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Azoknak a teljesen kezdő, vagy haladó kertészeknek, akik magaságyásos
gazdálkodásban gondolkodnak.
 
Akik igazoltan “tiszta eredetű”, egészséget védő magas vitamin és
tápanyagtartalommal rendelkező zöldségeket, fűszer- és gyógynövényeket
szeretnének a kertjükben, balkonjukon, vagy erkélyükön termeszteni maguk és szeretteik
számára.
 
Azoknak, akik nem rendelkeznek megfelelő minőségű termőtalajjal vagy elegendő
hellyel a növénytermesztéshez.
 
Akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt nem képesek a nagyobb erőbefektetésre.
 
Illetve azoknak, akiknek a kezdeti időkben szükségük lehet folyamatos és
önzetlen szakmai támogatásra, háttér segítségre, növények termesztésével és
védelmével kapcsolatos tippekre, energiát, időt és öntözővizet spóroló kreatív
megoldásokra.

... ha a célod az egészségmegőrzés, és megbízható, azaz saját forrásból 
 származó, vegyszermentes élelmiszereket szeretnél fogyasztani.
... ha csak kevés hely áll rendelkezésedre, de többfajta zöldséget
termesztenél.
... ha rossz minőségű, kötött vagy agyagos talajjal rendelkezel.
... ha gondot okoz számodra a hajolgatás, vagy a nagyobb fizikai
igénybevételű kerti munka.

Érdemes magaságyásban a gazdálkodnod...

Kinek szól az
e-bookunk?

1



A szabadföldi műveléshez hasonlóan szinte bármit ültethetünk az emelt
ágyásba, a legjellemzőbb felhasználási területe azonban a zöldségtermesztés. 

Tudj meg mindent a
magaságyásról!

Amennyiben már jártál kertészeti áruházban, minden bizonnyal szembe jött
veled az emelt-, illetve előregyártott magaságyás. Egyszerű fa, esetleg
műanyag keretekről van szó, laza földdel, komposzttal és trágyával feltöltve.

Valójában egy talajszint
felett elhelyezkedő kertről
van szó, amelyet
sokféleképpen megépíthetünk.
A kerete leggyakrabban fából
készül, de építhetjük téglából,
térkőkockából, vesszőfonatból
vagy akár fémből, sőt betonból
is. Ha azonban nincs kedvünk
építkezni, számos előre gyártott
magaságyást találunk kertészeti
üzletekben, vagy pl. a Kreatív
Farmer webshopjában. :)

Az emelt ágyás magasságában, szélességében, hosszában, alakjában teljesen egyedi
lehet. A képzeletünknek csak a rendelkezésre álló hely szabhat határt. A leggyakoribb a
négyzet és a téglalap alakú, de építhető akár L, vagy U alakban is.

Mi az a magaságyás?

Mit nevezünk
magaságyásnak?
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https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/


Földtípustól függetlenül bármilyen talajon, térkövön belefoghatunk a
növénytermesztésbe
Elfelejthetjük az ásózást
Minimalizálhatjuk a gyomlálást
Nincs hajolgatás, nincs derékfájdalom
A növények védve vannak
Kis hely, nagy hozam
Mutatóssá varázsolja a kertet
Hatékonyabb védelem a kártevők ellen
Kiváló táptalajt biztosít 

Előnyök, a magaságyásos gazdálkodásban:
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Szikes, agyagos, netán köves, kavicsos talajjal
rendelkezik a hátsó kertünk? Magas
talajvízzel “áldott” meg bennünket a sors?
Nem mindenkinek adatik meg a könnyen
művelhető föld áldása.
A magaságyás talán legnagyobb előnye, hogy
földtípustól és minőségtől függetlenül
akárhol belekezdhetünk a kertészkedésbe és
gyakorlatilag az ásót is elfelejthetjük.

1. Nem számít, hogy milyen
földünk van

Magaságyás előnyei
A hagyományos, szabadföldi zöldségtermesztéssel szemben az utóbbi
években egyre nagyobb teret nyer magának a magaságyás, amely nem csak
úri huncutság, hanem valóban egy kézzelfogható előnyöket nyújtó
alternatíva. Nézzük is meg, hogy miért ajánlott az akár előregyártott
magaságyás – kezdő és haladó kertésznek egyaránt! 

https://gardenerspath.com/gear/enclosures/the-benefits-of-raised-bed-gardening/


Legyünk őszinték: a gyomlálás bár hálás, ám borzasztóan unalmas és
sokszor kemény munka. Amennyiben a magaságyás mellett döntünk, szinte
alig kell a gazolással foglalkoznunk, hiszen az esetlegesen kikelő gyomokat
pillanatok alatt, könnyen kihúzhatjuk a puha földből.

2. Minimalizáljuk a gyomlálást!
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A fizikai aktivitást nem, vagy alig végző, illetve szépkorú kertészek igen
jelentős résznél alakul ki viszonylag hamar derék, hát, térd vagy éppen
vállfájás a folyamatos hajolgatás, guggolás következtében.
A magasított ágyás azonban kényelmesen művelhető, nem kell mellette
guggolni, hajolgatni, térdelni, így a kertészkedés örömét mindenki élvezheti.
Akár testi fogyatékkal élőknek is alternatívát nyújt.

3. Nincs hajolgatás, nincs derékfájdalom

Ha már láttál magából kikelt
nagyszülőt, miután az unoka
összejárkálta a kertet, vagy ha
találkoztál már olyannal, hogy a
család kutyusa szétfötörte az egész
kertet, akkor értékelni fogod a
magaságyás ezen előnyét.

Az emelt ágyásos kertekben mivel jó
esetben sem mi, sem a gyermekek
nem járkálnak, ezért a növények is
épségben maradnak.

4. A növények védve vannak

A laza, jó szerkezetű és minőségű talajnak köszönhetően garantáltan több
és szebb zöldséget fogunk termelni. Ráadásul kisebb helyen, hiszen a
hagyományos kerttel ellentétben a termőföld teljes egészét kihasználjuk.
Ne feledjük, a rétegek fokozatos bomlása miatt, a magaságyás hamarabb
melegszik, így korábban lesz termésünk. A bomlás érdekében  célszerű
korábban feltöltenünk az ágyásunkat, hogy a hőtermelés időben
beinduljon. 

5. Kis hely, nagy hozam

https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/
https://extension.uga.edu/publications/detail.html?number=C1027-3


Tiszta udvar, rendes ház! Már egy szép fakeret is igen kellemes látványt nyújt, erre pedig
még rátesz egy lapáttal a már említett könnyű művelhetőség és a kevesebb gyom, így
kevesebb munkával lesz szépen rendben tartott kertünk, amit minden szomszédunk
megirigyel majd. 

6. A magaságyás mutatóssá varázsolja a kertünket
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A magaságyásunkat a szerkezetének
köszönhetően egyszerűen kártevő-
biztossá varázsolhatjuk. Ha a
magaságyásunk megépítésének
védőhálóval állunk neki, akkor
megvédhetjük palántáinkat az olyan
talajban garázdálkodó kártevőktől, mint
például a lótetű.

A fakeret a meztelencsigák mozgását is
nagymértékben lassítja, így még a
károkozás előtt, időben léphetünk. A
meztelencsiga kártétel megelőzésére
használjunk például fedeles csigacsapdát,
amelyet sörrel vagy tejsavóval tehetünk
csábítóvá "hivatlan vendégeink" számára.

7. Magaságyással a kártevők ellen

Ásás, tápanyagbeforgatás, kapálás, öntözés, gazolás, aztán még több
gazolás. Na ez a procedúra nem jellemző az emelt ágyásra, hiszen se
kapálni, se ásni, és szinte gazolnunk sem kell, így kiváló alternatíva a teljesen
kezdő kertészek számára is.

Minden, amire szükségünk lesz, az egy fakeret, jó minőségű termőföld, egy
kis komposzt, vetőmagok, palánták és az odaadásunk ahhoz, hogy finom és
egészséges zöldségeket termesszünk otthon. 

8. A magaságyás a kezdő kertész legjobb barátja



Nem véletlenül töltjük fel különböző rétegekben különböző anyagokkal a
magaságyásunkat. Minden rétegnek megvan a maga funkciója, amelynek a folyománya,
hogy évekig megfelelő táptalajt biztosítanak növényeinknek. 
A legalsó réteg, a nagyobb gallyak, ágak fő feladata, hogy lassú bomlásuk során hőt és
széndioxidot bocsássanak ki, illetve tárolják a nedvességet. 

A felette lévő rétegek, már félig bomlott, vagy friss, de könnyen és gyorsan bomló
anyagokból állnak, ez szinte azonnal tápanyaghoz, főként nitrogénhez juttatja a
növényeket. A szerves trágya is tápanyaggal gazdagítja a talajt, illetve a felső,
aprószemcsés, porhanyós réteg pedig puha, laza talajt, könnyű ültetést és betakarítást
tesz lehetővé.

9. A rétegezés pozitív hatásai
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Mielőtt belekezdesz a
növénytermesztésbe

Feladat: Mielőtt bármilyen tervezésbe belevágsz, kezdd el azzal, hogy
leülsz, magad elé veszel egy papírt és egy ceruzát, és végiggondolod az
alábbiakat. Mérd fel a kiskerted vagy balkonod adottságait!

Milyen és mekkora terület áll rendelkezésedre a
növénytermesztéshez?

Ha a szerencsésebbek közé tartozol, van egy kerted vagy rendelkezel némi földterülettel.
Képzeld magad elé, ha kell, menj és nézd meg alaposan, milyen ez a kert. Kicsi, nagy?
Hosszúkás, négyzet alakú? Körbe van kerítve? Le van burkolva?
Készíts erről egy méretarányos rajzot, jelöld be rajta a hasznosítani kívánt részeket,
egyértelműsítsd a terepi adottságokat, mint pl. a kerítések vonala, a szilárd
talajburkolatok, a megtartani kívánt fák, bokrok, egyéb tereptárgyak.



 
Ha nincs kerted, udvarod, de rendelkezel erkéllyel, balkonnal, vagy esetleg egy
lapostetővel, tetőkerttel. Mekkora ez az erkély? Nagy balkon vagy tetőkert, esetleg
lapostető? Kis lakótelepi erkély? Francia erkély? Szomszédokkal közös veranda? Mekkora
a teherbírása?
Készítsd el ennek a területnek a méretarányos és égtájak szerinti tájolással ellátott
alaprajzát.
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Ha felmérted a terepet, jöhet a következő feladat, a
fényviszonyok megállapítása!

