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Jelentősége I.
Világon:

Közép- és D-Amerikából származik, az indiánok a hegyekben 
termesztették.
1580-ban került Európába Angliába (Francis Drake).
1845-47-ben egész Európában elpusztította a burgonyavész 
(Phytophtora) (Írország).

Vetésterülete a világon: 19-20 millió ha, 16 t/ha átlagterméssel.
2008-ban a világ összes burgonya termése 314 millió t volt



Ország 2007 2008
Kína 72 040 57 059
Oroszország 36 784 28 874
India 26 280 34 462
USA 20 373 18 721
Ukrajna 19 102 19 545
Lengyelország 11 791 10 462
Németország 11 643 11 369
Fehéroroszország 8 744 8 748
Hollandia 7 200 6 922
Franciaország 6 271 6 808

A világ legfontosabb burgonya termelő országai 
(ezer tonna)

(FAOSTAT)



A burgonya géncentrumai
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A burgonya termőterülete, 1000 ha (2003-2007)



Jelentősége II.
Hazánkban:

Magyarországra 1650-ben került, de először idegenkedtek tőle, 
mivel nem ismerték használatát. Erdélybe csak 1815-től került be.
Fontos népélelmezési cikk, rossz búzatermő években a kenyeret 
pótolta.
Könnyen emészthető, 2% fehérje (biológiailag értékes),  8-25% 
keményítő, ásványi anyagok, 200 mg/kg C-vitamin.
Jelenleg csak élelmiszernek és szaporító anyagnak termeljük, mivel 
termesztése megdrágult (gépek, növényvédelem, szaporítóanyag, 
műtrágya stb. költségei).
Régen ipari célra és takarmánynak is termesztettük (főleg kézi 
munkával).

Ezért az 1960-as években területe még 200 ezer ha volt, ma viszont 
csupán 20-25 ezer ha. 



Év Ezer ha t/ha

1990-1994 51.4 15.1

1995-1999 58.4 17.4

2000-2004 35.8 18.7

2005 25.0 23.2

2006 23.0 23.5

2007 25.0 19.0

2008 25.0 22.3

2009 22.0 24.3

A magyar burgonyatermesztés adatai az utóbbi évekből

KSH adatok



Jelentősége III.
Felhasználása:

- otthoni felhasználás (primőr, őszi-téli)
- élelmiszeripari
- keményítő 
- alkohol
- cukortartalma (tartósítóipar)
- kenyéradalék
- vetőgumó
- takarmány (táplálkozásra nem alkalmas gumók)

Termése: (t/ha)
öntözetlen öntözött

I. 15-30 25-50
II. 20-30 25-40
IV. 10-20 15-30



Származása, rendszertana

- A burgonya a Solanaceae családba , a Solanum nemzetségbe 
tartozik.
- Az Európában termesztett burgonyák mind a Solanum tuberosum
fajhoz tartoznak. 
- Kromoszómaszáma: n = 24
- A világ más részein más fajokat is termesztenek, valamint a 
rezisztencia nemesítésben fontos szerepe van a géncentrumokban 
fellelhető vad fajoknak is.
- A keresztezéseket azonban megnehezíti eltérő kromoszóma-
számuk (n = 12, n = 18, n = 24).



A növény botanikája I.

A burgonyát módosult szárképletéért, gumójáért termesztjük, mely egyben 
a szaporítóanyaga is. Magját a nemesítésnél használjuk. Egyes meleg éghajlatú 
országokban (Afrikában) viszont a nagymértékű vírusos leromlás miatt a magot un. 
TPS (True Potato Seed) technológiával élelmiszer termesztésre is használják.
A gumót kivéve a növény minden része szolanin nevű mérgező alkaloidát tartalmaz. 

Gyökere: főgyökér rendszere csak a  magról kelt növénynek van.
A gumóból csak mellék gyökerek fejlődnek (40-50 cm).
Szívóereje csak mintegy fele a  gabonákénak.

Szára: belül üreges, kívül szögletes, hossza 60-100 cm
Sztóló (tarack) föld alatti módosult hajtás rajta a gumó

Levele: páratlanul, szárnyaltan összetett, 
A levélfelület index (LAI) 4-es értékig szoros összefüggésben van a 
terméssel. 
Elváltozások a levélen többnyire vírus betegségeket jeleznek



A növény botanikája II.
Virágzata: bogernyős

Termése:
Generatív termés: sárga bogyó 50-300 maggal.

