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A területfejlesztési feladatok 
között a  nagy vetésterületű 
növények mellett kiemelt je-
lentősége van a kisebb terü-
leten termesztett, de az adott 
táj, ökológiai adottságaihoz 
jól alkalmazkodó fajok és faj-
ták (alternatív növények) ter-
mesztésbe vonásának, azok 
komplex agrotechnikájának 
megalapozása mellett. 

Az ökológia és ökonómia 
előnyök mellett, az egész-
ségtudatos életszemlélet ter-
jedésével Magyarországon 
is egyre növekszik az igény, 
a minőségi-, a funkcionális-, 
az egészségmegőrző élelmi-
szerek - ezzel együtt az ide 
sorolható alapanyagok, mint 
az édesburgonya – iránt.  Az 
édesburgonya felhasználásával 
további lehetőség kínálkozik 

kedvezőbb tápértékű élelmi-
szerek előállítására, táplálko-
zásunk változatosabbá tételére. 

Az édesburgonya, mint al-
ternatív növénytermesztési le-
hetőség, amit a vetésváltásba 
illesztést követően életképes, 
rentábilis alternatívát jelenthet 
az adott tájegység gazdálkodói 
számára. 

Az édesburgonya (Ipomoea 
batatas) vagy batáta a szulák-
félék családjába és a hajnalka 
nemzetségbe tartozó növény, 

melyet főként gyökérgumójáért 
termesztenek, de fi atal levelei 
is fogyaszthatóak. Neve ellené-
re rendszertanilag nem rokona 
a burgonyának, csak a gumói 
alakja hasonlít rá. Magas a C-, 
B2 és B6- valamint E-vitamin 
tartalma, gazdag olyan ásvá-
nyi anyagokban mint kálium, 
a réz és a mangán, alacsony 
a zsír- és koleszterintartalma 
és neve ellenére cukorbetegek 
is fogyaszthatják. A gyökérgu-
mó húsának színe fajtától füg-
gően lehet fehér, narancssárga, 
sárga, lila, rózsaszín vagy vörös 
is. Készítenek belőle lisztet, ke-
ményítőt és szeszes italt is. Fel-
használható köretnek, süthető, 
főzhető, grillezhető, de akár 
édes süteményt is lehet készí-
teni belőle. Száz gramm ener-
giatartalma 117 kalória.

A Nyírségi Édesburgonya Zrt. 
célja, hogy a Nyírség talaj és 
éghajlati adottságaihoz jól 
illeszkedő, a korszerű táplál-
kozás jelentős elemét képező, 
nagy hozzáadott értékkel ter-
melhető édesburgonya terme-
lését terjessze a térségben.  

A Nyírségi Édesburgonya Zrt. a 
kis- és közepes mezőgazdasági 
termelők részére olyan szakmai 
hátteret és pénzügyi feltétel-
rendszert biztosít, amellyel 
megismerhetik, megtanul-
hatják a termelés fortélyait, 
és megfelelő minőség esetén 
mentesülnek az értékesítés 
kockázatától. A  cél, hogy az 
első év után a sikeres terme-
lők növekvő hatékonysággal, 
növekvő területen biztosítsák 
a család hosszú távú jövede-
lem-szerzését. 

2016 a Nyírségi Édesbur-
gonya Program első éve volt. 
Minden újhoz, változtatás-
hoz kell bátorság és jövőbe 
látás egyaránt. Elismerés és 
köszönet jár a gazdáknak, 
akik bebizonyították, hogy a 
nyírségi termelők között sok 
újító, kezdeményező szakem-
ber van. Nem rettentek meg az 
ismeretlen növénytől, hanem 
vállalták az első ültetés, gon-
dozás, betakarítás kockázatát 
a Nyírség sokszor értéktelen-
nek tekintett homokos talaján. 
A termés jó, több helyen meg-
lepően kiváló volt már most. 
A második év  számukra már 
könnyebb lesz, megindulhat-
nak a hatékonyság javítás és 
az üzletszerű termesztés útján. 
A 2017-ben csatlakozni kívá-
nók száma már most megha-

ladja az ideit. Megkezdtük a 
jövő év előkészítését, jönnek 
az új talaj laborvizsgálatok, 
indulhat a talaj előkészítése. 
Jelképesen szólva a nyírsé-
gi édesburgonya elkezdett 
gyökeret verni. Reményeink 
szerint az édesburgonya né-
hány év múlva a Nyírség egyik 

legértékesebb kenyéradó nö-
vénye lesz. A Nyírségi Édes-
burgonya Programban részt-
vevő összes gazdának alapos, 
végiggondolt, jövedelmező 
munkát kívánok!