 
Ehhez kicsit elő kell venned az emlékezőképességed. Cél, a tavaszi, nyári,
őszi és téli napállás, azaz az adott területekre eső napfény és árnyék
időtartamának viszonylag pontos meghatározása. Az sem baj, ha nem vagy
profi csillagász, amennyiben tanácstalan vagy, használj letölthető telefonos
applikációt.

Miért fontos ez? A fényviszonyok
miatt. A növényeknek ugyanis fény kell,
de nem mindegy, hogy mikor és mennyi.
Árnyékban és sötétben egyik zöldség
sem fog jól fejlődni. És a legtöbb
zöldségnövény a napi 12-14 órányi tűző
napot sem bírja. Ha olyan a kiszemelt
területed, ahol naponta 6-8 óra
közvetlen fény van, ott már a
fényigényesebb növények is jól érzik
magukat, mint például a paprika.

Ezért gondold végig - akár segítségül
hívva a megfelelő appot -, hogy kerted,
balkonod, lakásod melyik évszakban
mennyi fényt kap, melyik napszakban süt
inkább oda a nap, vannak-e fák,
épületek, melyek árnyékot vetnek. 

A fény pótolható, ezért akkor se keseredj el, ha egy északi fekvésű
lakásban élsz. Egy jó tervvel alkalmassá teheted a helyet beltéri
zöldségtermesztésre is.



Feladat: vedd elő a papírt és ceruzát, rajzold le a területedet és jelöld
benne azokat a területeket, ahol teljes napfény vagy teljes árnyék van. A
többi részen pedig írd be, hogy nagyjából hány órán át süt oda a nap.
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Kert/udvar Erkély/balkon

Ha felmérted a terepet, jöhet a következő feladat, a fényviszonyok
megállapítása!

Kiskedvenced is érdeklődik a kertészkedés
iránt? Kutyák ellen kitűnő ötlet a
magaságyás, vagy egyszerűen csak
körbekeríted a zöldségkerted, így még a
nagyobb testű vagy ugrabugri fajták sem
fogják felásni vagy letaposni. A cicákat pedig
erős illatú növényekkel tarthatod távol:
szagoltass vele meg néhány fűszernövényt,
amelyik nem tetszik neki, azt ültesd a
védendő helyre. 



Fogalmazd meg 
a saját igényeidet!

Vedd elő ismét a papírt és a ceruzát. Kezdj el
listát írni. Írj le minden zöldséget, amit szeretsz.
Amit szívesen eszel. Amiből klassz ételeket főzöl.
Ne hagyj ki semmit! Ne gondolkozz most azon,
hogy ezt vajon tudnád-e termeszteni, van-e rá
helyed. Most csak az számít, hogy lásd őket
egymás alatt felsorolva.

Ha elkészültél a listával, jöhet a következő feladat.
Tedd sorrendbe őket aszerint, hogy melyiket
milyen gyakran fogyasztod.

Egyik legfontosabb szempont,
hogy olyan zöldségeket
termessz, amelyekre valóban
szükséged van. Sokszor nagy
örömöt okoz, ha meglátsz
például egy színes hónapos retek
magkeveréket az áruház polcán,
és egy hónap múlva nagy
boldogsággal szeded ki a földből
a kifejlődött növényt, azzal, hogy
“lám, sikerült színes retket
termesztenem”. 

Aztán amikor két hét múlva
kinyitod a hűtőszekrényt, ott
kókadozik a felpuhult,
színevesztett gyökér anélkül,
hogy megkóstoltad volna, mert
igazából nem is szereted a retket.
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Ezeket szeretem
paradicsom
tépősaláta
fodros kel
csípős paprika
chilli
rukkola
sárgarépa
petrezselyem
koriander
sütőtök
padlizsán
cukkini
karalábé
spenót
kápia paprika

 paradicsom
 chilli
 rukkola
 padlizsán
 tépősaláta
 koriander
 vöröshagyma
 sárgarépa
 spenót
 cukkini
 burgonya
 újhagyma
 sütőtök
 fodros kel
 csípős paprika
 kápia paprika
 cukorborsó
 fokhagyma
 petrezselyem
 karalábé

     Ebben a sorrendben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

cukorborsó
fokhagyma

vöröshagyma
burgonya
újhagyma

Priorizálj: melyik zöldség az, amelyikből a leggyakrabban és legtöbbet eszel? Melyik az,
amelyiket csak néhanapján kívánsz meg? Vajon miért is fontos ez a lista? Mert ez alapján
fogod eldönteni, hogy milyen növényeket termessz.

Ebből a listából fogod tudni kiválasztani, melyek azok, amelyekre alkalmas a területed, és
a mennyiségüket is ez alapján tudod majd kiszámolni.

10



Ne hagyj ki semmit! Legyenek benne a friss
fogyasztásra használt zöldségek (pl. paradicsom,
paprika, saláta, retek), a leveszöldségek (pl.
sárgarépa, gyökér, zeller), főzeléknek valók (pl.
zöldborsó, zöldbab, tök), grill és sült zöldségek (pl.
burgonya, padlizsán) és minden univerzális zöldség,
mint a tv paprika, vöröshagyma, fokhagyma,
petrezselyem. 

Remekül haladsz, mert már van egy alaprajzod a
termesztésre szánt területeidről, berajzoltad rá a
napos és árnyékos területeket és akár a kutyád
játszóterét is. Készítettél egy listát is kedvenc
zöldségféléidről, amelyeket sorrendbe is raktál. Most
már csak azt kell átgondolnod, hogy mi mindenre lesz
még szükséged ahhoz, hogy  a listádon szereplő
növényeket a rajzon szereplő területen meg tudd
termeszteni.
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Hova helyezzük el
a magaságyást?

Ha a természetes anyagok híve vagy, a fa ágyást kend le belülről
jó alaposan lenolajjal. Ha egy kicsit biztosabb védelmet szeretnél, akkor
jó megoldás lehet az, ha körbefóliázod belülről a kis “ládikádat”, de csak a
keretet, hiszen a magaságyás alján távozik a földbe a víztöbblet. 

Ennek a rögzítésére szögbelövőt, vagy hagyományos kisebb szegecseket
is használhatsz.

Minél naposabb,
lehetőleg olyan helyre,
ahol minimum 6 óra
napsütést kapnak az
elültetett magok, palánták.
Először egyengesd el a
talajt, hogy minél
vízszintesebb legyen. 

A közelben legyen
vízforrás, vagy telepítsd
közel a házhoz, hogy minél
többször rá tudj nézni. 

Úgy helyezd el, hogy
könnyedén körbe tudd
járni, öntözni növényeidet.
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A magaságyás belső védelme



Tavasszal vagy ősszel a legideálisabb. Ősszel azért, mert a tél folyamán
a tartalma leülepszik, tavasszal elég egy kis friss földdel feltölteni. 

Hügelkultúrás (magyarul „halom kultúra” vagy „domb kultúra”) magaságyást
érdemes ősszel telepíteni, ha tavasszal már gazdálkodni szeretnénk. 

Mikor telepítsük a magaságyát?

Idő kell, hogy a rétegzés hatására beinduljon a
komposztálódási, bomlási folyamat az alsóbb rétegekben. A
komposztálódás során hő keletkezik. Ha már ősszel telepítjük a
magaságyást, tavaszra termelhet annyi hőt, hogy könnyebben
átvészeljék a növények a tavaszi fagyokat, előbb fordulnak termőre
vagy akár korábban is veteményezhetünk.

Ősszel és télen a legalsó réteg nagy mennyiségű vizet tud eltárolni,
a farönkök, ágak megszívják magukat, így tavaszra egy száraz, hideg tél után
is lesz elegendő tartalék nedvesség az alsóbb rétegekben.
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A termőföld a betöltést követően ülepszik, tömörödik, így néhány
hónap után pótolni kell. Ezt a legkönnyebben úgy tehetjük, hogy ősszel
telepítjük az ágyás, tavaszra pótoljuk a felső réteget és utána
veteményezhetünk. Ha az ágyást tavasszal telepítjük, a föld a szezon
közepére ülepszik lejjebb, de ekkor már a növények miatt nehéz feltölteni.

Ha tél végén lefedjük az ágyást fóliával vagy más
módszerrel, akár nagyon korán termeszthetünk benne salátát,
borsót, kihasználhatjuk a hideg időszakokat is.

Ennek fő okai:



Ha már korábban meggyűlt a bajod pl. vakonddal vagy más rágcsálókkal,
akkor az első rétegként kezdj vakondhálóval.

Magaságyás Rétegei
részletesen

0. réteg: Vakondháló (opcionális)
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1. réteg: Vastagabb ágak, gallyak

Az ágyás első rétegébe mehetnek a vastagabb ágak, gallyak pl. egy
megnyesett bokor, de mehet bele akár szőlővenyige, kukoricaszár is. Ennek
lényege, hogy a legalsó rétegbe a legnehezebben bomló anyagok
kerüljenek, amelyek nagymértékben tartalmaznak cellulózt. 
A réteg vastagsága: kb. 20 cm.

Kreatív Farmer Tipp: Ehhez akár érdemes egész évben gyűjteni a fák
ritkításából származó gallyakat, vesszőket. Ezeket aprítsuk fel 5-10
cm-es darabokra.

        2. réteg: Lekaszált fűnyesedék, szalma, friss
kerti hulladék

A következő réteg lehet egy félkész komposzt tele lekaszált fűvel, kerti
hulladékkal, de mehet ezek közé akár bab, borsó, burgonya, napraforgó,
kukorica szára, nádtörmelék, évelő virágok levágott szára, szalma stb. Itt a
cél, hogy gyorsabban bomló anyagokat válasszunk, amelyek korhadás
közben majd felmelegednek, és hőt juttatnak a felette levő talajrétegbe.
Ennél a rétegnél is ideális a 20 cm-es réteg kialakítása.



Ez a réteg könnyebben korhadó, részben már lebomlott szerves anyagokból
tevődik össze.
Ha tehetjük, akkor valamilyen parlagterületen szedjünk fel gyeptéglákat. Éles
ásóval tégla nagyságú darabokat vágjunk a természetes gyepből, ásóval
emeljük ki. Ezt a réteget, kiegészíthetjük egy 15 cm vastagságú réteggel,
amelyet lekaszált fűből, lehullott lombból, fenyőfák tűleveléből keverünk
össze. Minél többféle anyagból van, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a
magaságyban minden termesztett növény megtalálja az optimális
növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges valamennyi tápanyagot benne!

