
  

 
 

 
 

A hidrokultúrás dohánypalánta nevelés 

technológiája 

ULT Magyarország Zrt. 

 

 

 

 ULT Magyarország Zrt. 2011. Március 1. Fekete Tibor Agronómiai Igazgató 



  

 
Tartalomjegyzék 

 

 

1. BEVEZETÉS..................................................................................................................................................... 2 

2. A FÓLIASÁTOR TELEPÍTÉSÉNEK, FELÁLLÍTÁSÁNAK M ŐSZAKI EL İÍRÁSAI .......................... 3 

2.1. TELEPÍTÉS HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA, MEDENCERÉSZ KIALAKÍTÁSA .......................................................... 3 

2.2. VÁZSZERKEZET FELÁLLÍTÁSA...................................................................................................................... 3 

2.3. GÉPÉSZETI MUNKÁLATOK ÉS TERVRAJZOK. (1.-4. ÁBRÁK) ........................................................................... 4 

3. A VÍZÁGYAS PALÁNTANEVELÉS FOLYAMATA............. ................................................................... 10 

3.1. TÁLCÁK TÖLTÉSE, VETÉSE, SZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA.................................................................................. 10 

3.2. VÍZMINTAVÉTEL ......................................................................................................................................... 10 

3.3. EC-PH MÉRİ HASZNÁLATA ........................................................................................................................ 11 

3.4. TÁLCÁK VÍZRE HELYEZÉSE......................................................................................................................... 12 

3.5. TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS ........................................................................................................................... 12 

3.6. SZELLİZTETÉS........................................................................................................................................... 15 

3.7. HİMÉRSÉKLET, PALÁNTANEVELİK FŐTÉSE............................................................................................... 16 

3.8. NÖVÉNYVÉDELEM...................................................................................................................................... 16 

3. 9. PALÁNTANYÍRÁS , K ISZEDÉS...................................................................................................................... 19 

4. MELLÉKLETEK ...........................................................................................................................................20 

4.1. SÁTOR ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGNORMÁK....................................................................................... 20 

4.2. ÚSZTATOTT  PALÁNTANEVELÉSBEN FELHASZNÁLHATÓ NÖVÉNYVÉDİ SZEREK........................................ 21 

4.3. A COMBO VÍZÁLLÓ  EC-PH MÉRİ HASZNÁLATA .......................................................................... 22 

4.4. PALÁNTANEVELÉSI ADATLAP ................................................................................................................... 25 

4.5. NÖVÉNYVÉDELMI  NAPLÓ DOHÁNYPALÁNTA  NEVELÉSHEZ .................................................. 27 

5. IRODALOMJEGYZÉK................................................................................................................................. 29 

6. FELJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK......................................................................................................... 30 



 2 

 

1. Bevezetés 

A hidrokultúrás dohánypalánta nevelés az 1980-as években az USA-ban kifejlesztett eljárás. 

Ezt követıen a vezetı, technológiailag fejlett országokban az eljárás teljes körően elterjedt. A 

módszer lényege, hogy az üvegházban vagy a fóliasátorban kialakított vízágyon helyezik el a 

polisztirol tálcákat, melyeknek „méhsejt”-szerő üregébe töltött komposztba történik a 

pillírozott, vagy csupasz dohány vetımagvak szemenkénti vetése. A betöltött különbözı 

típusú tızeg keverék csupán tartó közege a palántáknak. A növények táplálása és a kórokozók 

elleni védelme a vízágyon keresztül történik.  

 A hagyományos szálas palántaneveléshez viszonyított elınyei a következık: 

- a palántanevelı telep bármilyen talajadottsága mellett megvalósítható, 

- nincs öntözés, így öntözési hiba nem követhetı el (kiszáradás, túlöntözés), 

- elmarad a magházföld győjtése, a palántaágy átgyomlálása, 

- talajfertıtlenítést nem kell végezni (Metilbromidozás 2000-tıl tiltott), 

- egyöntető, fejlett, egyszerre ültethetı palánta állomány biztosítható, 

- a palánta kiszedés munkaigénye ¼-re csökken, 

- szántóföldön a megeredés közel 100%-os, az ültetvény egyöntetően fejlett, 

- a tetejezés, kacsgátlás, törés munkái egyszerre, hatékonyan végezhetık. 

Hátránya:  

- kezdeti magas beruházási költség igény, 

- folyamatos állag megóvás (medence, főtés rendszer, tálca). 

Az úsztatott dohánypalánta nevelés az intenzív technológia minden elemét magában 

hordozza. A termesztı közeg szerepét átvevı víznek a palánta növekedéséhez, fejlıdéséhez 

szükséges feltételeket kell biztosítania. 

A csírázástól a kiszedésig a palántanövekedéshez az alábbi feltételeket kell 

megteremteni: 

- a tápelemek megfelelı mennyiségét és arányát 

- az optimális kémhatást (pH), 

- a megfelelı ion koncentrációt (EC), és ionegyensúlyt, 

- az egyenletes hımérsékletet, a nevelés kezdeti idejében főtés biztosításával, 

- folyamatos szellıztetést, páramentes környezet biztosítását, 

Ajánlott technológiánkban a hidrokultúrás palántanevelés technikai feltételeinek 

megteremtésével és a palántanevelés technológiájával foglalkozunk. Itt szeretnénk felhívni az 
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alkalmazók figyelmét arra, hogy a mőszaki paraméterek és az egyes technológiai elemek 

maradéktalan betartása elengedhetetlen feltétele a jó eredményességnek.  

 

2. A fóliasátor telepítésének, felállításának mőszaki elıírásai 

Ezen leírásban az ULT Magyarország Zrt. által típusnak minısített 7 m x 50 m –es 

palántanevelı egység jellemzıit, normatíváit rögzítjük. 

 

2.1. Telepítés helyének kiválasztása, medencerész kialakítása 

Lehetıleg olyan helyet keressünk a sátornak, amely nem fekszik mélyedésben, nem belvizes 

rész, illetve nem csapadékgyőjtı területnek minısül. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a 

talajszinti, domborzati viszonyok viszonylag egyenletes, sík felszínhez közelítsenek. 

Amennyiben van mesterséges dohányszárító telepítve, akkor célszerő minél közelebb 

telepíteni a fóliasátrat, mert a sátor főtése megoldható egyszerően úgy, hogy beindítva a 

szárítót, annak meleg levegıjét egy levegıcsövön keresztül bevezetjük a sátorba. 