Hegedüs István
Nyírségi Édesburgonya Zrt. 

vezérigazgató 

Az édesburgonya a nyírségi 
talaj  és éghajlati adottság-
hoz jól illeszkedő,  a kor-
szerű táplálkozás jelentős 
elemét képező élelmiszer 
alapanyag. Ezek a körül-
mények a termesztés  lehe-
tőségét kínálják a gazdálko-
dók számára.  A gazdáknak 
meg kell ismerni a növény 
és a termesztés fortélyait. 
A tanulási folyamat alatt 
mindenkinek meg kell ta-
lálni a helyi adottságoknak,  
a gazda lehetőségeinek leg-
megfelelőbb édesburgonya 
termesztési  feltételeket, 
módot (terület nagysága, 
bakhát, fólia takarás, öntö-
zési mód, stb.) annak érde-
kében, hogy  a gazdálkodás 
fenntartható, a termelési 
láncban résztvevők pe-
dig elégedettek legyenek.

Hegedüs István az idei betakarításkor 
egy szép Norangel fajta édesburgonya bokorral

Váraljai Tamás szállította a 
legtöbb palántát a Nyírségi 
Édesburgonya Programhoz 
2016-ban. Saját honlapján 
értékes információkat ol-
vashatnak a termelők. El-
érhetőség: www.bivalyos.hu 

– A vállalkozásom révén fog-
lalkozom kukoricával, napra-
forgóval és almával, de most 
a batáta jelenti számomra az 
új kihívást – mondta Burics 
Zoltán. Mivel a pusztadobosi 
férfi  családjában van cukorbe-
teg, így korábban már olvasott 
a növény jótékony hatásairól, 
majd amikor hallott az Nyír-
ségi Édesburgonya Zrt.-ről 
és annak terveiről, nyomban 
felvetette velük a kapcsolatot.

– Előny, hogy amíg a ho-
mokos talaj más növények-
nél negatív, a batáta esetében 
pozitív tényezőt jelent. Má-
jusban ültettünk ki 1800 pa-
lántát, 1000 négyzetméteren 
fogtunk bele a termesztésbe. 
Kezdetben csak kapálást és lo-
csolást igényelt, majd egy-két 
hónap elteltével máris inten-
zív növekedésnek indultak 
a gumók, ekkor az indák fel-
szakítása és beforgatása adott 
feladatot, növényvédő-szeres 
kezelést pedig egyáltalán nem 
is alkalmaztunk. A betakarí-
tásra a géphez készítettünk 
egy speciális kiszedőt, ezzel 
megkönnyítettük és felgyor-
sítottuk a  munkát. Nagyon 
elégedett vagyok, így jövőre 
még nagyobb területen, még 
több tapasztalattal felvértezve 
tervezem a termesztést, mert 
látok perspektívát és fantáziát 
az édesburgonyában – fogal-
mazott Burics Zoltán.

Nyírségi területfejlesztés édesburgonyával
Balla Zoltán

tudományos segédmunkatárs
Debreceni 
Egyetem
Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi 
és Környezetgaz-
dálkodási Kar 
Földhasznosítási, 
Műszaki és Terület-
fejlesztési Intézet

A ma, köztermesztésben lé-
vő növényeket szükséges 
újraértékelni a változó öko-
lógiai és ökonómiai feltéte-
lek miatt. Az új értékelést 
szükségessé teszi az alkal-
mazkodó, kisebb ráfordítás 
igényű, multifunkcionális 
mezőgazdaság céljainak és 
a növények új hasznosítási 
irányzatainak való megfele-
lés igénye. 

A kiszedővel felgyorsult 
a betakarítás

Küldetésünk

A talajlazító megemeli 
a homokot a teljes terméssor két oldalán

A Burics testvérek már az első évben újítással 
segítették a betakarítás gépesítését
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Kaczur Gábor sokáig do-
hánnyal foglalkozott, ám 
az ágazat lehetőségeinek 
beszűkülése miatt új be-
vételi forrás után nézett. 
A Kelet-Magyarországban, 
a  témában közzé tett cikk 
keltette fel az érdeklődését, 
ezért jelentkezett a Nyírségi 
Édesburgonya Programba.

