
 
 

Kókuszrost kísérlet 

Hungary, 2019 

 

 Alap információk: 

 

A kísérlet teljes beállítása egy fóliasátorban történt, teljesen azonos körülmények között.  

A megfigyelést kombináltan végeztük a DTS duplafalú műanyag tálca vizsgálatával, melyet a 

jövőben a polisztirol műanyag tálca helyett szeretnénk alkalmazni a dohánytermesztésben. 

DTS kemény falú tálca (210 lyuk):   

 15 db tálca 100 % kókuszrost  

 15 db 70 % kókuszrost/30 % hagyományos komposzt   

Polisztirol tálca (170 lyuk):              

 105 db tálca 100 % kókuszrost  

 105 db 70 % kókuszrost/30 % hagyományos komposzt  

 

 használt tőzeg keverék: Stender Tabac 

 magvetés: 03.19. 

 vízre tétel: 03.20.  

 vetőmag: Burley Pallagi-5 

 

100 % 
kókuszrost 

70 % kókuszrost   
30 % stender 

tabac 

Kelés 
időpontja: 

30.márc 30.márc 

Csírázási %:  90% 91% 

Csírázási adatok 

 

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

Ideje: 01.ápr 04.ápr 20.ápr 

Ferticare IV (kg) 10 kg - 4 kg 

Kalciumnitrát (kg) 7 kg 2 kg - 

Keserűsó (kg) 2,5 kg - - 

Ammóniumnitrát (kg) - 2 kg - 

Káliumnitrát (kg) - - - 

Salétromsav (l) 2,5 l 1 l 1 l 

Tápanyag feltöltési adatok 



 
 

Használt tápanyagok hatóanyagtartalmai:  

Ferticare IV: N: 14 % P: 11 % K: 25 Mg %: 2,2 Mg: 2,2 % S: 1,8 % B: 0,02 % Cu: 0,1 % Fe: 0,1 % 

Mn: 0,1 % Mo: 0,002 % Zn 0,1 %  

Kalcimnitrát: N: 15 % P: 0 % K: 0 % 

Keserűsó: Mg (MgO) 16%, S (SO3) 30% 

Ammónium nitrát: N: 34 % (17 % NH3, 17 % NO3) 

 

Mérések 

Dátum Mért EC Mért pH Vízhő 

2019.04.02 1,50 mS/cm 7,05 21 C 

2019.04.10 1,82 mS/cm 6,77 20-21 C 

2019.04.18 1,88 mS/cm 6,65 20-21 C 

2019.04.25 1,89 mS/cm 6,63 22-23 C 

2019.05.02 1,82 mS/cm 6,69 22-23 C 

2019.05.10 1,77 mS/cm 6,81 22-23 C 

Elektromos vezetőképesség/kémhatás/vízhőmérséklet 

 

Növény védelem     

Dátum Növ. Szer. Dózis. Célkárosító 

01.ápr 
Ridomil 
Gold MZ 

0,3 kg 
gombás 

betegségek 

01.ápr 
Previcur 
Energy 

0,3 l 
gombás 

betegségek 

29.ápr 
Ridomil 
Gold MZ 

20 g/20 l 
permetlé 

gombás 
betegségek 

Növényvédelem 

 

A használt Stender tabac 70 l-es kiszerelésben elérhető számunkra. Egy polisztirol tálca 

megtöltéséhez ebből a tőzegkeverékből 3-4 l szükséges. A kókuszrost esetében egy 10 l-es 

brikettből a nedvesítés és morzsolást követően kb. a 70 l tőzegkeverékkel megegyező 

mennyiségű közeget kaptunk. Ehhez 15-20 l vizet használtunk fel.  

A tálcák 100 % kókuszrosttal történő töltésekor nem tudtuk alkalmazni a gépi töltést, mivel a 

kókuszrost nedvességtartalma magas volt a brikett beáztatása után, de a nagyobb gondot a 

hosszú kókuszrost szálak okozták, mivel megakadályozták a tálca lyukainak megfelelő 

feltöltését a rázógépes töltéskor, így ezek a tálcák kézzel lettek töltve. 

A tőzeggel kevert kókuszrost állaga sokkal lazább szerkezetű volt, mint a 100% kókuszrost 

esetében, így a gépi töltés kivitelezhető volt.  

Az alábbiakban látható a magok vetése, csírázása és a palánták fejlődése hétről-hétre. 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.02. 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.10. 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.18. 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.25. 



 
 

 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

05.02. 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

05.10. 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.02. 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.10. 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.18. 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

04.25. 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

05.02. 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

05.10. 



 
 

 

100 % kókuszrost (bal); kevert közeg (jobb) 

05.10. 

A kókuszrosttal és kevert komposzttal töltött tálcákba vetett magok csirázása a 03.20-i vízre 

tételt követően mindkét esetben és tálcatípusban 10 nap elteltével csírázásnak indultak. Az 

alap tápanyagszükségletet feltöltése a csírázást követően kezdődött. 

Csírázásban a 100 % kókuszrosttal és kevert kókuszrost/tőzeggel töltött tálcák között eltérés 

nem tapasztalható, a csirázás jónak mondható (90 %). 

A kezdeti szakaszban a tőzeggel kevert tálcák esetében algásodást tapasztaltunk, míg a 100 % 

kókuszrost esetében csak később. 

A csírázást követő 2-3 hét elteltével jelentősen látszott a különbség a kókuszrostban és a 

kevert közegben nevelt palánták között. A kezdeti szakaszban a kókuszrostban a palánták 

fejlődésben megrekedtek, illetve világosabb színű levelekkel rendelkeztek.  

A nevelő közegek mindkét esetben nedvesek voltak végig, azok nem voltak kiszáradva. A 100 

% kókuszrost esetében a vízzel átitatott közeg igen tömörödött volt, mely oxigén hiányos 

állapotot és korlátozott tápanyag felvételt idézhetett elő a palánták számára. 

A kevert közegben a vetéstől számított 5 hét elteltével borították be a palánták a tálca 

felületét, míg a kókuszrostban nevel palánták esetében ez 6 hét volt. Innentől a palánták 

fejlődése jobban megindult, mint a kezdeti szakaszban.  

A kókuszrostban nevelt palánták fejlődése a kiültetés előtti héten javult, de nem érték el azt 

az állapotot, mint a kevert közegben nevelt palánták. Ez minden bizonnyal a nyírásoknak 

köszönhető. 

          Dávid Balogh 

Nyíregyháza, 2019. 05.14.       NYIDOTER KFT. 
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DTS trays 

70 % coco peat 
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polistirol trays 

70 % coco peat 
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