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Megalakulása:

- 2002- ben 236 taggal- főként hajtató kertészekből,

- 2004. április 23-án végleges TÉSZ elismerést kapott.

Délalföldi Kertészek Szövetkezetének bemutatása 

2019. 12. 31. adatok szerint

Taglétszám- 539 fő, 440 fő termelő,

Terület 1580  (ha)
◦ Zárttér 130 
◦ Szántóföld 1450
Értékesített mennyiség 50. 565 (t)
◦ Hajtatott 22.047,
◦ Szántóföld 28. 518

Tagi értékesítés 10.628 (millió Ft)
◦ Hajtatott 9.354
◦ Szántóföld 1.274



A Szövetkezet minőségpolitikája

▪ Termelési integráció folyamatos fejlesztése → jó minőségű, megbízható árualap,

▪ Komplex termesztés technológiák kidolgozása,

▪ Hajtatásos termesztésnél a Global G.A.P. kötelező,

▪ Integrált- biológiai növényvédelem folyamatos fejlesztése, terjesztése,

▪ Hatékony szaktanácsadás.



A hajtatott növények integrált-biológiai 
növényvédelme a DélKerTÉSZ-nél

Növényfaj
(Teljes terület %-a)

2003 2009 2012 2017 2019

Paprika 23 30 68,34 88,18 90,35

Paradicsom 46 47 72,61 98,53 99,64



Paprikafélék részesedése a DélKerTÉSZ-nél 
(2019-es adatok alapján)

Növény faj, fajta 
típus

Mennyiség (t) Érték (millió Ft)

TV paprika 9 927 4 784

He paprika 1 557 1 156

Kápia paprika 941 476

Összesen: 12 425 6 416

Paprika aránya a 
hajtatott 
termékekben (%)

56,3 68,5



Tagok segítése a termelésben, 2019

Eszköz (millió Ft)

Bolti hitellel történő vásárlás (TÉSZ áruház) 123

Palánta értékesítés 200

Termelőknek folyósított előleg (korszerűsítés) 3,5

Biológiai növényvédelem anyagai 165

Talaj, drén, öntözővíz vizsgálat 8

Termelők részére kihelyezett eszközök 105,5

Összesen 605,0



Tanulmány készítése
Komplex integrált termesztés megvalósítása a Délalföldi Kertészek 
Szövetkezetének tagjainál a hajtatásos (zárttéri), valamint 
szabadföldi termesztésben

Korszerű, környezetkímélő termesztés technológia megvalósítása 
biológiai növényvédelmi eszközökkel és készítményekkel

Készítették: DélKerTÉSZ szaktanácsadói

Lektorálta: Kujániné Cser Olga, a Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara alelnöke.



A tanulmány tartalma és célja

Klímaváltozás hatásainak vizsgálata

Vevői, UNIÓ-s elvárások hatása (új KAP reform „zöldítési” programja)

Input anyag cégek fejlesztési törekvései

Eltérő technikai, technológia szint mellett is biztonságosan alkalmazható legyen.

→ Tapasztalatok, eredmények összegyűjtése, Szakirodalom összegzése

→ Az integrált termelést csak komplex formában lehet megvalósítani → a 
kémiai beavatkozások további csökkentése érdekében.



Legfontosabb szempontok a hajtatott paprikaféléknél a 
komplex integrált termesztés megvalósítása érdekében (I.)

▪ Vetésforgó→ talajvédelem,

▪ Csávázott, fémzárolt vetőmag használata, akkreditált palántanevelőtől származó szaporítóanyag,

▪Multi-rezisztens, toleráns hibrid fajták termesztése,

▪ Talaj fertőtlenítés, helyes talajművelő eszköz alkalmazása,

▪Megfelelő víz- és tápanyag mennyiség megállapítása,

▪ Öntözővíz, talaj, drénvíz vizsgálatok idejének szabályozása,

▪ Helyes klímaszabályozáshoz igazított öntözés, tápanyag-utánpótlás.



Legfontosabb szempontok a hajtatott paprikaféléknél a 
komplex integrált termesztés megvalósítása érdekében (II.)

Integrált- biológiai növényvédelmet segítő precíziós monitoring 
csapdák alkalmazása, folyamatos értékelése, (előrejelzés, védekezés),

▪ Szexferomon csapdák alkalmazása,

▪ Fogólapok alkalmazása,

▪ Klímaszabályozás a kártevők, kórokozók felszaporodása ellen,

▪ Hasznos szervezetek alkalmazása,

▪ Biostimulátorok, baktérium és gomba alapú biológiai készítmények 
használata,

▪ Ápolási munkák helyes és időben történő végzése.



