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1 Növény ápolás 

Az ökológiai gazdálkodásban nincs túl sok lehetőség a közvetlen növényvédelmi 
beavatkozásokra, az állomány egészségét ehelyett túlnyomórészt a 
megfelelően végzett növényápolási munkálatok biztosítják. A ‘növényápolási 
munkálatok’ tág fogalom, az alábbiakban azokra a műveletekre koncentrálunk, 
melyeknek növényegészségügyi vonatkozásai is vannak.  

 

1.1 Terület választás  

A burgonya az alacsonyan fekvő területektől kezdve elméletileg egészen az 
1900 méteres tengerszint feletti magasságig megél, hazánkban a legjobb 
eredményekkel Észak-Magyarországon és a Dunántúlon termeszthető. Többféle 
talajon megterem, de a túl könnyű és túl kötött talajokat lehetőleg kerülni kell. A 
túl nedves körülményeket ugyanolyan rosszul viseli, mint az aszályt. Az évelő 
gyomokkal súlyosan fertőzött területek az ökológiai burgonyatermesztésre nem 
alkalmasak. Ha a táblát megfelelően választjuk meg, a burgonya sok (de nem az 
összes) kártevőre, betegségre és gyomra kevésbé lesz fogékony. 

 

1.2 Fajta választás  

A termés szempontjából kulcsfontosságú a megfelelő faja megválasztása. A 
fajták betegségekkel szembeni ellenállósága jelentősen eltérhet (ld. a 
betegségek leírásánál), míg a kártevőkre nagyjából hasonló mértékben 
fogékonyak. A fajták fejlődési ideje, talajborítása különböző, ezért 
érzékenységük a fontosabb gyomokkal szemben nem ugyanolyan (ld. a gyomok 
leírásánál). Természetesen a gumók tulajdonságai is fajtáról fajtára eltérőek, és a 
fajtaválasztás során a majdani vevők igényeit is figyelembe kell venni. A 
gyakorlatban gyakran kompromisszmot kell kötni, és olyan fajtát kell választani, 
ami valamennyire mind a termesztés követelményeinek, mind a vevők 
igényeinek megfelel.  

 

1.3 Vetésforgó  

Az ökológiai gazdálkodásban a vetésforgó helyes alkalmazása kulcsfontosságú. 
Jól megválasztott növénysorrenddel számos betegség, kártevő vagy gyomfaj 
túlzott felszaporodása elkerülhető, ráadásul javítható a talaj szerkezete, és 
növelhető a talajban a tápanyagok mennyisége. A burgonya önmaga után négy 
évig ne kerüljön ugyanarra a területre.  
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A burgonya jó előnövényei a gabonafélék, a kukorica és a repce. Feltört legelők, 
takarmánykeverékek helyén nem célszerű közvetlenül burgonyát vetni, mert 
fennáll a Rhizoctonia fertőzés és a drótférgek kártételének veszélye. A 
burgonya után következzen valamilyen gabonaféle vagy zöldtrágya-növény. Ne 
kövesse a burgonyát paradicsom, paprika, egyéb zöldségfélék.  

Árvakelés: Betakarítás után néhány gumó mindig a táblán marad, ezek a 
vetésforgóban a burgonya után következő növény típusától függően ki is 
hajthatnak. Ez az árvakelés. Az árvakelést lehetőleg meg kell akadályozni, mert a 
növények veszélyes fertőzési forrást jelenthetnek (pl. burgonyavész). 

 

1.4 Tápanyag utánpótlás  

A tápanyagok egy jelentős részét a vetésforgóban a burgonya előtt a táblára 
kerülő elővetemény/zöldtrágya szolgáltatja. Az állattenyésztésből származó 
trágyák további tápanyag-forrásként szolgálhatnak. A tápanyagokat vetés előtt 
jutassuk ki, akár már az előveteményben. A trágyalevet  a vegetatív fázisban, a 
sorok záródásáig kell kijuttatni. Az ökológiai gazdálkodásban bizonyos 
kereskedelmi forgalomban is kapható trágyázó szerek is alkalmazhatók, magas 
áruk miatt azonban használatuk a burgonyatermesztésben korlátozott. A 
burgonya sok nitrogént és káliumot igényel. Az ökológiai termesztésben a 
termést gyakran a nem megfelelő tápanyagellátás limitálja. 

1.5 Vetőmag 

Egészséges vetőgumók nélkül nem fogunk tudni egészséges állományt nevelni! 
Legjobb, ha fémzárolt, minősített vetőgumót veszünk.  

 

Ökológia vetőmag  

Az ökológia gazdálkodásban ökológiai termesztésből származó vetőanyagot kell 
használni. Ha ökológiai vetőanyag nem kapható, hagyományos (de 
csávázószerekkel nem kezelt) vetőgumó is vethető. Győződjünk meg róla, 
kapható-e az országban ökológiai vetőanyag (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal, NEBIH), illetve hagyományos termesztésből származó vetőgumók 
használata esetén szerezzünk be külön engedélyt (Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft.). 

 

Vetőgumó előkészítése 

Ha a talaj túl hideg, a gumók fejlődése leáll, és fogékonnyá válnak a 
betegségekre. Ez a kedvezőtlen állapot elkerülhető, ha előhajtatott vetőgumót 
használunk. A gumókat lehetőleg egy rétegben terítsük el kisebb rekeszekben. 
Tartsuk őket világosban, melegen, fertőtlenített helyen. Ha a gumók környezet 
túlságosan meleg (> 20 °C) a hajtások túl gyorsan fejlődnek, és etiolált csírák 
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jelennek meg. A színtelen csírák kialakulása után megjelennek a gyökerek. 
Amikor a csírák elérik a 3-10 mm-es hosszúságot, a gumók elvethetők. Vetés 
közben a gumókat kezeljük nagyon óvatosan, nehogy a csírák letörjenek. 

