekkel ɭHayes Mɡɮ
A gyomszabályozás alapjai a jól tervezeƦ vetésforgó és a vetés előƦi talajművelésɡ A ɠhamis ágyás nagyon hasznos módszerɢ főleg ha a vetni tervezeƦ növény elhúzódó csírázású ɭplɡ sárgarépaɢ petrezselyemɮɡ
A talaj takarásaɢ a mulcs is jó szolgálatot tehetɢ különösen a kisebb kertekbenɡ
Kapálás és gyomlálás
Ezek a klasszikus módszerei a gyomoktól való megszabadulásnakɡ A kapálás a
gyomok irtása melleƦ levegőt juƦat a gyökerekhezɢ illetve serkenti a gyökérnövekedést azzalɢ hogy megszaggatja a hajszálgyökereketɢ és elágazódásra készteti
őketɡ A kapálás gyorsabb a kézi gyomlálásnálɢ ezért érdemes arra törekedniɢ hogy
minél kevesebb gyomlálnivalód legyenɡ A hatékony kapálás három dologtól függɣ
•

A növények megfelelő térállásaɡ A sorok legyenek egyenesekɢ és használd ki
a területetɡ Olyan sor és tőtávokat válasszɢ hogy kényelmesen tudj mozogni a növények közöƦɢ de kihasználatlan hely azért ne maradjonɡ A legtöbb
növényt ültetheted közelebb annálɢ mint ahogy a szakirodalom ajánljaɡ A kisebb térállás előnyeɢ hogy a lomb hamarabb összeérɢ takarja a talajtɢ és így a
gyomoknak már nehezebb versenyre kelni a termeszteƦ növénnyelɡ
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•

Megfelelő eszközökɡ Nagyon
sokféle kapa van használatbanɢ
midegyiknek van előnye és hátránya isɡ A klasszikus széles kapa
a nagyobb növények tisztántartására valóɢ a keskenyebb sorokban
nehéz bánni veleɡ A sorhúzó kapa
vagy holland kapa jóval hatékonyabb kisebb térállás eseténɢ de
óvatosabban kell húzniɢ hogy ne
sérüljön a növényɡ A lengő kapával gyorsan és hatékonyan lehet
dolgozniɢ de csak kisebb gyomok
eseténɢ és csak ha a talaj lazaɢ
ǋǐɡ képɡ Különböző kézi kapák ɭUjj Aɡɮ
morzsásɡ

•

Megfelelő talajelőkészítésɡ Könnyű a kapálásɢ ha a talajfelszín egyenletes
és porhanyósɡ Ha túl nedves a föld kapáláskorɢ tömörödikɢ és a kikapált
növények is könnyen visszagyökereznekɡ Szárazɢ napos időben viszont oƦhagyhatod a kikelt gyomokat a sorbanɢ lebomlásukkor tápanyagként szolgálnakɢ de borúsɢ párás időben jobb összegyűjteni őketɡ

•

Gyomlálásɡ Elkerülhetetlen a biokertekbenɢ különösen a helybeveteƦ növényeknélɢ illetve ha a gyomok túl közel nőnek a növényekhezɢ és kapával
nem férsz hozzájukɡ Sárgarépaɢ hagyma és más helybeveteƦɢ lassú növekedésű növényeid szükség esetén mielőbb gyomláld megɢ hogy a későbbiekben ne jelentsenek a termeszteƦ növénynek vetélytársatɡ

Néhány növény könnyen tisztán tartható töltögetésselɡ Magasabbɢ már jobban
begyökerezeƦ növényeketɢ mint a burgonya vagy kukoricaɢ minimális kézi kapálással rendben tarthatodɢ ha rendszeresen töltögetedɢ betakarva ezáltal a Ƌatal gyomokatɡ

Módszertan: Kapálás vagy gyomlálás
Módszertan: Kapálás és kéziszerszámok – (memóriajáték)
6.10.Vet magmeg rzés
A vetőmagmegőrzés alapjaɢ hogy a kiválasztoƦ fajta ne legyen hibridɢ mert
az nem örökíti a kívánt tulajdonságokat ɭa hibrid fajtákat a nevük melleƦi Fǉ
jelziɢ korábban már volt róla szóɮɡ Népszerűekɢ viszont továbbszaporításnálɢ
ha csíraképes egyáltalán a magjukɢ már nem őrzik eredeti tulajdonságaikatɡ
A hibridfajtákat mesterségesen porozzák összeɢ s a vetőmagot minden évben
mesterséges körülmények közöƦ állítják előɡ Leginkább az uborka ɢ paprika ɢ
paradicsom és kukoricafajtákra jellemző a zöldségfélék közöƦɡ A fenntarthatóság jegyében érdemes olyan fajtákat választanodɢ amelyekről te is foghatsz
megbízható vetőmagotɡ
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Amennyiben egy bevált zöldségnövényből szeretnél magot fogniɢ jelöld meg a
kívánt növényt ɭegészségesɢ ránézésre a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik
az állománybólɮ és az első termésből szedd a magotɡ Egyes növények idegenbeporzásúakɢ vagyis plɡ a kabakosokɢ kukoricák könnyen átporozzák egymástɢ
így a vetőmagod meglepetésekkel szolgálhat a következő évbenɡ Ilyenkor kell
egy bizonyos izolációs távolság ɭszakkönyvek méterben szokták megadniɮɢ a
rokonnövények közöƦɢ hogy ne érjék el egymást a virágporaikkalɡ
A vetőmag kinyerése fajonként eltérőɢ de egy biztosɢ a biológiai éreƦségben kell
kiszedni a magokat és ezeket megszárítva tartsd a vetésig szárazɢ hűvös helyenɡ
Néhány növényről viszonylag könnyen szedhetsz vetőmagotɣ a retekɢ saláta a
meleg hatására gyorsan szárat növesztɢ virágot hozɢ a nyár folyamán beérnek a
magjaikɡ Az egynyári gyógynövényekről is könnyűɣ bazsalikomɢ kaporɢ borsikaɢ körömvirágɡ A legszebb töveket hagyjuk meg maghozásraɡ
A kétéves növények esetében a legegyszerűbbɢ ha télire hagysz a földben a tavasszal veteƦ sárgarépábólɢ petrezselyembőlɢ pasztinákbólɢ kelkáposztábólɢ tavasszal ők is magszárat hoznak majdɡ A céklával is lehet próbálkozniɢ de arra
húzz lombotɢ érzékenyebb a fagyraɡ Természetesen iƦ is a legszebb töveket illene kiválasztaniɢ az őszi betakarításkor külön tenniɢ ügyesen vermelni és tavaszszal visszatelepíteni a földbeɡ A hagyma esetében már Ƌgyelni kell az átporzódásraɢ ha más fajták is vannak a közelbenɡ
Könnyű magot fogni a következő növényekbőlɣ paradicsomɢ paprika ɭbiológiai
éreƦségbenɩɮɢ kabakosokɡ A nehézséget az ő esetükben az okozzaɢ hogy nagyon
sok a hibridfajta közöƦükɢ illetve a tökfélékɢ uborkafélék átporzódnakɢ iƦ az
izolációs távolságra kell Ƌgyelniɡ
A babɢ borsó is egyszerű történetɢ természetesen hagyni kell zörgősre érni a hüvelyeketɡ Néhány babfajta izolációs távolságot igényelɢ erre érdemes Ƌgyelnedɡ