A réteg vastagsága: kb. 25-30 cm. Akkor se essünk kétségbe, ha ilyet nem
találunk, enélkül is lehetnek mosolygósan érett lédús zöldségeink.
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3. réteg: Gyeptégla (opcionális)

Kreatív Farmer Tipp: Ezt a réteget alaposan meg kell taposni, ha
nagyon száraznak ítélnétek, akkor öntözzük meg!

4. réteg: Érett komposzt és állati trágya

Ez a réteg könnyebben korhadó, részben már lebomlott szerves anyagokból
tevődik össze. A következő rétegbe mehet a már érett komposzt, amit 10%-
os arányban össze lehet keverni állati trágyával. 

A komposztot a kertben keletkezett szerves hulladékokból állítjuk elő. 

Erre a célra a kert egyik félreeső sarkában jelöljünk ki helyet, ahol a
hulladékokat csinos kazalba halmozzuk össze.
A réteg vastagsága: kb. 20 cm.
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Ha saját magad komposztálsz, rengeteg előnyre teszel szert. Lesz saját
komposztod, amivel javíthatod a földed minőségét, tápanyagot biztosíthatsz
a növényeid számára, a talajéletet serkented, visszaállíthatod és
fenntarthatod a kerted talajának egyensúlyát, csökkentheted a konyhai
hulladékod mennyiségét
 

A komposzt kincs

A komposzt nem más, mint a kertben és a konyhádban keletkező szerves
“hulladékok”, melléktermékek anyagainak újrahasznosítható elegye.
Komposztálással tiszta vegyszermentes, magas szervesanyag-tartalmú, földszerű
talajt állíthatunk elő.

Ha kerted van, keress egy
árnyékosabb területet (vagy
később is árnyékolhatod
növényekkel). A komposztáló
rekesz ideális mérete 1x1 méter.
Ennél kisebb helyen nem elég
hatékony az érés, nagyobb helyen
pedig túlságosan lassú lesz a
lebomlás. 

Érdemes rögtön két rekeszt
tervezned, ha elfér, mivel ha az
egyik megtelt, a másikat meg lehet
kezdeni, és mire betelik a második,
az elsőben már meg 
is érik a komposztod (ez egy éves
folyamat).
 

 

Sokféleképp építhetsz komposztáló rekeszt, de akár vásárolhatod is. A
lényeg, hogy szellőzni tudjon és könnyedén tudd kezelni benne a kerti
hulladékot (időnként villával meg kell majd forgatnod, illetve figyelned kell,
ha túl száraz, locsolni is érdemes).is érik a komposztod (ez egy éves
folyamat).
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A komposztálónak árnyékos helyen érdemes állnia, ahol nem szárítja
ki túlságosan a nap, védett, sajátos kis klíma alakulhat ki körülötte. Segíthet
az árnyékolásban, ha a közelébe növényeket ültetsz, akár egy bodzafát,
cipruskát, vagy valamilyen nagy levelű tököt. 
 
Vannak úgynevezett zárt rendszerű komposztálók, amelyek más elven
működnek, érdemes ezeknek alaposan utána olvasni. Ha ugyanis nincs
kerted, csak egy erkélyed, vagy még annyi sem, talán egy bokashi vödör
fogja tudni megoldani a komposztálást. Ez szagtalan, így lakásban is
tarthatod. Egyik előnye többek között, hogy folyamatosan lecsapolható,
folyékony, minden növénynek roppant hasznos tápoldatot nyerünk belőle.
Egyetlen hátránya, hogy a folyamat során nem kapsz azonnal teljesen érett
komposztot, azt még tovább kell földdel keverve komposztálnod. Ezt viszont
megteheted akár otthon is, egy nagyobb dézsában az erkélyen.
 

 
A komposztot általában ősszel vagy tavasszal szoktuk felhasználni, ekkor a már
letermett ágyásokra szórjuk ki és forgatjuk bele a talajba. "A komposztot mulcsként is
felhasználhatjuk az egész szezon során, így folyamatosan tápanyaggal látja el a talajt. 

Kezdj el komposztálni, és őszre meglátod majd, hogy mennyi komposztálandó anyag
gyűlik össze háztartásodban. Ez alapján tudod majd bővíteni a komposztálódat, ha
szükséges. 

https://youtu.be/OnH5przNxO0/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://youtu.be/OnH5przNxO0/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://youtu.be/OnH5przNxO0/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


5. réteg: Termőföld vagy palántaföld

A magaságyás tetejére vegyszer- és műtrágya mentes virágföld vagy
bármilyen egyéb mulcs kerülhet. A rengetegféle virágföld közül,
tulajdonképpen semelyikkel nem nyúlunk mellé, de talán elsőre érdemes az
általános virágföldet választani a tőzeg tartalma miatt. 

A magaságyás “takarója” akkor megfelelő, ha tartós, apró morzsákból áll,
ennek következtében a vizet jól tárolja, de viszonylag könnyen átereszti a
fölösleges vízmennyiséget. A földigiliszta is szívesen fogadott vendég a
magaságyásban, hiszen a talaj termékenységét javítja. Kevésbé örülhetünk
viszont a magaságy felső talajrétegében található káros rovaroknak
(drótféregnek, lótetűnek, cserebogárpajornak stb.), mert ezek vagy a
növények gyökereit rágják el, vagy a föld feletti részeiket károsítják. Ellenük
csapdákkal védekezünk.

Kreatív Farmer Tipp: Ha csúcsszuper a kerti talajod, akkor lazíts fel
belőle egy jókora réteget, keverd össze komposzttal (és akár egyéb
talajjavító anyagokkal, mint a humusz, tőzeg, perlit, alginit, zeolit
stb.). Lehet ez is a magaságyásod legfelső rétege. 

Magaságyás rétegei:
(vakondháló)
vastagab ágak, gallyak 
fűnyesedék, szalma, kerti hulladék
gyeptégla
érett komposzt, állati trágya 
termőföld, palántaföld

01
02
03
04
05

0
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https://kreativfarmer.hu/blog/mulcs/


Ne ijedj meg, mutatjuk a lépéseket:

1. kezdj egy kb. 8 cm-es kavicsréteggel
2. ezt fedd le geotextillel

Ezek után a lépések ugyanazok, mint ahogy azt már korábban
írtuk:
3.     vastagabb ágak és gallyak (de mérd fel előtte a balkon             
 teherbírását!)
4.     lekaszált fűnyesedék, szalma, friss kerti hulladék
5.     gyeptégla (ha módodban áll)
6.     érett komposzt és állati trágya
7.     termőföld vagy palántaföld

Csak betonra vagy járólapra tudsz magaságyást
telepíteni? Nem probléma!
Beton, járólap talapzat: A magaságyás rétegelése attól függ, milyen talajra
helyezed a keretét. Ha betonra, – milyen zseniális, hogy akár egy erkélyre is
teheted – akkor egy kicsit más eljárásra lesz szükség. 

Kreatív Farmer Tipp: ne tévesszük össze a cserebogár és a rózsabogár pajorját! A
rózsabogár főként a komposztban él, mert csak korhadó növényi maradványokkal
táplálkozik, a friss növényt nem rágja meg. Így ha találunk, nyugodtan áttelepíthetjük a kert
más területére. A cserebogár pajor azonban képes a magaságyás teljes növényzetét
gyökérrágással megsemmisíteni.
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CserebogárRózsabogár

https://kreativfarmer.hu/termek/palantafold/


Kreatív Farmer Tipp: A földet tápláld folyamatosan komposzttal,
szerves trágyával, zöldtrágyával, amellyel egy értékes, tápanyagban
gazdag talajt fogsz kapni. Ne feledd, főként a talajon múlik az, milyen
minőségűek lesznek a zöldségeid!
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Miért fontos a bomlás?

A fokozatosan lebomló szerves anyagokból szén-dioxid szabadul fel, ami
elősegíti a növények asszimilációs tevékenységét. A bomlás során
keletkezett hő pedig átmelegíti a gyökerek által átszőtt talajréteget, és
meggyorsítja a magok csírázását, valamint a gyökerek és a föld feletti részek
fejlődését.

A talaj süllyedése – mit tehetünk?

Minden magaságyás tekintetében,
számolnunk kell azzal, hogy a
magaságyás talajtömege a bomlási
folyamatok következtében tömörödik
és emiatt megsüllyed. Ez természetes
jelenség, főleg az első és a második
réteg korhadása következtében
jellemző. Ezért nagyon fontos, hogy
ezt a két réteget a berakás után
alaposan tömörítsük, az ötödik, felső
réteget pedig egészen a keret
pereméig töltsük fel. Ha ősszel
készítjük a magaságyat, akkor a földet
egy kissé púposan rakjuk bele, és
tavasszal, a felső talajréteg
elmunkálásakor, illetve a vetés és a
palántázás megkezdése előtt pótoljuk
a megsüllyedt talajt.

A talajszint süllyedése tavasztól őszig 25-30 cm is lehet.



A rétegezés befejeztével, magaságyásod alkalmas a magvak, palánták
befogadására. A virágföldet egyengesd el az ágy tetején, hogy rendezett
legyen a beültetéskor.

Mikor és mit ültessünk
magaságyásba?

A tervezést nem árt időben, akár kora télen
elkezdenünk, hiszen így elegendő időnk marad arra, hogy

beszerezzük a szükséges eszközöket, a legkülönfélébb
vetőmagokat, főleg, ha esetleg olyan növénykülönlegességet

szeretnénk, amit  csak nehezen lehet beszerezni. Kora
tavasszal, az első melegebb napsugarak megjelenése idején

el lehet kezdeni a teendőket. A munka a magaságyban
addig tart, amíg az őszi fagyok ezt meg nem akadályozzák.

21

 
Azt tudnod kell, hogy a szerves anyag bomlásával járó folyamat közben hő
képződik. Ha beindul az égés, akkor az egész magaságyás magasabb
hőmérsékletű lesz, mint a környezet, ami nyáron nem sokat számít, de
tavasszal és ősszel ez jelentős kérdés lehet. Hiszen,akár 1-1 hónappal is
meghosszabbítja a termesztésre alkalmas szezont. Március helyett akár már
februárban is lehet bele vetni és októberben még teremhet a paradicsom.

Mikor kezdjük a munkát?
 

https://kreativfarmer.hu/termek/magasagyas-1208060-cm/
https://kreativfarmer.hu/termek/magasagyas-1208060-cm/
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/vetomagok/
https://kreativfarmer.hu/blog/mikor-es-mit-ultessunk-a-magasagyasba/
https://kreativfarmer.hu/blog/mikor-es-mit-ultessunk-a-magasagyasba/


Kreatív Farmer Tipp: Érdemes lehet magbörzéken is részt vennünk,
ahol a vetőmaggal együtt tapasztalatok, növénygondozási praktikák
is gazdát cserélnek.
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Milyen növényeket érdemes
választanunk? 

