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Talajelőkészítése
A burgonya különösen igényes a talaj állapotára, mivel számára a talaj a 
tápanyag és vízszolgáltatáson kívül a termésképzés tere is. Laza, 
rögmentes talajt igényel. 
Ez az állapot csak hagyományos műveléssel biztosítható.

Fontosabb talaj - paraméterek:
- művelt rétegben a 2 cm feletti rögök aránya 10% alatt

(rögmentes bakhát)
- Talaj térfogat tömege 1.2 – 1.4 g/cm3
- Talaj penetrációs ellenállása:  0 – 30 cm: 2.6 MPa 

30 – 90cm: 3.0 MPa 
Előkészítés korán lekerülő elővetemény után:

- tarlóhántás, tarlóápolás
- 30-32 cm őszi szántás 
- homokon tavaszi szántás

Tavaszi ültetőágy készítés: (max. két menetben)
- Talaj megfelelő porhanyítása (tárcsa mellőzése)
- Nedves talajból fakadó káros tömörödés kerülése.
- Ültetéskor laza, rögmentes bakhát készítése.



Tápanyagellátása I.
A burgonya tápanyag igényes növény, főleg káliumot és nitrogént vesz fel 
nagy mennyiségben.
A fajták között a beltartalom és tenyészidő eltérése miatt igen nagy 
különbségek lehetnek (tenyészidőben 50 nap, keményítőben 10%), mely a 
trágyaigényt nagymértékben módosíthatja. Ezért a fajlagos tápanyagigény a 
fajták és hasznosítási irányok átlagában határozták meg: 

1 t terméssel felvett tápanyagok: (kg/t)
N: 5 CaO: 3
P2O5:    2 MgO: 2
K2O:      9

N-ellátás:
- kisebb részaránya ellenére a N-nek van a legfontosabb szerepe 
már a korai életszakasztól biztosítani kell a jó ellátást.
- a N- igény később jún.- júl. hónapokban a gumófejlődés alatt igen 
magas, a napi felvétel elérheti az 5,1 kg/ha-t. Ezt a talaj saját 
szolgáltatása nem képes ellátni ezért fontos a későbbi N pótlás is.



Tápanyagellátása II.
K-ellátás:

A folyamatos megfelelő K- szolgáltatás is rendkívül fontos.
A szárazanyagképzés csúcsidőszakában a napi K-felvétel elérheti 
a 6,9 kg/ha értéket is.

P-ellátás:
A burgonya nem P igényes növény de a megfelelő tápanyagarányt 
biztosítani kell.

Mg-ellátás:
A levéltrágyaként kiadott 5-10 kg/ha  MgCl minden talajon javasolt a 
növényvédelmi permetezésekkel együtt alkalmazni.

Szervestrágyázás:
A szervestrágyázás igen kedvező hatású. 
Érett istállótrágya és zöldtrágya (másodvetésű olajretek, 
fehérmustár, facélia) formájában alkalmazva.



Vetés (ültetés) I.
Ültetés paraméterei:

- Ültetés előtt 7-10 nappal 12-15 cm mély  nedves, aprómorzsás, 
rögmentes vetőágy készítés.
- Ültetés optimális időpontja: márc. vége - ápr. közepe
- Előhajtatatás esetén már márc. közepén lehet ültetni. 
- Ültetés mélysége: gumó teteje1-3 cm-re a felszín alatt legyen.
- Sortáv: 70 -75 cm, (180 cm –es ágyásos, ágyásos eltolt ikersoros)
- Tőtáv: 18 - 40 cm
- Gumószám: étkezési 44 – 55 ezer db/ha, vető 60 – 70 ezer db/ha
- Csávázás fontos: ültetőgép elvégzi

Bakhátkészítés
- Primér 5-8 cm takarás
- Szekundér  26-30 cm magas (+ a gyomírtószer kipermetezése)

A traktor kereke max. 25 cm széles lehet.

Nagyobb állománysűrűségnél növekszik a gumók térfogattömege és szárazanyag 
tartalma.



Ültetési technológiai változatok

Hagyományos 
(75 cm)

Ágyásos 
(ágyásszélesség: 180 cm)

Ágyásos eltolt ikersoros 
(ágyásszélesség: 180 cm)



Megnevezés Eligazító számok Megjegyzés

Ültetési idő IV. 5-25.