– Kiskerti körülmények kö-
zött kezdtem el a batáta ter-
mesztését Nyírkarászon, 
mintegy 700 négyzetméte-
ren, vegyes talajon. Kiépítet-
tem egy csepegtető rendszert, 
majd bakhátba ültettem ki 
a palántákat. Azt tapasztaltam, 
hogy a növény a homokos ta-
lajt szereti inkább. Mivel ez 
egy új program a megyében, 
egyelőre kevés gazdálkodóval 
tudom megosztani a tapasz-

talataimat, de bízom benne, 
hogy a jövőben sokan csat-
lakoznak majd a projekthez 
– tekintett előre a nyírkarászi 
gazda. Kaczur Gábor jónak 
ítéli meg az idei termést, és 
fontosnak tartja megemlíteni: 
az ültetésnél érdemes kerülni 
az árnyékos helyeket, illetve 
megtartani a kellő távolságot 
más növénykultúrától.

– Szeretném a  jövőben is 
termeszteni a  batátát, ha 
lehetséges a mostaninál na-
gyobb területen. Remélem 
jövőre több gazdatársam is 
belevág az édesburgonyába, 
így lesz kivel megosztanom 
a tapasztalataimat – mond-
ta Kaczur Gábor, akinek át-
lagban közel egy kilogram-
mos gumók teremtek a bok-
rokon.

A batáta lehet a gyógyír 
a sebekre
A negyvenkét éves Mészáros 
István nagycserkeszi földjén 
eddig dinnyével foglalkozott, 
az idén viszont már édesbur-
gonyát is ültetett. Egyelőre 
csak kétszáz palántával fo-
gott bele a batáta termeszté-
sébe, de a tapasztalatok azt 
mondatják vele, hogy jövőre 
biztosan többet ültet.

– A palántákat csepegtetővel 
öntöztük, permetezni egyál-
talán nem kellett. Az látszik, 
hogy nagyon szereti a napot, 
nem ajánlatos árnyékos hely-
re ültetni. Kártevővel nem 
találkoztunk, csak minimális 
gyomtalanításra volt szükség. 
A növény a levegős, laza talaj-

ban érzi igazán jól magát – so-
rolta az egyszerű praktikákat 
a nagycserkeszi férfi , aki eddig 
csak „másodállásban” foglal-
kozott növénytermesztéssel. 
Jelenleg ugyanis közmunkás, 
de szeretne végre a saját lábá-
ra állni, és a mezőgazdaságból 
megélni. Mint mondta, erre az 
édesburgonya termesztése tö-
kéletes megoldás lehet.

– Jövőre biztos, hogy nagyobb 
területen és több palántát ülte-
tek majd el – mondta Mészá-
ros István, aki úgy érzi, a Nyír-
ségi Édesburgonya Program 
révén tökéletesen megtanulta, 
hogyan kell az édesburgonyát 
termeszteni.

Neki bejött 
az „édes” élet
Kimondottan pozitív tapasz-
talatokat szerzett az idén az 
édesburgonya termesztésével 
kapcsolatban Nyavádi István, 
aki Vaján vezeti családi gaz-
daságát. Eddig foglakozott 
paprikával, paradicsommal, 
ahogy napraforgóval és ku-
koricával is, most azonban 
csatlakozott a Nyírségi Édes-
burgonya Programhoz, ami 
elmondása szerint remek 
döntésnek bizonyult.

– Nagyon szép gumókat sike-
rült felszednünk, volt olyan 
bokor, amelyen közel egy kilós 
édesburgonya termett. A fele-
ségem már főzött is belőle az 
unokánknak tört krumplit, na-

gyon ízlett a kicsinek, ahogy 
nekünk is – árulta el a vajai 
gazda, aki elmondta azt is: 
a batáta semmivel sem mun-
kaigényesebb, mint bármely 
más zöldségféle.

