ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Miért nem ered jól a palánta?

M

ájusban palántázzuk a melegigényes növényeket, így a paprikát, a paradicsomot,
a padlizsánt, továbbá a kabakosokat, de palántáról szaporítjuk a nagyon apró magvú zellert is.
A palánták kezdeti fejlődése, hogy milyen gyorsan indulnak gyökeresedésnek, függ magától a
palánta minőségétől, a környezeti viszonyoktól
és attól is, hogyan ültetünk.
A kereskedelmi palánta (1. kép) értékmérő
tulajdonságait szabvány írja elő: egészséges,
dúsan elágazó, a tápkockát és a cserepet sűrűn
átnövő, fehér és egészséges gyökérrel rendelkezzen. Minél nagyobb a palánta gyökerén
a földlabda, annál jobban ered, annál jobban
elviseli a kedvezőtlen környezeti feltételeket. Ne

annak alapján vásároljunk, hogy milyen hosszú
a szára, a gyökértömeg a mérvadó! Megnyúlt
paprikapalánták rosszabbul erednek, könnyen
törnek, gyakran megperzselődnek a kiültetést
követően (2. kép). A zömökebb, rövid ízközű, de
vastagabb szárú növény életerősebb.
Az eredés sikerét alapvetően befolyásolja,
hogy mikor ültetünk. A melegigényeseket akkor
kezdjük kirakni a szabadba, ha a talaj hőmérséklete elérte a 10-15 oC-ot. Nem kell elfagynia a
palántáknak: ha megfáznak, később virágoznak,
rosszabbul kötnek, fejlődésük vontatottá válik.
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Ültetéskor a nagy hőség, a tűző napsütés
is káros lehet, ideális a meleg, de borús, esős
idő. Az ültetőágy talaja legyen laza, nedves,
és amiről sokan megfeledkeznek: kellően ülepedett. Ehhez az ültetőágyat már hetekkel
korábban elő kell készíteni. Az eredés szempontjából fontos az ültetést követő beöntözés,
amit függetlenül a talaj nedvességétől, mindig
el kell végezni. A jó eredésnek akadálya lehet
valamilyen gyomirtó szer, nagyobb mennyiségű
műtrágya és a bomlatlan szerves trágya is!
Lehetőleg bimbós palántákat ültessünk,
az ennél idősebb növények, amelyeken
már apró termések is vannak, lényegesen
lassabban indulnak fejlődésnek. Ezekről
Fontos!
Egy-két nappal korábbi ültetés nem fog
egy-két napos koraiságot jelenteni az érésben, nem a napok száma, hanem a hőös�szeg számít!
célszerű eltávolítani a terméskezdeményeket. Ha a felszedett palántákat nincs lehetőségünk azonnal kirakni, sötét, hűvös helyen tartsuk, így akár napokig is károsodás
nélkül megőrizhetjük őket.

FELHÍVÁS
Lopótök-termesztési
versenyfelhívás
Amatőr és profi kertészek, borászok,
tanulók, nyugdíjasok, mezőgazdászok,
intézmények és magánszemélyek számára, akiknek fontos a genetikai erőforrások változatossága, azok megőrzése.
A verseny tárgya:
a legnagyobb és legszebb lopótök-tájfajta,
helyi fajta és változat termesztése.
Pályázni 2017. évben saját termesztésű, a
verseny kiírójának címére 2017. november
15-ig – vagy az első fagyokig – elküldött,
eljuttatott ép, egészséges lopótökkel lehet.
A versenyben való részvétel feltétele a termesztés írásban és lehetőleg fotóval történő dokumentálása.
A verseny célja:
hozzájárulni a hazai génmegőrzéshez, az
ország biológiai sokféleségének fenntartásához, a lopótök termesztéséhez kapcsolódó hagyományos tudás átörökítéséhez.

A győztesek díjazása kategóriánként:
I. helyezett: 50.000 Ft
II. helyezett: 30.000 Ft
III. helyezett: 20.000 Ft
A versenyzők alapítói lesznek a közösségi lopótök-génbanknak. A verseny kiírója a beküldött tökökkel vetőmaggyűjteményt hoz létre.
További információ a verseny
kiírójánál:
Mezőgazdasági Hagyományok
Gyűjteménye
Nagyrábé, Dózsa Gy. u. 35.
Telefon: 06-20-921 5466
E-mail: vanyai065@t-online.hu
A verseny erkölcsi támogatója
a Növényi Diverzitás Központ
és a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetsége.

A termesztés során bármilyen termesztési
mód: szabadföldi, fóliás, síkművelésű vagy
támrendszeres, bármilyen segédanyag:
szerves trágya, műtrágya, fitohormon és
bármilyen népi huncutság: lámpabeles indaitatás, fejlődő kobak súlyozása bevethető a cél érdekében.
A bírálat szempontjai:
a tökök két kategóriában kerülnek versenybe:
A) legnagyobb méretekkel rendelkező,
B) legszebb, legmókásabb, legötletesebb
alakúra termesztett lopótök.
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