Link(magyarul): http://www.maghaz.hu/images/almshzi%20kiadvnyba%20A4.pdf
Link(magyarul): http://goo.
gl/3nTdxN
Könyv: Útmutató a hagyományos zöldségfajták megmentéséhez – Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért

ǋǑɡ képɣ Virágzó pasztinák ɭHayes Mɡɮ
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7.

Betakarítás és tárolás
7.1. Betakarításról általában, érettségi állapotok
A betakarítás módjának és időpontjának helyes megválasztásához ismerned
kell a betakarításra váró zöldségnövényeink érési tulajdonságaitɢ a későbbi felhasználásukɢ esetleges tárolásuk módját és idejétɡ A termeszteƦ zöldségeinknek fogyaszthatjuk levelüketɢ módosult szárukatɢ gyökerüketɢ termésüket vagy
akár virágzatukat isɡ
Biológiai és gazdasági éreƦségről azoknál a növényeknél beszélünkɢ amelyeknek a termését fogyasztjukɡ Az elnevezésből kitalálhatóɢ melyik milyen éreƦségi állapotot jelentɡ A biológiai éreƦségű növény csíraképes magokat tartalmazɢ
míg a gazdasági éreƦség csíraképtelen magotɢ de magasabb élvezeti értékű állapotot jelentɡ
Gazdasági éreƦségben szedjükɣ zöldborsóɢ zöldbabɢ zöldpaprikaɢ zöldparadicsomɢ padlizsánɢ cukkiniɢ spárgatökɢ uborkaɢ csemegekukoricaɡ
Biológiai éreƦségben szedjükɣ paradicsomɢ pritaminpaprikaɢ fűszerpaprikaɢ
dinnyeɢ sütőtökɡ

Módszertan: Biológiai vagy gazdasági érettség?
7.2. Betakarítás friss piaci értékesítésre
Csoport ǉɡ Levélzöldségek ɭplɡ fejes salátaɢ madársalátaɢ sóskaɢ spenótɮ
Betakarításuk jellemzően kézzel történikɡ
Szinte nemɢ vagy csak rövid ideig tárolhatóak
Ǌ ǌ ɌC fokos hőmérsékletenɢ ezért ajánloƦ a lehető legrövidebb időn belül piacra juƦatni
őketɡ Piaci előkészítésnél fontos a fejes saláta
alsóɢ sérültɢ foltos levelek eltávolításaɢ gyökér
levágásaɡ A rekeszekbe fejjel lefelé teddɢ szárazabb időben nedves rongyot teríthetsz ráɡ
Mindegyik levélzöldséget rekeszekben viszszük piacraɡ A habtálcás kicsomagolás gépesítést igényelɢ és felesleges szeméƦel járɡ Biztasd
vásárlóidatɢ hogy hozzanak magukkal kosarat
vagy használt nejlonzacskókat a vásárláshozɡ
A levélzöldségek tartósítása nem jellemzőɢ
legfeljebb néhány faj esetében a mélyhűtésɡ
ǌǈɡ képɣ Piacra készíteƦ saláták ɭFerencz Lɡɮ
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Csoport Ǌɡ Burgonyafélék ɭpaprikaɢ paradicsomɢ padlizsánɢ burgonyaɮ
Betakarításuk a felhasználás célja szerint biológiai vagy gazdasági éreƦségben
történikɡ Felhasználásukban a frissfogyasztás jellemzőɢ sokoldalú feldolgozásuk is elterjedtɡ A paradicsomot rekeszekben vidd piacraɢ frissfogyasztásra a
kocsányával együƦ szeddɡ A paprikát és padlizsánt zsákokban vagy ládákban
is szállíthatodɡ
Zöldpaprika szedésénél különösen ügyelj a megfelelő éreƦségi állapotraɡ A teljes nagyságot már elért példányokat szeddɢ amik épp a pirosodás előƦ állnakɢ
tapintásuk simaɢ héjuk fényesɢ feszesɢ a termés súlyosɢ érezhetően vastag a húsaɡ
A burgonyát tárolásra vagy frissfogyasztásra ɭújkrumpliɮ is szedhetedɢ utóbbi esetben ládábanɢ mosva
vidd a piacra ɭnagy vesszőkosarakbanɢ kádakban lehet
mosniɢ ügyelve a szedés és mosás közben arraɢ hogy a
héja minél kevésbé sérüljönɮɡ Az éreƦ burgonya zsákban tárolható és értékesíthetőɡ Városi fogyasztóknakɢ
akik kilónként vásárolják a burgonyátɢ a téli krumplit
is mosva viszikɡ
Csoport ǋɡ Gyökérzöldségek ɭsárgarépaɢ zellerɢ céklaɢ
petrezselyemɮ
Frisspiaci fogyasztásra legjobb zölddel együƦ szedni
és elkészíteniɡ A zeller gyökerét óvatosanɢ a cékláét
egyáltalán ne vágd visszaɡ A sérült leveleket távolítsd
elɢ és lehet őket csomózniɢ külön különɢ esetleg répát és
petrezselymet egybeɢ egy ɠlevesnyit ɡ Mosva szokták
eladniɡ
ǌǉɡ képɣ Piacra készíteƦ sárgarépa
ɭHayes Mɡɮ
Csoport ǌɡ Kabakosok
A dinnyék éreƦségének megállapítása gyakorlatot igényelɡ Ami biztosɢ ha a görögdinnye és sárgadinnye szára a termés előƦ közvetlenül elszáradtɢ akkor a
növény úgy döntöƦɢ ɠelkészült a termésselɡ
Fürtös uborka esetében a felhasználó igénye alapján elsősorban nagyság szerint
szüreteljɢ a kisebbɢ Ǌ ǌ cm es terméseket minden napɢ a nagyobbakatɢ illetve a
salátának és kovászolnivalókat ritkábbanɢ de minél hamarabb piacra juƦatvaɡ A
kígyóuborkát akkor szedd leɢ ha vélhetően elérte végleges nagyságátɡ
Csoport Ǎɡ Pillangósok ɭbabɢ borsóɮ
A zöldborsó leszedve gyorsan veszít a cukortartalmábólɢ mielőbb ɠfazékba
vagy mélyhűtőbe kellɢ hogy kerüljönɡ
A zöldbabot is akkor szedjükɢ amikor végleges nagyságát már elérteɢ de még
zsengeɢ nem szálkás a hüvelyeɢ a szemek nem kezdtek el nőniɡ Ha nem is olyan
gyorsanɢ de a zöldbabot is érdemes mielőbb piacra juƦatniɡ
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Csoport ǎɡ Hagymafélék
Zöldhagymának szedhetsz lilahagymátɢ vöröshagymát és fokhagymát isɡ Gyökerét visszavágva ɭtalpalvaɮɢ az esetleges sérült leveleket eltávolítva ötösével
csomózhatodɡ
ǌǊɡ képɣ Padláson tárolt
fokhagyma ɭHayes Mɡɮ