– Most ötszáz palántát ültettem 
ki, de jövőre biztos, hogy en-
nek akár ötvenszeresét fogom, 
pontosan azért, mert már az 
első évben csodálatos termés 
született – mesélte Nyavádi Ist-
ván, aki hozzátette: minden se-
gítséget megkapott a Nyírségi 
Édesburgonya Programtól, így 
a batáta a 150 hektáros gazdasá-
gában az elkövetkező években 
a mostaninál mindenképpen 
nagyobb hangsúlyt kaphat.

Önellátás batátával
A főpróba remekül sikerült, 
jövőre következhet az elő-
adás – vélekedik Mizer Zsolt, 
Tisza dada polgármestere, aki 
nagyon örül annak, hogy 
a közmunkaprogram kere-
tében a batátatermesztésbe 
is belevágtak.

– A településen egyre többen 
térnek át az egészséges élet-
módra, az édesburgonya pedig 
tudva levő, hogy nagyon jó ha-
tással van az emberi szervezet-
re, tele van C-vitaminnal. A fe-
leségem például chips-et készít 
belőle, ami nekem kimondot-
tan ízlik – avat be a kulisszák 
mögé bennünket Mizer Zsolt, 
majd elárulja: szeretne a tele-

pülés önellátó lenni, a hosz-
szú távú terveik közt szerepel 
az édesburgonya termesztése. 
Most még csak egy négyszáz 
négyszögöles kertben ültették 
el a palántákat, de ez a terü-
let a jövőben a sokszorosára 
nőhet.

– Szeretnénk a batátát bevinni 
a közétkeztetésbe, az oktatási 
intézményeink konyhájára, hi-
szen az a célunk, hogy minél 
egészségesebb ételeket adjunk 
a tiszadadai gyerekeknek – tet-
te hozzá a polgármester, aki 
szerint a Nyírségi Édesburgo-
nya Program az utóbbi évek 
egyik legjobb kezdeményezése.

Civil kezekben 
az édesburgonya
A Nyírteleki Civil Centrum 
dankóbokori tanyáján kísér-
leti jelleggel ültettek batátát. 
A civil szervezet elképzelése 
találkozott a Nyírségi Édes-
burgonya Program céljaival, 
hiszen a batáta, mint növény 
és egészséges táplálék ter-
mesztése már régen a terveik 
között szerepelt.

– Amikor találkoztunk a fel-
hívással, miszerint batátapalán-
ták nevelésére lehet szerződni, 

hamar felvettem a kapcsolatot 
a hirdető vállalkozással – árul-
ta el Nyírteleki Civil Centrum 
elnöke. Venczelné Bartha Ildi-
kó hozzátette: az üzlet gyorsan 
megköttetett, mert az előzete-
sen vett talajminta megfelelt 
a termesztés feltételeinek.

– A szerződés 3000 palán-
ta kihelyezésére és nevelésére 
szólt. Szerencsére az ültetés 
után folyamatosan kaptunk 
szakmai tanácsokat, és az elő-
zetes mintavétel után a vár-
ható hozamot is megbecsül-
ték – mondta a civil centrum 
elnöke, aki szerint további 
pozitívum az, hogy perme-
tezniük egyszer sem kellett. 
A laza homokban bakhátra 
ültettek, csepegtető rendszer-

rel öntöztek, hogy a batáta ne 
gyökeresedjen le, a gyomok 
ellen kapálással védekeztek.

– Nagyon meglepett, hogy 
az édesburgonya így meg-
terem a  homokban – zárta 
Venczelné Bartha Ildikó.

BATÁTA:
az újdonság varázsa
Kálmán Béla, Nyírmada pol-
gármesterének lánya sajátos 
étrenden él. S mivel az orvo-
sok másodlagos cukorbeteg-
séget állapítottak meg nála, 
a speciális étrendjének része 
az édesburgonya is.

– Az interneten kerestem 
információt, így akadtam 
rá a Nyírségi Édesburgonya 
Program hirdetésére – mondta 
Kálmán Béla, aki magánem-
berként vágott bele a batáta 
termesztésébe. 
– Az újdonság varázsaként ha-
tott rám a program, mely során 
abban is bízom, hogy a gyer-
mekemnek olcsóbban és folya-
matosan tudom biztosítani az 
édesburgonyát – fogalmazott 

a nyírmadai polgármester, aki 
eddig almával foglalkozott, de 
a batáta esetében is bízik az ed-
digi tapasztataiban. A telepü-
lésvezető kiemelte: a Nyírségi 
Édesburgonya Zrt.-től meg-
kapta a technológiát és a fo-
lyamatos odafi gyelést.