 

A talajfelszín vízszintezését „slagos” vízmértékkel kell elkészíteni, majd  15 cm magas, 10 cm 

széles zsaluzatot készítve betonozni. Ajánlott 1 szál 4 mm átmérıjő acélhuzalt beletenni a 

betonba. Kitöltésnél a hosszirányú oldalaknál méteres gyakorisággal fa tipliket kell 

elhelyezni, hogy a 8-as tételszámú vezetısínt hozzá lehessen facsavarral rögzíteni. A medence 

végleges síkjának elkészítése után közvetlenül a talajfelszín alá helyezzük a flexibilis 

padlófőtési csöveket. A fekete fólia leterítése elıtt a talajt vízzel érdemes belocsolni, a beton 

peremeket használt fóliával burkolni. A vezetısín rögzítése elıtt a fekete medencefóliát 

sérülésmentesen, körbeillesztve a betonperembe kell helyezni, és a - 4. ábrán látható - 

peremre rá kell hajtani. Behelyezésekor a fólián lyuk, sérülés nem keletkezhet!  

 

2.2. Vázszerkezet felállítása 

A vázszerkezetet horganyzott 4/4 vagy 5/4 –es acélcsövekbıl készítjük, a 2. és 3. ábra szerint. 

A külsı fóliatartó horganyzott csıíveket 1,5 – 1,7 m-es távolságokban helyezzük a földbe, 60 

cm mélyen.  Az 1. ábrán lévı alaprajzi kiosztásnak megfelelıen elkészülve, hozzáhegesztjük 

az 5-ös jelő hosszmerevítıket, és a 17-es jelő fémrácsokat.  
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A belsı fóliatartó szerkezet megvalósítására többféle megoldás található, a jelen 

dokumentáció szerint ezt ½˝-os horganyzott csıbıl készítjük el. A csöveket a külsı 

tartócsövek leszúrási síkjába, annak közeibe szúrjuk le úgy, hogy a külsı ív és a belsı ív 

között a tetıponton mintegy 13 – 14 cm –es légrés keletkezzen. Ezután hegesszük a belsı 

ívekhez a 7-es jelő hosszmerevítıt. 

 A 4. ábrán többféle megoldást is láthatunk még a belsı fólia rögzítéséhez. Az „A” részleten a 

külsı váztartó csövekhez ¾˝-os tartócsöveket hegesztünk, melybe  –  a belsı átmérı 

függvényében – elıre kipróbált hossz leszabása után ½ ˝-os mőanyag csöveket illesztünk úgy, 

hogy szintén biztosított legyen az elıbb említett légrés. Ebben az esetben a belsı fólia 

felhúzása után minden mőanyagcsı tetıpontját a „B” részleten látható módon 

kenderzsineggel, vagy horganyzott kötözıt dróttal hozzá kell kötni az 5-ös jelő 

hosszmerevítıkhöz.  

 

Másféle megoldás látható a belsı fólia rögzítésére a 4. ábra „C” részletén. Ebben az esetben a 

légrést biztosító távtartókat hegesztünk a külsı fóliatartó ívekre, mely távtartók végére 3 – 5 

mm –es alátéteket is hegesztünk. A belsı fóliát az alátéteknél átszúrva felnyomjuk a 

távtartókra, majd az alátétek nyílásain hosszirányban horganyzott drótot főzünk be a fóliák 

rögzítése érdekében.  

 

A külsı vázszerkezet elkészítése és pontosítása után hozzáláthatunk a sátor két végére 

gyártandó elvehetı végfalak gyártásához. A végfalakat a 2.-es ábrán látható módon kell 

elkészíteni, ½ ˝-os horganyzott acélcsıbıl. A végfalaknál az összehegesztéskor ki kell 

alakítani a szellızı és közlekedı ajtókat, illetve azokat zsanérral ellátni. Az elkészített, 

összehegesztett vázszerkezetnél a hegesztési helyeket – a horganyzás megsérülése miatt – le 

kell festeni. Ezután megkezdıdhet a mobil végfal elemek fóliával történı bevonása, melynél 

szintén a ragasztásos vagy rávasalásos rögzítést alkalmazzuk. Az elkészített 

vázszerkezeteknél a külsı fóliák ráhúzásánál ügyelni kell a feszességre, illetve arra, hogy a 

tartóívek végeinél a földrátöltés (kb. 30 cm) egyenletes legyen, a vízösszefolyások 

kialakulásának elkerülése végett. (lásd 2. ábra).  

 

2.3. Gépészeti munkálatok 

Elektromos energiaellátás az érintés védelmi elıírásoknak megfelelı kábellel történhet. A 

bekötött fogyasztók a vízmelegítı egység, a keringtetı szivattyú és a tápoldat keringtetı 
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szivattyú. Kiépített nyomvonalú vízvezetékrendszer nem kell, mert tartós vízutánpótlásra 

nincs szükség. Az egyszeri feltöltést és vízszükségletet bármilyen slagos vízvezeték csıvel el 

lehet végezni.  

 

A fóliasátor légterének, illetve a medence vizének főtéséhez sok mőszaki megoldás 

alkalmazható. Mi a dokumentáció 1. és 3. ábráján található padlófőtést javasoljuk, mivel ezt 

tekintjük a legszabályozhatóbbnak.  

 

A 4. ábrán az „A” részlet tartalmaz egy másik megoldást, miszerint a betonkeret köré 

párhuzamosan lefektetünk egy kb. 100 mm átmérıjő öntözıcsövet. A csövet természetesen - 

két 1 ˝-os csonkkal - rácsatlakoztatjuk a vízmelegítı egységhez, illetve annak keringtetı 

szivattyújára. Az így kialakított, melegvízzel ellátott csıkeret egy természetes, temperált 

légfüggönyt biztosít a betonkeret és a sátor széle között. Egy másik megoldást jelent – a már 

korábban említett – a közelbe telepített mesterséges dohányszárító gázégı fejének 

bekapcsolása. ill. az így termelt meleg levegı eljuttatása a fóliasátorba. Ugyancsak 

elképzelhetı még számos – a sátorba telepített – hı légfúvó üzemeltetése is. Több sátor 

esetében központi telepítéső főtıegység és gerincvezetékes elosztású főtıcsövek jelentenék a 

padlófőtés alapját.  

A felsorolt főtési rendszereknél felhívjuk a figyelmet a szabványos, mőszaki 

elıírásoknak megfelelı engedélyeztetésre és kivitelezésre!  