Nem muszáj feltétlenül
szakboltban vetőmagot
vásárolnunk, hiszen
otthon is könnyen
nyerhetünk magot a
megvásárolt zöldségből és
gyümölcsből. Néhány nap
szárítás után pl.
szamócából,
paradicsomból vagy
kígyóuborkából származó
magokat, pedig már el is
ültethetjük. Csak olyan
magokat érdemes saját
termésről fogni, ami nem
hibrid, mert a hibrid
magokból kifejlődő
növények nem
hasonlítanak az előző
generációra.

Magaságyásos gazdálkodás során lehetőségeinket elsősorban a minél
előnyösebb, hatékonyabb helykihasználás határozza meg. Ehető
növényeink, kedvelt virágaink nagy része nevelhető magaságyásban, de a
szezonalitást és a növénytársulásokat mindenképp szem előtt kell
tartanunk.

https://kreativfarmer.hu/termek/magasagyas-1208060-cm/


Tehát ágyásunkba válasszunk:

Kisebb méretű zöldségeket, gyümölcsöket
Fűszer- és gyógynövényeket
Virágokat
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Fogyasztásra szánt növényekből érdemes ellenálló fajtákat választanunk. Ha
rövid tenyészidejűt választunk, elő- és utóveteményt is tervezhetünk. 

Zöldségek közül bátran ajánljuk a: babot, céklát, cukkinit,
csemegeuborkát, csicseriborsót, hagymaféléket, karalábét, kínai kelt,
labodát, lestyánt, paprikaféléket,  paradicsomféléket, retket, 
 salátaféléket, spenótot, újhagymát, zellert stb., nagyobb
magaságyásba pedig a borsót is.
Gyümölcsfélékből bátran próbálkozz: perui földicseresznyével,
szamócával stb.
Ha gyógy- és fűszernövényekben is gondolkozol, kiváló választás
kezdőként is például a: bazsalikom, menta, citromfű, majoranna,
oregánó, levendula, petrezselyem, körömvirág, zsálya stb.

Kreatív Farmer Tipp:

A helyet is jobban kihasználhatjuk
kevésbé bokrosodó, korlátozott
növekedési habitusú zöldségekkel. A
folyamatos betakarítás érdekében pedig
termeszthetünk folyamatosan
szedhetőeket, olyan zöldségeket, melyek
szakaszosan vethetők, illetve egy
zöldségféléből korai és kései fajtát is
vegyesen. Így biztosíthatjuk magunk és
családunk számára a szinte egész éves
ellátást.

Annak sincs akadálya, hogy virágokat, kúszónövényeket gondozzunk ágyásunkban. Kiváló
választás lehet a: kövirózsa, csarab, citromos muskátli stb.

https://kreativfarmer.hu/termek/etkezesi-szarazbab-rocco/
https://kreativfarmer.hu/?s=c%C3%A9kla&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/termek/cukkini-black-beauty/
https://kreativfarmer.hu/?s=uborka&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=hagyma&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=karal%C3%A1b%C3%A9&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=paprika&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=paradicsom&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=paradicsom&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=retek&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=sal%C3%A1ta&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=sal%C3%A1ta&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=spen%C3%B3t&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/?s=bors%C3%B3&post_type=product&dgwt_wcas=1
https://kreativfarmer.hu/termek/petrezselyem-metelo-mohafodrozatu/
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Ha soros művelést választottunk, a sorok között 25-50cm-es
távolságot hagyjunk. Vannak olyan növények, amelyek nem fejlesztenek
túl nagy lombot, így ők kerülhetnek 25 cm-re, mint például a
gyökérzöldségek, karalábé, zeller, saláta, spenót, hagymafélék. 

A nagyobb, terjedelmesebb zöldségekhez azonban 40-50cm távolság, vagy
akár több is szükséges. A paprika, paradicsom, káposztafélék esetén kell
ekkora sor- és tőtávolságot hagynunk. A tökfélék ennél nagyobb távolságra
kerüljenek egymástól, 1 m2-re egy tővel számoljunk (nagyobb magaságyás
esetén).

A védőnövények azok, amelyek valamilyen pozitív hatást fejtenek ki a zöldségeinkre, így
védik és segítik őket a fejlődésben. Nézzük, melyik védőnövénynek mi a szerepe a
zöldségeskertben! 

Az egymás melletti sorokban
termesztett növények sorai
közötti távolság a sortávolság. A
soron belül egymás mellett
elhelyezkedő növények közötti
távolság a tőtávolság.

Védőnövények  

Sor és tőtávolság
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https://youtu.be/mVqHDbblQYI/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://youtu.be/mVqHDbblQYI/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://youtu.be/mVqHDbblQYI/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


A magaságyás előnyei közé tartozik, hogy
tavasszal nincs szükség a talaj felásására,
gyomlálására, előkészítésére. Ha újonnan
telepített magaságyásunk van, akkor megfelelő
minőségű földdel feltöltve nincs szükség
talajjavításra, ha pedig már előző évben,
esetleg korábban telepítettük, akkor csak fel
kell töltenünk az ágyást annyi földdel, amennyit
süllyedt tavaly óta. Így a vetést hamar
megkezdhetjük akár közvetlenül a fagyok
elmúltával. 

Az alábbi listában néhány igen csak népszerű
zöldséget szedtünk össze, annak ajánlott
ültetési rendjével.

Mikor ültessük?
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Az első évben kikísérletezhetjük a mennyiségeket. Fehérjetartalmuk magas, nyersen
turmixokba, vagy salátaként fogyaszthatjuk, de tartósításukra is van megoldás,
lefagyaszthatjuk vagy pesztót készíthetünk belőlük.

helyrevetés: bab, uborka, tök, paradicsom

palánta kiültetés: paradicsom, uborka,
cukkini, paprika, pepperoni

 

helyrevetés: brokkoli, karfiol, karalábé, répa
 

helyrevetés: endívia, oszi saláták,
 vörös cikória, retek

 

Április - Május

Május

Június - Július

Augusztus

Szeptember - Október
helyrevetés: rukkola, petrezselyem, más

hidegturo zöldségek
 

Magaságyás "idővonal"

" "

"

https://kreativfarmer.hu/blog/eloregyartott-magasagyas-elonyei/
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Eper: A folytontermő változatának gyümölcsét májustól szeptemberig
szüretelhetjük.

A bab vetéséhez az április a legideálisabb illetve pl. a bokorbabot lehet
másodveteményként júl. környékén vetni, ilyenkor még van ideje beérni.

Répafélék: Ez a zöldségféle lesz a ráérős kertészek álma, hiszen februártól egészen
augusztusig vethetjük, így akár júniustól októberig kerülhetnek tányérunkra. Azonban
sárgarépa esetén a répalégy kártételével tavasszal és nyár végén is számolnunk kell.

Sóska, laboda: Ők azok a növények, akik nem igényelnek palántázást és amelyek
magjait március és július között vethetjük. Enyhe tél esetén akár novemberben is
betakaríthatók. Ráadásul a sóska évelő, azaz télen is a magaságyásban maradhat.

Spenót: klasszikus fajtáit vessük márciusban vagy szeptemberben, májusban
pedig nyári fajtát, vagy helyette új-zélandi spenótot.

Metélőpetrezselyem: Vetése februártól egészen júniusig lehetséges,
szeptembertől egészen a fagyokig gyűjthető.

Kreatív Farmer Tipp:

Az ötlet nem újdonság, nagyszüleink is így csinálták:
volt elővetemény, fővetemény, másodvetemény.
Egy kis tervezéssel rengeteg terményt
szüretelhetünk egyetlen magaságyásból. 

Két-három  helyett öt-hat növény is megteremhet
ugyanazon a helyen. Ehhez érdemes már akkor
elindítani a következő generációt, amikor az előzőt
szüreteljük.

Az optimális éves
kihasználás



Nézzünk egy konkrét példát, ami nagyon jó választás lehet kezdő magaságyás
tulajdonosoknak:
 
Októberben vessünk ágyásunkba pl. porcsint, spenótot amelyeket – ha enyhe a tél vagy
fóliával takarjuk – januártól már szüretelhetjük is. Ezek mellé, márciusban vethető egy sor
cukorborsó vagy lóbab. 

Április elején, ahogy a borsó növekszik, karózzuk fel, vagy feszítsünk ki egy hálót, ahova
kapaszkodhat.

A palánták közé pl. retket vagy gyorsan növő bébicéklát vethetünk, ezek egy-másfél hónap
alatt megnőnek. Május közepétől, amikor a borsó terem, ültessük ki a nevelt
paradicsompalántákat a növények közé, egy nagy adag komposzttal megtöltött mély
gödörbe. 

Július-augusztus-szeptemberben a folytonnövő paradicsomokról hetente
szüretelhetünk. Júniusban egy-egy sor káposzta, karfiol, karalábé vagy leveleskel magot
vethetünk a tövek közé, némi komposzt társaságában.

Ezeket fajtától függően ősszel vagy télen, illetve jövő tavasszal lehet majd szüretelni.
Októberben gyökerestől távolítsuk el a paradicsomokat, és újra vethetjük a téli
zöldségeket: pl. gyorsan érő bébicéklát, tépősalátákat, rukkolát, madársalátát stb.

A paprika, padlizsán és egyéb melegigényes, trópusi-szubtrópusi
származású növények ismeretesek arról, hogy nem jól tűrik a hideget,
április-május előtt akár el is pusztulhatnak szabadföldön, ezért
érdemes a palánta nevelése mellett döntenünk. Ezt megtehetjük akár
a lakásban, kisebb cserepekben, rostból készült palántázóban, tejfölös
pohárban, vagy lebomló pohárban is. 

Egy magaságyás élete
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Magról vagy palántáról?

https://kreativfarmer.hu/palanta-nevelese/


Más zöldségfélék (pl.: spenót, sóska, laboda, kerti zsázsa, csicseriborsó)
szaporítása vetőmagról is történhet.

A salátafélék magjait, február végétől márciusig vethetünk, így
májusban már készülhetnek belőle a finomabbnál finomabb
salátatálak. A betakarított növények helyére akár egy virág, vagy más
palánta kerülhet.

Fűszer- és gyógynövényeinket magról és dugványról is szaporítjuk, többségük az
első fagyokig illatukkal, frissességükkel hálálja meg a törődést, valamint segítenek
a hasznos rovarok csalogatásában és elriasztják a kártevőket. Számos fajtája
télálló, vagy átvészeli az enyhe telet (pl.: menta, kakukkfű, citromfű, rozmaring,
lestyán, borsmenta, zsálya stb.). Tavasszal, már újra készülhetnek belőle a
gyógyteák.

