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ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Annak ellenére, hogy a palántanevelés viszony-
lag rövid, e néhány hét során a növények 

környezeti igényei sokat változnak. Ez vonatkozik 
a hőmérsékletre, a fényre, valamint a víz- és tá-
panyagellátásra is, amelyeket egymással össze-
függésben kell változtatnunk a növényke pillanat-
nyi állapotának megfelelően. 

A palántanevelési időszakot három fő rész-
re oszthatjuk. Az első a csírázás—kelés idősza-
ka, ami a magvetéstől a növények szikleveles 
koráig tart. A másodikat szikleveles kortól a 
palánták kifejlődéséig számítjuk, míg a har-
madik az ültetésre való felkészítés, az „edzés” 
időszaka.

Környezeti tényezők a palántanevelésben
ZÖLDSÉGTERMESZTÉSBEN PALÁNTANEVELÉSSEL A TERMŐ IDŐSZAK MEGHOSSZABBÍ-
TÁSÁT VAGY AZ ÉRÉS ELŐRE HOZATALÁT SZERETNÉNK ELÉRNI. SOKSZOR EZZEL AZ ÖSZ-
SZES TERMÉS MENNYISÉGÉT, VAGY A MINŐSÉGÉT IS JAVÍTJUK. AHHOZ, HOGY AZ ÜLTETÉS 
UTÁN A NÖVÉNYEK GYORSAN BEGYÖKEREZZENEK A TALAJBA, IGYEKEZZÜNK A LEHETŐ 
LEGKEVESEBB STRESSZT OKOZNI A KIÜLTETÉS SORÁN. EMELLETT A NÖVÉNYEK MINÉL JOBB 
KONDÍCIÓJÁRA IS ÜGYELNI KELL, AMIT IGÉNYEIK MEGFELELŐ KIELÉGÍTÉSÉVEL ÉRHETÜNK EL.  
AZ ELŐZŐ LAPSZÁMBAN A PALÁNTANEVELÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEIVEL FOGLALKOZTUNK, MOST 
RÉSZLETESEN TÁRGYALJUK A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK SZABÁLYOZÁSÁT.

DR. SLEZÁK KATALIN
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Fényellátás és hőmérséklet

A növények a csírázáshoz, keléshez igénylik a 
legmagasabb hőmérsékletet. Nagyon kevés kivé-
teltől eltekintve ebben az időszakban, a növények 
„felnőttkori” szükségleteikhez képest, 5-7 °C-kal 
melegebbet kívánnak. Az elején a növények 
nem érzékenyek a fényre, de amint a szikleve-
lek megjelennek és szétnyílnak, megkezdődik a 
fotoszintézis, amihez már jó megvilágításra van 
szükség. Ha nem kapják meg a szükséges fényt 
ebben az időszakban, a szik alatti szár megnyú-
lik, vékony lesz, ami később is gyengébb szárat 
eredményez. Ráadásul ebben az időszakban a jó 
fényellátással aktiválódik a növények szemmel 
nem látható „belső folyamatainak” több eleme 
is, ami aztán majd a felnőttkori teljesítőképessé-
gükre is hatással van. 

Ha a palántanevelés télre esik, különösen 
ügyelni kell rá, hogy valamennyi növény lehető-

leg azonosan, fentről kapja a fényt, hogy egyen-
letesen tudjanak fejlődni. Ha ablakban neveljük 
a palántákat, akár naponta többször is változtatni 
kell a helyzetüket (melyik van közel az üveghez, 
melyik távolabb), hogy ne nyúljanak meg egy 
irányba. Nagyon fontos az is, hogy kelés után a 
fény és a hőmérséklet együtt változzon. Ha sö-
tétben és melegben vannak, akkor a növények 
szára gyorsan megnyúlik, szikleveles korban 
akár egy éjszaka több centimétert is! A lakásban, 
ablakban történő palántanevelésnél a legtöbb 
gond akkor van, ha a saját igényeink szerint fű-
tött helyiségben tartjuk a növényeket, hiszen a 
reggeli és esti órákban, amikor kint sötét van, ál-
talában melegebbet tartunk, mint ami a legtöbb 
növénynek sötétben kedvező. Ilyenkor meg kell 
világítani a növényeket.