 

A kivitelezés során biztosítani kell a sátorban néhány m2-es kezelı területet a bejáratnál. Itt 

kell kialakítani a tápanyagok bekeveréséhez szükséges 1x1x1m-es medencét, egy keverı 

szivattyúval. A szivattyú nyomó oldalára csatlakozik a keverı csı, amely a medencében a 

tápoldatok egyenletes elosztását, bekeverését szolgálja. A csı lehet a sátor középvonalában 

elhelyezve, és végig 2 m-enként kilyukasztva, vagy a sátor túlsó végén nyitott. Az utóbbi 

esetben a folyadék áramlása és keveredése tehetetlensége miatt alakul ki. A szivattyú 

teljesítménye nem lényeges kérdés, mivel csak az egyenletesebb tápanyagelosztás elısegítése 

a cél. 
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3. A hidrokultúrás palántanevelés folyamata 

3.1. Tálcák töltése, vetése, szállítása, tárolása 

A polisztirol tálcák komposzttal történı töltése, és a szemenkénti magvetés egy menetben 

URBINATI típusú-géppel történik a központi magvetı telepeken. A bevetett tálcákat karton 

dobozokba zárják és pántolják. Egy dobozba 44 db komposzttal töltött tálca rakható. 

 A felhasználás helyére történı szállításnál ügyelni kell arra, hogy a szállítóeszközre történı 

fel- és lerakás során a kartondobozok függıleges helyzetben legyenek, így a komposzt és a 

mag kiszóródása nem következik be. A szállítási idıponttól függıen a tálcák közvetlenül a 

vízágyra kerülnek, vagy tárolóba. Az átmeneti tároló hely vízmentes, fedett, és minél 

hidegebb legyen. Az átmeneti tárolás 14 napnál hosszabb nem lehet. A tálcatöltı állomások 

helyét a Termelıi Csoport határozza meg, melyrıl a termelıket tájékoztatja. 

   

           

 

3.2. Vízmintavétel 

A palántanevelési eljárás egyik legfontosabb eleme mely alapvetıen meghatározza munkánk 

sikerességét. A víz tölti be részben a talaj szerepét: tartóközeg és a tápanyag szolgáltatást 

biztosítja. Több éves tapasztalat alapján feltöltésre leginkább a fúrt kutak (40-50m) vize 

alkalmas. A mintavétel elıtt ajánlatos a kútból nagyobb mennyiségő vizet szivattyúzni majd 

1-2 napig pihentetni. A hosszabb ideig használaton kívül álló kutakat kompresszorral kell 

áttisztítani. Állóvizekbıl, felszíni vízfolyásokból, ásott kutakból, lakossági vezetékes 

vizekbıl mintát venni nem szabad, ezek használata kerülendı! 

 A vízminıség jelentısége, és javításának lehetıségei: 

- a hidrokarbonát (HCO3) magas szintje magas pH mellett a tápanyag felvételt is 

jelentısen akadályozza, amely megfelelı savmennyiség (salétromsav) 

adagolásával csökkenthetı. 



 11 

- káros a klór és nátrium (Cl-, Na+) ionok magas mennyisége, hiszen a klór a 

palánták számára mérgezı, ugyanakkor a nátriummal a tápanyag felvételt zavarja, 

a szellıztetés bizonyos szintig csökkenti a klór mennyiségét, de a szellıztetést a 

tálcák vízre tétele elıtt el kell végezni. 

- a víz magas EC (1 mS/cm felett) értéke a hozzá adható tápanyag mennyiséget 

korlátozza 

- a vízben lévı hasznos tápelemek a bekeverendı mőtrágyák mennyiségét 

csökkentik, amelyet a feltöltési receptkészítésénél figyelembe kell venni. 

 

 A mintát tiszta 0,2 literes üveg palackba tele töltve, légmentesen lezárva kell elkészíteni. 

A flakon címkéjén fel kell tüntetni a termelı kódszámát, az azonosíthatóság érdekében.  A 

mintákat analitikai laboratóriumban vizsgálják meg, melyet a Termelıi Csoport választ ki. 

 A vizsgált összetevık: pH, EC, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, HCO3. Szélsıséges, kizáró 

eredmény esetén új kútból új vízminta beszállítása szükséges. A kapott paraméterek alapján 

történik meg a tápanyag feltöltési javaslat elkészítése. Nagyon fontos a szabályos 

vízmintavétel, mert az egész palántanevelés alapját képezi.  

 

3.3. EC-pH mérı használata 

A medence feltöltése és a palánták nevelése során az oldat két nagyon fontos jellemzıjét 

mérjük: a kémhatást, azaz a pH-t és a folyadék elektromos vezetıképességét az EC-t. A 

méréshez használt eszközök alkalmazása során nagyon sok hibát követhetünk el. A 

mőszereket csak állítva lehet tárolni és az érzékelıknek mindig nedves szivaccsal kell 

érintkezniük. Minden szezonkezdet elıtt az elemeket ajánlott kicserélni, a szondákat 

megtisztítani, a mőszert bekalibrálni. Az eszközökbe LR-44-es gombelemet szükséges 

vásárolni. A tisztításhoz az érzékelıket kikapcsolt állapotban 1 órára 10 %-os háztartási 

ecetbe kell állítani, majd finom kefével tisztítani, és desztillált vízzel öblíteni. A zárókupak 

szivacsát is vízbe kell mártani, és folyamatosan nedvesen kell tartani. A beállításhoz kalibráló 

folyadékot lehet használni. Amennyiben ilyen folyadék nem áll rendelkezésre, a medence 

feltöltı víz vizsgálati lapján feltüntetett pH és EC értékre kell beállítani a mőszert. A tárolás 

hıtıl, napsütéstıl védett helyen történjen. A nedvességtıl, vízbe eséstıl óvjuk a mőszer felsı 

részét, mivel a nyomtatott áramkörök zárlatossá válhatnak. A legtöbb hiba ebbıl adódott a 

korábbi években. Az ellenırzéseket délelıtt, azonos idıpontban, azonos vízhımérsékletnél 
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kell elvégezni. A medence több pontján kell mérést végezni ezek, átlaga adja a hiteles 

tájékoztatást. A pH mérésére, a DUOTEST (pH 5,0-8,0) indikátorpapír is kiválóan alkalmas. 