1.6 Talaj előkészítés 

A burgonya számára az ökológiai és a hagyományos gazdálkodásban hasonlóan 
készítjük elő a talajt. A fejlődés korai szakaszában a gyomok számát jelentősen 
csökkenti a talaj előkészítés, majd ezt követően a bakhátak kialakítása. A sorok 
záródása után a talaj már nem művelhető, viszont a burgonyanövények kellően 
fejlettek ahhoz, hogy a legtöbb gyomot elnyomják. .   

 

1.7 Szártalanítás 

Szártalanításra a követező esetekben van szükség:  

 Mikor a gumók elérték a legnagyobb méretüket. 

 Súlyos burgonyavész esetén. 

 Ha vetőgumót termelünk: a szártalanítást meghatározott időpontban 
kell elvégezni, mielőtt a vírusok lejutnának a gumókba.  

 

Ne végezzünk szártalanítást, vagy halasszuk el a műveletet az alábbi esetekben:  

 Ha a gumók még nem elég nagyok  

 Ha a gumók keményítőtartalma túl alacsony.  
 

A szártalanítást leggyakrabban mechanikai módszerrel végzik (szárzúzás). Néha 
a perzselést is használják, de ez a módszer jelentős mennyiségű gázt igényel, és 
igen költséges. A perzselést vetőgumó-termelés illetve súlyos burgonyavész 
esetén célszerű alkalmazni. Ésszerű kompromisszumot jelent és sokkal 
kevesebb gázt igényel, ha először szárzúzót járatunk a táblán, egy napot 
hagyjuk az állományt száradni, majd perzselést alkalmazunk. 

A szártalanítás után 1-2 héttel következhet a betakarítás. A szártalanítást követő 
időszakban fejeződik be a gumók érése. Ha betakarításkor a gumók éretlenek, 
könnyen sérülnek, a sérülések pedig a tárolás során elfertőződhetnek. 

Vetőgumó-termelés esetén a vírusfertőzés elkerülésének legfontosabb eszköze 
a szártalanítás megfelelő időzítése. A burgonya vírusait vektorok, mégpedig 
többnyire levéltetvek terjesztik. Vetőgumó-termesztés esetében a tábla 
levéltetű-fertőzöttségét rendszeresen ellenőrizni kell. Mielőtt a levéltetvek 
száma eléri a legmagasabb értéket (járvány kitörése), a lombozatot meg kell 
semmisíteni, így elkerülhető a gumók megfertőződése. A vektorok gradációjáról 
az adott ország növényvédelmi szolgálata nyújt tájékoztatást. Minden 
országnak saját szabályozása van a vetőgumó minőségi követelményeire és 
ezek ellenőrzésére vonatkozóan.   
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1.8 Tárolás  

fajta alkalmas hosszú távú tárolásra. Csak kellően beérett, egészséges gumókat 
tároljunk.  A gumókat több hétig jól szellőző helyen tároljuk, hogy a héj érését 
elősegítsük. Később a helyiség lassan lehűthető. Akadályozzuk meg a nedvesség 
lecsapódását a gumókon, mert a nedves burgonyán patogén baktériumok 
telepedhetnek meg (ld. a baktériumos betegségekről szóló részt.) A tároló 
helyiségben biztosítsunk megfelelő szellőzést. A hosszú távú tárolás ideális 
hőmérséklete 4 – 8 °C. Alacsonyabb hőmérsékleten a gumók hosszabb időre is 
tárolhatók, de a 8 °C alatt tárolt burgonya már nem biztos, hogy alkalmas lesz 
ipari feldolgozásra.  

A piac igényei jól tárolható fajtákkal és alacsony hőmérsékletű tárolással 
nagyrészt kielégíthetők. Ha így nem biztosítható a megfelelő minőség, 
csírázásgátlók is alkalmazhatók (az ökológiai gazdálkodásban erre a célra csak 
etilén és növényi olajok engedélyezettek).  

 Az etilént folyamatosan, alacsony koncentrációban adagolják a tároló 
helyiségbe. Amíg a levegőben etilén van, a gumók nem csíráznak. Ha az 
etilén adagolását leállítják, vagy a burgonya kikerül a tárolóból, a 
csírázás viszonylag hamar beindul. Az etilén nem használható olyan 
helyiségben, ahol sárgarépát is tárolnak.   

 A köményből nyerhető karvont köd formájában használják. A kezelést 
egyszer vagy kétszer alkalmazzák. A karvon a csírázni kezdő szemeket 
pusztítja el. A kezelés sikere a pontos időzítésen múlik.  

 Ahol engedélyezett, a karvon helyett a hasonló hatású mentaolaj is 
használható.  

  

1.9 Sérült vagy fertőzött gumók eltávolítása 

A gumók kezelése (betakarítás, tároláskezdete vagy vége, árusítás vagy ültetés) 
előtt a nem egészséges gumókat szűrjük ki és távolítsuk el. Ha ezek a gumók 
visszakerülnek a táblára, a következő tavaszon kicsírázhatnak, és számos 
betegség forrásaként szolgálhatnak (pl. burgonyavész). A sérült, beteg gumókat 
éppen ezért megfelelő módon semmisítsük meg, pl. tegyük a helyesen kezelt 
komposztba. 

 