Kálmán Béla 1000 batáta tővel 
indult, 300 négyzetméteren ül-
tetett édesburgonyát. Szerinte 
alig munkaerő-igényes, locsol-
ni ugyan intenzíven kell, de 
növényvédelmi feladatokkal 
nem jár az édesburgonya ter-
mesztése.  – Ha látom, hogy 
van piaca, szívesen termelném 
a jelenleginél nagyobb terüle-
ten is – tette hozzá. 

Venczelné Bartha Ildikó a Centrum elnöke 
és Sztaskó Mihály követte nyomon a termesztést

Kálmán Béla Nyírmadáról 
már az átvételre is előkészítette az idei termést

Nyavádi István 2016 augusztusban, két hónappal 
ültetés után mutatja a friss édesburgonya gumókat

Kaczur Gábor és párja az első láda idei terméssel

Mizer Zsolt Tiszadada polgármestere 
az első között csatlakozott. Kis Zoltán (jobb oldal)

munkavezető irányította a napi munkát.

Kicsiben kezdte, nagyban folytatná
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 Receptek.

Forradalmasítottuk az olaszok kedvenc ételét 

Nem hizlal többé a gnocchi
Tudjuk, tudjuk, nem szép dolog belekontárkodni más nemzetek ételébe,  de nem 
bírtuk ki, hogy az alapvetően burgonyás tésztaételből ne varázsoljunk egy egész-
ségesebb, alakbarát változatot. És azt is tudjuk, hogy ez nem nasi, hanem főétel, 
de annyira jól sikerült és olyan fi nom lett, hogy muszáj megosztanunk veletek. :)

 Receptek.

Fél kiló édesburgonyát meg-
pucolunk, felkockázunk és 
enyhén sós vízben puhára 
főzzük. Amikor elkészült, 
leszűrjük és botmixerrel pü-
résítjük. Várjunk egy kicsit, 
amíg kihűl a batátapürénk, 
majd adjunk hozzá nagyjából 
10-12 deka szénhidrát-csök-

kentett lisztet vagy rizslisztet. 
Jól gyúrjuk össze, ha úgy érez-
zük, túlságosan lágy a tészta, 
adjunk hozzá még egy kis 
lisztet.

A tésztát vágjuk fel ujjnyi vas-
tagságú csíkokra, sodorjuk 
meg és 2-3 centis darabkákra 
vágjuk fel. Egy villa segítségé-

vel minden kis gnocchi tetejét 
nyomjuk meg, hogy kis bemé-
lyedések keletkezzenek rajta, 
amiben majd a szószunk job-
ban meg tud maradni. Lobo-
gó forró vízben pár perc alatt 
főzzük készre. Ha a gnocchi 
feljön a víz tetejére, már szed-
hetjük is ki.

Forrás: 2016. október 12. 08:00 - Lollipopnasik

Édesburgonya-
pirítós
Az édesburgonyát meghámozzuk, majd 6-8 mm vastagra fel-
karikázzuk. Beletesszük a kenyérpirítóba, magas fokozatra. Két-
szer vagy háromszor (látjuk, hogyan sül) újraindítjuk. Ha kész, 
tányérra tesszük. Lehet enni olívaolajjal, vajjal, hidegen sajtolt 
napraforgó olajjal, sóval, borssal. Csemegézhetjük úgy is, hogy 
zúzott fokhagymát +sót+borsot  teszünk tejfölbe és ebbe már-
togatjuk bele a megsült édesburgonya szeleteket. Egészséges, 
tápláló reggeli..

Laczó Csabától kaptuk ezt az ötletet, 
a képen látható reggelit 

Hegedüsné Bárdos Judit készítette

Úgy érzem, az első 
évben jó termés 
várha tó – vélekedett 
Bánszki Ferenc.

NYÍREGYHÁZA. Nagy fába vág-
ta a fejszéjét a Nyíregyházán élő 
Bánszki Ferenc. A megyeszékhe-
lyen gazdálkodó férfi  úgy döntött: 
enged a Nyírségi Édesburgonya Kft. 
csábításának, és a „piros krumpli” 
termesztésébe kezd. Mint azt la-
punknak elmondta, egy cseppet 
sem bánta meg.

