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A kertészet nagy értéket előál-
lító, intenzív tevékenységei ma
már nagyrészt a talajtól függetle-
nek, ahol a növény gyökerének
rögzítése, valamint a víz- és táp-
anyag-ellátás teljes egészében
mesterségesen előállított ter-
mesztőközegekben történik.

A talaj nélküli termesztés
egyik típusa, az ún. kemokultú-
rás termesztés a közeget csupán
gyökértartó hordozóanyagnak te-
kinti (hidropónika, aeropónika,
agregátpónika). Szilárd halmaz-
állapotú gyökértartó közegnek
minden, viszonylag stabil szerke-
zetű anyag számításba jöhet,
amely elegendő pórustérfogattal
rendelkezik. Mivel az alkalma-
zott alapanyagok csekély táp-
anyagtartalmúak, ezért a beülte-
téskor fel kell tölteni tápanyag-
gal, ill. a későbbiekben gondos-
kodni kell a folyamatos utánpót-
lásáról is (tápoldatozás, lassú fel-
táródású műtrágyák).

A növények optimális fejlődé-
séhez olyan közegre van szükség,
amelyek tartós szerkezetűek,
semleges vagy savanyú kémhatá-
súak, szennyeződésektől, pato-

gén szervezetektől mentesek,
kémiailag indifferensek, nem

lépnek reakcióba a tápoldat
komponenseivel. A megfelelő
szerkezet azt jelenti, hogy vízzel
telített állapotban is elegendő
levegő jut a gyökereknek, emel-
lett jó vízmegkötő és -leadó ké-
pessége a közegnek. A kémiai tu-
lajdonságokkal szemben támasz-
tott követelményekhez hozzá-
tartozik még az alacsony sótarta-
lom, a kiegyenlítőképesség (puf-

ferképesség) és a tápanyagmeg-
kötő képesség. Ezen követel-

ményrendszernek a mesterséges
közegek általában nem tudnak
maradéktalanul megfelelni, de
megfelelő termesztéstechnoló-
giával kompenzálhatók a hiá-
nyosságok, ill. az egyes alapanya-
gok keverésével optimalizálha-
tók a paraméterek.

A termesztőközegek leggyako-
ribb alapanyagai:

1. Természetes szerves anya-
gok: pl. tőzeg, fakéreg, faforgács,
fenyőtű, szalma, kókuszháncs,
rizspelyva.

2. Természetes szervetlen
anyagok: pl. homok, kavics, zeo-
lit.

3. Természetes szervetlen
anyagokból gyártott közegek: pl.
duzzasztott perlit, vermikulit,
kőzetgyapot, égetett agyaggra-
nulátum.

4. Szintetikus műanyagok: pl.
habszivacs, műanyaghabok.

A tőzeg a kemokultúrában és a
földkeverékekhez leggyakrabban
felhasznált kiindulási, ill. adalék-
anyag. A tőzegek lápi körülmé-
nyek között felhalmozódó, kü-
lönböző mértékű bomláson át-
ment, növényi eredetű anyagok.
A bomlásfok szerint megkülön-

böztetünk rostos (fehér) és hu-
mifikálódott (fekete) tőzeget. A
rostos tőzegeknek savas a kém-
hatásuk, viszonylag stabil szerke-
zetűek, jó levegő- és vízgazdál-
kodási tulajdonságúak.

A botanikai összetételüket te-
kintve a kereskedelmi forgalom-
ban leggyakrabban a tőzegmo-
hás, ún. Sphagnum tőzegekkel
találkozhatunk, amelyek elsősor-
ban a Baltikumból, kisebb rész-
ben Nyugat-Európából származ-
nak. Ezek világosbarna színűek,
nedvesen szivacsszerűek és szer-
vesanyag-tartalmuknak legalább
50%-át 20 mm-nél hosszabb nö-
vényi rostok alkotják. Vízkapaci-
tásuk a saját tömegüknek akár
10-szerese is lehet, azonban ki-
száradva nehezen nedvesíthetők
vissza.