Az eredeti talajfelszín 
alatt az adatok 35-55 
mm-es vetőgumóméretre 
vonatkoznak a gumó
felett a barázda aljától.

Sortávolság 70-75 cm

Ültetési mélység 1-4 cm

Gumó db/ha
-étkezési
-vetőgumó szaporítás

44-55 ezer
60-75 ezer

Gumóméret 2,5-6 cm

Primer bakhát 8-11 cm

Szekunder bakhát 24-30 cm

A burgonya ültetési útmutatója



Vetés (ültetés) II.
Az 1 m2-en megtermett gumók számát a főhajtások száma és azokon 
fejlődő gumók száma határozza meg.
Az 1 m2  -re eső főhajtásszám a vetőgumó méretétől és a tőszámtól is függ. 
(Kisebb gumókon kevés főhajtás és kevesebb de nagyméretű gumótermés várható).

A gumótermés méret eloszlását meghatározó
két legfontosabb tényező:

- vetőgumó mérete
- tőtávolság

A vetőgumó nagyságát a termés felhasználási célja
szerint választjuk meg:

- Korai és hasáb burgonyához:    28 - 40 mm-es vetőgumó (vagy darabolás)
- Étkezési (asztali) burgonyához: 35 - 45 mm-es vetőgumó
- Chips készítés alapanyagául:    40 - 45 mm-es vetőgumó



Gum
ó-

méret
(mm)

Gumón
-kénti 

főhajtá
s-szám

(db)

Termesztési cél

Korai és hasáb Étkezési (asztali) és 
chips vető

17 főhajtás/m2 22 főhajtás/m2 30 főhajtás/m2

mennyiség tőtáv mennyiség tőtáv mennyiség tőtáv

db/ha kg/ha cm db/ha kg/ha cm db/ha kg/ha cm

28/35 3 57000 1400 23 73000 1800 18 100000 2500 14

35/45 4 43000 2300 31 55000 2900 24 75000 4000 18

45/55 5 34000 2800 39 44000 3700 30 60000 5000 22

Hektáronkénti vetőgumó-szükséglet és tőtávolság
a termesztési cél és a vetőgumóméret függvényében



Növényvédelem, növényápolás I.
Szántóföldi növények között az egyik legtöbb kórokozóval  és kártevővel 
rendelkező növény.

Gyomszabályozás
Mivel a szekunder bakhátra kijuttatott gyomírtószer sokáig véd, ezért 
gyakorlatilag csak a késői melegigényes  és évelő tarackos gyomok 
okoznak problémát.

- Disznóparéjfélék (Amaranthus sp.)
- Fehérlibatop (Chemopodium album)
- Keserűfű fajok (Polygonum sp.)
- Selyemmályva (Abutilon theoprasti)
- Kakaslábfű (Echinocloa crus galli)
- Fakó muhar (Setaria glauca)
- Tarackbúza (Agropyron repens)
- Apró szulák (Convulvulus arvensis)
- Csillagpázsit (Cynodon dactylon)



Növényvédelem, növényápolás II.
Kártevők

Talajlakó kártevők: 
- Fonálférgek (Globodera sp., Dithylenchus sp., Meloidogyne sp.)
- Drótférgek (Agriotes sp.)
- Cserebogárpajorok (Melolonta sp.)
- Lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa)

Lombkártevők:
-Burgonyabogár: 2 nemzedéke van, 

20% lombveszteség után már terméscsökkenés.
-Levéltetvek: (Myzus persicae, Aphis sp.,)

legnagyobb kár a vírus-terjesztéssel.
Kórokozók

-Vírusok
Terjedésük lehet: levéltetvek, fonálférgek, 

gombák, fertőzött növényi részek



Növényvédelem, növényápolás III.
Kórokozók
-Vírusok: terjedésük lehet: levéltetvek, fonálférgek, gombák, fertőzött 
növényi részek által.

I. Súlyos leromlást okozó vírusok és mikoplazmák:

Burgonya levélsodró vírus (PLRV) 
A levél a szélétől besodródik
20-90 % terméscsökkenés, perzisztens
vektor: őszi barack levéltetű

Burgonya Y vírus (PVY)
több törzse van
Tünet: mozaikosság, fodrosodás, rügybetegség
Vektor: levéltetvek. Nem perzisztens.
Egyik törzse az YNTN (PVYNTN) 
Tünete: gumón felszíni nekrotikus gyűrűk.