– Tavasszal döntöttem úgy, hogy 
elkezdek foglalkozni az édesbur-
gonyával. Hallottam, hogy Ásott-
halmon már komolyan belevágtak 
a zöldség termesztésébe, gondol-
tam, én is szerencsét próbálok – 
mondta el lapunk érdeklődésére 
a megyeszékhelyen élő gazda, aki 
hozzátette: meglepte, hogy az édes-
burgonya tökéletesen megterem a 
nyírségi homokban.

Átnyargalt a batátára
– Úgy érzem, az első évben kivá-
ló termésem lehet – fogalmazott 
Bánszki Ferenc, aki az elmúlt évek-
ben kukoricával és napraforgóval is 
foglalkozott, most azonban úgy tű-
nik, leteszi a voksát a batátaként is 
emlegetett édesburgonya mellett.

Vígan megél a homokon

– A dugványokat májusban, illet-
ve június elején ültettem el, a ví-
zen és a napsugarakon kívül semmi 
mást nem kívántak – mondta a nyír-
egyházi gazda, aki a betakarítást ok-
tóber közepére tervezi. – Szerencsés 
helyzetben vagyok, mert a Nyírségi 
Édesburgonya Kft. felvásárolja tő-
lem azt, amit sikerül megtermel-
nem. Bizakodásra ad okot, hogy 

a nyírségi homokban kiválóan 
megterem a növény – fogalmazott 
Bánszki Ferenc, és hozzátette: az 
elsőként megérett néhány darabot 
(amiből egy egész láda jött össze) 
kivitte a piacra.

– Nagyon jó keletje volt, főként 
annak fényében, hogy az édes-
burgonyának a multiknál 600 fo-
rintnál kezdődik az ára – közölte a 

nyíregyházi gazdálkodó, aki ezer 
négyzetméteren, 1800 batátapa-
lántával fogott bele a növény ter-
mesztésébe.

– A mostani kilátások azt mon-
datják velem, hogy a batátával 
hosszú távra tervezek – fogalma-
zott Bánszki Ferenc.

Tarnavölgyi Gergely
gergely.tarnavolgyi@kelet.hu

Rólunk írták:

Rólunk írták:

Az édesburgonya egyik legnépszerűbb, legismertebb felhaszná-
lása a bébiétel készítése. Hozzáadott cukor nélkül is édes, termé-
szetes alapanyagból készült, imádják a gyerekek. Szanyi Attila 
unokája, Dani nemcsak enni szereti a pépet, hanem már most 
ismerkedik egy óriási gumóval, élete első találkozása a nyírségi 
édesburgonyával. 
Reméljük, egyre több szabolcsi gyerek fogja fogyasztani!

Bánszki Ferenc elégedetten beszélt az idei termésről Fotó: Janics Attila

Egyelőre csak puhatolóznak
Az eddigi tapaszta-
latokkal elégedett 
a polgármester.

GYULAHÁZA. A Nyírségi Édes-
burgonya Programba nemcsak 
megyei gazdálkodók, hanem egy 
önkormányzat is fejest ugrott. Jele-
sül Bardi Béla, Gyulaháza „örökös” 
polgármestere döntött úgy, hogy a 
településén belevág az édesburgo-
nya (más néven batáta) termesz-
tésébe.

Megvizsgálják a hatásait
– Egyelőre nem kell túl nagy dol-
gokra gondolni, úgy fogalmaznék, 
most még csak puhatolózunk. A be-
takarítás várhatóan pár nap múlva 
kezdődhet meg, de az már a korai 
tapasztalatokból is látszik, jól érzi 
magát a homokos talajban a növény 

– mondta el lapunk megkeresésére 
a polgármester, aki hozzátette: a ter-
més jelentős fi x részét felvásárolja 
tőlük a Nyírségi Édesburgonya Kft., 
a tervek szerint a többit helyben, az 
önkormányzati konyhán haszno-
sítják majd.