Csoport Ǐɡ Csemegekukorica
A zsenge csemegekukorica szintén gyorsan veszít cukortartalmábólɢ ezért a
szedés és értékesítés közöƦ iƦ is minél rövidebb idő teljen elɢ ugyanúgyɢ mint a
levélzöldségeknél vagy a zöldborsónálɡ

7.3. Betakarítás tárolásra
Téli tárolás el nyei – friss vitamin, kis ökolábnyommal
Télire feldolgozhatod zöldségeidet ɭaszalásɢ szárításɢ befőzésɢ mélyhűtésɢ savanyúságokɢ sós ételízesítőkɢ padlizsánkrémɢ paprikakrémɢ ajvárɢ lecsóɢ stbɡɮ vagy
nyersen elteheted olyan helyekreɢ ahol megőrzik frissességüketɢ vitaminjaikatɢ
piacosságukatɡ
A novembertől kapható paprikaɢ paradicsomɢ uborkaɢ cukkiniɢ stbɡ vásárlásával egyáltalán nem biztosɢ hogy több vitamin jut a szervezetedbeɢ viszont biztosɢ hogy a többezer kilométeres szállítás támogatásával te is hozzájárulsz a levegőszennyezéshezɢ a felmelegedéshezɡ Minden vásárlás egy szavazatɡ Minden
télen elfogyasztoƦ görögsaláta egy szavazat a környezetromboló technológia és
szokások melleƦɡ A laborvizsgálatok szerint ráadásul ezekben a növényekben
esélyesebb a megengedeƦnél magasabb növényvédőszermaradvány és valószínűleg a megszokoƦól alacsonyabb a vitamintartalom isɡ
Aki nem használ mélyhűtőt és nem vesz messzi földön termeƦ zöldségeketɢ
milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon a téli zöldségfogyasztásraɧ Azɢ
ami mindig is volt az elmúlt ezer évbenɢ a zöldségfélék téli tárolása nyersenɡ
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Mint mindigɢ most is a biokertész természetközeli szemléletéből érdemes kiindulnodɡ Azt a növényi résztɢ amit tárolni szeretnénkɢ a természet is áƦelelésreɢ
tárolásra szánta eɧ Leveleketɢ bőlevű gyümölcsöket nem tudsz hosszabb ideig
eltenniɢ de kétéves növényeketɢ gyökereket igenɡ Az utóérő zöldségféléknélɢ
mint például a paprikaɢ paradicsomɢ padlizsánɢ sárgadinnyeɢ is nyerhetsz néhány hetetɢ bár az ízűk biztosan nem lesz már az igaziɡ

Módszertan: Tárolási tudnivalók
Tárolásra szánt zöldségek termesztési szempontjai
ǉɡ Fajtaválasztásɣ minél hosszabb tenyészidejűɢ tárolásra alkalmas legyenɢ
hogy elegendő szárazanyagot tudjon felhalmozni ɭkevesebb vízɢ könynyebb tárolásɮɡ
Ǌɡ Gyökérzöldségeket ne vesd frissen trágyázoƦ talajba vagy pillangósok
utánɡ
ǋɡ A nitrogéntartalmú anyagokat ɭcsalánléɩɮ óvatosan adagoldɢ a tenyészidőszak utolsó harmadában egyáltalán ne adjɢ mert fellazítja a növényi szöveteketɡ
ǌɡ A tervezeƦ betakarítás előƦi két hétben már ne nagyon öntözzɡ
Tárolásra szánt zöldségek betakarítási szempontjai
ǉɡ Szárazɢ fagymentes időben történjenɡ
Ǌɡ

Megfelelő éreƦségi állapotbanɤ ez leginkább az utóérő zöldségféléknél
számít ɭpaprikaɢ paradicsomɢ padlizsánɢ sárgadinnyeɮɡ

Betárolás előƦi teendők
ǉɡ A termény egészséges legyenɢ külső sérülésektől mentes ɭa rágoƦɢ vágoƦɢ sérült növényeket tegyük különɢ s használjuk el gyorsanɮɡ
Ǌɡ Ne mosd le róluk a földetɩ
ǋɡ Szükség esetén néhány napig lehet esetleg kicsit szikkasztani a gyökérzöldségeket is a friss levegőnɢ mint a hagymátɡ
ǌɡ A közepes nagyságú termények a legjobban tárolhatókɢ a kicsik hamar
megfonnyadnakɢ a nagyobbak is lehetnek hibásak belülɡ Ha van lehetőséged válogatniɢ az átlagos méretűeket tartalékoldɢ a többit fogyaszd el
mihamarabbɡ
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7.4.Tárolási módok
A tárolás céljaɢ hogy a termék minőségétɢ ízétɢ vitamintartalmát minél tovább
megőrizze a tél folyamánɡ
Talajban hagyva
Néhány zöldségféle petrezselyemɢ pasztinákɢ póréhagymaɢ feketegyökérɢ sárgarépaɢ bimbós kelɢ leveles kelɢ csicsóka egy részét egyszerűen kinn hagyhatod a kertbenɡ A petrezselyemɢ a feketegyökér és a sárgarépa hidegben szalmával takarva áƦelelɢ sőt az erősebb fagyokat is elviseliɡ Tavasszal a fagyok után
fölszedhetők és fogyaszthatókɡ
A bimbós keltɢ leveles kelt és póréhagymát nem kell takarniɢ a hó alaƦ áƦelelnekɡ A bimbós és leveles kel a fagymentes napokon is egész télen szedhető a hó
alólɡ
Hová tehetjük télire a zöldségeinketɧ
Az ideális tárolóhely fagyvédeƦɢ magas páratartalmúɢ de szellősɡ Könnyen megközelíthetőɢ nem ázik beɢ ha valamennyi terményt kiveszelɢ az nem veszélyezteti
a többitɡ Pincéketɢ kamrákat meszeléssel érdemes minden ősszel fertőtleníteniɢ
sőt a tárolásra szánt ládákatɢ rekeszeket isɡ A megfelelő tárolóhelyen tovább
növelhetjük az eltartási időt homokba rétegzésselɢ vagy plɡ paprikaɢ paradicsom
esetében papírral darabonkénti elválasztássalɡ