A mag a fajta tulajdonságait nem viszi tovább

Vegetetatív termés: gumó - módosult föld alatti szár
Fajtától függő színű és alakú.
Rajta spirális eloszlásban rügy- (csírahajtás) kezdemények
Ezekhez a héj alatt edénynyaláb kötegek vezetnek.
40 mm alatti méret ipari v. takarmány célra.
Gumó hajtásai tanúskodnak az egészségi állapotáról: 
-fény-, pince-, cérna hajtás

A gumó fény hatására megzöldül,  benne is szolanin 
képződik.





Egészséges
hajtás

Pince
hajtás

Cérna
hajtás



A burgonyagumó szerkezete



Fiziológiája I.
Növekedési típusai:
Gumótermésének nagyságát a tenyészidő alatt megtermelt szárazanyag 
és a fajta növekedési típusa határozza meg.

Kétféle növekedési típusa van:
-rövid tenyészidejű: gyors korai gumónövekedés, visszafogott lomb 

fejlődés, kevés lomb, magas harvest index, de 
kisebb termés

-hosszú tenyészidejű: sok lomb, későbbi gumókötés, de a hosszabb 
tenyészidő és nagy lombtömeg végeredménye 
nagyobb termés.

Nagy terméshez fontos a nagy lombfelület, jó víz- és tápanyag ellátás és optimális 
(nem túl magas) hőmérséklet szükséges.

- Fotoszintézis optimuma: 20-25 °C nappali és 10 – 12°C éjszakai
- Optimális napi átlag:       15-19 °C
Kedvező hőmérsékleten csak 20-25 % a légzési veszteség, de magas 
hőmérsékleten már jelentős.
Potenciális termése frissen: 100 t/ha 



Fiziológiája II.
Fejlődési szakaszai:
Két alapvető szakasz:

1. Ültetés – kihajtás: 25-35 nap
- Előhajtatással: 15-20 nap
- Előbb hajtás, majd gyökér fejlődés kezdődik
Hajtásnövekedés hőmérséklet igénye:

- Minimum: 7-8°C, de 10-12 °C optimális
- Gyökérfejlődéshez: már 4°C elég

2. Lomb és gumófejlődés: 85-125 nap
- Ezalatt lomb és gyökér közel azonos arányban növekedik.
- Gumókötés kelés után kb. 2-4 hét múlva kezdődik
- Fontos a jó víz- és tápanyagellátás.
- Szélsőséges N-ellátás:  túlzott levélfejlődés, gumókötés késik. 
- A N megosztásával ez megelőzhető lenne.
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Fiziológiája III.
A fény, hőmérséklet és megvilágítás szerepe:

Az erős fény gátolja a levél- és növeli a gumó fejlődését.
A megvilágítás hossza és a hőmérséklet is jelentős módosító tényezők.
Minden fajtának megvan a kritikus nappal-hossza, mely alatt a 
gumókötés megindul.

- rövid nappal: kis levelek, gumókötés gyorsan indul
- hosszú nappal: több levél, későbbi gumókötés.
- alacsonyabb (főleg éjszakai) hőmérsékleten gyorsabb gumókötés
- magasabb hőmérsékleten késleltetett gumókötés.

A gumókötés megindulása után a hőmérséklet és nappalhossz szerepe 
csökken.
A hazai fajták tenyészideje 85 – 125 nap.



Biológiai alapok I.
Nemesítési célkitűzések:

Először csak külföldi fajtáink voltak.
-Magyar nemesítés 1920-as években indult. Teichmann Vilmos  
(Tornyospálca, Kisvárda). Leghíresebb fajta: Gülbaba (1930)
1953-ban országos vetőgumó szaporítási rendszert szervezett.
-1950-70 között Horn Miklós (Lovászpatona) és Barsy Sarolta 
(Mariettapuszta).
-1960-as évektől a vírusos leromlás elhatalmasodott (levéltetvek).
-Szövettenyésztéses fajtafenntartás abban az időben nem 
honosodott meg.
-1970-től holland fajták terjedtek el, melyek igen fogékonyak a vírus-
betegségekre, ezért évente felújítás kell.
- Az 1970-es évektől vad fajok rezisztencia génjeinek 
felhasználásával intenzív nemesítési program indult  Keszthelyen.
- Ennek eredményeként az utóbbi időben már számos, többszörös 
rezisztenciát hordozó (vírusok, fonálféreg,   burgonyavész) kiváló 
burgonya fajtával rendelkezünk.  