Súlyos mozaik (komplex) vírus

Bíborszínű csúcssodródás(stolbur) (mikoplazma)



Növényvédelem, növényápolás IV.
II. Enyhe leromlást okozó vírusok és mikoplazmák: 
Burgonya A vírus (PVA)

Tünet: enyhe mozaikosság. 
Nem veszélyes, a fajták többsége immunis.

Burgonya M vírus (PVM)
Burgonya levélsodró mozaik betegség.
Tünet: érközi mozaikosság és csúcslevelek torzulása. 
Mechanikai átvitel és levéltetvek. Nem perzisztens.

Burgonya X vírus (PVX)
Enyhe tüneteket okoz csak: érközi mozaikosság, látens betegség, 
max 10 % terméskiesés

Burgonya S vírus (PVS)
Többnyire tünetmentes vagy bemélyedt erek. 
Mechanikai és levéltetű átvitel.

Sztolburbetegség (mikoplazma):
Vektor: kabócák
Tünet: felborul a növény hormon-háztartása.
Besodródottcsúcslevelek, gumókon gyökér, zöld virágok, stb.

Vírusok elleni védekezés: rezisztens fajta, egészséges szaporítóanyag, jó 
termőhely, szelekció, izolációs távolság betartása, kórtani szártalanítás, 
levéltetvek elleni vegyszeres védekezés.



Növényvédelem, növényápolás V.
Gombás betegségek

Védekezés: csávázás, állomány-kezelés

- Szárazrothadás (Fusarium sp)
Leggyakrabban előforduló

- Burgonyavész (Phytophtora infestans) 
Lombot, de gumót is károsíthat

- Burgonya himlő (Rhyzoctonia solani)
Csíra, hajtás és gumó rothadás

- Alternáriás foltosság (Alternaria solani)
Száraz melegben támad

- Ezüstfoltosság (Helminthosporium atrovirens)



Növényvédelem, növényápolás VI.
Baktériumos betegségek
Ha a körülmények kedvezőek igen súlyos fertőzés és termésveszteség 
szántóföldön és a tárolóban is.

- Fekete szártőrothadás (Baktériumos nedves foltosság) (Erwinia 
carotovora)

- Baktériumos barnarothadás (Ralsztónia) (Ralstonia 
solonacearum)

(karantén betegség, szaporításból 47 % lett kizárva miatta.)
- Sugárgombás varasodás (Streptomyces sp.)
- Burgonya gyűrűs rothadás (Corynebacterium sepedonicum)

Magyarországon még nem jelent meg.

Védekezés:
- egészséges vetőgumó
- hajtatás után szelekció
- vetésforgó
- gépek, ládák, stb. fertőtlenítése
- árvakelés irtása



Ralstonia solanacearum

Erwinia carotovora

Phytophtora infestansAlternaria solani



Növényvédelem, növényápolás VII.
Élettani betegségek, elváltozások
Vízellátási egyenetlenségek miatt kialakuló minőségi hibák:

- Másodlagos növekedés (babásodás),üvegesség 
Okai: - Hosszantartó szárazság utáni nedves periódus

- Megduzzadt lenticellák
Okai: túlzott vízbőség:

-Köldök és edénynyaláb-gyűrű barnulás
Okai: száraz forró periódus , fogékony fajta

-Gumó barna közepűsége, üregessége
-Okai: túl gyors növekedés és vízbőségből fakadó oxigénhiány

Szélsőséges hőmérsékleti- és fényhatásokra kialakuló hibák
- Szántóföldi hőségkár
- Belső csírázás
- Fagykár
- Szürkefoltosság (-8 °C alatti betakarítás)
- Gumózöldülés



Öntözés
40 t/ha feletti terméshez folyamatos egyenletes öntözésre van szükség 
május közepétől augusztus  végéig. 
A öntözési igény kezdete többnyire a bimbózás (gumókötés) elejére 
esik.

Öntözővíz mennyisége:
- átlagos évjáratban:  200-300 mm
- száraz évjáratban: 400-600 mm

Többszöri 20 – 40 mm-s adagokban

Öntözés módja:
Esőszerű (lineár, csévélődobos, mikroszórófejes)

Öntözés esetén célszerű a tőszámot 10-15%-al növelni.