Ha tűzdeljük a palántákat, a következő na-
pon még érdemes kényeztetni őket a kelési 
időszakban alkalmazott hőmérséklettel (ügyelve 
közben, hogy a páratartalom is kedvező legyen), 
majd fokozatosan csökkentsük azt.

A lomblevelek megjelenését követően, az 
edzés időszakáig a kifejlődött növényeknek aján-
lott hőmérsékletet érdemes tartani:

• paprika, uborka, dinnye, tökfélék  
(a helyrevetéssel termesztett sütőtök 
kivételével): 22-25 °C,

• paradicsom, tojásgyümölcs, sütőtök, 
csemegekukorica, zöldbab: 20-22 °C,

• zeller, spárga, mángold: 18-19 °C,
• salátafélék, kínai kel: 15-17 °C,
• káposztafélék (kínai kel kivételével):  

13-14 °C.
A sötét időszakban az optimális hőmérséklet 

szikleveles kortól kezdődően 3-5 °C-kal alacso-
nyabb, mint nappal. Ha hajtatóberendezésben 
neveljük a palántákat, ezeknek a hőmérsékleti 
értékeknek a megtartásához a fűtésen kívül szük-
ség lehet további szigetelésre is. 

A növények fényigényének kielégítéséhez 
tartozik az is, hogy ha a palánták egyesével moz-Függöny a palántanevelő plusz szigetelésére
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gathatók, a növekedésüket követve egyre távo-
labb rakjuk őket egymástól. Hogy elkerüljük az 
egymást árnyékoló hatást, az ún. szétrakást úgy 
kell végezni, hogy a szomszédos növények leve-
lei ne érjenek egymáshoz. Rövidebb palántane-
velésű növényeket egyszer szoktunk így szétrak-
ni, míg a hosszú tenyészidejűeket akár három 
lépésben is, követve a növekedésüket.

A kiültetés előtt, amikor a palántákat a vég-
leges helyük környezeti viszonyaihoz szoktatjuk, 
a hőmérsékletet érdemes több lépésben csök-
kenteni. Néhány zöldségfaj esetében azonban 
ügyelni kell a lehűtésre. A karalábét például, ha 
fejlett palánta korban hosszabb ideig 8 °C alatt 
tartjuk, már első évben magszárba megy, a  szép 
gumó nevelése helyett. A kínai kelt pedig az 
egész palántanevelési idő alatt legalább 15 °C-on 
kell tartani, hogy ne magozzon fel. 

A fényviszonyokhoz való edzés a szabadföldi 
kiültetések során csak a hagyományos fóliában 
vagy szabadágyban történő palántanevelés 
esetén maradhat el. Az UV sugárzáshoz való 
szoktatás hiányában a növények „megégnek” 
– a közvetlen napfénynek kitett levelek vagy a 
hajtáscsúcs is károsodhat. Ennek elkerülésére, 
kiültetés előtt néhány napra fólia alatt, vagy 

árnyékos-félárnyékos helyen kell tartani a növé-
nyeket.

Vízellátás szabályozása

A hőmérséklethez és a fényhez hasonlóan fontos a 
palánták precíz vízellátása is. A csírázási időszakban 
először a magok duzzadásához kell elegendő vizet 
adni, majd a kelést követő néhány napban, amíg 
a gyökérzet nem kezd kifejlődni, szintén nagyon 
lényeges, hogy a gyökérközeg egyenletesen ned-
ves legyen. Amikor már kicsit nagyobb a gyökér-
zet, kialakulnak oldalgyökerek, hajszálgyökerek, 
akkor azzal segíthetjük a további gyökérfejlődést, 
hogy kicsit szárazabban tartjuk a palántaföldet. 
A gyökérfejlődés beindultával törekedjünk arra, 
hogy a gyökérközeg mindig jó nedves legyen, de 
az öntözés után a felszíne hamar megszikkadjon. 
Hagyományos, tőzegalapú palántaföldnél, ha az 
könnyen visszanedvesíthető, csak akkor öntözzünk 
újra, ha a felső fél-egy cm-es réteg már száraz. A 
nagy lombfelületű, sokat párologtató zöldségfajok 
esetében azonban mindig legyünk résen: a pa-
lántanevelés vége felé már gyorsan kihasználják 
a palánták a rendelkezésükre álló viszonylag kis 
térfogatú palántaföldből a vizet – akár az is előfor-