 A palántaként nevelt növények a fagyok elmúltával
szabadföldbe kiültethetők, a magaságyás azonban lehetővé
teszik, hogy ezek a melegigényes növények akár előbb is
kikerülhessenek, megfelelő edzést követően.

Egyes növények kifejezetten kedvelik
egymás társaságát, míg más
növénytársítások kedvezőtlenül
hatnak szomszédjaikra. Azt, hogy két
növény nem jön ki egymással,
okozhatja fizikai tulajdonságuk,
kártevőik, kórokozóik, gyökérzetük
különböző szerkezete, eltérő víz-
fény- és tápanyag igényük.

Ezeken felül, elhelyezésük során egyéb praktikus
szempontokat (pl. növekedési gyorsaságukat,
horizontális-vertikális terjedésüket stb.) is
érdemes számításba vennünk. 
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A jó szomszédi viszony. Azaz mit mivel
ültessünk?

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enHU822HU822&sxsrf=ALeKk0342sHBpD6fvyeYlJkphqGgyKvYfQ:1590656465211&q=lesty%C3%A1n&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiP1cWMmdbpAhVFlYsKHXXVDLUQBSgAegQIExAq


Jó szomszédok például a borsó és a zeller. A borsó
növekedése során nitrogénnel dúsítja fel a talajt, a zeller
egészséges fejlődéséhez pedig, pont erre a magas ásványi
anyagfelvétele van szükség.

Ha a kapor és sárgarépa magokat együtt vetjük, akkor a
kapor igencsak megtámogatja a sárgarépa növekedését,

csíranövényeit megtámasztja, illóolajával megvédi a répát.
 
 

A petrezselyem és a paradicsomfélék kapcsolata egy igen
kedvező házasság, hiszen a petrezselyem talajtakaró
funkcióval bír, javítja a másik zöldség zamatát.
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A sárgarépa és a saláta is jól megférnek egymás mellett.
A saláta azonban rossz társa a káposztaféléknek.

Kreatív Farmer Tipp: Magaságyásunkban minden zöldségfélénk
számára áhított szomszéd a sarkantyúka, hiszen elriasztja a
kártevőket. Hasonlóan jó választás lehet a bazsalikom, amely
intenzív illatával összezavarja a kártevőket, ezért számos növénynek
lehet hű hitvese.

Tervezzük ágyásunkat úgy, hogy az ágaskodó növényeink (pl.:
laboda) ne árnyékolják a kisebb növésű zöldségeket. Magasra,
terebélyesre nő például a paradicsom, vagy a paprika. 

Csoportosításunk szempontja lehet még a tájolás (sarkokra, vagy
középre ültetés), illetve a sávos elrendezés is. Kreatívan használhatjuk
az ágyás falát, de vigyázzunk, hogy a (kúszó)növények hajtásai csak
akkor éljenek talajt, ha ott nem közlekedünk.

Figyeljünk a magasságra és a tájolásra is!
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Magaságyás
öntözése

Helyszűke miatt nem ajánljuk a jellemzően monokultúrás
gazdaságban előforduló növényeket, búzát, árpát, kölest, ágaskodó
takarmánynövényeket, gumós növényeket pl.: csicsókát, burgonyát. 

Csicsókát elsősorban a magassága miatt, mely akár 3 méter magasra is megnő, burgonyát
és batátát pedig csak abban az esetben, ha kifejezetten burgonyaládákban gondolkodunk.
Napraforgót sem érdemes választanunk, legfeljebb esztétikai célból. 

Tökfélék, mint a sütőtök, spagettitök, cukkini, sárgadinnye, csillagtök stb. ültetésénél fontos
tudnunk, hogy azok, nagyon helyigényük miatt, könnyedén ellepik a felhasználható területet,
ami miatt nem lesz optimális a magaságyás helykihasználása. 

Tudtad, hogy egy forró napon a
kiöntözött víz akár 70-80%-a is
elpárologhat? Hogy ezt az arányt nagyban
csökkenteni tudjuk, mulcsozásra lesz
szükség.

A mulcs talajtakaró anyagot jelent és számos előnnyel
jár a veteményesünkre nézve. Mulcsozni friss
fűnyesedékkel, szalmával vagy félkész komposzttal
érdemes. Megakadályozza a párolgást a talaj felszínén,
segít felvenni a harcot a gyomokkal és a kártevőkkel,
valamint közvetlenül javítja a talajminőséget is.

Mit ne ültess a magaságyásodba?

Először is: mulcsozzunk!



A mulcs tulajdonképpen a talajtakaró
anyagok gyűjtőneve. Nem csak a
hagyományos művelésű kert és a magaságyás
hű társa, de mesés szépségű mediterrán
sziklakertekben is jól mutat. Sokféle fajtájú,
színű mulcs létezik, funkciójukban azonban
egyik sem különbözik a másiktól – hogy ezek
micsodák, arra nemsokára ki is térünk!

Maga a mulcsolás pedig egy kertművelési
technika, ami talajtakarást jelent. Alternatív
megoldást nyújthat a termőtalaj bolygatásával,
rendszeres kapálásával, felásásával szemben.

Mi a mulcs?
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A mulcsot nem véletlenül hívják a lusta kertész barátjának, ugyanis a
talajtakaró anyag kihelyezésével nemcsak hogy nagymértékben csökkenthető, de akár
meg is szüntethető a gyomosodás. Ezt úgy éri el, hogy a talajfelszín egyszerűen nem jut
fényhez, a gyomok zsenge hajtásai pedig át sem tudnak hatolni mulcsrétegen!
 

A mulcsolás előnyei:

Jelentősen csökkentheti a gyomosodást

Lassítja a talaj kiszáradását

A talaj nedvességtartalma egyenes arányosságban áll annak
termékenységével, így minden kertész célja, hogy a kiöntözött víz oda kerüljön,
ahova kell. Sokan nem is tudják, de főleg nyáron, a forró talajra locsolt víz nagy része
(akár a háromnegyede is) is elpárologhat, ezt azonban majdhogynem
megszüntethetjük talajtakarással. 
 

https://www.almanac.com/news/gardening/gardening-advice/mulching-guide-benefits-mulch


A mulcsozás megakadályozza a párolgást a talaj felszínén, így
öntözéskor garantáltan a lehető legtöbb víz fog hasznosulni.
De ez még nem minden. Azt se felejtsük el, hogy a talaj felső rétegét
a szél is nagyon gyorsan kiszárítja, a talajtakaró réteg pedig többek
között a szél ellen is kiváló védelmet nyújt!

A kellően vastag (4-5 cm) mulcsréteg kiválóan szabályozza a
termőtalaj hőmérsékletét. Gondolj rá úgy, mint a szigetelőanyagra
egy ház esetében: télen melegen tart (fagykár elkerülése), nyáron
pedig hűt.

Ahogy azt már említettük, a mulcsolás a talajvíz párolgását is lassítja,
ezáltal több víz hasznosul, ami a védi a melegtől és a kiszáradástól a
talajunkat.
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Szabályozza a talajhőmérsékletet

Esőben megakadályozza a föld levelekre loccsanását, tisztán tartja a
növényeinket, így elkerülhető, hogy betegségeket okozó gombák
telepedjenek meg a növényeinken
A lebomló mulcsok szépen lassan teszik a dolgukat, hosszabb távon
javítják a talajminőséget
A mulcs díszítőelemnek sem utolsó – gondolj csak egy gyönyörű,
díszkaviccsal felszórt sziklakertre!

A mulcs további előnyei:

https://www.youtube.com/watch?v=m0YklNggK5Q/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://www.youtube.com/watch?v=m0YklNggK5Q/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://www.youtube.com/watch?v=m0YklNggK5Q/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


Többtényezős kérdésről van szó. Függ az évszaktól (a nyári forróságban értelemszerűen
több vízre van szüksége a növényeknek), a csapadékmennyiségtől, és a nevelgetett
növényeink fajtájától, valamint állapotától (egy palánta kevesebb vizet igényel, mint a
kifejlett növény).

Aranyszabály, hogy mindig minden körülmények között nedvesen kell tartanunk a talajt,
a magaságyás hátránya ugyanis, hogy sokkal könnyebben kiszárad, mint egy
hagyományos veteményes.

Ehhez szerencsére eszközre nem, csak az
érzékeidre lesz szükség. Dugd az ujjad kb. 3-4
centire a talajba és ha száraznak érzed, akkor
nyomás a locsolókannáért! De gyúrhatsz
golyót is a földből: ha könnyen összetapad, túl
nedves, ha összetapad, de lazán darabokra
szétesik, akkor megfelelő a
nedvességtartalma.

De vigyázz! Hiába szárad ki gyorsabban a
magaságyás, hasonlóan egyszerű túlöntözni is a
laza talajszerkezetnek köszönhetően – főleg ha
nem megfelelő az ágyásunk vízelvezetése.

Amennyiben inkább megszabadulnánk az öntözés
“béklyóitól”, úgy célszerű lehet önöntöző rendszer
kialakításában gondolkodni. Ma már viszonylag
kisebb befektetéssel és egy kis tervezéssel nagyon
profi önöntöző megoldásokat tudunk kialakítani, az
egyszerűbb csepegtetős megoldásoktól a
programozható öntözőrendszerekig.
 

Milyen gyakran öntözzünk?

Honnan tudod, hogy a
magaságyásod öntözésre
szorul?
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Önmagát öntöző
magaságyás?



Használhatunk öntözésre
vezetékes vizet is, ez ugyan drága

megoldás, de egy slag vagy egy
öntözőrendszer beüzemelésével

mindig rendelkezésünkre áll a
szükséges vízmennyiség.

 
Ha olcsóbban szeretnénk

megúszni, érdemes víztárolási
lehetőségeken is

gondolkodni. 
 

Ha például az ereszedről
rendszeresen folyik esőben a víz,

átalakítva egy hordóba vagy
tartályba vezetheted bele és

tárolhatod szárazabb napokra.
Még egy erkélyen is lehetőség

van házi vízgyűjtő rendszert
kialakítani.

A növények elpusztulnak víz nélkül. Akármennyire is igyekszünk öntözés
nélkül, mulcsozással és más trükkökkel csökkenteni a talaj kipárolgását,

nem tudhatjuk előre, mennyire lesz csapadékos évünk. Ezért minden csepp
összegyűjtött víz nagyon sokat érhet a forró, száraz nyári napokon.
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Az éltető víz

Egy négyfős családban az egy főre jutó napi
vízfogyasztás közel 150 liter. Ebben benne van az ivásra,
főzésre, tisztálkodásra, autómosásra, házon belüli és egy kis
kert öntözésére használt víz mennyisége. 

