
ZÖLDSÉGTERMESZTÉS HÍREK

Nyári szabadföldi saláták
NÁLUNK A SALÁTAFOGYASZTÁS DÖNTŐ RÉSZE A KORA TAVASZI HÓNAPOK-
RA ESIK, NYÁRON KEVESEN KERESIK A FRISS SALÁTÁT. NEHEZEBB IS NYÁRON 
A NAGY MELEGBEN, A HOSSZÚ NAPPALOKON SALÁTÁT TERMESZTENI, MERT 
GYORSAN MAGSZÁRBA MEGY ANÉLKÜL, HOGY FEJET KÉPEZNE. A SALÁTAFÉLÉK 
KÖZÜL HÁZIKERTBEN NÁLUNK SZINTE CSAK A FEJES SALÁTÁT TERMESZTIK, 
PEDIG A SZÍNBEN ÉS ALAKBAN RENDKÍVÜL GAZDAG ENDÍVIA NYÁRON IS 
SIKERREL MEGTERMESZTHETŐ.

Az endíviasaláta íze hasonlít a fejes sa-
látáéhoz, de valamivel kesernyésebb. 

Táplálkozási értéke elsősorban kedvező ét-
rendi hatásában, alacsony kalóriaértékében 
és ásványi anyag-tartalmában van. Jelentős 
gyümölcssav-tartalma miatt fogyasztása fris-
sítő, élénkítő hatású. Dekoratív színe és alak-
ja miatt salátatálak és hidegtálak díszítésére 
kiválóan alkalmas. Két változata van: az 
Escarole típus (Cichorium endivia var. latifoli-
um), amely széles levelű, ép szélű (2. kép) és a 
Frisée típus (Cichorium endivia var. crispum), 
amely erősen szeldelt levelű (1. kép). 

Éghajlatunk, talajviszonyaink minden te-
kintetben megfelelnek környezeti igényének. 
16 oC-on fejlődik a legjobban, azonban a 
fagyra érzékenyebb, mint a fejes saláta. Fé-
nyigénye nagy, árnyékot és félárnyékot nem 

viseli el, ezért köztesként nem termeszthető. 
A magszárképződést kiváltó hosszú nap-
palokon az endívia esetében a jarovizáció 
csak hosszabb idő után következik be, ebből 
adódóan a nyári termesztése lényegesen 
egyszerűbb. Termesztése csak öntözött kö-
rülmények között valósíthat meg. 

Szaporítását elsősorban palántáról ja-
vasoljuk, de helyre is vethető. 30x30cm te-
nyészterületre, a kisebb fejűeket 25x30cm-re 
ültessük, kelés után ritkítsuk. Az ültetést köve-
tő 5-6. héten szedhető.
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Engedély és bejelentés nélkül alakítha-
tó ki a 80 méternél sekélyebb és házi 
vízigényt meg nem haladó vízkivételt 
biztosító létesítmény, amennyiben az 
Országgyűlés elfogadja Pintér Sándor 
belügyminiszternek a vízkivételekkel 
összefüggő törvénymódosítási javasla-
tát. A javaslat szerint az erre vonatkozó 
közigazgatási eljárási illeték megfizeté-
sére vonatkozó rendelkezést, illetve a 
talajvízkutak esetében, ahol eddig tárgyi 
illetékmentesség volt, és ez is szükségte-
lenné válik, az ezt tartalmazó rendelke-
zést szintén hatályon kívül kell helyezni.
Az engedélyezési kötelezettség fennma-
rad azonban a hideg és termálkarszt- 
készletekbe történő beavatkozás mély-
ségtől és vízmennyiségtől függetlenül, 
valamint a mélységtől és vízmennyiség-
től függetlenül a gazdasági célú vízki-
vételek esetében. Az erre vonatkozó 

részletes szabályokat a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kor-
mányrendelet fogja meghatározni.
Az illegálisan létesített, továbbra is enge-
délyköteles vízkivételt biztosító víziléte-
sítményeknél a bírságmentes engedélye-
zésre vonatkozó moratórium 2018. végi 
dátumát 2028. december 31. napjára 
hosszabbítja meg a törvényjavaslat.  A 
hatóságnak vizsgálnia kell az engedély 
nélkül létesíthető vízilétesítményeket, 
hogy megfelelnek-e az előírt feltételek-
nek. Amennyiben valamilyen mulasztás 
vagy emberi tevékenység miatt meg kell 
szüntetni ezeket, akkor az ebből eredő 
kárért az köteles helytállni, akinek a te-
vékenysége vagy mulasztása miatt a be-
avatkozás szükségessé vált.

Forrás: Világgazdaság

KÖNNYEBBSÉG A KISKERTESEKNEK: 
A HÁZI KUTAT NEM KELL ENGEDÉLYEZTETNI
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