Módszertan: H t szekrények áram nélkül

ǐɡ ábraɣ Verem
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Ǒɡ ábraɣ Prizma
Név

Tárolható
növény

Előnye

Hátránya

További
tudnivalók
Mélyebbre kell ásniɡ

Verem

Gyökérzöldségekɢ burgonya

Olcsóɢ bárhol
kialakíthatóɢ
kis mennyiségnek isɡ Szabályozhatatlan
szellőzés

Gyökérzöldségekɢ burgonyaɢ káposztafélék

Olcsóɢ nagy
mennyiségű
terménynek

Pince

Bármi

Jól hozzáférhetőɢ szellős

Kamra

Bármi

Jól
hozzáférhető

Homok
ba réteg
zés

Sárgarépaɢ
paprikaɢ tökfélékɢ káposztafélék

Nedvességet
őrzi

Prizma

ǋɡ táblázatɣ Tárolási módok

Fagyvédelemɢ
nehéz hozzáférniɢ szellőztetni kellɢ
rágcsálók

Fagyvédelemɢ
nehéz hozzáférniɢ szellőztetni kellɢ
rágcsálók
Drágább kialakításɢ korlátolt
tér
Melegɢ kevés
hely
Nem látszikɢ
ha pusztulni
kezd

hƦpɣ wwwɡedenkertɡhu novenydoktor aktualis novenyvedelmi munkak
verem tarolas godor tartositas kertepites ǊǊǊǋ
Dombra érdemesɢ
hogy a víz lefolyjon
hƦpɣ wwwɡmagyarszoɡcom
hu Ǌǈǈǐ ǉǊ ǈǊ gazdasag mezogazdasag ǐǐǌǈǉ
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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/0Bwjyig1BHf95U3EzaTZuZ2ptZUk/view
Link(magyarul): http://www.dolgaim.hu/books/HJZGYE/index.html
7.5. Zöldségfélék tartósítása, friss fogyasztás
A biotermékek feldolgozásánál alapkövetelményɢ hogy semmilyen mesterséges
adalékanyag sem használhatóɢ ha már eddig sikerült vegyszer nélkül megtermelniɢ őrizd is megɡ Hőkezelésɢ szárításɢ aszalásɢ tejsavas erjedésɢ ecetɢ sóɢ olajokɢ ezek segíthetnek télire megőrizni a nyári ízeket és vitaminokatɡ

Módszertan: Bef ttverseny
Link(magyarul): http://tudatosvasarlo.hu/cikk/zoldsegek-es-gyumolcsok-telire
Link(magyarul): http://grocceni.com/konzerv.html
Link(magyarul): http://www.vitaminsziget.com/cikk.php?id=2433#heading2
A tárolóban megőrzöƦ vitaminokat télen nagyra értékeli a szervezeted és sokkal jobban hasznosulɢ mint a tableƦás vitaminɡ Íme néhány téli vitaminbomba
friss zöldségekbőlɣ
Céklasaláta Iɡɣ Ǌ nyers céklaɢ citromléɢ kevés olaj vagy napraforgómagɢ szezonban petrezselyemzöldɢ esetleg méz vagy cukorɢ esetleg majonézɡ
A céklát a répareszelőn lereszeljükɢ és a hozzávalókkal ízesítjükɡ Ha szeretedɢ
adhatsz hozzá majonéztɡ
Céklasaláta IIɡɣ ǌǈdkg céklaɢ Ǌǈdkg almaɢ ǉǍdkg burgonyaɡ Az öntethez ǊɢǍdl
tejföl vagy kefírɢ Ǌ evőkanál mustárɢ ǉ evőkanál ecetes reszelt tormaɢ Ǌ evőkanál
cukorɢ ǉdl étolajɢ ǉ csomag petrezselyemɢ ha vanɢ sóɢ borsɢ citromléɡ A burgonyát
héjában főzd megɢ hámozás után vágd kockákraɡ A nyers céklát meghámozodɢ
lereszeledɡ Az almát is vágd kockákraɡ Elkészítjük az öntetet és összekeverjük
az egészetɡ
Görög káposztasalátaɣ reszelt káposztaɢ reszelt répaɢ vöröshagyma apróra vágvaɢ tejfölɢ porcukorɢ majonézɢ ecetɢ köménymagɡ Jóɢ ha legalább pár órát hagyod
állni a hűtőbenɢ hogy összeérjenek az ízekɡ
Alma répasalátaɣ Ǌǈdkg almaɢ ǌǈdkg sárgarépaɢ citrom leveɢ méz vagy cukorɢ
dió vagy másféle olajosmagɢ esetleg mazsolaɡ Az almát és a répát lereszeledɢ és
a felsorolt hozzávalókkal ízesítedɡ
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Ha piacra szeretnél termelni
Bárki mehet a piacra eladni feleslegétɢ de vannak szabályokɢ amiknek meg kell
felelnie mindenkinekɢ akár van őstermelői igazolványaɢ akár nincsɡ ɠNemszeretem munkaɢ de sajnos ezzel is foglalkozni kellɢ az aktuális előírásokhoz a falugazdász segítségét érdemes kérniɢ illetve a NÉBIH honlapján tájékozódniɡ

Link(magyarul): https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/gyik/ostermelo/faqentry_315433.html
Az Élő Tisza Egyesület a Tisza vízgyűjtő területén tevékenykedő embereket
fogjaɢ összeɢ tőlük is lehet segítséget kérniɡ

Link(magyarul): http://www.elotiszaert.hu/jogsegely.php
Az ökológiai gazdálkodás alapjai ɢ ökológiai gazdálkodás szabályozása részhez javasolt függelékben szintén foglalkozunk ezzel a kérdésselɢ érdemes ezt is
áƦanulmányoznodɡ
ǌǋɡ képɣ Biostand ɭUjj Aɡɮ

8.