A nem ivóvíz jellegű – vagyis csapadékvízzel, szürkevízzel
kiváltható – vízfogyasztás ebből legkevesebb 70 liter/nap.

Gyűjtsük az esővizet!



Pénzt takarít meg a vízszámlákon
 Kiváló és értékes vízforrást biztosít vészhelyzet esetén
 Könnyen telepíthető, üzemeltethető és karbantartható bármely típusú
házhoz
 Ideális megoldást nyújt a vízhiánnyal küzdő területeken
 Viszonylag tiszta, lágy, klórmentes és teljesen ingyenes vízforrást
biztosít
 Önözéshez, autómosáshoz, WC öblítéshez kiváló megoldás
 Elősegíti az önellátást
 Csökkentik a víz mozgásának energiaköltségét
 Környezettudatos, energiatakarékos és olcsó

Az esővígyűjtés előnyei:
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Figyelembe véve, hogy Magyarországon az éves csapadékmennyiség 500-
900 mm, egy négyszemélyes családnak 150 négyzetméter nagyságú
tetőfelületről (ez 80-90 négyzetméter hasznos alapterületű házat jelent)
célszerű gyűjtenie az esővizet. Ehhez min. kb. 5 köbméteres tárolóra
van szükség.



Magaságyás ötletek és
típusok

A téglalap alakú magaságyás az
egyik legnépszerűbb magaságyás
típus. Előnye is az egyszerűségében,
bővíthetőségében rejlik. 

Ez a legjobb választás akkor, ha
többféle növényt szeretnénk ültetni
az ágyásba. Ebből a típusból több
félét megtalálsz a webshopunkban.

A magaságyásban pont az a jó, hogy a végeredménynek csak a képzeletünk
és a rendelkezésre álló hely szabhat határt. Ha magad építed, ha nem, Íme
néhány a legnépszerűbb magaságyás típusok közül! 
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Téglalap alakú magaságyás

A négyzet a téglalap alakot követi a népszerűségi listán. Egyszerűbb
megépíteni, összeszerelni, valamint jellemzően kevés helyet foglal. Mérettől
függően akár kisebb teraszokon és erkélyeken is megépíthetjük.

Négyzet alakú magaságyás

Nincs is szebb díszítőelem egy gyönyörű, levendulával beültetett sarok-
ágyásnál. Az L-alakú magaságyás kiváló választás erkélyre vagy az udvarod
sarkaiban. Akármilyen anyagból készíthető, és jó hozzááférést biztosít a
növényeinkhez.

“L-alakú” magaságyás



Előregyártott magaságyás, vagy házi készítésű? 
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Miért válasszunk
előregyártott
magaságyást?
Az előregyártott magasított ágyással nem
lőhetünk mellé! Készen jön, nekünk
mindössze csak össze kell “legóznunk”.
Ezeket szakemberek tervezték, így
biztosan olyan konstrukciót kapunk
kézhez, ami működni is fog.
Temérdek időt és energiát spórolhatunk
meg, ha ezt választjuk és garantáltan jól
fog kinézni. Kész magaságyások
webshopunkban  is kaphatóak:
 

Ha rendelkezünk elég hellyel, U alakú magaságyásban is gondolkodhatunk.
Hatalmas előnye (az esztétikai tényezőn túl), hogy az U alak belsejéből
tökéletesen hozzáférünk a kertünkhöz úgy, hogy még csak mozdulnunk sem
kell.

“U-alakú” magaságyás

Saját gyártású
magaságyás
Amennyiben nem ijedsz meg a fűrész vagy
kalapács láttán, saját magad is
megépítheted a magaságyást. Magunk is
megvásárolhatjuk hozzá az alapanyagokat,
de akár otthoni, kidobásra szánt
anyagokból is építkezhetünk.

Előnye, hogy a lomtalanításból előkerült
deszkákat, fakereteket, léceket kreatívan,
környezetudatus módon használhatjuk fel.
Ha azonban még sosem barkácsoltunk,
vagy éppen nem terveztünk elég
körültekintően, számos bosszúság forrása
lehet. És azt se felejtsük el, hogy még a
gyakorlattal rendelkező ezermesterek
számára is időigényes a megépítése!

https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


Az emelt- és magaságyás egy nagyszerű találmány, melynek segítségével akkor is
megtermelhetjük a zöldség szükségleteinket, ha kevés helyünk van, vagy éppen
nem túl termőképes földdel rendelkezünk a hátsó kertben. De az élet nem csak
játék és mese, ezért ideje beszélnünk a “sötét oldaláról”. Mi a magaságyás hátránya? 

Az emelt ágyás nem egy bonyolult dolog: szimplán talajszint felett elhelyezkedő kertről van
szó, melynek falát rendszerint fából, vagy téglából szokás építeni. A keretet laza földdel,
komposzttal, hamuval és trágyával töltjük fel.

Ne feledjük, hogy a föld minőségét is mi szabályozzuk. Így hát ha igazán jó hozamú, mutatós
magaságyást szeretnénk, akkor mélyen a pénztárcánkba kell majd nyúlnunk a feltöltéshez. A
legjobb minőségű a változatos “háztáji” komposzt, ám ebből sosincs elég ahhoz, hogy egy
ágyást feltöltsünk. A csomagolt, bolti komposzt pedig nem olcsó.

Az emelt ágyas kertészkedés elkezdéséhez nagyobb befektetés
szükséges a szabadföldi műveléshez képest. Ha még magunk is
építjük a keretet, az alapanyagokat (fa, tégla) meg kell
vásárolnunk hozzá. Arról már ne is beszéljünk, hogy milyen
költségekkel jár szakit felbérelni a megépítéséhez!

Van hátránya a
magaságyásnak?

Drágább, mint egy hagyományos kert
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Megoldási javaslat: A költséghatékonyság érdekében érdemes lehet kedvező árú, előre
gyártott magaságyásban gondolkodnunk. Ezek szinte alig vagy egyáltalán nem igényelnek
összeszerelést, így nem kell hozzá szakit, vagy ismerőst hívni. Továbbá így garantáltan egy
profi, működő konstrukció tulajdonosai leszünk, amely hosszú távon sok bosszúságtól kímél
meg minket.

A komposzt-mizériát kiküszöbölendő pedig szerencsét próbálhatunk a helyi zöldhulladék-
feldolgozónál, közterület fenntartó cégnél vagy éppen a kertészeteknél. Ezeken a helyeken
ugyanis időnként potom pénzért juthatunk jó minőségű komposzthoz, ha vállaljuk az ezzel
járó utánajárást.

https://kreativfarmer.hu/magasagyas/
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/


Megoldási tipp: Ha a fa mellett döntünk,
feltétlenül természetes felületkezelő anyaggal
(olajok, viaszok) kezeljük. Ezeket évszázadok óta
használja az emberiség és semmiféle
egészségre káros anyagot nem tartalmaznak.

Léteznek vegyszermentesen kezelt fa, illetve
BPA-mentes műanyag, előregyártott
ágyáskeretek is, melyekre egy kis keresgéléssel
kedvező áron csaphatunk le.

A magaságyás hamarabb melegszik, mint a talaj, ami egyszerre lehet áldás és
átok is, hiszen korábban lesz termésünk, ám a nyári hőségben hamarabb ki is
szárad. Így hát több öntözést is igényel, ami egyrészt macerás lehet, másrészt
további problémákat vet fel akkor, ha például nem megfelelő az ágyásunk
vízelvezetése.

Megoldási tipp: Javasolt világosabb anyagból építeni a magaságyásunk
keretét, amely jobban visszaveri a nap fényét. Érdemes továbbá csepegtetős
öntözőrendszert kiépítenünk. Ez bár további tervezést és némi költséget
igényel, sokkal egyszerűbb valójában, mint aminek hangzik! Ma már nem sci-fi
az önöntöző magaságyás.

Az ágyáskeret megépítéséhez számos anyagot használhatunk. Láttunk már
magaságyást térkőkockákból, vesszőfonatból, téglából, műanyagból és
bizony nem egyet kezelt faanyagból is. Ez utóbbi azért probléma, mert káros
anyagok szivároghatnak belőle a termőföldünkbe. Jó szívvel ezért csak a
kezeletlen keményfát tudjuk ajánlani, ilyen például a szibériai fenyő.

Az építőanyag dilemmája

39

A magaságyás hamarabb melegszik

https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/magasagyas/


Az emelt ágyás egyik előnye, hogy a rendelkezésre álló helyet teljes
egészében ki tudjuk használni, hiszen nem kell utakat kialakítanunk a sorok
között. Ez sokszor már-már zsúfolt állapotokat eredményezhet a
kiskertünkben. A nagyobb hozam azonban könnyen a visszájára fordulhat. 
Minél több növényünk van ugyanis, annál rosszabb lesz a kertünk légmozgása.
A rossz légmozgás miatt párás mikroklíma alakul ki, ami számos
növénybetegség kialakulásának kedvez.

Túlzsúfolt ágyás, rosszabb légmozgás

Másodszor pedig, használjuk ki
rendelkezésünkre álló helyet, de ne
essünk át a ló túlsó oldalára! Inkább
érjük be kevesebb, de minőségibb
terméssel. Bár egyes fajok jól
megvannak egymás mellett, fokozottan
figyeljünk arra, hogy mit hova ültetünk. 

Ez főként a magaságyás esetében
fontos, hiszen itt korlátozott a hely a
gyökerek számára. 

A túlzsúfolt, gondatlanul bevetett
magaságyásban nem csak a légmozgás
rossz, de az egyes növények lassíthatják
is egymás fejlődését. Erről bővebben a
"Sor és tőtávolság" részben írtunk. :) 
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Megoldási tipp: Először is ügyeljünk arra, hogy
építéskor a keret egyes részei közt hézag maradjon,
ugyanis ez nagyban javítja majd az ágyásunk
légmozgását.

https://kreativfarmer.hu/blog/mikor-es-mit-ultessunk-a-magasagyasba/


Megoldási tipp: Ha nem tudunk É-D irányban építeni, csak K-Ny irányban,
akkor jó megoldás, ha úgy tervezzük a növényeket, hogy az északi oldalon
lévők ne legyenek takarásban (tehát méretük szerint tervezünk), illetve
árnyéktűrő növényeket vetünk vagy palántázunk oda, azok elviselik, ha
takarásban maradnak.