 

        

 

3.4. Tálcák vízre helyezése 

A hazai palántanevelési gyakorlatban az 52 x 33 cm-es, 170 lyukas polisztirol tálcák 

használatosak. A kirakható tálcák számának meghatározásakor a medence nettó alap területe 

az irányadó. A dobozokba rakott, bevetett tálcákat a száraz medencébe folyamatosan haladva 

helyezzük le egyenként. A vízzel történı feltöltést 24 órán belül el kell kezdeni. Szükséges 

egy 30-40 cm széles kezelıút kihagyása, amelynek a vízágy hossztengelyének 

középvonalában kell lenni. A kezelıút melletti két tálcasort egy-egy kifeszített zsineggel lehet 

rögzíteni. Az útról biztosítható a palántaállomány vizsgálata és a növényvédı permetezés. 

 

     

 

3.5. Tápanyag feltöltés, utánpótlás 

A talajon történı termesztés több évezredes múltra tekint vissza. A modern mezıgazdaság 

néhány évtizede alkalmazza a vízkultúrás növénynevelési eljárást. A növekedéshez szükséges 

tápelemeket a felhasznált víz és a megfelelıen bekevert mőtrágyák biztosítják. A tápanyag 

utánpótlásra könnyen oldódó mőtrágyákat használunk: FERTICARE IV, kalcium-nitrát, 
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keserősó (magnézium-szulfát), kálium-szulfát, ammónium-nitrát, kálium-nitrát, DAMISOL 

N-P-K és a pH beállítására salétromsav. 

    

Medence tápanyag feltöltése 

A vízszintesre beállított medence burkoló fóliájának sérülésmentesnek kell lenni! A 

feltöltéskor érdemes vízmérı órán átengedni a folyadékot. A medencékbe 20-25 m3 vizet kell 

betölteni átlagos méretek esetén. A feltöltést követıen 1-2 napig a víz mélységét ajánlott 

figyelni és elfolyás esetén a burkoló fóliát cserélni kell! A tálcák vízre helyezését követıen a 

számított salétromsav mennyiségbıl 50-60 literes edényben törzsoldatot készítünk. Az oldat 

2/3 részét kell a medencébe beforgatni egyenletesen a keverı szivattyúval. A víz kémhatását 

ellenırizni szükséges, a pH-t 6,5-7,0 közötti értékre állítjuk be. A tápanyag feltöltést 

csírázáskor kell elkezdeni. A törzsoldatokat külön készítjük, mivel nem minden mőtrágya 

keverhetı együtt! A FERTICARE IV, kálium-szulfát, keserősó oldható együtt és a 

kalcium-nitrátot, ammónium-nitrátot, kálium-nitráto t másik edényben kell elegyíteni. 

Az 50-50 liter törzsoldatból 35-35 litert adunk a medencébe folyamatos bekeverés mellet. A 

következı napon a délelıtti órákban ellenırizzük az EC-t, melyet 1,3-1,6 mS/cm közötti 

értékre állítunk be. A maradék törzsoldatokat addig keverjük a medence vizéhez amíg ezt el 

nem érjük. Amennyiben az EC érték 2,0 mS/cm vagy a fölötti, víz hozzáadásával lehet 

csökkenteni az értéket. A vezetıképesség beállítása után a pH értéket 6,0-ra csökkentjük a 

maradék sav törzsoldat hozzáadásával. 

 

Példa medence feltöltéshez:  

1.) Vízvizsgálat alapján bekeverendı anyagok:  

   FERTICARE IV.  0,6 kg/m3 

Kalcium- nitrát             0,4 kg/m3 

Keserősó              0,08 kg/m3 

Salétromsav              1,9 dl/m3 
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2.) Medencébe betöltött víz mennyisége:  20 m3 

3.) Bekeverendı anyagok mennyisége: FERTICARE IV.  0,6*20=12 kg 

         Kalcium-nitrát             0,4*20=8 kg 

         Keserősó               0,08*20=1,6 kg 

         Salétromsav            1,9*20=38 dl=3,8 liter 

 

4.) Salétromsav bekeverése: 

A számított 3,8 liter salétromsavat 50 liter vízben felkeverjük, és az oldatból 35 litert a 

medencébe keverünk. Folyamatos szivattyús tápoldat forgatás után a pH érték 6,5-7,0 közötti 

lesz. 

5.) Tápanyag feltöltés:  

A pontosan kimért mőtrágyákból a csírázás idején kétszer 50 liter törzsoldatot készítünk. A 

FERTICARE IV. és keserősó keverhetı együtt és a kalcium-nitrát külön edényben. Az 

elkészített oldatokból 30-35 liter keverhetı a medence vizéhez. Az EC érték a következı 

napon ellenırizhetı. Amennyiben az érték 1,5 mS/cm alatt van a maradék törzsoldatot a 

medencébe kell keverni. A mérés alapján az 1,5 mS/cm fölötti érték esetén már nem kell 

törzsoldatot adni. A 2,0 mS/cm fölötti értéknél tiszta víz hozzáadása válhat szükségessé. Ilyen 

esetben az agronómiai vezetı segítségét érdemes kérni. 

 

6.) Kémhatás beállítása:  

A tápanyagok bekeverése után a pH értéket kell beállítani a maradék sav törzsoldattal 6-os 

értékre. A leírt értékektıl néhány tized eltérés semmilyen gondot nem okoz.  

 

7) A tápoldat kiegészítése 

A palántanevelés további idıszakában a pH 5,8- 6,5, az EC érték 1,4-1,8 mS/cm között tartása 

a feladat. Az ellenırzı méréseket a déli órákban kell elvégezni. Az optimális értékek 

tartására új törzsoldatokat kell keverni, ha a régi elfogyott. A két oldatot 5 m3 

vízmennyiséghez érdemes bekeverni, és mindig azonos mennyiséget betölteni a medencébe. 