Érés, betakarítás
A betakarítás a burgonyatermesztés legmunkaigényesebb szakasza.

Ideje a termesztési céltól függ:
- Primőr: május végétől
- Nyári (korai): június közepétől augusztus közepéig
- Téli tárolásra: augusztus vége - szeptember

Érés jelei: szár leszáradt, könnyen felhúzható, gumó beparásodott.
Egy adott fajta betakarításának optimális időintervalluma: 15-20 nap.
Betakarítás lépései:

- Szártalanítás (mechanikai, kémiai, vagy mindkettő)
- Szártalanított burgonyanövény kiemelése: 

- ásószerkezet a bakhátat lánc- és rázórostára továbbítja
- rög- és szárelválasztás, 
- gumó szállító járműre rakása,(esési magasságok) 
- válogatás

A burgonya sérülés, rög-, kő, szármaradvány-, beteg- és anya-gumómentesen 
kerülhet a tárolóba. A sérülések mértéke függ a betakarítógép típusától és a talaj 
hőmérsékletétől, (8 °C felett legyen).



Tárolás
Tárolási módok:

- Konténeres
- Halmos 

Szellőztetési rendszerek:
- külső levegővel szellőztetett

- padlóra fektetett légcsatornás
- padozatba süllyesztett~
- rácsos

- Szabályozott klímájú raktár

Tárolás előkészítése
1. Szárítás
2. Sebparaképződés biztosítása (13-15°C, 90% rel.nedv.)
3. Lehűtés  (0.5°C/nap, legyen idő a cukor keményítővé alakulására)
4. Végén szintén lassú felmelegítés (légzési önhő: 0.2°C/nap)

Veszteségek:
- légzési
- párolgási
- kihajtási
- rothadási





Minőség I.
A minőségi igények a felhasználás minden területén jelentkeznek:

- ipar (hasáb, chips, püré, konzerv stb.)
- primőr 
- őszi betakarítású és tárolt étkezési
- kereskedelem

A burgonya legfontosabb minőségi tulajdonságai genetikailag 
meghatározottak. 
A fajtákat felhasználási típusok szerint csoportosítjuk:

- A = saláta
- B = vegyes (főzés, sütés)
- C = püré, pehely, chips, tészta adalék
- D = ipari-, keményítő-, takarmány

A végleges minőséget azonban a környezeti tényezők is befolyásolják



A burgonyafajták felhasználási típus szerinti csoportosítása

Típus Jellemzők Felhasználhatóság

A
(A-B)

nem szétfövő, kemény húsú, 
közepes keményítő tartalmú

saláták, 
hidegkonyhai készítmények

B
(B-A)

nem szétfövő, "szappanos", 
vagy kissé lisztes, közepes 
keményítő tartalmú

vegyes hasznosítási típus, de 
elsősorban főtt ételek 
készítésére alkalmas 

C
(B-C)

szétfövő, lisztes, magasabb 
keményítő tartalmú, 
laza szerkezetű

vegyes hasznosítási típus, de 
elsősorban sült ételek 
készítésére alkalmas: 
hasábburgonya, chips, vagy 
püré, pehely és tészták

D
nagyon szétfövő, erősen 
lisztes, igen magas 
keményítő tartalmú, durva 
szerkezetű, 

keményítő- és pürégyártás, 
takarmány burgonya



Minőség II.
A felhasználási típusokon belüli fontosabb jellemzők:

- konzisztencia, struktúra (főzési, étkezési)
- íz héjában főzve
- nyers elszíneződés (enzimatikus)
- főzés utáni szürkülés (nem enzimatikus)
- élelmiszeripari feldolgozhatóság (chips, pommes-frites)
- minőség-stabilitás az eltérő évjáratokban

Osztályozottsági elvárások feldolgozási szempontból:
-hasáb  55mm felett
-chips  41-55mm
-püré   40mm alatt

- Száraza.tartalom: megfelelő. 20 – 24% (víz alatti tömegértékkel)
- Szürke elszíneződés: elősütés után nem lehet
- Barna elszíneződés: redukáló cukrok hatására 

sütés során aminosavakkal reakció 
(chips: max. 0.2%, hasáb: max.0.3%)



