
Termesztési tanácsok 

   

A Syngenta Seeds Kft. a legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor. A feltüntetett információk irányadóak 

csupán, azokat a helyi adottságok és a felhasználók felkészültségének figyelembevételével kell alkalmazni. A különböző fajtákra 

vonatkozó adatok nem tekinthetők abszolút értékűnek. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt információkért felelősséget 

nem vállalunk. 
 

Balkon eper (Fragaria) 
 

Balkon eper nevelésére magról szaporított, 

indákat nevelő, erős lombú, mutatós virágú, 

formás és ízletes gyümölcseit a fagyokig 

folyamatosan hozó fajták alkalmasak. Cserépben 

vagy függőkosárban neveljük, a készáru dézsába 

és balkonládába is kiültethető. 

 

A nappalhossz hatása 
 

A Fragoo fajták a nappalok hosszára közömbös, 

a virágzáshoz nem szükséges rövidnappalos 

hatás. A mesterséges megvilágításnak nincsen 

negatív hatása a növények virág és 

termésképzésére. 

 

Közeg 
 

Használjunk rostos szerkezetű, levegős, jó 

vízgazdálkodású, kb. 15 % agyagot tartalmazó, 

5,9-6-os pH értékű termesztő közeget. 

 

Tápanyagellátás 
 

A vegetatív növekedés időszakában 1,5:1:1,5 

NPK arányú, mikroelemeket is tartalmazó 

komplex műtrágyával tápoldatozzunk. A 

virágzás és gyümölcsérlelés időszakában 

káliumtúlsúlyos műtrágyát adjunk. Ajánlatos az 

ámpolnacserép talajába hosszú hatástartamú, 

káliumtúlsúlyos műtrágyát keverni. 

 

Termesztés 
 

12-es cserépbe egy palántát, vagy 30 cm-es 

ámpolnacserépbe 3 növényt ültessünk. 

A Fragaria növekedésének minimum 

hőmérséklete 7
o
C. A beültetés után kb. 2 hétig 

tartsunk 16-18
o
C-ot, a vegetatív növekedés 

időszakában (4-6 hét) 14-16, míg virág és 

termésképzéskor 12-14
o
C-ot.  

 

A virágzás kezdetétől számítva 4-5 hét múlva 

számíthatunk az első gyümölcs megjelenésére. 

A kultúra hossza 63-as szivarpalántáról indítva 

korai termesztésben 12 hét, nyáron 10 hét. A 

megfelelő termésképzés érdekében tartsuk a 

növényeket nedvesen, sohase engedjük 

kiszáradni a közeget, rendszeresen 

tápoldatozzuk. Termesszük napos helyen, 

árnyékolás nem szükséges. 

 

Termésképzés 
 

A virág és termésképzés érdekében már a 

termesztés elejétől fogva szedjük le az indákat. 

Az önbeporzás és a szélbeporzás elegendő a 

termé képzéshez. Ajánlatos a ház olyan részén 

tartani, ahol jól mozog a levegő. A virágzástól a 

termésérésig korai termesztés esetén 4-5, míg 

nyáron 3-4 hét szükséges. 

 

Növényvédelem 
 

A virágok megjelenéséig a szokásos, 

szamócatermesztésben is használható szerekkel 

védekezhetünk. A termő állományt csak szükség 

esetén kezeljük, ekkor azonban szigorúan 

tartsuk be az élelmezés-egészségügyi várakozási 

időket. Kék és sárga fogólapokkal jól nyomon 

követhetjük a kártevők esetleges megjelenés

 