Az EC hetente emelkedhet 0,1-del, 2mS/cm értékig. Meleg, napsütéses tavasszal az EC 0,2-

del is emelkedik, ezért tiszta víz utánpótlás válhat szükségessé. A szellıztetés és a 

palántanyírás mellett az ültetés elıtt 5-7 nappal az EC értéket 1,5-1,6mS/cm értékre kell 

csökkenteni. A palánták megfelelı edzése így biztosítható. Bármilyen szélsıséges változás 

következik be a különbözı értékekben, a területileg illetékes agronómust kell tájékoztatni. 
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3.6. Szellıztetés 

A szellıztetéssel a sátor légterének páratartalmát és hımérsékletét szabályozhatjuk. A 

kialakult magas relatív páratartalom a palántanevelés kezdeti és a fejlettebb palántakori 

állapotban egyaránt káros. Ezért fontos a kettıs fóliapalást és a belsı fólia felsı gerincén 

lyukak vágása, hogy a felszálló páradús meleg levegı lehőlve a párát a külsı fólia belsı falán 

kicsapva levegıáramlást, és cseppmentes, száraz belsı palástfelületet biztosítson 

 

A kezdeti nevelési idıszakban a magas páratartalom miatt nı a „becsepegési” veszély, a 

késıbbiekben a magas páratartalom a kórokozók megtelepedésének és terjedésének biztosít 

kedvezı lehetıséget. Csírázáskori magas páratartalom miatti „becsepegés” az életképes 

csíranövényt, így a m2-enkénti megnevelhetı palánták számát nagymértékben csökkenti. Ilyen 

esetekben nem a vetımag minıségében keresendı a hiba. 

 

A mőszaki megvalósítás fejezet foglalkozik a bukóablakos szellıztetık leírásával, amellyel a 

páratartalom és a hımérséklet a nyitás mértékével szabályozható. Ha a palántanevelı telep 

zárt helyen van, akkor szükség lehet a fentieken túl egy kiegészítı ventilátor beépítésére a 

sátrakba. A palántanevelés utolsó részében a sátrakban olyan magas hımérsékleti és 

páratartalmi értékek alakulhatnak ki, amelynél a bukóablakos szellızık már nem elegendık. 

A sátor két végén kialakított elvehetı végfal alkalmazásával lehet ilyenkor a megfelelı 

körülményeket biztosítani. 
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3.7. Hımérséklet, palántanevelık főtése 

A hazai meteorológiai viszonyok mellett a vízkultúrás palántanevelési technológiában a víz 

vagy a légtér főtése, vagy a kettı kombinációja elengedhetetlen. A csírázás, kelés idıszakában 

20-22 °C hımérsékleti érték a kedvezı. Ekkor a kiegészítı főtés mellett a fátyolfólia takarás 

alkalmazása az ajánlott. Ennek a fóliának mindenféleképpen porózusnak kell lennie. A 

késıbbiek során ilyen magas érték már nem szükséges, sıt kifejezetten hátrányos. 12-13 °C 

alá ne csökkenjen a léghımérséklet, mivel az ez alatti vízhımérsékletnél a gyökerek 

tápanyagfelvétele leáll, azok tartósan alacsony hımérséklet esetén károsodnak, 

megbetegednek. A kritikus vízh ımérséklet 8 °C. A palántanevelés utolsó szakaszában a túl 

magas hımérsékleti érték a legnagyobb veszély, ami szellıztetéssel küszöbölhetı ki. 

Kedvezı, napos tavasz esetén a hımérsékleti értékek a napsugárzással könnyebben 

biztosíthatók, s maga a vízágy is tud hıt tartalékolni. Célszerő vízhımérıt alkalmazni, vagy a 

palánták magasságában léghımérıt belógatni. 

 

       

 

3.8. Növényvédelem 

A hidrokultúrás palántanevelési technológia nagyon sok odafigyelést igényel a 

szaktanácsadóktól és a termelıktıl. A termesztési közegként használt tızeg, és a tápelemeket 

szolgáltató víz optimális feltételeket biztosít a növények fejlıdésének, ám ezzel együtt a 

mikroorganizmusok felszaporodása is gyorsan megtörténhet bennük. Az ültetésre alkalmas 

palánták nevelésének elengedhetetlen feltétele a tisztaság, a folyamatos fertıtlenítés, és a 

kémiai növényvédelem. 
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Tisztaság, fertıtlenítés 

A megépített sátrakról nyáron a fóliát el kell távolítani. A napból érkezı ultraibolya sugarak 

elpusztítják a bordákon, berendezéseken megtelepedı mikroorganizmusokat. A termesztı-

berendezések környezetét folyamatosan gyommentesen kell tartani. A megtelepedı és áttelelı 

vírus vektorok (dohánytripszek, levéltetvek) az elkövetkezı termesztési szezonban 

okozhatnak tetemes kárt. A sátrakat ajánlatos É-D fekvésbe tájolni, mivel a kelést követıen 

nagyon fontos az egyenletes besugárzás. 

 

A palánták kiszedését követıen a polisztirol tálcákat azonnal le kell mosni, magas nyomású 

mosóval, fertıtleníteni, szárítani. Fertıtlenítésre ajánlott készítmények: 

 

MENNO-FLORADES 1-2 %-os oldat 

 

A tálcákat szárítás után fedett helyen vagy letakarva kell tárolni. A rágcsálók (egerek, pockok) 

ellen Redentin 75 RB kiszórása szükséges. A tálcákat célszerő a legjobb fertıtlenítés ellenére 

is 4-5 évente lecserélni, mert a szemcsék közötti részekben a kórokozók megtapadhatnak. 

 

A sátrak bejáratánál fertıtlenítı oldattal (Clorox, Hypo) töltött medencét szükséges 

kialakítani. A használt eszközöket (főnyíró, nyírókeret) munka közben rendszeresen tisztítani, 

fertıtleníteni kell! Több sátor kezelése esetén minden áttelepüléskor alaposan fertıtleníteni 

ajánlott az eszközöket. A sátrakban dohányozni tilos! A felsoroltak betartásával 

megelızhetı a növények dohány mozaik vírussal (TMV) történı fertızıdése. A sátrak 

vízágyában történı közlekedésnél több sátor esetén sátranként külön gumicsizmát használjunk 

Mindez azért fontos – amit ebben a fejezetben megfogalmaztunk – mert a legkisebb 

fertızés is egy 300 m2-es palántaágynál 10 ha dohánypalánta mennyiségét semmisítheti 

meg.  
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Vegyszeres védekezés 

 

A tápanyaggal feltöltött vízágyakban különbözı gombafajok szaporodhatnak el. A 

palántadılést elıidézı betegségek ellen a tálcák vízre tételét követıen azonnal gombaölı 

szereket adagolunk a medencékbe. 

Védekezésre ajánlott anyagok: 

Medence feltöltéskor:  Acrobat MZ   10 g/m3víz  + 

Previcur Energy   10 ml/m3víz 

 

 Medence utántöltésekor: Acrobat MZ   5 g/m3víz +  

Previcur Energy   5ml/m3víz 

 

A vízbe kevert kombinált gombaölı készítmények hatásos védelmet biztosítanak a vízben 

szaporodó mikroorganizmusok ellen. 