A magaságyás mérete korlátozott. Nem csupán arra kell
figyelni, hogy ne zsúfoljuk tele növényekkel, hanem arra is,
hogy milyen növények kerülnek egymás mellé. Ha például
paradicsomot, paprikát és padlizsánt nevelünk egy ágyásban
és az egyik tő megbetegszik, a többi is megfertőződhet, mivel
mindhárom növény egy családból származik és azonosak a
kártevőik, hasonló kórokozók támadják meg őket. 

Megoldási tipp: Vegyük figyelembe a növénytársítás szabályait, összeillő
növényeket tervezzük meg meghatározott sorrendben. 

Téves tájolás
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Rossz növénytársítás

A hagyományos ágyás és magaságyás esetén is
hátránynak számíthat, hogy meghatározott
irányban érdemes az ágyást felépíteni. Ez akkor
okoz problémát, ha a területünk mérete és
alakja korlátozott. É-D irány a legjobb, így
mindkét hosszanti oldalát éri a napsütés. 

Az is hátrány, hogy mivel rokonok, hasonló tápanyagra van
szükségük – ráadásul ezek elég tápanyagigényes növények -,
versenyezni fognak egymással és el is nyomhatják egymást. 



Növénygondozási
feladatok 
 magaságyásban

Egyes növények rendkívül tápanyagigényesek, és a különböző fejlődési
szakaszokban más-más tápanyagokra van szükségük. Legtöbbször a levelek
színéből megállapíthatjuk a tápanyaghiányt. 

Hogy ezt elkerüljük, nemcsak a talaj előkészítésekor érdemes dúsítani a földet
tápanyaggal, hanem a növény növekedése során is. 
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A növények a vízben oldott tápanyagot azonnal hasznosítani tudják,
ezért érdemes folyékony trágyaleveket használni. Kapható
biogazdálkodásban engedélyezett tápoldat, de magunk is
készíthetünk könnyedén. Ezeket a leveleket pedig az öntözővízhez
adagolva, vagy hígított permetszer formájában a levelekre
permetezve alkalmazhatjuk. 

A leghatékonyabb az erjesztett csalánlé. Vegyél egy zárható
edényt - hordót, vödröt - és szedj bele több maréknyi csalánt.
Öntsd fel vízzel, zárd le, majd naponta egyszer megkeverve érleld 2-3
hétig. 

A megerjedt csalánlé rendkívül erős szagú, ezért helyezd a kerted
egyik távoli, árnyékos pontjára. 

Miután a csalán megerjedt, szűrd le egy műanyag vagy fém szűrőn. A
fennmaradt csalánt a komposztra dobhatod, a levet pedig töltsd
zárható üvegbe. Használatkor 1:10 vagy 1:20-as hígításban alkalmazd.

Tápanyagutánpótlás



A tetejezést akkor kell elvégeznünk, ha a folytonnövő
paradicsomunkon nyár végére még túl sok éretlen termés van. Ha
nem korlátozzuk a növekedésében, 
akkor nem lesz energiája a bogyókat érlelni és a hideg őszi idő
beálltakor csak zöldparadicsomot tudunk majd szüretelni. 

Néhány zöldség igényli, hogy kordában tartsuk a növekedését. Ha nem
szabályozzuk őket, annak mi látjuk kárát, mert a termések aprók lesznek, vagy
nem érnek be időben.
 
Leggyakrabban a paradicsommal kell foglalkoznunk. Két fő feladat vár
ránk a paradicsom növekedése során: a kacsozás, azaz az oldalhajtások
kitörése és a tetejezés. 
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Metszés

Kacsozás azt jelenti, hogy a levelek hónaljából előtörő oldalhajtásokat
leszedjük a növényről, mégpedig azért, hogy ne szívják el a tápanyagokat
és az energiát a főhajtástól. 

Ha túl sok oldalhajtást hagyunk, kevesebb és
kisebb termést fogunk tudni szüretelni. 

A paprika szintén meghálálja a törődést. Ha az első elágazás alatt levelek és
hajtások jelennek meg a száron, azokat eltávolítjuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=deHNJKbV_80&t=27s/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://www.youtube.com/watch?v=deHNJKbV_80&t=27s/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://www.youtube.com/watch?v=deHNJKbV_80&t=27s/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


Van néhány növény, ami támasztékot igényel, ilyenek a paradicsom, a
karósbab, a borsó, az uborka. A karókat vagy egyéb támasztékot már akkor
tegyük a növény mellé, ha a palántát ültetjük, vagy a magot vetjük. Így már a
kezdetektől tudjuk irányítani a növényeket. 

A borsó, bab, uborka nem igényel kötözést, megkapaszkodnak maguktól, a
paradicsomot azonban a növekedése során lazán kötözzük a karóhoz. A
borsót, babot, uborkát felfuttathatod a kerítésre is. 

A paradicsomhoz azonban használj erős, stabilan leszúrt karót. 
 

Karózás

Ha felkészültél a növények gondozására, most jön a legizgalmasabb rész, a
növényvédelem.
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https://youtu.be/0Mkl1Kwb4Ek/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://youtu.be/0Mkl1Kwb4Ek/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://youtu.be/0Mkl1Kwb4Ek/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


Mivel védd a növényeidet?
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A magvetéstől a betakarításig minden növény ki
van téve különböző veszélyeknek. Mik ezek a
veszélyek és hogyan tudunk ellenük védekezni?

Gondozási hibák:

A hiánytünetek is veszélyesek lehetnek.
Mit jelent ez? Hiánytünetnek nevezzük,
ha a növényen olyan jelek jelennek meg,
amelyek egyértelműen valami
problémára utalnak, valamelyik
tápanyagból nem jut elegendő. 
 
Ha vannak otthon szobanövényeid, ott is
érzékelhetsz ilyesmit: levelek sárgulása,
száradás. 

Hiánytünetek

Minden tünet más hiányt jelent, másra utal, ha a levelek csúcsa kezd
el száradni, és másra, ha a levélen a zöld erek között sárgul a növény. 
Ezeknek könnyen utánanézhetünk az interneten, de valójában a legjobb
megoldás, ha nem hagyjuk, hogy hiányállapot alakuljon ki. 
 

Ha a termesztés alatt is biztosra szeretnénk menni,
erjesztett növényi leveket is készíthetünk vagy keressünk
bio tápoldatokat.

A legtöbb zöldség tápanyagigényes, szinte mindegyik meghálálja,
ha a földje előkészítésekor szerves anyagokkal dúsítjuk. Ezért
fontos, hogy legyen komposztálónk, mert a saját magunk által
készített komposzt az egyik legjobb tápanyagforrás számukra. 

https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/tapanyagok-es-tragya/?filters=product_cat%5B340%5D/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/tapanyagok-es-tragya/?filters=product_cat%5B340%5D/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/tapanyagok-es-tragya/?filters=product_cat%5B340%5D
https://kreativfarmer.hu/termekkategoria/tapanyagok-es-tragya/?filters=product_cat%5B340%5D/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=magasagyas_ebook&utm_id=magasagyas_ebook


 
Főként a cserépben nevelt zöldségek igénylik a folyamatosa tápanyag
utánpótlást, mert gyökereik növekedése korlátozott, kevesebb tápanyaghoz
jutnak hozzá, mint szabadföldi társaik. 
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Kórokozók

A betegségek legnagyobb csoportját több kórokozó alkotja. Ezek
olyanok, mint az ember betegségei: a legyengült szervezetet könnyen
megtámadják és komoly károkat okozhatnak. Legjobb védekezés ellenük a
megelőzés, de ehhez tudnunk kell, hogyan.

Gombák

A gombák a növények felületét
támadják meg. Főként a talajból
fertőznek, mert itt van számukra
megfelelő környezet. A meleg, párás,
nyirkos helyeken érzik jól magukat. 

Elsősorban a palántákra és csírákra
veszélyesek, mert itt a legnagyobb a
páratartalom és a hőmérséklet.
Ezért öblítjük le gyakran és alaposan
a csírafogyasztásra szánt magvakat,
hogy megakadályozzuk a gombák
megjelenését.
 

A palántadőlést okozó gomba ellen
úgy tudunk védekezni, hogy steril,
fertőzésmentes földet használunk,
illetve időben tűzdeljük (azaz
átültetjük) a sűrűn növő növényeket. 
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A kertben vagy a balkonon akkor a legveszélyesebb, ha belocsolás után egy hűvösebb
éjszaka vagy hűvösebb napok következnek, a víz nem szárad fel, a gombák pedig
szaporodni kezdenek. A növények felületén megtapadnak és így terjednek tovább. Ellenük
azzal védekezhetünk, hogy a beteg leveleket időben eltávolítjuk, illetve - főleg
paradicsomnál, paprikánál - a talaj közeli leveleket leszedjük. 
 
Védekezni ellenük különböző szerekkel tudunk. Biogazdálkodásban engedélyezett szereket
is vásárolhatunk a gazdaboltban, vagy saját magunk készítünk különböző növényi leveket. A
zsúrlófű kifejezetten jó gombabetegségekre.

Baktériumok

A baktériumok szaporodásához és
terjedéséhez is nedves környezetre
van szükség. Gyakran az öntözővízzel
és a kerti szerszámainkkal mi magunk
terjesztjük szét őket a kertben. 

Megelőzésként az eszközöket mindig tartsuk tisztán, a növények levelét ne
öntözzük és az alsó levelek ne érjenek a talajra. Ha mulcsozunk, ez utóbbit
könnyedén kiküszöböljük. Ha felütötte a betegség a fejét, a beteg töveket inkább
távolítsuk el.

Vírusok

Az egyik legveszélyesebb kórokozók. Ellenük gyógymód nincs és
gyakran a növények génjeikben hordozzák őket (mint például a cirkás
rajzolatú tulipán, aminek mintázatát vírus okozza). 

Ha egy vírusos növényt felnevelünk, könnyen befertőzi a körülötte élő
többi növényt is, ezért itt is a hasonlóképp védekezzünk,mint a
baktériumok esetén. A lehetséges vírusterjesztő eszközöket
(vírusvektorokat) főként a metszőollót, használat után mindig tisztítsuk le.
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Ha csak egy erkélyünk van, vagy lakásban tartunk növényeket, akkor
sem tudjuk elkerülni a különféle kártevőket. Hacsak nem erdőközeli
területen gazdálkodunk, főként a különféle rovarkártevőkkel kell
megküzdenünk. 
 
Vannak olyan rovarok, amelyek bármilyen növényt szívesen
megtámadnak, mint például a levéltetvek, atkák, pajorok de vannak
olyanok is, melyek egy bizonyos növénycsoportra veszélyesek igazán.
Ilyenek a káposztalepke, a répalégy, hagymalégy, földibolha stb. 

