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hoitotósért
A magyar termesztők is tapasztalhatiák, hogy azB-utópaiUnióban
mind
nagyobb hangsúlyt kap a k<irnyezewédelem' a tefmesztési folyamatok
fenntarthatőságaitánti
igény. Ez aló| nem kivétel a növényhaitatás sem.
A hét otszágot képviselő tizenkét tészwevő á|tal a|akított Euphoros nevű pá|yázati
ko nzo rc iu m is a f enntatthatő növényh aitatás fe jle sztését, me gval ő sitás át títzte ki
fő célul. A konzorcium Szentesen mutatkozott be aÍn;agyaf szakemberek
és termesztők e|őtt, a Szent István Egyetem Kertészeti Technológiallntézete
és az Árpád-Agtít Ztt. á|tal- tendezett szakrnai Írapon. A rendezvény fő térnáia a talai
nélküli termesztésben megvalósithatőviz- és műtrágyafe|hasznáiás-csökkentés volt.
Ennek megfelelően sok szó esett azátt rendszer(lta|ai nélküli tefmesztésről.

Kutotósroszövetkeztek
A rövidíwe Euphorosnak nevezett FP7<s páIyázati kon.
zorciumot (Efficient use of input in protected horticulture, No,Z| | 457) a fenntarthatő hajtatásfejlesztéseér.
dekében hozta \étretizenkét
konzorciumi tag, a Wageningen Egyetem vezetésével.
Á tagok hét országot képvi.
selnek (Hollandia' Egyesült
KitáIyság,
Spanyolország,
Svájc, olaszország, Magyarotszág ésLettotszág); ésvan.
nak közöttük egyetemi kutatóhelyek, kertészetiháttétipari gyártócégek, valamint termesztői szervezetek. Két ma.
gyarországi tagja a környezewédelem iparban érdekelt
Terra Humana ésa Mórakert.
Közös munkájukcéIja olyan új anyagok, technológiák,
szoftverek ésdöntéstámogatási rendszerek kifeilesztése,
amelyek segítségével csökkenthető
a nÓvényhajtatás
energia., viz-, m(tttágya-,növén1wédószer-és termesztőközeg-felhaszná|ása. Egyebek között energiatakarékosés
emellett azintegrá|t növén1védelmet segító újiivegek és
műanyag fóliák kife jlesztéséndolgoznak, valamint alternatív fritési éshűtési megoldásokat alka|maző energiatakarékos üvegház kia|akitásán, a biotikus és az abiotikus
stfessz minél korábbi felismeréséreirán1rrló monitoring
rendszerek |étrehozásán. Ugyancsak folynak kutatásaik
az e|hasznáit perlit éskőgyapot újrahasznosításáxa|,
ésa
zárt rendszetű talaj nélküli termesztésselkapcsolatban.
A szakmai napról és az Euphoros projektről további
információ, valamint a cikkben említett letölthető szoft.
ver a wwwkert.szie.hu/hireVshoV131'html
és a www
euphoros.wur.n|UK,/dissemination weblapon ta|á|hatő.
A pátlyázatikonzorcium az Eurőpai Bizottság Kutatási
Főigazgatóságának anyagi támogatásában részesül. A
cikkben szereplő állítások a szerzők véleményéttükrözik, ésnem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos álláspontjának.

T Íogy a téÍfiamennyire
I lidőszerű. atró| a Csikai
Míklós, az Arpád Agrár Zrt.
vezérigazgatőja áItal összegÉ'tött és bemutatott" adatok tanúskodtak. Fe|vezető e|G
adásában a vezérigazgató a
talaj nélküli kultúrák műtrágy ázásának környezewédelmi és gazdasági vonzatairőI
beszélt,az Ar pád haitatási ágazatának konkrét p é|dáiva| aIátámasznra. A három kultúra
- TV.paprika, hegyes erős
papr ika, p ar adicsom - át|agában a négyzetméterenkénti
összköltség a 2oo6os 4oo4
forintról 20 10.re 57o2 forintra novekedett, de még ennél
is meredekebben emelkedett
a műtrágyakÓltség.A csúcsot
2009-ben érteel, akkor a teljes költség 9%-át tette ki Az
Arpád Lgrár Zrt. törekszik a
korszerű termesztéstechno.
lógiák megho nositásár a, ezért
a Felsóréti Kertészeti Telepen úionnan átadott.üvegházukban az országban elsőként próbálják megvalósíta-