 

A termesztı berendezésben a palánták súlyosan fertızıdhetnek dohány mozaik vírussal 

(TMV) és paradicsom-bronzfoltosság vírussal (TSWV). A mozaik vírus átvitele mechanikai 

úton történhet. A korábban említett megelızı kezelések megfelelı védelmet biztosítanak. 

Bronzfoltosság vírus átvitelét a terjesztı dohánytripszek irtásával akadályozhatjuk meg. Az 

áttelelésüket segítı gyomokat (árvacsalán, tyúkhúr) a sátrak körül folyamatosan irtani kell. A 

szellıztetı felületeket ajánlatos vektorhálóval borítani. Dohánytripszek és levéltetvek  ellen 

április 3. dekádjában a medencébe töltve Confidor OD, Kohinor 200 SL vagy Warrant 200 

SL rovarölı szerrel védekezhetünk. hatékonyan. A szert a vízbe töltjük, 1 liter készítményt 

egy 300m2 –es sátorba. A palánták felszívják az imidakloprid hatóanyagot, amely kiültetést 

követıen 2-3 hétig védelmet biztosít az említett kártevıkkel szemben. A készítmény munka-

egészségügyi várakozási ideje 0 nap.  

Az elmúlt években egyre több helyen jelent meg a palántaágyakban a nagy meztelencsiga 

(Limax maximus Linnaeus) és szántóföldi meztelencsiga (Deroceras agreste Linnaeus) a 

fiatal növények levelein  nagy lyukakat, karéjokat rágva. Általában napközben búvóhelyeiken 

tartózkodnak, majd éjszaka jönnek elı táplálkozni. Az ellenük való védekezés a sátor körüli 

terület gyomtalanításával kezdıdik, majd a megtisztított területet égetett mésszel kell 

felszórni. A kémiai védekezésre a Delicia csigaölı szer ad lehetıséget. 
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3.9. Palántanyírás, kiszedés 

 
A palántanyírás a nevelés fontos eleme, melynek hatása van a növények további fejlıdésére. 

• kiegyenlítetté teszi a palántaállományt (az esetlegesen lemaradó egyedek újra fényhez 

jutnak), 

• a nyírással erısítjük a gyökérképzıdést, a tápanyagok felhalmozódását a szárban, 

• a palántaállomány szellısebbé válik, romlik az esélye a kórokozók megtelepedésének 

és terjedésének, 

• az ültetés elıtti levélcsonkítással csökkentjük a párologtató felületet, s így javul az 

eredés, 

• a kiültetési idıpontot szabályozhatjuk a nyírások számával. 

Az elsı nyírás idıpontja a palánta 5 cm-es nagyságánál esedékes. A nyírómagasság 

beállításánál ügyelni kell arra, hogy a tenyészıcsúcs ne sérüljön. Az elmúlt évek tapasztalata 

alapján a nyírások száma 2-4. Ennél nagyobb számú nyírás nem indokolt. A nyírógép 

fertıtlenítését folyamatosan el kell végezni (esetlegesen fellépett betegségek továbbvitelének 

elkerülésére). A fertızések, gombás betegségek megelızése miatt az esetlegesen visszahulló 

nyiradékot távolítsuk el. Érdemes a nyírásokat váltogatva hossz- és keresztirányban végezni. 

 

A hidrokultúrás palántanevelési eljárással a tálcák vízre helyezését követıen 50-55 napra 

ültetésre alkalmas palánta állítható elı. Ez az idıszak lehet rövidebb is, de célszerő a 

hosszabb, alaposabb nevelés. A palánták tálcából való kiszedése rendkívül termelékeny 

munkafolyamat. A tálcák alján kinıtt gyökérzetet lécdarabbal le kell vágni. Az esetleg 

fellelhetı gyengén fejlett palánta ne kerüljön be az ültetésre szántak közé. Kiszedés után a 

maradék komposztot a tálcákból el kell távolítani, kimosni mielıtt az beszáradna. Célszerő 

rögtön elvégezni a tálcák fertıtlenítését a már az elızıekben ismertetett módon. A ládákba 

rakott palántákat a szántóföldre történı szállításig árnyékos helyen kell tárolni, nedves 

göngyszerrel takarni.  
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4. Mellékletek 
4.1. Sátor építéséhez szükséges anyagnormák 

Tétel 
szám 

Megnevezés Anyagjelölés Mennyiség/ 
tétel 

Szükséglet 

1 Külsı palást fólia 0,12 mm-es UV stabil 
fólia 

720 m2 1 

2 Belsı fólia 0,06 mm-es „fátyol” 
fólia 

500 m2  1 

3 Medence fólia 0,2 mm-es fekete fólia 312 m2  1 

4 Külsı fóliatartó ív 1˝-os horganyzott 
acélcsı 

10,7 m 34 

5 Külsı hosszmerevítı ¾ ˝-os horganyzott 
acélcsı 

51 m 3 

6 Belsı fóliatartó ív ½ ˝-os horganyzott 
acélcsı 

10,5 m 30 

7 Belsı hosszmerevítı ½  ˝-os horganyzott 
acélcsı 

50 m 1-3 

8 Vezetısín Hh U 30x30 mm 50 m 2 

9 Betonkeret C10-16/KK minıségő 
beton 

1,7 m3 1 

10 Tápvíz Külön leírás szerint 22 m3 1 

11 Végfal fólia 0,12 mm UV stabil fólia 21 m2 2 
12 Végfal vázszerkezet ½ ˝-os horganyzott 

acélcsı 
58 m 2 

13 Gázüzemő vízmelegítı 
kazán, kéménnyel 

Min. 15 KW teljesít-
ményő melegítı 

1 1 

14 Keringtetı szivattyú Különféle típus 1 1 

15 Termosztát +5 - +10 °C szabá-
lyozási lehetıséget 
biztosító  

1 1 

16 Padlófőtı csı ¾ ˝-os mőanyag, 
flexibilis 

300 m 1 

17 Oldalmerevítı fékrács 1˝os horganyzott acélcsı 6 m 4 

18 Szellızı ablak 
nyílásszabályzója 

4 mm-es átmérıjő 
kenderzsineg 

4 m 4 

19 Padlófőtés elosztócsı 1,5˝-os horganyzott 
acélcsı 

7 m 1 

20 Padlófőtés győjtı csı 1,5˝-os horganyzott 
acélcsı 

7 m 1 
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4.2. A hidrokultúrás palántanevelésben felhasználható növényvédı szerek 