Bardi Béla arról is beszélt: a pi-
rosas színű növény élettani hatá-
sait is érdemesnek gondolja meg-
vizsgálni, az már szinte bizonyos, 
hogy egy szem édesburgonya a na-
pi C-vitamin szükséglet közel felét 
fedezi.  KM-TG

A programról
A nyírségi édesburgonya program célja, hogy a nyírség talajához és éghajlati 
adottságaihoz jól illeszkedő édesburgonya termelését terjessze a térségben.
A nyírségi édesburgonya kft. a kis és közepes mezőgazdasági termelők részére 
olyan szakmai hátteret és pénzügyi feltételrendszert biztosít, amellyel megismer-
hetik a termelés fortélyait, megfelelő minőség esetén mentesülnek az értékesítés 
kockázatától, ugyanis felvásárolják a termést. A cél, hogy az első év után sikeres 
termelők növekvő hatékonysággal, növekvő területen biztosítsák a család hosszú 
távú jövedelemszerzését.

Az már látszik,
jól érzi magát

a homokos
talajon a 
növény.
BARDI BÉLA

Az esős időben sem áll meg az élet a gyulaházai batátaföldön
Fotó: Janics Attila

A növény jól
megterem a

nyírségi homokon.
BÁNSZKI FERENC
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A Nyírségi Édesburgonya Zrt. 
célja, hogy a Nyírség talaj és 
éghajlati adottságaihoz jól 
illeszkedő, a korszerű táplál-
kozás jelentős elemét képező, 
nagy hozzáadott értékkel ter-
melhető édesburgonya ter-
melését terjessze a térségben.  
Az idei tapasztalatok egyér-
telműen igazolták, hogy nem 
minden talaj alkalmas, nem 
minden gazda kész az új nö-

vényi kultúra befogadására, 
a termesztésében rejlő lehe-
tőségek kiaknázására. Ennek 
megfelelően a termesztés 
megkezdése előtt konkrétan 
kell megnéznünk a termelési 
feltételek meglétét. A Nyírsé-
gi Édesburgonya Programhoz 
sok új gazda csatlakozhat 2017-
ben. Részükről a csatlakozási 
szándék bátor, meggondolt 
döntést igényel. Kérdezhetnek 

a munkatársainktól, de az idén 
tapasztalatot szerzett gazdák 
is szívesen segítenek. Az ezen 
oldalon található informáci-
ók kizárólag a 2017-ben új-
ként csatlakozó gazdák 2017. 
évi feltételeire  vonatkozik.  
A 2016-ban csatlakozottak az 
első évi tapasztalatok alapján 
már  egyedi szerződés szerint 
lépnek tovább a termelés nö-
velésében.

Milyen a jó föld az édesburgonya termesztéshez? 

• A föld laza, homokos, jó vízelvezetésű, napos.

• Nem fertőzött, művelés alatt áll.

•  PH értéke 5,8-6,2 között van (tolerálható a 4,5-7,5 közötti), ezt a csatlakozók esetében be 
is vizsgáljuk, a gazdának nem kell labort készíteni.

• Öntözhető vagy a szezonra az öntözése megoldható.

• Ha a terület védelme szükséges, akkor az megoldható a terület tulajdonosa által.

• Fentieknek megfelelő kb. 2-4 hektár egybefüggő terület rendelkezésre áll.

A Nyírségi Édesburgonya Zrt. az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtja a termelési  rendszeréhez csatlakozó  termelők részére:

•  Folyamatos szakmai tanácsadás keretében: termelési információk megadását saját honlapun-
kon keresztül; minőségbiztosítási szakértőnk telefonon folyamatosan, személyesen indokolt 
esetben (ez kb. kétheti) a termelési területen megjelenve, a mintagazdaságban egyeztetés után 
történő megjelenéssel.

•  Garantált minőségű palánták biztosítása kiszállítással, fi nanszírozásuk biztosítása a termelés 
ellenértékébe történő beszámítással. (Termelési szerződésben rögzített ár.)

• Laboratóriumi talajvizsgálat elvégzése.

• Termelési tapasztalatok elektronikus jegyzőkönyvezése.

•  Egyszeri talajfertőtlenítési szer biztosítása.

•  A megfelelő minőségű termelés felvásárlása előre szerződésben rögzített áron.

•  A termés szállításához szükséges ládák biztosítása a termelő telephelyén, termés elszállítása 
onnan az átvételi helyre.

A termelő a legjobb tudása szerint 
az alábbi feladatok elvégzésére köteles:

• Elsajátítani a szükséges termesztési ismereteket.