Mellékletek
ǌɡ táblázatɣ Ismert zöldségnövények termesztési tudnivalói
zöldségnév

vetésforgó

szaporítási
mód

palánta vetési
ideje

helybevetés palántá
zás ideje

burgonya

burgonyafélék

áprɡ

padlizsán

burgonyafélék

márcɡ áprɡ

májɡ közepe

paprika

burgonyafélék

febrɡ márcɡ

áprɡ közepe máj közepeɡ

paradicsom

burgonyafélék

márcɡ áprɡ

áprɡ közepe máj közepeɡ

bazsalikom

fűszernövény

márcɡ áprɡ

májɡ közepe

kapor

fűszernövény

márcɡ szeptɡ

cékla

gyökérzöldség

márcɡ júlɡ

petrezselyem

gyökérzöldség

márcɡ júnɡ

pasztinák

gyökérzöldség

áprɡ májɡ

sárgarépa

gyökérzöldség

márcɡ júlɡ

zeller gumós

gyökérzöldség

febrɡ márcɡ

fokhagyma

hagymafélék

oktɡ márcɡ

póréhagyma

hagymafélék

febrɡ márcɡ

snidling

hagymafélék

febrɡ júnɡ

vöröshagyma

hagymafélék

febrɡ májɡ

zöldbab bokor

pillangósok

áprɡ júnɡ

zöldborsó

pillangósok

márcɡ májɡ

Cukkini

kabakosok

áprɡ májɡ

májɡ

áprɡ közepe májɡ közepeɡ

májɡ közepe
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Jelmagyarázatɣ

helyrevetés
vetési
mélység

palántázás

sortávolság

tőtávolság

Ǎǈ Ǐǈcm

ǊǍ ǋǍcm

Ǎ ǉǈcm

Ǎǈ Ǐǈcm

ǌǈ Ǎǈcm

ǈɢǍ ǉcm

közepes

ǋǈ Ǎǈcm

ǋǈ Ǎǈcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

Ǐǈcm

ǋǈ Ǎǈcm

ǈɢǍ ǉcm

Ǎǈ x Ǎǈcm

Ǎǈ x Ǎǈcm

ǈɢǍcm

igényes

Ǌǈcm

ǌcm

ǉ ǋcm

közepes

ǋǈ ǌǈcm

Ǎ ǉǈcm

Ǌ ǌcm

egyelni érdemes

közepes

ǋǈ ǌǈcm

ǋ Ǎcm

ǉ ǋcm

egyelni érdemes

közepes

ǌǈcm

Ǎ ǉǈcm

ǉ ǋcm

egyelni érdemes

közepes

Ǌǈ Ǎǈcm

Ǌ Ǎcm

ǉ ǋcm

egyelni érdemes

közepes

ǋǈ ǌǈcm

Ǎ ǉǍcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

ǋǈ ǌǈcm

Ǎ ǐcm

ǋ Ǎcm

nem igényes

ǉ ǋcm

megjegyzés
csíráztatás február közepétől

támrendszer és kacsozás

palánták Ǌǈcm földbe

öntözés
igényes

közepes

közepes

ǋǈ ǌǈcm

ǋ Ǎcm

ǉ ǋcm

közepes

ǋǈ ǌǈcm

Ǌ Ǎcm

ǉ ǋcm

közepes

ǋǈ Ǎǈcm

Ǐ ǉǈcm

ǋ Ǎcm

közepes

ǌǈ Ǎǈcm

ǉ ǋcm

ǋ Ǎcm

közepes

ǉǈǈ ǉǊǈcm

ǐǈ ǉǈǈcm

ǋ ǌcm

60

zöldségnév

vetésforgó

szaporítási
mód

palánta vetési
ideje

helybevetés palántá
zás ideje

görögdinnyeɢ
sárgadinnye

kabakosok

áprɡ májɡ

májɡ közepe

sütőtökɢ spárgatök

kabakosok

márcɡ áprɡ

májɡ közepe

uborka

kabakosok

áprɡ júnɡ

brokkoli

káposztafélék

febrɡ júlɡ

fekete retek

káposztafélék

áprɡ júlɡ

fodros kel

káposztafélék

febrɡ áprɡ júnɡ
júlɡ

áprɡ eleje májɡ közepe

káposzta

káposztafélék

febrɡ júnɡ

áprɡ eleje májɡ közepe

karalábé

káposztafélék

febrɡ júnɡ

áprɡ eleje májɡ közepe

karƋol

káposztafélék

febrɡ júnɡ

áprɡ eleje májɡ közepe

kelkáposzta

káposztafélék

febrɡ júnɡ

áprɡ eleje májɡ közepe

kínai kel

káposztafélék

febrɡ márcɡ júnɡ
augɡ

áprɡ eleje

retek hónapos

káposztafélék

márcɡ szeptɡ

rukkola

káposztafélék

márcɡ júlɡ

tarlórépa vagy
kerekrépa

káposztafélék

márcɡ áprɡ júnɡ
júlɡ

mángold

levélzöldég

márcɡ júnɡ

saláta fejes

levélzöldég

febrɡ júlɡ

spenót sima

levélzöldég

márcɡ augɡ

sóska

levélzöldég

febrɡ júnɡ

csemegekukorica

egyéb

áprɡ májɡ

spárga

egyéb

márcɡ áprɡ

áprɡ eleje májɡ közepe
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sortávolság

tőtávolság

vetési
mélység

megjegyzés

öntözés

ǉǈǈ ǉǊǈcm

ǉǈǈ ǉǍǈcm

ǋ ǌcm

metszés ǌ ǎ virágra

ǉǈǈ ǉǊǈcm

ǉǊǈ ǉǍǈcm

Ǌ ǋcm

ǌǈ Ǐǈcm

Ǌǈ ǌǈcm

Ǌ ǋcm

ǋǈ ǌǈcm

ǋǈ ǌǈcm

ǉcm

igényes

ǌǈ Ǎǈcm

Ǎ ǉǍcm

ǈɢǍ ǉcm

közepes

ǋǈ ǌǈcm

ǋǈ ǌǈ

ǉ Ǌcm

nem igényes

ǋǈ ǌǈcm

ǋǈ ǌǈcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

ǋǈ ǌǈcm

ǋǈ ǌǈcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

ǋǈ ǌǈcm

ǋǈ ǌǈcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

ǋǈ Ǎǈcm

ǋǈ Ǎǈcm

ǈɢǍ ǉcm

nem igényes

ǋǈ ǌǈcm

ǋǈ ǌǈcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

Ǌǈcm

ǌcm

ǉ ǋcm

Ǌǈ ǋǈcm

Ǌ ǋcm

ǈɢǍ ǉcm

közepes

ǋǈ ǌǈcm

Ǌ Ǎcm

ǉ ǋcm

közepes

ǋǈ ǌǈcm

Ǎ ǉǈcm

Ǌ ǋcm

ǋǈ ǋǍcm

ǋǈ ǋǍcm

ǈɢǍ ǉcm

igényes

ǋǈ ǌǈcm

Ǌ Ǎcm

ǉ ǋcm

közepes

ǋǈ ǌǈcm

Ǌ Ǎcm

ǉ ǋcm

közepes

Ǐǈcm

ǋǈ Ǎǈcm

Ǌ Ǎcm

faƦyazás

Ǐǈ ǐǈcm

ǌǍcm

ǉǍcm

bakhátba érdemes ültetni

közepes
támrendszer

egyelni érdemes

egyelni érdemes

közepes

igényes

közepes

közepes
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http://www.biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1560%3Atapanyag-gazdalkodas-az-oekologiai-gazdalkodasban&catid=112%3Anovenytermesztes&lang=hu
Ǎɡ táblázatɣ Növényi tápoldatok ɭFerencz Lɡɮ
Készítmény