A szikleveles állapot végéig a palánták még nagyrészt a mag tápanyagaiból élnek
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dulhat, hogy naponta többször kell öntöznünk! A 
kiültetés előtti, edzési időszakban szárítsuk egy 
kicsit jobban a növényeket, hogy szokják a későb-
bi körülményeket. Ügyeljünk azonban arra, hogy 
a gyökércsúcsok ne barnuljanak be, mert akkor 
nehezen indul majd a begyökeresedés.

A páratartalmat illetően mindig az adott faj 
általános igényeit vegyük alapul. Ha a már emle-
getett „ablakban való” palántanevelési változatot 
választjuk, ott általában túl alacsony szokott lenni 
a páratartalom, míg más esetekben akár túl ma-
gas is lehet. Végső soron mindkettő zavarja a nö-
vények dinamikus fejlődését, mert a növényfajok 
nagy része a szélsőséges esetekben csökkenti a 
párologtatását, ami pedig a víz- és tápanyagforgal-
muk mozgatója is. Mindemellett kártevők, kóroko-
zók felszaporodásának a veszélyét is fokozhatják. A 
gombafertőzések elkerülésére jobban tesszük, ha 
a páratartalom növelésére nem közvetlenül a nö-
vények levelét öntözzük, hanem a környezetüket. 

Az öntözés során fontos a víz hőmérséklete. 
A fiatal növények különösen nem kedvelik, ha 
túl hideg, vagy túl meleg víz éri őket. Minden 
palántanevelési módra igaz, hogy a növények 
gyökerei koncentráltan, viszonylag kis térfogatban 
helyezkednek el, amelynek hőmérsékletét egy-
egy öntözéssel nagyon meg lehet változtatni – és 
a gyors változás semmi esetre sem kedvező. Az a 
legjobb, ha igyekszünk közel olyan hőmérsékletű 
vizet használni, mint a palántaföld hőmérséklete. 
Igyekezzünk a palántanevelő helyen tartani az ön-
tözővizet, hogy fölvegye a megfelelő hőmérsékle-
tet (ezt hívják „temperált” víznek). Ha az öntözés 
egyben tápoldatozás is, akkor ez különösen fontos 
a tápanyagok oldódása és felvehetősége miatt.

Tápanyagellátás

A palántanevelés során a tápanyagellátás az egyik 
legfontosabb kérdés, ha életerős, egészséges pa-
lántákat szeretnénk kiültetni. A fiatal növények 
tápanyagigényének kielégítése meghatározó az 

egész terméshozam szempontjából. A palántane-
velés a növények tápanyagigénye szerint is három 
szakaszra osztható. 

A magvetéstől a szikleveles állapot végéig a 
növények főként a vetőmagban levő tartalékból 
élnek, a környezetből lényegében csak vizet igé-
nyelnek. Ha sok tápanyag van jelen oldott formá-
ban, az azt is jelenti, hogy a környezet sótartalma 
magasabb a kedvezőnél, ami egyrészt nehezíti 
a vízfelvételt, másrészt gátolhatja a kezdetleges 
gyökérzet egészséges fejlődését — a gyökerek 
vége elbarnul, elhal. Azért persze nem ajánlatos 
túlzásokba esni, és ha tápanyagmentes közegbe 
vetjük a magokat (perlit, vermikulit, homok stb.), 

vagy akár csak vízben előcsíráztatjuk őket, nem 
jó a teljesen sómentes ioncserét vizet vagy tiszta 
esővizet használni, mert az a tapasztalat, hogy az 
„enyhén sós víz” (pl. a csapvíz vagy a jó minőségű 
kútvizek) kedvezőbb hatásúak a csírázásra. Ha 
földkeverékekbe vetünk, a kelésig mindig csak 
vízzel öntözzünk, mert az abban levő ionok elég-
ségesek a csírázás serkentéséhez (akkor is, ha mi 
állítjuk elő, és nem teszünk bele külön műtrágyát). 