L Csikai Miklós köszöntötte
az eg,lbeg1últeket
ni a hajtatott paradicsom
recirkuláciis rendszerű talai
nélküli termesztését'

Ahol köte|ező
a zőrI rendszer
Viszonyírásképpen a wageningen Egyetem agtárközgazdá.
sza,Marc Ruijs által összeállított előadásból lehetett megtudni, hogyan néznek ki ezek
a számok avl|ág éIvonalát jelentó holland hajtatásban.
A holland paradicsomhaltatás költségein belül a legna.

gyobb tételtaz enefgia (3t%)
ésa munkaerő (|9"/")teszi kl
a viz és a m(tttágya aúnya
mindössze 2%"'Ez utőbbi atacsony értékannak köszonhetó' hogy az izemek 9o%-ában
záft tendszerű ta|ai nélküli
tefmesztést alkalmaznak' A
nyílt rendszerű ta|aj nélküli
termesztés okozta nagymértékű kÖrnyezetszennyezést
felismerve Hollandiában a kilencvenes évekvégeóta köte|ező a drén visszafotgatása
vagy űjrahasznosítísa, va|a.
mint az esővíz gyűjtése. A
drén kieresztése csak akkor
engedélyezett,ha nátriumtartalma adott szintet meghalad,
vagy ha fettőzés |ép fe| az állományban. A ténylegesholland gyakodatban ennek ellenére eléggéáltalános a drén
gyakori kieresztése. Anyagi
szempontból azonban a holland .ii'vegházi tefmesztók
már nem ösztonözhetők arra,
hogy többlet-beruházások
igénybe vételével tovább
csökkentsék a míittáqya.fe|használást és -kibocsátást. A
szabá|yozások azonban erre
kényszeríthetikőket' a tefvek
szerint például 2027-re o kg/
ha/éwe csökkentenék a kör.
nyezetbe iuttatható nitrogénmennyiséget'

náIni a nyílt rendszerhez ké.
pest. Ez fedezheti azt.a t'öbbletköltséget, amibe a drén
összegyű jtése, v isszafor gatát
sa és fertőtlenítése kerül.
Holland adatok a|apján egy
négyhektárosüzemben a betuházás négy zetméterenkén.
ti költsége 12,2 euróvo|tpasztőtizáIísos fertőtlenítéssel,
és I2'3 euró UV-fertőtlenítéssel.Ennek 3 5"/"-átteszi ki a
drén összegyűitése, visszafotgatása és fertőtlenítése'
Az évi működési költség pedig 2,4|-2'44 euró/mu.ami.
bő| 41"/-ka|részesül a visszaforgatás ésa fertőtlenítés'
Ugyanakkor ezt-a termesz'
tésimódot csak kitűnó minG
ség(lvízzel (esőviz, vagy tiszti.
tott öntözőv íz) lehet megvali
sítani éstermészetesenfolyamatosanellenőrizni kell a táp

Fgy kil*gronrrn
poroe*icsonrh{}z
kev*sebb,
minttízlri*rvízkefl.

