
Leírás Paradicsom vetőmag Uborka vetőmag Batávia saláta vetőmag Retek vetőmag

Vetés beltérben • Februártól áprilisig 
• Kb. 0,2 cm vetési mélység. 

Csak kissé takarja le a táptalajjal.
• Egymástól nagy távolságra vetni.
• Gondoskodjon elegendő fényről. 

• Februártól áprilisig. 
• Kb. 1–2 cm vetési mélység.
• Egymástól nagy távolságra vetni 

(kb. 4 cm).
• Lyukanként 4 vetőmag. 

• Februártól augusztusig.
• Csak vékonyan takarja be  

a táptalajjal.
• Egymástól nagy távolságra vetni.

• Március közepétől, szeptember 
elejéig.

• Kb. 0,5–1 cm vetési mélység.  
Csak kissé takarja le a táptalajjal.

Csírázás • Kb. 20–22 °C-on  
8–10 nap után.

• Legalább 10 °C-on 1–2 hét után.  
Optimális: 24 °C.

• Kb. 10–16 °C-on 6–15 nap után.

• Magasabb hőmérsékletek 
 aka dályozhatják a csírázást.

• kb. 8–15 °C-on 8–10 nap után.

Szétültetés • Ha sziklevél látható.
• Kb. 16–20 °C-on ültesse ki. 

• Ha sziklevél látható. • Ha sziklevél látható. • Ha sziklevél látható.

Ültesse ki a szabadba • Május közepétől.
• Előtte eddze meg, óvja éjjeli 

 fagytól.
• Egy rács / karó mellé ültesse.
• 50 cm növénytávolság,  

80 cm sortávolság.

• Május közepétől.
• Előtte eddze meg, óvja éjjeli 

 fagytól.
• 30 cm növénytávolság,  

100 cm sortávolság.

• Május közepétől.
• Ne túl mélyre ültesse a kiültetés 

során. 
• 30 cm növénytávolság,  

30 cm sortávolság.

• Május közepétől.
• 6–8 cm növénytávolság,  

15–20 cm sortávolság.

Felállítás helye • Napos, meleg, szélvédett hely.
• Mély, laza, humuszos és egyen-

letesen nedves talaj.
• Közepes/erős termő, rendszeres 

műtrágyázás.

• Napos - félárnyékos, szélvédett 
hely.

• Meleg, nagy humusztartalmú, laza 
talaj. 

• Jó tápanyagellátás és sok víz.

• Lehetőleg napos hely.
• Laza, humuszban gazdag talaj.
• Óvatosan trágyázza. A saláta 

 nagyon érzékeny a sóra. 

• Lehetőleg napos hely. 
Kánikulában félárnyékban.

• Laza, humuszban gazdag talaj.
• Alacsony műtrágyaszükséglet.

Szüretelés • Augusztustól. • Kb. 80 nap vetés után. 

• Az első terméseket korán szedje le, 
hogy a növény energiáját a további 
termések termesztésére fordíthassa.

• Amit egy megfelelő fej fejlődött ki. • 3–8 héttel a vetés után. 

• Ha túl sűrűn van ültetve, és 
 víz hiány miatt a retek gyorsan 
 felmagzik.
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