Biológiai alapok II.
Fajtahasználat
A mai helyzet:
A nemzeti fajtalistán szereplő fajták száma 60 feletti, melyek döntő része 
külföldi.
A köztermesztésben  is döntő részben külföldi, nem vírus-rezisztens fajták 
szerepelnek.
A hazai rezisztens fajták használata lehetővé tenné két éven keresztül a 
saját vetőgumó használatát, amely a termesztési költségeket jelentősen 
csökkentené.
GMO helyzet:
2010-ben az EU-ban engedélyezték egy kizárólag ipari felhasználásra, 
keményítőgyártásra kifejlesztett 100%-s amylopektin tartalmú GM-
burgonyafajta termesztését.



A fajták megoszlása a vetőgumó szaporításban (2005)

Holland fajták
Desirée, Kondor, Cleopatra, 
stb.

80,1 %

Magyar fajták 
(Főleg keszthelyi fajták)

14,6 %

Német fajták
Agria

5,2 %

Osztrák fajták
Roko

0,1 %



Termőhely igénye I.
Talajigény:

- gyengén savanyú-semleges, (pH 4,5 – 7,5) 
- korán, gyorsan melegedő,
- jó hő- és vízgazdálkodású 
- nem rögösödő, nem tömörödő, „rostálható”
- vízzáró réteg nincs a termőréteg alatt
Laza, légjárható, humuszos homok-, középkötött erdő-, stb. talajok.

Alkalmatlanok: kötött, hideg, erodált, köves, szélsőséges talajok.



Termőhely igénye II.
Éghajlatigény:
A burgonya biztonságosan és gazdaságosan a tőlünk É-ra és Ny-ra fekvő 
hűvösebb csapadékosabb klímájú országokban termeszthető.

A hazai klíma nem optimális: a Ny-i és É-i országrész klímája felel meg 
leginkább (illetve korai (primőr) termesztésre a Dél-Alföld 
alkalmas)

-Csapadék: vízigénye a tenyészidőben 500-600mm, ill. jún.-júl.-
ban 300-350mm az 50 – 60 t/ha-s terméshez.
Ez a csapadék nálunk nem adott, ezért biztonságosan csak                 
öntözéssel (200 – 300 mm) termeszthető.

- Hőigény: 1300-1500°C, de nálunk: 1800 - 2400°C a szokásos.
Túl nagy melegben az asszimiláció is leállhat. 
A gumóképződés 26°C talajhőmérséklet felett áll le,
optimuma 13-16°C.
Mínusz1-2°C-on megfagy a levél, de újra kihajt földalatti rügyeiből
Az éréshez viszont meleg kell ősszel.



A csapadék eloszlása a gumókötés idején (Ajtai A. nyomán)



A termesztés módszere
Vetésváltása:
Az előveteményre igényesebb növények közé tartozik.

Jó előveteményei: kalászosok, repce, csillagfürt, hüvelyesek, 
másodvetésű zöldtrágyák (olajretek)
Rossz előveteményei:
- a nagy tömegű szárat gyökeret visszahagyó növények (kukorica, 
cirok, napraforgó, lucerna) 
- a cukorrépa (K-igény), továbbá az azonos betegségeket hordózó 
növények (paradicsom, dohány, fűszer és zöldség növények)

Önmaga után csak 4 év múlva ültethető (betegségek, fonálféreg, 
árvakelés – vírusok).

Elővetemény-értéke: 
Utána kalászos, hüvelyes, szálastakarmány következhet.

Paradicsomnak, dohánynak, fűszer és zöldség növényeknek rossz 
előveteménye. 



Hatása a talajtermékenységre:

-Talajvédő (erózióvédő) hatás:

Bakhátas művelése miatt a talajt ültetésétől a betakarításig 
fokozottan védi a vízeróziótól. Lombja a kihajtás után további 
védelmet ad. 

- Hatása a talaj szerves anyag mérlegére:

Gyökérzete gyenge és sekély, de viszonylag könnyen bomló. Az 
erősen „humuszfogyasztó” növények között tartjuk számon. 
A termesztéséből adódó szerves-C fogyást (760 - 1000 kg/ha), 
jelentős szerves-C bevitelével, mely lehet istállótrágya,  vagy 
humusz-gyarapító növények (pillangósok) termesztése, 
kompenzálhatjuk.



Vízgazdálkodása:

Nagy tömegű termése jelentős vízmennyiséget (500 – 600 mm) igényel, 
a vízigényes növényekhez soroljuk. 
A tartós vízhiányt nem bírja, mert sekély és gyenge szívóképességű 
gyökérzete a talaj mélyebb rétegeiben tárolt csapadékot nem képes 
hasznosítani.
Hazai termőtájainkon biztos és nagy terméseket csak öntözéssel 
érhetünk el. 
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