oldat összetételét. A legnagyobb kockázatot a gyökéren
keresztül fertőző betegségek
gyors elterjedése,a teljes állo
mány befertőzódése jelentheti. Emiatt a drént pasztötizálással, vagy UV.kezelésselfer.
E|őnyök
ésfehntoÉósok
tótlenítik, ami ielentós kÖltségekkel jár' További problémát
A zárt rendszer(t ta|ajnélküli idézhet elő a növekedésgátttermesztés legnagyobb elő- lást okozó, úgynevezett re.
cirkulációs betegség,aminek
nye a nagy hatékonyságilvizésmíittágyafelhasználás. Pél. pontos oka ma még nem is
dául zítt talaj nélküli rend. mert. Feltéte|ezhető kiváltó
szerben egy kilogramm pata- okként gyökérváladékok,bomdicsom megtermesztéséhez lástermékek, felhalmozódó
kevesebb, mint tiz |itet víz szennyezőanyagok és mikro
bák anyagcsere.termékeijötszükséges, és amennyiben
ezt a rendszert zátt ijveghátz- tek eddig szóba.
ban helyezik el, akot ez az
étték4 |kg-ra csokken. Hol- A mósodik
Iegnogyobbhoitotó
landiában a drén időnkénti
leeresztését megengedó,
úgynevezett féIig zátt rcnd- Á közel 35 ezet hektáros
szerekben a nitrogénhaszno- hajtatófelelülettel a 66 ezet
sulás meghaladja a 9o%-ot. hektáros Spanyolország möKorábbi holland kísérleti gött olaszország a második
eredmények szerint a zátt helyett foglalja el Európában,
rendszerben 22%-kaI keve- azonbanezenbelül a talai nél.
sebb vizet és 35%.ka| keve- küli termesztés arínya a tiz
sebb műtrágyát kell felhasz- száza|ékotsem éri el' ami eu-

Európqi összefogós o tqkqrékosobb
hoito|ósért
Hotékony'
mégsemmindig

nyereseges

Hollandiában a hajtatófelületfl^gyság^ évek óta ái7andó,
2009.ben 1'o325 hektár volt' Ezen belül viszont nÓvekszik
a zöldségtermesztés (4825 ha) tészatánya,elsősorban a
vágott virágok (2855 ha) rovásáta - derült ki Marc Ruijs
á|ta| összeá||ított adatokból. A legnagyobb felületű zöldségkultúra,a paradicsom termesztőfelü|ete az előző tiz év
során 50%-kalnőtt.
Ugyanakkor az ít|agos üzemméret a háromszorosára
nőtt, elérte a hat hektárt, amig az üzemek száma a fe|ére
csökkent' A fe|u|et7o"/"-ántirtös paradicsomot tefmesztenek, a koktélparadicsom tészatánya5%,a maradék25%on a hagyományos, bogyózva szedett fajtakörrel foglalkoznak' A holland paradicsomhajtatíst a rnagastermésátlag és
a hatékony munkaerifelhasznáiás jellemzi. Négyzetméterenként 60 kilogrammot szednek át|agosan,és54 fő dol.
gozik egy hektáron. Ennek ellenéreegyes évekbenveszte.
ségesa paradicsomhaitatás, például 2009.ben a kilogrammonkénti 0,65 eurós önköltségi ár mellett csak 0,55 eufós
értékesítési
át|agárat tudtak elérni a termesztők.
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rópai összevetésben kifejezetten alacsony - ezt kiemelve adott rövid betekintéstha.
zája zö|dsé ghajtatási gyakor|atába a Pisai Egyetem profesz.
szora, Alberto Pardossi. HolIandiához hasonlóan Olaszor.
szágban is a paradicsom a legielentősebb hajtatott kultúra,
amit elsősorban Szicíliában
és Campaniában termeszte.
nek - mondta.
olaszországban is egyre
többet foglalkoznak a haitatási tevékenység kornyezetszennyező voltával' A Pisai
Egyetemen végzettkísérletek
adatai szerint Íryi|t rendszer
eseténa nyolc hónapos paradicsomkultúrából hektáron.
ként27o kg nitrogénkerül ki
a környezetbe a drénnel. Ebből kiindulva kezdték vizsgír
|atakat a zárt rendszerű ter.
mesztéssel, majd megá||apitották, hogy e temesztési mód
sikerrel igazitható az olasz körülményekhez.Az e|őadó pél'dákkal illusztrálta, hogy menynyivel járul hozzáa tápoldato
zísi stratégia helyes megvá|asztísa a tefmesztéssikerességéhez.A pisai kutatók számításai szerint UV-sterilizálás
helyett lassúhomoksz(trőt aI-

ka|rnazlra a betuházás akár
két és fél éven belül megté.
rülhet. A tápoldat folyamatos
ellenórzése elkerülhetetlen,
azonb an v izsgá|ataik szerint a
klór, a nitrát ésa foszfát esetében ez a laborméréseknéljó
val olcsóbb gyorstesztekkel is
kivitelezhetó' A termesztéssikerességétnövelheti az a szimulációs modellekre ésszoftverekre épiil|ő,az Euphoros
projekt keretében fejlesztett
dÖntéstámogató rendszer,
amely a vizminőség, a tápo|datrecept, aKima ésa transzspirációs adatok aIapján igen
jó becslést ad a tápoldat EC;.éreés ionkoncentráciőjára
nézlre.