Kémhatásuk savanyú, mész-
mentesek, a kívánt kevésbé sa-
vas kémhatás szénsavas mésszel
állítható be (pl. Futor). Só- és
tápanyag-tartalmuk minimális,
ami a tápanyag-ellátáskor gyakor-
latilag figyelmen kívül hagyható.
Magyarországon ilyen tőzeg csak
elenyésző mennyiségben találha-
tó a Hanságban. A hazai tőzegek
túlnyomó része erősen humifiká-
lódott, semleges vagy meszes fe-
kete tőzeg. Ezek legfeljebb más
adalékanyagokkal dúsítva igény-
telenebb kultúrák közegeiként,
ill. talajjavító anyagként parképí-
téshez használhatók fel.

A tőzegek kitermelését termé-
szetvédelmi megfontolásokból
jelentősen korlátozzák. Ezért
más anyagokkal történő helyet-
tesítésükre számos kutatás fo-
lyik. A természetes szervesanya-
gok közül a legperspektiviku-
sabbnak egyelőre a kókuszrost
bizonyul, amely a kókuszdió fel-
dolgozásának mellékterméke. 

Előnye a tőzeggel szemben,
hogy folyamatosan újratermelő-
dik, hátránya, hogy az importálás

Kertészeti termesztő közegek minőségi követelményei, alapanyagai
ténye miatt drága (fő exportőrei:
Sri Lanka, India, Indonézia, Fü-
löp Szigetek és Közép-Amerika).
Porozitása és vízkapacitása a tő-
zegéhez hasonló, de kedvező le-
vegős szerkezete gyorsabban le-
romlik. Mivel tengerparti vidé-
kekről származik, a kókuszrost-
nak nagy a nátriumtartalma,
amelyet kezelni kell. Ennek
eredményeképpen a káliumtar-
talma nagy lesz, amit a tápanyag-
ellátásnál figyelembe kell venni,
de ez pl. a rózsa- és gerberater-
mesztésben előny is lehet.

Egyéb szerves lazítóanyagként
alkalmazható kertészeti célra a
fenyőfélék és a keményfájú
lomblevelű fák kérge is, de ezek
szerkezete sem elég tartós a
hosszabb tenyészidejű kultúrák
számára, továbbá pH-juk általá-
ban nem stabil. Felhasználásuk
előtt a fakérget célszerű egy évig
komposztálni és átrostálni. Bizo-
nyos fafajok (pl. nyárak, akácfé-
lék) fakérge allelopatikus tulaj-
donsága miatt alkalmatlan kö-
zegadaléknak.

Felaprítva a mezőgazdasági
termesztés olcsó és nagy meny-
nyiségben keletkező mellékter-
mékei (szalma, kukoricaszár,
rizspelyva, stb.) is használhatók

lazító közegként. Ezek azonban
gyorsan bomlanak, és a pentozán

hatás ellensúlyozására nitrogén-
dús tápoldatozás szükséges.

A természetes szervetlen
anyagok közül adalékanyagként
gyakran alkalmazzák a mésztelen
durva folyami homokot maxi-
mum 10% arányban. Súlyt ad a
közegnek, tőzeghez keverve pe-
dig elősegíti annak újranedvesí-
tését. A rostált gyöngykavicsot
gyakran az edények alján, drén-
ként használják. Ezen inert szer-
vetlen anyagokkal ellentétben a
vulkáni eredetű porózus szerke-
zetű zeolitoknak (Na-Ca-alumi-

noszilikátok) nagy az adszorpciós
és ioncserélő kapacitásuk, így

stabilizálják a pH-t is. Előnyük,
hogy a tápanyag-túladagolás ká-
ros hatását, ill. a tápanyaghiányt
bizonyos mértékig pufferelik. A
zeolitot lassú feltáródású műtrá-
gyák vivőanyagaként is alkalmaz-
zák, termesztőközeg adalékként
pedig cserepes dísznövény kul-
túrákban jól bevált.