Receptúra

Hatása

ErjeszteƦ
csalánlé

ǈɢǍkg friss vagy ǉǈǈ szárítoƦ csalánt Ǎ
liter esővízben erjesztünkɢ majd ǊǈȈ
koncentrációban oldjuk esővízbenɡ

Nitrogén
pótló

Fekete
nadálytő lé

ǉkg friss levélhez ǉǈ liter esővizet
adunkɢ majd Ǎ ǎ napi áztatás és erjesztés
után leszűrjükɡ A törzsoldatot Ǎ szörös
mennyiségű esővízzel hígítjukɡ

Erősítőɢ növekedésserkentő

Édes
kömény lé

ǉkg leveletɢ hajtást ǉǈ liter esővízben
áztatunkɢ erjesztünkɡ

Növekedés
serkentő

Bodzahajtás
főzet

Kbɡ ǌǈg bodzahajtást ǉǈ liter esővízben
Ǌǈ ǋǈ percig főzünk lassú tűzönɢ míg a
színe sötétre nem váltɡ Ha kihűltɢ ǉǈ liter
esővízzel hígítva permetezzükɡ

Általános erősítő

Gyermek
láncfű lé

Ǌkg friss levelet ǉǈ liter vízben ǉǌ napig
erjesztünkɢ ötszörös hígításbanɢ tavaszszal és ősszel talajra és növényre permetezzükɡ

Általános növekedésserkentő a
legtöbb növénynél

Káposztalé

Kelkáposztaɢ lehet tisztítási hulladék isɢ
ǋkg levelét annyi esővízzel öntünk felɢ
hogy ellepjeɡ Két hétig erjesztjükɢ majd
szűrés után ǉǈ szeresére hígítjukɡ

Burgonyafélék és
zeller növekedésserkentője

Kálium
pótló
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ǎɡ táblázatɣ Kártevők elleni készítmények ɭFerencz Lɡɮ
Készítmény

Receptúra

Hatás

Csalánlé

ǈɢǍkg frissen szedeƦ csalánt Ǎ liter vízbe áztatunkɢ Ǌǌ órán át állni hagyjukɢ
és hígítatlan formában permetezzük ki
a levelekreɡ

Levéltetvek
ellen

Gilisztaűző
varádicslé

ǈɢǍkg nyers gilisztaűző varádicsot ǌǐ
órán keresztül áztassuk Ǎ liter vízbenɡ

Takácsatka ellen

Bodzahajtás
főzet

Kbɡ ǌǈg bodzahajtást ǉǈ liter esővízben
Ǌǈ ǋǈ percig főzzünk lassú tűzönɢ míg
a színe sötétre nem váltɡ Ha kihűltɢ ǉǈ
liter esővízzel hígítva permetezzükɡ

Fehérürömlé

ǈɢǍkg friss vagy ǉǍǈ Ǌǈǈg szárítoƦ
szárat Ǎ l esővízben Ǌ ǋ óráig áztatunkɢ
majd Ǌǈ ǋǈ percig lassan főzünkɡ A
kész oldatot Ǎ liter esővízzel hígítjuk

Földibolha ellen

Feketeürömlé

ǈɢǍkg friss vagy ǉǍǈ Ǌǈǈg szárítoƦ
szárat Ǎl esővízben Ǌ ǋ óráig áztatunkɢ
majd Ǌǈ ǋǈ percig lassan főzünkɡ A
kész oldatot Ǎ liter esővízzel hígítjukɡ

Földibolha ellen

Kamillalé

Paradicsomlé

Tárkonylé

Páfránylé

Egy jó marék kamillavirágot másfél
liter vízben fél napig áztatunkɢ szűrés
után ötszörös hígításban kannával öntözzük a növényekreɡ
Egészséges növény szárátɢ levelétɢ bogyókat vízzel felöntünkɢ hogy ellepjeɢ
fél órát lassú tűzön főzzükɢ a vizet
pótoljuk ǉǈ literigɢ ǌǈ g káliszappant
reszelünk hozzá a tapadás fokozásáraɡ
ǈɢǍkg friss vagy ǉǍǈ Ǌǈǈg szárítoƦ
szárat Ǎ l esővízben Ǌ ǋ óráig áztatunkɢ
majd Ǌǈ ǋǈ percig lassan főzünkɡ A
kész oldatot Ǎ liter esővízzel hígítjukɡ
ǈɢǍkg páfrányt Ǎ liter vízben egy hétig
áztatunkɢ majd a kapoƦ egyveleget
ǉǈȈ koncentrációban használjukɡ

Káposztalepke
lárva ellen
Atkák ellen

Zöld levéltetvek
ellen
Rágó kártevőkɢ
levéltetvekɢ
atkákɢ káposztalepke lárva
ellen
Földibolha ellen

Levéltetvek
ellen
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Fahamu

Vékony rétegben a levélfelületre kiszórvaɡ

Rebarbaralé

ǈɢǍ kg rebarbaralevelet és szárat ǉǈ liLevéltetvek
ter vízben áztatunk ǌǐ órán keresztülɢ
ellen
majd ǊǈȈ koncentrációban használjukɡ

Begónialé

Ǌǈǈ g begónialevelet áztatunk Ǌǌ órán
keresztülɢ majd teljes koncentrációban
használunkɡ

Csigák ellen

Ricinuspor

Kiszórva a talajraɡ

Távol tartja a
rágcsálókat és a
vakondokat

Borsforrázat

ǉǈǈ g őrölt borsot beleteszünk Ǎ liter
felforrt vízbeɢ fél órára állni hagyjukɢ
majd leszűrjükɡ