 
 

Megnevezés Hatóanyag Dózis Forg. 
kat 

Felhasználás 

Acrobat MZ dimetomorf + 
mankoceb 

5-10 gr/m3 
víz 

III. palánta dılést okozó 
gombák ellen 

Confidor OD imidacloprid 1 liter/300 
m3 

II. dohánytripsz, 
levéltevek 

Kohinor 200 SL imidacloprid 1 liter/300 
m3 

II. dohánytripsz, 
levéltevek 

Warrant 200 SL imidacloprid 1 liter/300 
m3 

II. dohánytripsz, 
levéltevek 

MENNO-FLORADES benzoesav 1-2 lit/ 100 
lit víz 

III. polisztirol tálcák 
fertıtlenítése 

Previcur Energy propamokarb 5-10 ml/m3 
víz 

III. csíra kori betegségek, 
palántadılést okozó 
gombák 

Redentin 75 RB klórfacinon 2-3 dkg/m2 III. rágcsáló irtás (egerek, 
pockok) 

Ridomil Gold MZ 68 WG metalaxil + 
mankoceb 

5-10 gr/m3 
víz 

III. palánta dılést okozó 
gombák ellen 
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4.3. A COMBO vízálló EC-pH mérı használata 

Az EC az elektro konduktivitás (elektromos vezetıképesség) rövidítése. Oldatokban lévı 

elemek (ionok) mennyiségi mérésére alkalmas. A kertészeti termesztésben az oldatok összes 

só tartalmának meghatározására használjuk.  Az EC mérı segítségével megismerjük az 

öntözıvíz, tápoldat, termıtalaj, palántaföld minıségét. Egyes virág és zöldségfajok (saláta, 

uborka, paprika) magas sótartalmú talajokon nem termeszthetık. Az öntözıvíz sótartalma 

jelentısen befolyásolja a benne feloldható mőtrágyák mennyiségét és a felvehetı ható 

anyagokat. A híg tápoldat nem közvetít elegendı tápanyagot, a növénynek minıségi és 

mennyiségi veszteséget okozva. A tömény tápoldat perzseli a gyökeret, így jelentıs lehet a 

terméskiesés, vagy elpusztul a növény. 

A pH mérı a folyadékok, öntözıvizek, tápoldatok, tápkockák, palántaföldek savas és 

lúgosság értékének meghatározására használható mőszer. A növények pH igénye rendkívül 

változatos. A legtöbb kertészeti növény az enyhén savas kémhatású közegben fejlıdik 

legjobban (pH 5,0-6,8). 

 

Az új mérımőszer cserélhetı grafitelektróddal, és sok új tulajdonsággal rendelkezik 

EC, pH és hımérséklet mérésére alkalmas. 

 

- A grafit elekróddal sokkal pontosabbá válik a mérés, nem tud oxidálódni a szonda. 

- Elem minıség kijelzı: a mőszer kijelzıjén láthatjuk az elem erısségét százalékban 

kifejezve, miután bekapcsoltuk a mőszert. 

- EC (mS/cm) mértékegységbıl, ppt(g/L) mértékegységbe való átszámítási faktort 

választhatunk a mérendı oldat töménységének megfelelıen: 0,45 – 1,00 között. Ajánlott 

érték: 0,50. 

- Az EC, pH és a TDS mérésekor mérési stabilizátor mőködik, amit a kijelzın egy óra 

mutat. Az akkor jelenik meg, mikor már a mérés beállt a pontos értékre.  

- Az ATC kiírás mutatja a kijelzın, hogy hımérséklet kompenzátor mőködik a mőszerben. 

- A hımérséklet mértékegységét is tetszés szerint választhatjuk °C 0– 60° vagy °F 32–140°. 

- Beállíthatjuk a hımérsékleti szorzó faktort 0,0 és 2,4% között. Ajánlott érték: 2,1%. 

- Az automatikus kikapcsoló 8 perc után leállítja a mőszert.  
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A mőszer használata 

 

Az EC mérı beállítása: 

 

1. Vegyük le a mőszer kupakját és tegyük bele a mőanyag vagy üveg mérıedény tiszta 

csapvizébe.  

2. Kapcsoljuk be a mőszert a MODE gomb segítségével. Ekkor megjelenik a mőszer 

kijelzıjén az elem minıségének %-ban kifejezett értéke, pl.: 97% BATT. Majd a fölsı 

nagy kijelzın a mért érték, az alsó kijelzın a hımérséklet, valamint az ATC kiírás és 

végül a mérési stabilizátor szimbóluma az óra (bal fölsı sarok). 

3. Válasszuk ki a SET/HOLD gomb megnyomásával a megfelelı mértékegységet (mS/cm 

vagy ppt). 

4. Nyomjuk 2 mp-ig a MODE gombot. Ekkor elıször megjelenik a CAL szimbólum. A 

TEMP szimbólum megjelenésekor választhatunk hımérséklet mértékegységet, a 

SET/HOLD gomb megnyomásával (Celsius vagy Farenheit). 

5. A MODE gomb ismételt megnyomásával a CONV szimbólum tőnik fel a kijelzın, ekkor 

az átszámítási faktort állíthatjuk be a mőszeren a SET/HOLD gomb ismételt nyomásával 

(0,5). 

6. Ha újra megnyomjuk a MODE gombot, akkor az utolsó beállítási szimbólum is 

megjelenik. Ez a BÉTA, és %-ban mutatja a hımérsékleti szorzó tényezıt (2,1). A 

SET/HOLD ismételt megnyomásával lehet az értéken változtatni, majd a MODE gomb 

megnyomásával a mőszer normál mérésmódra áll vissza. Ezeket a beállításokat a 

mőszeren nem kell minden mérésnél elvégezni, csak ha változtatni szeretnénk valamely 

mértékegységen vagy szorzó faktoron. 

 

Kalibrálás: 

 

A bekapcsolt mőszer MODE gombját nyomjuk 2 mp-ig, ekkor megjelenik a CAL szimbólum, 

majd a kijelzı felsı részén a 12,88, az alsó részén pedig az USE szimbólum. Ekkor merítsük 

12,88 mS/cm-es kalibráló folyadékba a mőszert. Automatikus puffer felismerése folytán a 

mőszer önmagában az adott értékre kalibrálja, majd errıl az OK szimbólum tájékoztat. Ezután 

a mőszer visszaáll normál mérési módba. 
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A pH mérı beállítása: 

1. Vegyük le a mőszer kupakját és tegyük bele a mőanyag vagy üveg mérıedény tiszta 

csapvizébe.  