Magyarországon a zöldséghaj-
tatásban elterjedt természetes
szervetlen anyagokból gyártott
mesterséges közeg a kőzetgya-
pot (pl.: Grodan, Cutiléne). Hol-
landiában a vágottvirág-termesz-

tésben szinte kizárólag ezt a kö-
zeget alkalmazzák. A kőzetgya-
pot alapanyagai a darált bazalt
(60%), mészkő (20%) és koksz
(20%), melyek keverékét előbb
megolvasztják. Speciális lehűté-
sekor szálas szerkezetűvé válik,
amit aztán préseléssel a megfele-
lő sűrűségűre állítanak be. Hid-
rofób és inert tulajdonságú, 1-2
éven keresztül használható, de
többszöri felhasználás során pó-
rustérfogata csökkenhet.

A perlit savanyú vulkáni kőzet
(riolit) salakos változata, amely
3-5% kristályvizet tartalmaz.
Magyarországon a Zemplén-
hegységben bányásszák nagy
mennyiségben. A kitermelt kő-
zetet őrlik, majd 1000 °C fölötti
hőmérsékleten hevítik, duz-
zasztják, így egyúttal sterillé is
válik. Ezzel az eljárással a kiindu-
lási kőzet térfogata 10-20-szoro-
sára növelhető, melynek követ-
keztében a perlit nagyon köny-
nyű, és vízből tömegének 3-4-
szeresét tudja felvenni anélkül,
hogy levegőtlenné válna. Kerté-
szeti célra a minimum 3-4 mm-
es, optimálisan 6-8 mm-es nagy-
szemcséjű frakció a legalkalma-
sabb. A dísznövénytermesztés-
ben a perlit mint talajlazító ada-
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A szőlő telepítését megelőző-
en talajvizsgálat elvégzésére van
szükség. Ez részben a vidékfej-
lesztési támogatások igénybevé-
teléhez és az okszerű alaptrágyá-
záshoz is szükséges. A talajvizs-
gálathoz átlag talajmintákat kell
venni. Egy átlagminta legfeljebb
öt hektár nagyságú területet fed-
het le, és a mintavétel területeit
térképen célszerű rögzíteni. 

Helyismerettel és lelkiisme-
rettel rendelkezve a reprezenta-
tív mintavételre kell töreked-
nünk, ez a változó domborzati
körülményeket figyelembe véve
még fontosabb. Az átlagminta

részmintákból áll. A részminták
vételére többféle módszert java-

solnak. Szőlőnél az átlagminta a
kijelölt mintavételi egység átlója
mentén, vagy cikk-cakk vonal-
ban (1. ábra) vett min. 20 db
pontminta átlagolásával készül.

Több rétegű mintavétel esetén
külön kell átlagolni a rétegek

pontmintáit. A mintavétel elvé-
gezhető gépi mintavevővel, talaj-
fúróval, vagy ásóval.

Talajmintavételhez szőlő ül-
tetvényeknél 0-30 cm és 30-60
cm mélységből kell megmintázni
a telepítésre szánt területet.
Mintavételi egységenként 1 kg
talajt kell begyűjteni. A mintá-
kon jelezni kell a beküldő nevét,
a tábla/parcella jelét, a mintavé-
tel mélységét, ügyelve arra, hogy
a jelölés ne ázzon el és jól olvas-
ható legyen. A mintavétel idő-
pontja logikusan előzze meg
az alaptrágyázást. Telepítéshez
(támogatás igénybevételéhez)
„szűkített” talajvizsgálatot kell
végeztetni arra akkreditált labo-
ratóriummal. A vizsgálati ered-
mények a következőket tartal-
mazzák: pH, Arany-féle kötött-
ségi szám, vízben oldható összes

sótartalom, humusz, szénsavas
mész, oldható P2O5, K2O,
(NO2+NO3)-N.

A kapott eredmények ismere-
tében lehet megtervezni a táp-
anyag-utánpótlási tervet, vagy
akár kiválasztani a megfelelő
alanyfajtát (elsősorban a szénsa-
vas mésztartalom függvényé-
ben).

A szőlő telepítések ideje őszi
vagy tavaszi lehet. Az őszi telepí-
tések az időjárási viszonyok ala-
kulása és telepítendő terület
„bejárhatatlansága” miatt sok-
szor kivitelezhetetlen. A tava-
szi telepítések talaj-előkészítési
munkái időben elvégezhetők, a
terület késő tavasszal többnyire
jól járható, nem okozunk akkora
kárt egy gépi telepítéssel, mint-
ha azt kedvezőtlen idő- és talaj-
viszonyok mellett ősszel ten-
nénk.