Rovarok ellen

Kenőszappan
oldat

Ǌǈ dkg háziszappant ǉǈ liter vízben
feloldunkɢ hígítás nélkül használjukɡ

Levéltetvekɢ
pajzstetvekɢ
szívó kártevők
ellen

Koriander
infúzió

ǈɢǍ kg koriander herbát beleteszünk ǉǈ
liter vízbeɢ majd fél óra múlva leszűrjükɢ teljes koncentrációban használjukɡ

Burgonyabogár
ellen

Vérehulló
fecskefű

ǈɢǍ kg vérehulló fecskefüvet Ǎ liter vízben áztatunk ǌǐ órán keresztülɢ majd
hígítás nélkül használjukɡ

Hangyák távoltartásaɢ hangyabolyba adagolva

Csípős
paprika lé

ǋ db közepes méretű csípős paprikát
feldarabolunk és Ǌ liter vízben ázni
hagyjukɢ majd leszűrve használjukɡ

Földibolha ellen

Földibolha ellen

Levéltetvek
ellen
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Ǐɡ táblázatɣ Gombásodást fékező készítmények ɭFerencz Lɡɮ
Készítmény

Receptúra

Fokhagymalé

Ǌ ǋ kg külső pikkelylevelet ɭbelemehet a vöröshagyma burka és
tisztítási hulladéka isɮ ǉǈ liter esővízben áztatunkɡ ǐ napi erjesztés
után szűrjükɢ hígítása ǉǈ szeresɡ

Hatás
Általános gombafejlődés ellen
Baktérium gátló hatású
Szürkepenész és
lisztharmat ellen

Kamillafor
rázat

ǈɢǍ kg kamillavirágzatot leforrázunk Ǎ liter vízzelɢ majd ezt teljes
koncentrációban használjukɡ

Lisztharmat és
peronoszpóra ellen

Tejes permet

ǌ liter tejet Ǌ liter vízzel keverjünk
összeɡ

Palántadőlés ellen

Zsurlólé

ǈɢǍ kg nyers zsurlót ǉǍ percen keresztül főzzünk Ǎ liter vízbenɡ

Lisztharmat ellen

Snidlinglé

ǊǍǈ g metélőhagymát leforrázunk
Ǎ liter vízzelɢ majd fél óra elteltével leszűrjükɢ a kapoƦ oldaƦal
permetezünkɡ

Különféle vészɢ rozsdagombaɢ illetve
szürkepenész ellen

Tormalé

ǈɢǍ kg nyers tormalevelet ǉǈ liter
vízbenɢ fél órán keresztül áztatunkɢ majd teljes koncentrációban
használjukɡ

Szürkepenész ellen

Bordói lé

ǉǈǈ g rézszulfátot ɭCuSOǴɮ és ǐǈ
g kalcium hidroxidot ɭCa ɭOHɮǲɮ
Ǎ Ǎ liter vízben feloldunkɢ majd a
két oldatot összevegyítjükɡ

Gombás betegségek
ellen

AlapelvɣɠRezes banda a meszes
gödörbe ɡ
Alapi kén

Por formájában szórjuk a növényreɡ

Peronoszpóraɢ
szürkepenész ellen
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ǐɡ táblázatɣ Baktérium felszaporodást elkerülő készítmények ɭFerencz Lɡɮ
Készítmény

Receptúra

Hatás

Fokhagymalé

Ǌ ǋ kg külső pikkelylevelet ɭbelemehet a vöröshagyma burka és
tisztítási hulladéka isɮ ǉǈ liter esővízben áztatunkɡ ǐ napi erjesztés
után szűrjükɢ hígítása ǉǈ szeresɡ

Burgonya és paradicsom baktériumos
betegsége ellen

Gilisztaűző
varádicslé

ǉ kg száraz varádicsvirágot összemorzsolunkɢ majd Ǎ liter esővízben
ǋ Ǎ napig áztatjukɡ Háromszoros
Burgonya és paradiɭǉǍ literɮ mennyiségű vízzel hígítcsom baktériumos
juk szűrés utánɡ Varádicslé után
betegsége ellen
ǉȈ os konyhasóoldaƦal ɭǉǈǈ liter
víz ǉ kg konyhasóɮ permetezzünkɡ

Tejes
permetlé

Ǌ liter tejetɢ lehetőleg forrázatlantɢ
ǐ liter vízben hígítunk felɡ

A burgonya és paradicsom baktériumos
betegsége ellen

ǉǈǈ ml ecet feloldunk Ǎ liter vízbenɡ

A burgonya és paradicsomlevél felületén
megváltoztatja a pH
értékét és ez nehezebbé
teszi a baktérium megfoganását

Ecetes lé
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Ǒɡ táblázatɣ Csíráztatás
Növekedésserkentő gyógynövényes fürdőkɢ amelyek a gyorsɢ egészséges és
erőteljes kezdeti növekedést segítikɡ
Fürdő

Mire jóɧ

Hogyanɧ

Áztatás kamil
lateában

Tisztítjaɢ fertőtleníti a
maghéjatɣ borsóɢ babɢ
lencseɢ lóbab

Egy teáskanál szárítoƦ kamilla
virágot leforrázunk egy csésze
vízzelɢ ǉǈ ǉǊ órát állni hagyjukɡ
Vetés előƦ egy órával ebbe áztatjuk a magokatɡ

Macskagyöke
res fürdő

Serkenti a csíranövények gyökérnövekedését és melegen tartja
őket

Macskagyökér virágából készíteƦ fürdő a hidegre érzékeny
uborkaɢ cukkini magjait edzettebbé teszi az időjárás viszontagságaival szembenɡ A paradicsomɢ paprikaɢ vöröshagymaɢ
napraforgó magok csírázását
pedig serkentiɡ

Tormaɢ fok
hagymafürdő

A gyökereken megtelepedő gombák ellenɢ
főleg a palántadőléstől
védik meg a csíranövényeketɡ

Apróra zúzoƦ ǉǈǈ ǉǍǈ g torma
vagy fokhagyma gyökerét leforrázzukɡ Miután kihűltɢ használhatjuk magkezelésreɡ

Fokhagyma
fürdő

Paradicsomɢ uborkaɢ
rézvirágɢ körömvirág
kedvelikɢ pillangósokɢ
káposztafélék kevésbé
kedvelikɡ

Ǌǈǈ ǊǍǈ g gyökeret leforrázunk
Ǎ liter vízzelɢ majd ha kihűlt magok kezelésére használhatjukɡ

Tormás fürdő

Minden zöldség és
dísznövénynek jót teszɢ
kivéve káposztafélék és
más keresztesvirágúak

Ǌǈǈ ǊǍǈ g gyökeret leforrázunk Ǎ
liter vízzelɢ majd ha kihűltɢ magok kezelésére használhatjukɡ