Ha már megjelentek a kártevők, különböző permetszerekkel küzdhetünk ellenük. De
bevethetünk egy trükköt: olyan állatokat vonzunk a kertbe, melyek a kártevőink
ellenségei: katicabogarak, fürkészdarazsak, zengőlegyek, fátyolkák, illetve az
énekesmadarak (ők szeretettel fogyasztják a lárvákat). Ha készítünk “rovarhoteleket” és
megfelelő méretű madárodúkat, ezek a hasznos szervezetek letelepednek nálunk és
elszaporodnak, kordában tartva ezzel a kártevők populációit.

Kártevők

Ezeket a fajta kártevőket a
legkönnyebben illatos
növényekkel tudunk elriasztani,
mert a különféle illatok összezavarják
őket és így nem találják meg a
kiszemelt növényt. 

Másik megoldás, ha feromoncsapdát
helyezünk ki vagy ragacsalapokat (a
zöldségesben a sárga lap a
leghasznosabb), amelyek színük és
illatuk miatt odavonzzák őket és
csapdába ejtik. Humánusabb, ha
olyan növényeket ültetünk, amelyek
levonzzák őket a haszonnövényekről,
ilyen például a sarkantyúka, melyet
annyira szeretnek a levéltetvek, hogy
inkább arra szállnak, mint a
zöldségekre. 
 



Növénytársítás: a növényeket úgy vetjük/ültetjük a kertben, hogy egymást
védjék, erősítsék, támogassák. 
Vetésforgó: egymás után ne termesszük ugyanazon a helyen ugyanannak
a növénycsoportnak a képviselőit, hanem más igényű, típusú zöldségeket
tervezzünk a következő évre.
Védőnövények: ágyásainkat vegyük körbe védőnövényekkel, illetve a
zöldségek közé is ültethetjük őket, így hatékonyabban kifejtik hatásukat. 
Hasznos állatok: ragadozó rovarok odavonzzásához használjunk illatos
fűszer- és gyógynövényeket, építsünk télre rovarhoteleket. Az
énekesmadaraknak tegyünk ki odúkat vagy kertünkbe ültessünk olyan
bokrokat, ahol megbújhatnak, fészkelhetnek.
Kondicionáljuk, erősítsük növényeinket tápoldatokkal és szerves
anyagokkal.
Alkalmazzunk különböző rovarriasztó permetszereket, természetes
rovarriasztókat, erjesztett leveket
Kézzel vagy eszközzel távolítsuk el a beteg növényi részeket, növényeket,
kártevőket. 

A korábbiakban már szinte mindegyikkel megismerkedtél, most
összeszedjük neked egy helyen, milyen megelőző és védekezési
lehetőségeid vannak:

Hasznos védelmi eszközeink
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A bogyósok, mint a paprika és paradicsom, fejtörésre
adhatnak okot. A paprikánál megkülönböztetünk 
biológiai és gazdasági érettséget. 
A biológiai érettség, amikor már
elérte végső színét és
teljesen beérett. 

A hónapos retket a vetéstől számított egy hónapon belül szedheted. Ha túl
sokat vársz, fásulhat és kellemetlenül csípőssé válhat.

A sárgarépa már fiatal korában is szedhető, felhasználható. Minél tovább a
földben marad, annál édesebb lesz és annál magasabb lesz a vitamintartalma. A
fiatal répáknak a víztartalma magasabb, lédúsak, roppanósak.

Betakarítás, fogyasztás,
tárolás, tartósítás

Néhány példa a betakarítás időpontjára

A különböző zöldségeket különböző időpontban lehet betakarítani. Sőt, egy
adott zöldségtípus is érhet különböző időpontokban, attól függően, hogy
kora vagy kései fajta, folyamatosan vagy egyszerre érő. De még attól is
függhet, hogy milyen színűként szeretnéd fogyasztani (paprikák esetén
például).
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Például a boltban kapható hegyes erős
paprika gazdasági érettségében zöld, ha
a tövön hagyod és megvárod a biológiai
érettségét, narancs vagy piros lesz.
Ugyanígy van a tv paprika és a chillik
esetében. Akkor tudod, hogy már
szedhető, ha fényes a bogyó. Ha még
matt színű, várj vele néhány napot,
hetet.

A paradicsom utóérő. Azaz ha
leszeded, még tovább érik. Ha teljesen
éretten, puhán szeded le, hamarabb
megromlik, így ezeket friss fogyasztásra
tudod használni. Ha már akkor leszeded
a száráról, amikor pirosas-narancssárga,
akkor tovább eltartható és mire egy
későbbi időpontban elfogyasztod, éretté
válik.

Az uborka akkor szedhető, amikor már
elérte a kívánt méretet, de még kemény,
zöld. Ha a száron túlérik, sárgulni kezd
és keserűvé válik.

A cukkini bármilyen szakaszban
szedhető, amikor még kicsi, fiatal,
salátában nyersen fogyasztható,
később tölteni, rántani alkalmas.

A padlizsán minél fiatalabb, annál
finomabb. Kemény és fényes
állapotában vágjuk le a száráról.

A brokkolit akkor szedd, amikor
még bimbós (a brokkolinak ugyanis a
bimbós virágzatát fogyasztjuk). Ha a
virágok elkezdenek nyílni (sárgul),
akkor már elkéstünk vele.
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A hagymákat, fokhagymát akkor szedjük fel, amikor 
már elszáradt a szára. Ekkor téli tárolásra alkalmas. Ha 
a dughagymáról ültetett hagyma szára még zöld, főzőhagymaként
használhatod. A frissen kihajtott dughagyma pedig zöldhagymaként 
fogyasztható.

A karalábé, ha átmérője elérte a 6-8cm-t, szedhető. Minél tovább hagyjuk a
szárán, annál keményebb, fásabb lesz.

A tépősaláták folyamatosan szedhetők bármilyen szakaszban, a külső, nagyobb
leveleket szedjük, hogy középen folyamatosan tudjon hajtani. A fejes saláta akkor
jó, amikor kemény a feje.

A sárgadinnyék akkor érettek, ha megszagolva kellemes édes illatuk van. A
görögdinnye érettségét nehezebb megállapítani. Vagy kóstolással állapítjuk meg,
vagy megnézzük, hogy a kocsány barnul-e. Ha igen, akkor szedhető.
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feldolgozásukat.



Ha tárolni szeretnénk a
zöldségekeinket, akkor
több dolgot is tehetünk.
Az első, hogy olyan fajtát
válasszunk, ami tárolásra
való. Második, hogy
válasszuk meg jól a
betakarítás időpontját,
ehhez az előbb
nyújtottunk némi
támpontot. A harmadik,
hogy csak egészséges
darabokat tároljunk. A
hibásakat jobb, ha
frissen fogyasztjuk. A
negyedik pedig, hogy
minden zöldséget úgy
tároljunk, ahogyan az
adott zöldség
megköveteli.

Burgonyát hűvös (kb.12 fokos) sötét helyen tároljunk, a helyiséget rendszeresen
szellőztessük.
A gyökérzöldségeket - sárgarépát, petrezselymet, zellert, téli retket - nedves
homokba állítva szintén hűvös és sötét helyen tudjuk sokáig tárolni.
A hagyma jól szellőző helyiségben tárolható a legjobban.
A fokhagyma száránál összekötve vagy befonva és lógatva szinte bárhol eláll.
A paradicsomot, paprikát és gyorsan romló zöldségeket tárolás helyett inkább
tartósítsuk.

Tárolás

Néhány példa a tárolásra
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Szinte bármelyik zöldség tartósítható valamilyen formában. Tartósítási módok a
fagyasztás, szárítás, aszalás, savanyítás, főzés.
A levesbe való zöldségeket, mint a gyökerek, a borsó, karfiol akár fagyasztható is,
gondoljunk a boltok mirelit kínálatára.
A gyökérzöldségekből készíthetsz vegetát: a zöldségeket felaprítod, szárítod és
összekeverve üvegekben tárolod. A vegetának van egy nyers változata is, a felaprított
zöldségeket sóval kevered, állni hagyod, kinyomkodod, majd levével együtt üvegekbe
töltöd, légmenetesen lezárod és a spájzban vagy hűtőszekrényben tárolod.
A hagymát előre lepiríthatod és adagokban fagyaszthatod.
A fokhagymából krémet készíthetsz.
A paradicsom tartósítására számtalan megoldás létezik: készíthetsz belőle levet,
pürét, ketchupot, pesztót, vagy aszalva olajban elteheted.
A paprikából lecsót főzhetsz vagy ajvárt, a chilli paprikákból krémet, szárított
őrleményt.
A cukkinit szintén tartósíthatod lecsóként, vagy a kisebb salátacukkiniket elteheted
sós lében.
Az uborkát savanyíthatod vagy kovászolhatod.
A tökök sokáig elállnak hűvős helyen.

Tartósítás

Ha még ezek után
is túl sok
felesleged marad,
már most érdemes
lakóhelyed környékét
felmérni, vannak-e
termelői piacok, vagy
tudsz-e valakivel
csereberélni. Számos
kosár közösség és
ilyen csereoldalak
alakultak az utóbbi
időkben, érdemes
utánanézni.
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A növénytermesztés igazi élmény. Ha motivált vagy benne, vágysz a vegyszermentes
bio ételekre, ha szeretnél önellátóvá válni, kis energiabefektetéssel megvalósíthatod. De
ne feledd, ez egy hosszan tartó tanulási folyamat és az első évben még csak
tapasztalatot szerzel benne. Ne legyenek konkrét elvárásaid, hogy ebből vagy abból
ennyit és annyit termesztek. Sok mindentől függ az eredmény, rajtad kívülálló okoktól is.

Légy türelmes, lelkes és kitartó, és ha rendszeresen lejegyzeteled tapasztalataidat,
ezek az információk a következő évekre hihetetlen előnybe hoznak majd. Akár 1-2 év
alatt elérheted, hogy bizonyos zöldségekből önellátóvá válj, sőt, akár folyamatosan
bővítheted is az általad termesztett növények számát. Minden évben új és újabb fajtákat
próbálhatsz ki és élvezheted a sokszínű és változatos ízeket, színeket, illatokat. 
Bátran kísérletezz a különböző fajta magokkal, palántákkal!

Ha végül úgy érzed, még profibbá szeretnél válni a növénytermesztésben,
látogass gyakran honlapunkra, ahol folyamatosan bővítheted tudásod
akár a komposztálás, a magaságyás építés, az öntözőrendszerek, az
eszközök és a növények témakörében.

55

https://kreativfarmer.hu/blog/


2021


