
 
 

Fenntartható forrásból származó palántanevelő 

közegek alkalmazása a dohány palántanevelésben 

Magyarország, 2020 

 

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

környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontból is több kritikus problémával 

rendelkezik, mivel képződéséhez több száz évre van szükség, így megújuló forrásnak a 

tudomány mai álláspontja szerint nem tekinthető. A legnagyobb probléma azonban az, hogy 

kitermelése 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 alkalmazni, mely fenntartható forrásból származik, és 

kitermelése nem gyakorol káros hatást a környezetre és a felhasználhatósága megegyezik 

az eddig alkalmazott tőzeg keverékekkel, jelentősebb költség növekedés nélkül. 

Ennek érdekében több éve folytatjuk a kísérleteket a fenntartható forrásból származó nevelő 

közegekkel, melyek alkalmazása az elmúlt években több-kevesebb sikert eredményezett.  

 

 Korábbi évek megfigyelései: 

 

 2018:  100 %-ban kókuszrostot alkalmaztunk a tálcák töltésekor kísérleti 

jelleggel, mely teljes sikertelenséget mutatott. A gépi tálca töltés nem volt 

kivitelezhető, illetve a palánták kiültetésre alkalmatlanok voltak. 

 2019:  a kókuszrostot kevertük a hagyományos tőzegkeverékkel 2:1 arányban 

a kókuszrost javára. 2019-ben ezzel a módszerrel sokkal jobb eredményeket kaptunk. 

Ily módon a gépi tálcatöltés és magvetés kivitelezhető volt, mivel így a kókuszrost 

hosszú szálai nem akadályozták ezt meg. A palánták valamelyest lassabban fejlődtek, 

mint a tőzeg esetében, de alkalmasak voltak a kiültetésre. 

 2020:  A 2019-es „sikeresebb” eredmény alapján a megfigyelést a kevert 

nevelő közeggel terveztük folytatni. Azonban az idén érkezett kókuszrost szerkezete a 

korábbi évekhez képest sokkal finomabb szerkezetű volt, így a tálcákat újra 100 % 



 
 

kókuszrosttal töltöttük fel. A megfigyelésbe bevontunk két új keveréket, melyekben a 

keverék tőzeg és farost hozzáadásával készült.  

Ezek az alábbiak: 

 Klasmann farostos tőzeg keverék 

 Stender Tabac farostos tőzeg keverék 

 A megfigyelés helyszínei Biri és Nyírtét. 

 

KÓKUSZROST: 

 A tálcák töltése kókuszrosttal: 

A kókuszrost 10 literes préselt, száraz brikettekben érkezett. 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. Ez mennyiségileg megegyezik az 

általunk használt Stender Tabac 70 l-es kiszerelésével. A gépi töltés és magvetés a kókuszrost 

finomabb szerkezete miatt kivitelezhető volt. A kisérlet során 100 %-ban kókuszrosttal 

töltöttük meg a tálcákat.  

A tálcák abban a fóliasátorban lettek elhelyezve melyben a Kasmann farostos 

tőzegkeverékével töltött tálcák is kerültek.  

 

 Alap információk: 

 Összetétel: 100 % kókuszrost  

 Helyszín: Biri 

 magvetés: 03.08. 

 vízre tétel: 03.09.  

 vetőmag: Burley Pallagi-12 

 magvak csirázása: 03.24 

 csirázás %: 152/170 (89%) 

 

Tápanyag feltöltés (Biri): g/m3 

Kezdete: 03.17. 
 

Ferticare IV  500  

Kalciumnitrát  240 

Keserűsó  30 

Ammóniumnitrát  80 

Káliumszulfát  30 

Salétromsav (dl/m3) 2,3 

 



 
 

 

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) 

 Kálium szulfát:  K (K2O): 51 %, S (SO3): 45 %   

Víz EC/PH mérései: 

Dátum Mért EC Mért pH 

2019.03.31 1,89 mS/cm 6,91 

2019.04.01 1,90 mS/cm 7,31 

2019.04.02 1,92 mS/cm 6,61 

2019.04.03 1,93 mS/cm 6,70 

2019.04.05 1,92 mS/cm 6,85 

2019.04.15 1,98 mS/cm 6,93 

2019.04.22 1,94 mS/cm 6,77 

2019.04.28 1,72 mS/cm 6,65 

 

