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A dohány palántanevelése során alkalmazott nevelő közeg a tőzeg. A tőzeg felhasználása 

azonban környezetvédelmi és a fenntarthatósági szempontból is több kritikus 

problémával rendelkezik, mivel képződéséhez több száz évre van szükség, így nem megújuló 

forrás. A legnagyobb probléma azonban, hogy kitermelése általában az érzékenyebb 

területekről történik, melynek következményeképpen az ott kialakult ökoszisztéma és 

környezeti biodiverzitás nagymértékben károsodik. Mindemellett a tőzeg bányászata jelentős 

költséggel jár.  

Célunk, hogy a dohány palánta nevelése során olyan nevelő közeget tudjunk használni, mely 

fenntartható forrásból származik, és kitermelése nem gyakorol káros hatást a környezetre. 

Ennek érdekében 2018-ban már elindítottuk a kókuszrost programunkat, mely akkor 

sikertelennek bizonyult. Ekkor 100 %-ban kókuszrostot alkalmaztunk nevelő közegként a 

megfigyelési programban.  

 Mi az a kókuszrost?  

A kókuszrost a kókuszdió héjának külső rétege, mely gyakorlatilag egy melléktermék, mely a 

tőzeghez hasonlóan rostos szerkezetű, így jó a szellőzöttsége, valamint nagy mennyiségű vizet 

képes felvenni és tárolni. Kis mennyiséget kell belőle felhasználni, mivel nagymértékben képes 

megdagadni (10 literes kókuszrost brikett 65 liternek felel meg).  

 

Száraz 10 literes kókuszrost brikettek  

 



 2019 megfigyelési program 

A 2019-es megfigyelési programot átalakítottuk.  

Két féle beállítással végezzük a megfigyelést:  

 100 % kókuszrost alkalmazása 

 70 % kókuszrost + 30 % tőzeg keverék alkalmazása 

A megfigyelést a tavalyi programhoz képest most nagyobb felületen végezzük. Kb. 1 ha 

Virginia H-19 és 1 ha Burley P-12 palánta megnevelésére állítjuk be. A magvetést és a tálcák 

vízre helyezését a napokban kezdjük el, melyre Balogh Miklós árupalánta nevelő sátraiban, 

Apagyon kerül sor.  

A megfigyelést kombináltan végezzük a DTS duplafalú műanyag tálca vizsgálatával, 

melyet a jövőben a polisztirol műanyag tálca helyett szeretnénk alkalmazni a 

dohánytermesztésben. A polisztirol tálcák újrahasznosítása nem megoldott. Növényvédelmi 

higiéniás szempontból ajánlott lecserélni 2-3 év után ezeket a tálcákat. A DTS tálcának több 

előnye is van ezekkel a tálcákkal szemben: 

 gyorsabb felmelegedés, egyöntetűbb kelés 

 gazdaságosabb felhasználás  könnyebb és hatékonyabb tisztíthatóság és 

fertőtleníthetőség 

 

Bevetett DTS tálcák kókuszrosttal töltve 

A kísérlet aktuális állapotáról weboldalunkon (www.nyidoter.hu) folyamatosan tájékoztatást 

kaphat a „Megfigyelések  Kókuszrost kísérlet” menüpontban.  
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