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ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Óvatosan a nitrogénnel
A FEJES SALÁTA NEM IGÉNYES A TALAJ SZERKEZETÉRE ANNYIRA, MINT PÉLDÁ-
UL A PAPRIKA VAGY AZ UBORKA. EZÉRT A TERMESZTÉSI GYAKORLATBAN CSAK 
KIVÉTELES ESETBEN HASZNÁLNAK AZ ÜLTETÉSE ELŐTT TALAJSZERKEZET-JAVÍTÁS 
CÉLJÁBÓL SZERVES TRÁGYÁT, AMIT EGYES TECHNOLÓGIAI LEÍRÁSOK EGYENE-
SEN KÁROSNAK TARTANAK.

A nitrogénben gazdag szerves trágyák hasz-
nálata – mint a sok nitrogénműtrágya is – 

egy határon belül növeli a zöldtömeget, de ront-
ja a saláta fejképződését, megnehezíti a piac 
által elvárt kemény fejek kialakulását. Intenzív 
öntözéssel és magas hőmérséklettel párosulva 
lazábbak lesznek a szövetek, ami a saláta gom-
bás betegségeinek (peronoszpóra, szklerotíniás 
betegség, botrítisz) megtelepedését és elszapo-
rodását is elősegíti. A fejes saláta rövid tenyész-
ideje miatt a betegségek ellen használható perme-
tező szerek élelmezés-egészségügyi várakozási 
idejének betartása gondot okozhat. Ezért a nitro-
génnel „túlhajtott”, rossz kondíciójú növény eseté-
ben nehezebb a betegségek elleni védekezés is.  

A fejes és kelkáposzta, a karalábé, a sár-
garépa, a petrezselyem, a zeller, a cékla és a 
vöröshagyma esetében ismertek azok a gombás 
és baktériumos betegségek, amelyek évről évre 
igen súlyos veszteséget okoznak a prizmákban, 
a vermekben, a pincékben, de a legkorszerűbb 

tárolókban is. Az ellenük lehetséges vegyszeres 
védekezés eredményességét nagymértékben 
lehet növelni, ha a tárolókat tisztán tartjuk és 
fertőtlenítjük, de azzal is, ha magas száraza-
nyag-tartalmú, nem túlöntözött (lédús) terményt 
tárolunk be, amelyeken a betegségek lassabban 
telepszenek meg.

DR. TERBE ISTVÁN

A termények tárolhatóságát 
rontó tényezők

• Legfontosabb a megfelelő, tárolási 
fajta megválasztása. Ez nagyon sok-
szor oka a nagy veszteségeknek, a 
kitárolt termény rossz minőségének.

• Kései és túlöntözés.  Ilyenkor a ter-
mény megszívja magát vízzel, a 
sejtfalak vékonyak, esetleg a termés 
falán apró, szemmel nem látható re-
pedések képződnek.

• A kései, betakarítás előtti nitrogéntrá-
gyázás elkerülésével a nitrogénada-
gok visszafogásával javítható a táro-
lási minőség, hogy ne túlhajtott, rossz 
kondíciójú legyen a növény, „felfújt”, 
laza szövetállományú a termés.

• A káliumtrágyázás fokozásával, a 
kálium és nitrogén arányának he-
lyes megválasztásával, amely ha-
tására nő a szárazanyag-tartalom, 
vastagabb sejtfal alakul ki, és ebből 
adódóan a fertőzés nehezebben 
alakul ki.