Növényvédelem: 

Növ. Szer. Dózis. Célkárosító 

Ridomil 
Gold MZ 

0,3 kg 
gombás 

betegségek 

Previcur 
Energy 

0,3 l 
gombás 

betegségek 

Ridomil 
Gold MZ 

20 g/20 l 
permetlé 

gombás 
betegségek 

Benevia 
20 ml/20 l 
permetlé 

kártevők 

 

A tálcák vízre helyezését követően Ridomil Gold MZ és Previcur Energy gombaölő szerekkel 

feltöltöttük a vizet. Ezt követően a víz pótlásakor szintén adagoltunk a medencébe megfelelő 

mennyiségű gombaölő szereket. A rovar kártevők elleni védekezéshez egy új készítményt a 

Beneviat (ciantranaliprol) használtuk fölülről történő kezelésekkel a kiültetést megelőző 2-3 

hétben.  

 

 

 

 



 
 

 

Kókuszrostban nevelt palánták fejlődésének bemutatása: 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

A kókuszrostban nevelt palánták csirázása a többi nevelő közegben nevelt palántákéval 

megegyező volt. A későbbiekben fejlődése enyhén lassabb volt, mint a más közegben nevelt 

palántáké. A palánták valamivel gyengébb gyökérzettel rendelkeztek. Tápanyagfelvételük 

láthatóan korlátozottabb volt, mely a levelek halványabb, sárgább szín tónusán jól 

látszódott. A palánták a nyírásokat követően kiültetésre alkalmasak voltak.   

Klasmann farostos tőzegkeverék 

 Keverék összetétel: 80% tőzeg, 20 % farost 

 Helyszín: Biri 

 magvetés: 03.08. 

 vízre tétel: 03.09.  

 vetőmag: Burley Pallagi-12 

 csirázás: 03.24 

 csirázás %: 150/170 (88%) 

Tápanyag feltöltés (Biri): g/m3 

Kezdete: 03.17. 
 

Ferticare IV  500  

Kalciumnitrát  240 

Keserűsó  30 

Ammóniumnitrát  80 

Káliumszulfát  30 

Salétromsav (dl/m3) 2,3 

 



 
 

 

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) 

 Kálium szulfát:  K (K2O): 51 %, S (SO3): 45 %   

Víz EC/PH mérései: 

Dátum Mért EC Mért pH 

2019.03.31 1,89 mS/cm 6,91 

2019.04.01 1,90 mS/cm 7,31 

2019.04.02 1,92 mS/cm 6,61 

2019.04.03 1,93 mS/cm 6,70 

2019.04.05 1,92 mS/cm 6,85 

2019.04.15 1,98 mS/cm 6,93 

2019.04.22 1,94 mS/cm 6,77 

2019.04.28 1,72 mS/cm 6,65 

 

Növényvédelem: 

Növ. Szer. Dózis. Célkárosító 

Ridomil 
Gold MZ 

0,3 kg 
gombás 

betegségek 

Previcur 
Energy 

0,3 l 
gombás 

betegségek 

Ridomil 
Gold MZ 

20 g/20 l 
permetlé 

gombás 
betegségek 

Benevia 
20 ml/20 l 
permetlé 

kártevők 

 

A tálcák vízre helyezését követően Ridomil Gold MZ és Previcur Energy gombaölő szerekkel 

feltöltöttük a vizet. Ezt követően a víz pótlásakor szintén adagoltunk a medencébe megfelelő 

mennyiségű gombaölő szereket. A rovar kártevők elleni védekezéshez egy új készítményt a 

Beneviat (ciantranaliprol) használtuk fölülről történő kezelésekkel a kiültetést megelőző 2-3 

hétben.  

  



 
 

Klasmann farostos tőzegkeverékben nevelt palánták fejlődésének 

bemutatása: 

 

 



 
 

 

A Klasmann farostos tőzeg keverékben nevelt palánták csirázásában és fejlődésében nem 

volt eltérés a hagyományos tőzegkeverékhez viszonyítva.  