Mezeizsurló
főzet

Gazdag kovasavban a
kovasavban lévő szilícium beépül a csíranövények sejtfalábaɢ ellenállóvá téve a gombák
támadásával szemben

ǈɢǍ kg mezei zsurlót leforrázunk
Ǎ liter vízzelɢ majd állni hagyjuk
ǉǊ Ǌǌ órán átɡ Ez követően használhatjuk magkezelésreɡ
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Gyógynövény keverékből készült forrázatɡ Cickafarkɢ macskagyökér virágzatɢ
pongyola pitypangɢ csalánɢ tölgyfakéreg és kamilla keverékből főzetet készítünkɡ
 A kamillaɢ cickafark hatóanyagai gátolják a káros baktériumok és gombák növekedésétɡ
 Minden kerti virág és zöldség magjainak jót teszɢ ha vetés előƦ gyógynövény keverék főzetben áztatjukɡ
 A gyógynövény forrázatban előáztatoƦ magok nemcsak gyorsabban csíráznakɢ hanem erőteljesebben nőnek és egészségesebben fejlődnekɡ
 Áztatás során könnyen eltávolíthatjuk a felszínen úszó sérülteket és csíraképteleneketɢ míg az egészségesek az edény alján maradnakɡ
 Áztatás után a nedves magokat konyhai törlőpapíron vagy pamutruhán
szárítsukɢ egy napon belül vessük elɢ mert beindult a csírázásɡ
Sokféle praktika létezikɢ ami megkönnyíti a csírázástɢ valamint elősegíti az egyszerre történő keléstɣ
 Áztatás vízbenɣ nagy szeműɢ kemény héjú magok esetén ɭborsóɢ babɮ
 Áztatás átszűrtɢ kovászos lébenɣ öregɢ kiszáradt magok esetén ɭha még
van bennük életɩɮɡ A kovászban található mikroorganizmusok ɭtejsavbaktériumokɢ élesztőgombákɮɢ távol tartják a maghéjtól a betegséget okozó
mikrobákatɢ előkészítik a tápanyagokat és védenek a káros talajgombáktólɡ
 Áztatás tejben vagy tejsavóbanɣ tökfélék esetén ɭuborkaɢ tökɢ dinnyeɮɡ
 Áztatás marhatrágyás vízbenɣ Használjunk éreƦ marhatrágyátɡ Egy lapát jó minőségű trágyát egy vödörben öntsünk fel vízzelɢ hagyjuk állni meleg helyen ɭǊǈ ǊǍ C fokbanɮ és időnként kevergessük megɡ ǋ ǎ nap
után szűrjük átɡ A magfürdőhöz csak kevés oldatra van szükség a következő aránybanɣ egy egységnyi oldatot kilencegységnyi esővízhez adunkɢ
tehát ǉɣǑ lesz a hígítási arányɡ Az áztatás időtartama a mag nagyságától
függően ǋ Ǌǌ óraɡ
A változtatások Ferencz Lehel gyakorlati tapasztalatai alapján történtekɡ

Forrás: (magyarul) http://gazigazito.hu/?modul=oldal&tartalom=1176656
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Felhasznált források:
1.

Biokultúra A Magyar Biokultúra Szövetség szakfolyóirataɡ wwwɡbiokulturaɡhuɡ

2.

Colemanɢ Eɡ ǊǈǈǑɡ The winter harvest handbookɡ Year round vegetable
production using deep organic techniques and unheated greenhousesɡ
Chelsea Greenɢ VTɡ USAɡ

3.

Dezsényɢ Zɡ Kɡ Réthy Ǌǈǉǋɡ Közösség által támogatoƦ mezőgazdaságɡ
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Schmidɢ Oɡ Sɡ Henggeler ǉǑǐǑɡ Szelíd növényvédelem a biológiai növényvédelem kézikönyveɡ Ökoszerviz Kiadóɡ Budapestɡ

13.

Szőcs Borussɢ MɡAɡ Cɡ Albu ǊǈǉǍɡ Útmutató a hagyományos zöldségfajták megmentéséhezɢ Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomértɢ
Románia

70

14.
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Ez a kézikönyv az ECO Motive nevű nemzetközi együƦműködés eredményeɢ amit az
európai uniós ErasmusȪ Stratégiai Partnerség program támogatoƦɡ Korábbi képzéseink
során azt tapasztalatukɢ hogy a vidéki lakosság körében is nagy az igény az ökológiai
gazdálkodási képzésekreɢ de ezek a képzések akkor a leghatékonyabbakɢ ha speciális
célközönségre szaboƦakɡ Így ismertük fel egy újfajta megközelítés szükségességétɢ egy
olyan képzésétɢ ami nem csak témájában egyedi ökológiai háztáji gazdálkodás hanem
a képzés célcsoportját tekintve isɢ mivel hátrányos helyzetűɢ munkanélküli és vagy alacsony képzeƦségű vidéki emberek oktatóinakɢ képzőinek szólɡ
Az ECO Motive program elsődleges célja tehát egy olyan képzés kidolgozásaɢ ami
képzőket képez vidéki kistelepülések agrár szakembereit ɢ akik megtanítják ennek
a speciális célközönségnek az ökológiai háztáji gazdálkodástɡ A képzők kézzel fogható
szakmai segítsége pedig ez a kézikönyvɢ amit a kezedben tartaszɡ Segítség abbanɢ hogy
mit és hogyan tudsz oktatniɡ Az ökológiai szemléletű háztáji gazdálkodás elengedhetetlen részének tartjuk a szemléletformálástɢ ezért a kézikönyv ɠAz ökológiai gazdálkodás
alapjai című fejezete mindenki számára ajánloƦɢ hasonlóan a ɠMotiváció és szociális
érzékenyítés fejezethezɢ aƦól függetlenülɢ hogy a kézikönyvben külön szereplő ɠÖkológiai szemléletű zöldségtermesztés ɢ ɠÖkológiai szemléletű gyümölcstermesztés vagy
ɠÖkológiai szemléletű kisállaƦartás fejezetét szeretnéd alaposabban áƦanulmányozniɡ
Az íroƦ szakmai anyagok melleƦ találsz egy módszertani gyűjteményt isɢ amely olyan
oktatási módszereketɢ játékokat tartalmazɢ amelyeket bátran alkalmazhatsz a munkád
soránɡ Célunkɢ hogy a képzőkɢ azaz a Te segítségeddel eljuƦassunk a vidéki hátrányos
helyzetű embereknek egy olyan tudást az ökológiai háztáji gazdálkodásrólɢ amely hasznosɢ elérhető és inspiráló számukraɡ Ennek reményében kívánunk jó tanulást és egyben
szakmai feltöltődéstɩ