Minőség III.
Étkezési (asztali) burgonya:

- Megfelelő szárazanyag és keményítő tartalom (A, B, C)
- Méret: 40-60 mm és 45-65 mm
- Szabályos alak, sekély rügygödör
- Finom íz
- Nem lehet: ikernövés, fiasodás, 

fonnyadtság, csírázottság 
betegség, sérülés

elszíneződés és belső hiba
hajtás-gátlószer (max. 5 mg/kg)
nitrát (max. 200 mg/kg)



Összetevők g / 100 g főtt 
burgonya

Szárazanyag 
%-ban

Víz 77 -

Sza. 33 100

Szénhidrát 20,13 61

Fehérje 1,87 5,6

Rost 1,8 5,5

Zsír 0,10 0,3

Ca 0,005 0,015

K 0,379 1,15

P 0,044 0,13

Fe 0,00031 0,00093

C-vitamin 0,013 0,04

Niacin 0,00144 0,0044

Thiamin 0,000106 0,00032

Riboflavin 0,00002 0,00006

Héjában főtt burgonya tápanyag tartalma
(100g = 87 kcal)



Vetőgumó termesztése I.
A szaporítóanyag termesztés sajátosságai: kicsi a szaporodási koefficiens, 
nagy a vírusfertőzés veszélye.
Termesztési módok:

I. Fővetésű: (optimális mérsékelt leromlású termőhelyeken)
- Cserhát (Szécsény és környéke)
- Zemplén (Gönc és környéke)
- Felső Szabolcs (Kisvárda és környéke)
- Bakony (Zirc és környéke )
- Belső-Somogy (Berzence és környéke)

Elővetemény: kitűnő kalászos, keresztes, hüvelyes növények
Izoláció: 200  m
Ültetés: talaj 7 – 8°C, csávázással
Előhajtatással: korábbi betakarítás levéltetvek jobban elkerülhetők
Szártalanítás, betakarítás: sárgatálas holland módszerrel levéltetvek

megjelenése után 8-10 nappal szárzúzás, 3 hét múlva betakarítás.



Vetőgumó termesztése II.
2. Nyári ültetésű

Gabona tarlóba (főleg őszi árpa)
Nyár végén már kevesebb levéltetű kisebb fertőzési kockázat

3. Szövettenyésztéses:
-Csúcsi merisztéma mindig vírusmentes, ezért belőle táptalajon 
mindig egészséges növény nevelhető.
- Ez a módszer a szaporodási együtthatót megnöveli

Lépései:
- merisztémából táptalajon kis növények 
- pálánták  (feldarabolással szaporítás)
- primer kisgumók: izolátorsátorban (törzselit)
- szekunder kisgumó: izolátorsátorban(szuperelit)
- szántóföldön vetőgumó (elit)



Vetőgumó termesztése III.
Szántóföldi ellenőrzés:

Ellenőrzések száma: 4 db
Mintatér nagysága:  200 db növény
Mintaterek száma: 20 ha-ig 4, minden további 10 ha után 2 db.

Gumóvizsgálat
- Felületi és belső hibák helyszinen és laborban
- Méret szerint
- Vírusvizsgálat: rügydugvány és/ vagy ELISA teszt

Osztályozás, minősítés
28 mm alatti és 60mm feletti gumók eltávolítása

Fémzárolás : vírus vizsgálat után, egy tételben max. 50 t 

Tárolás: 2 – 4°C-on



Előadás összefoglalása

Talaj-előkészítés
Tápanyagellátás
Ültetés
Növényvédelem, növényápolás
Betakarítás 
Minőség
Vetőgumó-termesztés



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a burgonya talaj-előkészítését!
• Ismertesse a burgonya trágyázását!
• Ismertesse a burgonya ültetésének módjait!
• Ismertesse a burgonya betegségeit!
• Ismertesse a burgonya vetőgumó 

termesztését!



Előadás felhasznált forrásai:

• Szakirodalom:
• Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan II. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. (tankönyv) 

• Egyéb források: előadásokon, gyakorlatokon 
javasolt kiadványok, ismeretterjesztő és szakcikkek.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A BORSÓ INTEGRÁLT TERMESZTÉSE I.

• Előadás anyagát készítették:
• Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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