  



 
 

Stender tabac farostos tőzegkeverék 

 Keverék összetétel: 65% tőzeg 20 % farost 15 % perlit 

 Helyszín: Nyírtét 

 magvetés: 03.23. 

 vízre tétel: 03.23.  

 vetőmag: FCV Hevesi-19 

 csirázás: 04.02. 

 csirázás %: 156/170 (91%) 

 

Tápanyag feltöltés (Nyírtét): g/m3 

Kezdete:  04.04. 
 

Ferticare IV (kg) 500  

Kalciumnitrát (kg) 200 

Keserűsó (kg) 120 

Ammóniumnitrát (kg) 180 

Káliumszulfát (kg) 30 

Salétromsav (dl/m3) 0,8 

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) 

 Kálium szulfát:  K (K2O): 51 %, S (SO3): 45 %   

 

Víz EC/PH mérései: 

 Nyírtét 

Dátum Mért EC Mért pH 

2019.04.05 2,22 mS/cm 6,82 

2019.04.10 2,31 mS/cm 6,56 

2019.04.17 1,81 mS/cm 6,68 

2019.04.24 1,71 mS/cm 6,74 

2019.05.04 1,62 mS/cm 6,72 

 

  



 
 

 

Növényvédelem: 

Növ. Szer. Dózis. Célkárosító 

Ridomil 
Gold MZ 

0,3 kg 
gombás 

betegségek 

Previcur 
Energy 

0,3 l 
gombás 

betegségek 

Ridomil 
Gold MZ 

20 g/20 l 
permetlé 

gombás 
betegségek 

Benevia 
20 ml/20 l 
permetlé 

kártevők 

 

A tálcák vízre helyezését követően Ridomil Gold MZ és Previcur Energy gombaölő szerekkel 

feltöltöttük a vizet. Ezt követően a víz pótlásakor szintén adagoltunk a medencébe megfelelő 

mennyiségű gombaölő szereket. A rovar kártevők elleni védekezéshez egy új készítményt a 

Beneviat (ciantranaliprol) használtuk fölülről történő kezelésekkel a kiültetést megelőző 2-3 

hétben.  

 

Stender tabac farostos tőzegkeverékben nevelt palánták fejlődésének 

bemutatása: 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

A Stender tabac farostos tőzeg keverékben nevelt palánták csirázásában és fejlődésében 

nem volt eltérés a hagyományos tőzegkeverékhez viszonyítva.  



 
 

Összefoglalás: 

A kókuszrosttal és a farostos Klasmann keverékkel töltött tálcák esetében Biriben a magok 

csirázása a 03.09-i vízre tételt követően mindkét esetben és tálcatípusban kb. 2 hét elteltével 

kezdődött. A vontatott kelés a márciusi hideg időjárásnak volt köszönhető. Az alap 

tápanyagszükségletet feltöltése a csírázást megelőzően kezdődött. Nyírtéten a Stender 

Tabac farostos keverékbe vetett magok néhány nappal korábban keltek, de ez a későbbi 

vízre tételnek, a melegebb időjárásnak köszönhető.  

A csirázás mind három esetben igen jónak mondható (kb. 90 %), és az életképes palánták 

száma a kereszt állapot idejére sem csökkent le sehol.  

A palántanevelés előre haladtával szépen fejlődtek a palánták minden esetben. A farostos 

keverékek esetében a hagyományos tőzeg keverékekhez képest semmilyen eltérés nem volt 

tapasztalható.  

A kókuszrost esetében a palánták fejlettsége nagyon kis mértékben volt elmaradott. A 

palánták leveleinek színezete láthatóan világosabb, sárgább tónusú és gyökérzetük 

valamelyest gyengébben fejlett, mint a többi esetben. Ez arra enged következtetni, hogy a 

kókuszrostban nevelt palánták tápanyag felvétel korlátozottabb, mint a tőzegben nevelteké.  

Mindhárom esetben kiültetésre alkalmas palántákat tudtunk előállítani, így a 

megfigyeléseket folytatjuk a kiültetett palántákon is.  

A kísérlet eddigi eredményei alapján megállapíthatjuk azt, hogy a farosttal dúsított 

tőzegkeverékek jó alternatívái lehetnek a teljes mértékben tőzegre alapozott 

készítményeknek.  

 

          Balogh Dávid 

Nyíregyháza, 2020. 05.07.       NYIDOTER KFT. 