▪ Termelő berendezés helyének kiválasztása (talajos vagy talaj nélküli termesztés),

▪ Talaj vízgazdálkodása, szerkezete,

▪ Talaj kémiai tulajdonságai (káros ionok mennyisége, pH , EC),

▪ Öntözővíz kémiai tulajdonságai,

▪ Talaj esetleges szennyezettsége (gyomok, kártevők, kórokozók, nehézfémek)

▪ Talajfertőtlenítés hatása a talaj élővilágára,

▪ Kémiai beavatkozás esetén – hatóanyag, dózis, kijuttatás módja, helye,

▪M. E. V. és É. V. I. figyelembe vétele a vevői igényeknek megfelelően.

Legfontosabb szempontok a hajtatott paprikaféléknél a 
komplex integrált termesztés megvalósítása érdekében (III.)



Legfontosabb intézkedések a komplex integrált 
hajtatott technológia megvalósítása érdekében

▪ A talajművelés idejének, mélységének, eszközének a helyes megválasztása,

▪ Helyes víz és tápanyag- utánpótlás a káros sók felhalmozódásának megakadályozására,

▪ Talajfertőtlenítés módja és ideje,

▪ Klímaszabályozás,

▪ Az adott termelési technológiához választott fajta, növényápolás,

▪ Növényváltáskor „kártevő mentesítés”,

▪ Higiéniai feltételek betartása.



Oltott növények és rezisztens, toleráns fajták 
alkalmazása paprikahajtatásban

▪ Javítja a termesztés biztonságát,

▪ Javul az áru minősége, fokozódik az élelmiszer 
biztonság,

▪ Az integrált biológiai növényvédelem alkalmazása 
jelentősen csökkenti a kémiai szerek kijuttatását,

▪ Folyamatos szakmai képzést igényel → új fajták 
(új kór- és kártevők rendszeres megjelenése→
évente újuló termesztés technológia.



Biostimulátorok, baktérium trágyák, talajjavítók, 
szerves trágyák használata

Segítik a komplex integrált termesztés megvalósítását

▪ Generatív hatást indukál- rövidebb ízköz, koraiság, ellenállóbb lomb → betegségek ellen 
később vagy ritkábban kell védekezni (pld. paprikalisztharmat),

▪ Intenzívebb fotoszintézis → erősebb, ellenállóbb levélzet (pld. atkafertőzés kevesebb),

▪ Védőréteget képez a növény felületén →másodlagos gombafertőzés csökken,

▪ Különböző kór-, kártevő gyérítő hatás → később jelenik meg pld. fonálféreg, molytetű, 
tripsz stb.,

▪ Az általános stressztűrő képesség nő → erőteljesebb gyökér és lomb növekedés (pld. 
lisztharmat).



Kémiai beavatkozás esetén fontos szempontok

Állandó törekvés a biológiai növényvédelem 
fenntartása → technikai, technológiai 
feltételek javításával!

Csak akkor alkalmazható kémiai szer, amikor a 
jelentős gazdasági kár csak annak bevetésével 
előzhető meg!



Kémiai beavatkozás esetén fontos szempontok

ÜLTETÉS ELŐTT

▪Növényváltás, ültetés előtti fertőtlenítés,

▪ Higiéniai követelmények betartása (teljes 
termelési ciklusban), környezet kártevő 
mentesítése,

▪ Palántanevelés növényvédelme,

▪ Kártevő mentesség beültetésig→ fogólapok, 
csapdák, esetleg kémiai beavatkozás.

ÜLTETÉS UTÁN

▪Kémiai beavatkozás idejének megválasztása
▪ Hasznos rovarok milyen fejlődési stádiumban 

vannak?

▪ É.V.I kérdése,

▪ Kijuttatás szakszerűen→ hatóanyag, dózis, 
kijuttatás módja, eszköze, „szintkezelések”,

▪ Döntés a kémiai beavatkozás utáni 
rátelepítés szükségességéről a  biológiai 
növényvédelem helyreállítására.



Összegzés

Cél a komplex integrált termesztés megvalósítása minden termelő tagnál!

Szükséges intézkedések:

▪ Termesztőberendezések korszerűsítése → biztonság növelése,

▪ Előrejelző rendszerek további fejlesztése, csapdák hatékonyabb alkalmazása, digitalizáció,

▪ A szükséges kémiai szerek kijuttatásának modernizációja,

▪ Talaj, talajszerkezet és tápanyag-utánpótlás további javítása,

▪ Talajélet javítása, segítése baktérium és gomba trágyákkal,

▪ Biostimulátorok kontrollált, szakszerű, a fenológiai fázisoknak megfelelő alkalmazása,

▪Multirezisztens, toleráns hibrid fajták termesztése,

▪ Hasznos szervezetek szaporodásának elősegítése a termesztőberendezésben és 
környezetében. 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