Amikor a sziklevelek bezöldülnek, akkor áll-
nak át a növények az önálló táplálkozásra. Az első 
lomblevelek megjelenésétől kezdve a tápanyag-
ellátás során főként a gyökerek és a zöld részek 
fejlődéséért felelős tápanyagokkal kell ellátni a 

Temperált tápoldatnak használt hordók a palántanevelőben
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növényeket, vagyis a jó nitrogén- és káliumszint 
mellett a foszforra kell nagy hangsúlyt fektetni. 
Bár mindhárom elemnek fontos szerepe van csak-
nem minden növényi életfolyamatban, és szinte 
valamennyi folyamathoz szükség van több más 
(mezo, mikro) elemre is, nagyon leegyszerűsítve a 
makroelemek szerepét, a palántanevelés során az 
alábbiakat kell szem előtt tartani: 

• a nitrogénnel a zöld részek növekedését 
erősítjük, 

• a foszfor a gyökérnövekedésért, valamint 
a virágok kialakulásáért, és a termések 
kötődéséért felel,

• a kálium pedig a termések fejlődése mel-
lett a növények ellenállóságáért (és a ter-
més beltartalmi minőségéért) kiemelten 
fontos.

A palántanevelés során tehát mindhárom mak-
roelem adagolására figyelnünk kell, valamelyikük 
hiánya vagy jelentős túlsúlya a másik kettőhöz vi-
szonyítva akár az egész termésünket befolyásolja 
majd. Ezért, ha tápoldatozással szeretnénk kijut-
tatni a tápanyagokat, érdemes vízoldható komplex 
műtrágyákat választani. A növények általános fejlő-
déséhez a közel optimális nitrogén–foszfor–kálium 
arány 2:1:3 (pl. 14 kg N, 7 kg P2O5, 21 kg K2O); 
egy ehhez hasonló tápelem-összetételű tápoldat 
a palántanevelés második fázisához is majdnem 
ideális, de csak akkor igazán megnyugtató, ha a 
palántanevelő közegben elég sok a foszfor. Ha eb-
ben nem vagyunk biztosak, akkor jobb, ha minden 
második-harmadik alkalommal (vagy folyamato-
san) foszfortúlsúlyos tápoldatot használunk. 

A tápoldat töménysége egyrészt függ a műtrá-
gya hatóanyag-tartalmától, sóhatásától, valamint 
az öntözővíz minőségétől, de általában 1,5-2 ezre-
lékes (10 liter vízbe 15-20 gramm). Ha megfelelő 
töménységet választunk, a növények szempont-
jából az a legkedvezőbb, mikor minden öntözés-
nél ezt a tápoldatot használjuk. Az egyenletes 
tápanyag ellátáshoz mindenképp javasolt hetente 
legalább két alkalommal tápoldatozni.

A palántaföldként kapható közegek általában 
tartalmaznak valamennyi plusz tápanyagot, ami 
elegendő az első két-három hétben a növények 
tápanyagigényének kielégítésére, de hosszabb 
időszakra csak a drágább, ún. szabályozott táp-
anyag-leadású műtrágyát tartalmazó közegek 
megfelelőek külön fejtrágyázás nélkül.

Ha kerülni vagy csökkenteni szeretnénk a 
műtrágyák használatát, akkor használhatunk kü-
lönféle szerves trágyákat vagy komposztot. Ezek 
tápanyag-tartalmának feltáródási sebességéről 
előtte informálódni kell, valamint nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy nagy mennyiség-
ben, vagy egyes friss trágyaféleségekből akár 
kisebb mennyiségben használva, károsíthatják 
a növényeket (sóhatás vagy ammónia-mérgezés 
formájában).

A kiültetés előtti edzési időszakban a megfe-
lelő tápanyagellátás is felkészíti a növényeket a 
gyors begyökeresedésre. Ehhez különösen fosz-
forral kell jól ellátnunk azokat, mert viszonylag 
nagy mennyiségben van szükség rá ebben az 
időszakban, és a talajban lassan tárul fel, lassan 
mozog, különösen tavasszal, amikor a talaj álta-
lában még viszonylag hideg. Az ültetés előtti két 
hétben mindenképpen foszfortúlsúlyos tápolda-
tot érdemes használni.

Zömök, egészséges tápkockás paradicsompalánták