2. Kapcsoljuk be a mőszert a MODE gomb segítségével. Ekkor megjelenik a mőszer 

kijelzıjén az elem minıségének %-ban kifejezett értéke, pl.: 97% BATT. Majd a fölsı 

nagy kijelzın a mért érték, az alsó kijelzın a hımérséklet, valamint az ATC kiírás és 

végül a mérési stabilizátor szimbóluma az óra (bal fölsı sarok). 

3. Nyomjuk 2 mp-ig a MODE gombot. Ekkor elıször megjelenik a CAL szimbólum. A 

TEMP szimbólum megjelenésekor választhatunk hımérséklet mértékegységet, a 

SET/HOLD gomb megnyomásával (Celsius vagy Farenheit). A MODE gomb ismételt 

megnyomásával a BUFF szimbólum tőnik fel a kijelzın, ekkor a SET/HOLD gomb 

megnyomásával beállíthatjuk a puffer felismerési értéket (6,86, vagy 7,01). Ajánlott érték: 

7,01. Ezeket a beállításokat a mőszeren nem kell minden mérésnél elvégezni, csak ha 

változtatni szeretnénk. 

Kalibrálás: 

A bekapcsolt mőszer MODE gombját nyomjuk 2 mp-ig, ekkor megjelenik a CAL szimbólum, 

majd a kijelzı felsı részén a 7,0 az alsó részén pedig az USE szimbólum. Ekkor merítsük pH 

7,01-es kalibráló folyadékba a mőszert. Automatikus puffer felismerése folytán a mőszer 

önmagában az adott értékre kalibrálja. Ezt követıen a kijelzı felsı részén az érték 4,0-re vált, 

ekkor kell az elıkészített pH 4,01-es kalibráló folyadékba helyezni a mőszert, amely szintén 

önmagától beáll az adott értékre, és kb. 1 perc elteltével megjelenik az OK szimbólum ami 

arról tájékoztat, hogy a kalibrálálás befejezıdött. Ezután a mőszer visszaáll normál mérési 

módba. 

Használati utasítás: 

1. Távolítsuk el a védıkupakot és a mérı tetején lévı kapcsolóval kapcsoljuk be a mőszert.  

2. Merítsük az oldatba a megadott jelig. 

3. Várjunk, míg a kijelzı stabilizálódik, az oldat hımérsékletét automatikusan követi. 

4. Használat után kapcsoljuk le a mérıt, a használt részt öblítsük le csapvízzel, majd a 

védıkupakot helyezzük vissza. 

Karbantartás: 

A mőszert minden mérés után alaposan le kell öblíteni. A kupakjában mindig csapvíz, 

huzamosabb tárolás esetén tároló folyadék legyen. Tilos desztillált vízben tárolni, és tömény 

sav és lúg mérésére használni.  
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4.4. Palántanevelési adatlap 

 

NÉV CÍM KÓDSZÁM 

   

 

 
 

Tálcák száma:……………………………db 
ebbıl (Fajták). 
 ………………………………….. db 

 .…………………………………..db 

 ………………………………..….db 

 ……………………………………db 

 ……………………………………db 

Agrotechnikai mőveletek: 
 
Vetés idıpontja:……………………………. 

Vízre tétel idıpontja:……………………….. 

Kelés idı pontja:..………………………….. 

Csírázási %:…………………………….….. 

Tápanyag feltöltés alap. I.korr.  II.korr.  

Ideje:    

Ferticare IV. kg    

Kalciumnitr. kg    

Keserősó kg    

Amm.nitrát kg    

Káliumnitr. kg    

Salétromsav l    

 
Főtés módja:……………………………….. 

Megfigyelt rendellenességek:……………… 

………………………………………….….. 

Növ.véd kezdete:…………………………… 

Palántanyírások idıpontjai:…………….…… 

……………………………………………… 

Palántakiszedés kezdete:…………………… 
 

Dátum Mért EC Mért pH Vízh ı °C 
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4.5. Palántanevelési adatlap 

 

NÉV CÍM KÓDSZÁM 

   

 

 
 

Tálcák száma:……………………………db 
ebbıl (Fajták). 
 ………………………………….. db 

 .…………………………………..db 

 ………………………………..….db 

 ……………………………………db 

 ……………………………………db 

Agrotechnikai mőveletek: 
 
Vetés idıpontja:……………………………. 

Vízre tétel idıpontja:……………………….. 

Kelés idı pontja:..………………………….. 

Csírázási %:…………………………….….. 

Tápanyag feltöltés alap. I.korr.  II.korr.  

Ideje:    

Ferticare IV. kg    

Kalciumnitr. kg    

Keserősó kg    

Amm.nitrát kg    

Káliumnitr. kg    

Salétromsav l    

 
Főtés módja:……………………………….. 

Megfigyelt rendellenességek:……………… 

………………………………………….….. 

Növ.véd kezdete:…………………………… 

Palántanyírások idıpontjai:…………….…… 

……………………………………………… 

Palántakiszedés kezdete:…………………… 
 

Dátum Mért EC Mért pH Vízh ı °C 
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4.6. Növényvédelmi napló a dohánypalánta neveléshez 

 

Növényvédelmi kezelés Felhasznált növényvédı szer Megjegyzés, 
észrevétel. 

Sor - 
 

szám: ideje  
(hónap, 

nap) 

helye 
 

(sátor száma) 

megnevezése mennyisége 
(%, kg/ha, l/ha) 

A kezelést végzı 
neve. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Figyelem! Csak a dohánytermesztésben engedélyezett növényvédı szerek 
használhatók fel a dohány növényvédelmére, az engedélyokiratokban leírt elıírások 
betartásával! A növényvédelmi napló pontos, napra kész vezetése kötelezı! 
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4.5. Növényvédelmi napló a dohánypalánta neveléshez 

 

Növényvédelmi kezelés Felhasznált növényvédı szer Megjegyzés, 
észrevétel. 
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nap) 
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(sátor száma) 
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A kezelést végzı 
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Figyelem! Csak a dohánytermesztésben engedélyezett növényvédı szerek 
használhatók fel a dohány növényvédelmére, az engedélyokiratokban leírt elıírások 
betartásával! A növényvédelmi napló pontos, napra kész vezetése kötelezı! 
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6. Feljegyzések, észrevételek: 
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