TópoIdotszómító
progrom

A szintén a Pisai Egyetemról
érkező Luca Incrocci a saját.
maga á'|ta|készített,Excel alapú tápoldatkalkulátor pfogf a.
mot mutatta be, szentesi ön.
tózőv iz.adatokat ésmagyaror.
szági viszo nyo kr a adaptát|tp aradicsomos tápoldatreceptet
felhasznáIva. A szoftver adatbázisa tatta|mazza a fontosabb kultúrák alapreceptjeit,
és a szőba iöhetó mono műtr ágyák összetételét.Lz adat.
f A szakrnaí nap jó
alkalnut szolgtiltatott a hazai
bázisokat a fe|haszná|ók egyésa külfoldi szakemberek
szerűen bóvíthetik' illewe
kozotti eszmecserére módosíthatják. A program
(jobbra Alberto Pardossi
leginkább abban tér el a legtöbb hasonló segédeszközszemben Luca Incrocci)
től' hogy úgynevezett csapa.
dékképzódési tesztet is tartalmaz, amely figyelm ezteti a
fe|hasznáIőt' ha a nem meg.
felelően összeállított, vagy a
túl tömény törzsoldat miatt
csapadékképződés veszélye
á1l fenn' Amennyiben a felhasználló bevi szi a m(ltt ágy ák
ítát, a program kíszámitja az
egységnyi törzsoldat és tápoldat költségétis. A Szent István Egyetemen készült fordí.
tásnak köszönhetően a szaszoftver
badon letölthetó
m^gy^Ínyelven is |tozzífér.
hető.

Lollih

Róbert mutatta be az új üuegház uízgépészeti
blokkjlit

Az eIső hozoi
zóÉ rendszer
Magyarországon az Arpád Agrár Zrt. idén átadott (KSZ
2oLL/Lo.és25.) úi'kéthektáros növényházában szerelték
be először a tápoldat-fertőtle.
nító és .visszaforgató rendszeft' A környezewédelmi
Szempontból rendkívül előre.
mutató' Hollandiában már kö.
telező megoldás úttöróként
való bevezetésérea szentesi
szakemberek elsősorban amiatt vállalkoztak, mert több
mint húszszázalékos
műtrágyamegtakarítástremélnektőle'
Erról, ésa korszerű új be.
ruházás egyéb részleteiról
beszélt a rendezvényen a Fel.
sóréti KertészetiTelep vezetője, oltih Róbert. A12baiős,
5,5 méter vápamagasságú
házban fürtös paradicsomot
termesztenek, és az elsó ta.
pasztalatok igen kedvezóek'
Az épitkezésmiatt a tervezettnélkésóbb'január végén
indították a kultúrát,ám ennek ellenére akár a 45 killogfammos négyzetméterenkénti termésátlagotis elérhetónek tartiák' akövetkező á|-

LAkár 45 kilogrammos
term,éslitlag is lehet
lománnyal pedig már meg
kívánják haladni az 50 kilo.
gfammot. A februári átadás
ita már beállították a széndioxid-utánpótló rendszert,
és jelenleg folyik a tápoldat.
fertőt|enítő berendezés be.
üzemelése.Ez utóbbi segítségével tudnak maid ítáIlni a
recirkulációs rendszerű ter.
mesztésre.A teljes beruházás
eddig mintegy 700 millió fo.
rintba került, de a jövóben
még további elemek kerülhetnek megvalósításra, pé|dául a fordított ozmózisos
vizrisztitás. a fejfűtés és a
függesztettvápás termeszté.
si rendszer.
Dn ombódi A,tíla
(szent István Eg)'etem,Kcrtészetí
Teclrrroltigiai Intézet)