Figyelembe kell azt is venni,
hogy az oltványokat hazánkban
október 30-ig nem szedhetik fel
az oltványtermesztők, így azok-
hoz november elején juthatunk
hozzá. Telepíteni többféle mó-
don lehetséges. Két nagy cso-
portja a kézi és a gépi. Az ültet-
vény méretektől függ, hogy az
előbbit vagy az utóbbit válasz-
szuk. A kézi ültetésre jó példa az

1. ábra: Átlós és cikk-cakk vonalú részmintavétel sémája.

lékanyag terjedt el. Önmagában
alkalmazható dugványgyökerez-
tető közegként, de a zöldséghaj-
tatásban is jó eredményeket ér-
tek el vele.

A vermikulit ugyancsak vulka-
nikus kőzetek hevítésekor kelet-
kezik, de lemezes szerkezetű.
Magok csíráztatásához vagy taka-
rásához használják.

Az égetett agyaggranulátumok
(pl. Leca, Seramis) Nyugat-Eu-

rópában a konténeres hidrokul-
túrás dísznövénytermesztésben
általánosan alkalmazott lazító
adalékanyagok. A steril, könnyen
fertőtleníthető, porózus és üre-
ges szerkezetű, minden szerves
anyagtól mentes közeg víztartó
képessége kicsi. Drénként utcai
sorfák telepítésénél és tetőker-
tek létesítésénél is használják.

A szintetikus műanyaghabok
(pl. Oasis) nagy mennyiségben

ugyan nehezen beszerezhetők,
de a kertészeti alkalmazásuk is-
mert és hasonló a kőzetgyapoté-
hoz. 2-3 év alatt jórész megros-
kadnak, de ismét felaprítva lazí-
tóanyagként cserepes vagy szán-
tóföldi kultúrák közegébe kever-
ve újrahasznosíthatók.

A kertészeti gyakorlatban ré-
góta használatosak az ún. egység-
földek, amelyek különböző kul-
túrák termesztéséhez alkalmaz-
hatók, bár sohasem elégíthetnek
ki minden igényt optimálisan. 

Magyarországon az első stan-
dardizált, osli tőzeg alapú egy-
ségföldeket a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Talajerőgazdálkodási
Vállalat gyártotta Hargitai László
és Nagy Béla kutatásaira alapoz-
va. A Florasca márkanevű egy-
ségföld három típusa (A, B, C)
máig forgalomban van. A virág-
földek piacán ma már nagyon
sokféle termék létezik, amelyek
között vannak fajtatípus szintre
specializált földkeverékek is. 

Általában tőzeg és kókuszrost
alapúak, savanyú-semleges kém-
hatásúak, tápanyag-szolgáltató

képességüket pedig főleg marha-
trágya, retardált hatású műtrá-
gyák és komposztok adják. A
nagy szervesanyag-tartalomból
adódóan jelentős a vízmegkötő
képességük és a tápelemellátás-
ban betöltött puffer szerepük.

A 36/2006. (V. 18.) FVM ren-
delet ezeket a termesztőközege-
ket szervesanyag-tartalmuk alap-
ján közepes és nagy szervesanyag
tartalmú virágföld, valamint ter-
mesztő föld kategóriákba sorolja.

A termesztőközegek és adalé-
kok sikeres alkalmazásának fel-
tétele, hogy a közeg fizikai-ké-
miai tulajdonságainak, ill. a víz-
és tápanyag-ellátásnak azt a
kombinációját alakítsuk ki,
amely a termeszteni kívánt nö-
vény igényéhez és a termesztési
célhoz a legközelebb áll. Az alap-
anyagok és adalékok ismereté-
nek birtokában maga a termesz-
tő tudja előállítani a legmegfele-
lőbb közeget.

Dr. Juhos Katalin

Szent István Egyetem

Kertészettudományi Kar

Terület és fajtamegválasztás jelentősége a minőségi szőlőtermesztésben