•  A használatában lévő földterületből az édesburgonya termelésére legmegfelelőbb 2-4 ha te-
rületet kiválasztani. Meggyőződni arról, hogy a termelési tájékoztatóban megírt feltételeknek 
megfelel-e a terület.

•  A saját eszközeivel és saját költségén a meghatározott földterület megfelelő előkészítése, a 
termesztéssel kapcsolatos feladatok (dugványozás, öntözés, kapálás, terület őrzése) ellátása, 
az édesburgonya felszedése, válogatása, osztályozása, tisztítása.

•  A részére átadott palánták, eszközök, anyagok felhasználását, megőrzését megfelelő gondos-
sággal köteles kezelni.

•  A Nyírségi Édesburgonya Zrt. minőségbiztosítási, termelési tanácsadóit és más szakértőit, 
megbízottjait fogadni, részükre a termelési terület megközelítését biztosítani.

•  A termést a megkötött szerződés szerint értékesíteni. (Termelési szerződésben rögzített ár.)

Hangsúlyozzuk, hogy együttműködésünk első évében a legfontosabb a tanulási folyamat, 
az édesburgonya termesztésének megismerése. A sikeres első évet zárók a következő évben már 
tapasztalattal gazdagodva növelhetik gazdaságuk teljesítményét.

Azok a települések, ahol már 2016-ban 
megismerték az édesburgonya termesztést

Ajak, Balkány, Biri, Dombrád, Ibrány, Gávavencsellő, Gyulaháza, Hodász, Kálmánháza, Lövő-
petri, Nagycserkesz, Nyíregyháza (több külvárosi területen), Nagyhalász, Nyírjákó, Nyírkarász, 
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtét, Nyírtura, Nyírmada, Ramocsaháza, Paszab, Újfehértó, Ófehértó, 
Pátroha, Pócspetri,Tiszadada, Vaja

Impresszum
Nyírségi Édesburgonya Újság

Kiadja a Nyírségi Édesburgonya Zrt.

Felelős Kiadó: Hegedüs István

A Nyírségi Édesburgonya Újságban megjelent 
tartalmak felhasználásához a kiadó engedélye 

szükséges. Olvasóink javaslatait 
a  nyirsegigazda@gmail.com 

címre várjuk.

Nyírjákó külterületén, egy 
homokos részen ültetett 
édesburgonyát Szabó Jó-
zsef. A gazda ezer négyzet-
méteren helyezett el a földbe 
1800 darab palántát.

– A megye napilapjában ol-
vastam a lehetőségről, azonnal 
hívtam is a Nyírségi Édesbur-
gonya Program területi koor-
dinátorát, aki kijött, talajmin-
tát vett, majd leszerződtünk. 
A  tapasztalataim pozitívak, 
a megbeszéltek szerint történt 
minden – mondta Szabó Jó-
zsef, aki szerint a batáta kevés-
bé munkaigényes a környéken 
megszokott és termesztett nö-
vényekhez képest. Példaként az 
almát, a burgonyát, a káposz-
tát, a karfi olt, a paprikát és az 
uborkát említette. A nyírjákói 
gazdálkodó szerint az ültetés 
után mindössze kétszer kellett 
kapálnia. Hozzátette: nagy elő-
nye a növénynek, hogy nincs 
szüksége permetezésre.

– Mivel ezer grammnál, 
azaz egy kilogrammnál is na-
gyobb gumók kerültek eddig 
elő a földből, így jövőre is sze-
retném folytatni az édesburgo-
nya termesztését – vélekedett 
Szabó József, aki a vállalkozó 
szellemű gazdatársainak meleg 
szívvel ajánlja a batátát.

Érdeklődés és jelentkezés telefonon és emailban lehetséges. 
Kisvárdai térség esetében: Szanyi Attila 06-20/431-6837
Minden más terület esetében: Bodor Mária 06-20/965-2511
Email: nyirsegigazda@gmail.com

A jelentkezés során az alábbi adatokat kell megadni:
név, telefon, email cím,  terület helye, nagysága, öntözés módja, 2016. évben 
ezen a területen mi termett, milyen más növényekkel foglalkozik, vállalkozási 
forma, korábban termesztett-e édesburgonyát.

Marcsi és Attila a palánta 
nevelést ellenőrzi 2016-ban

Jelentkezés 2017-re:

Meleg szívvel ajánlja

Szabó József gazdának egy hónappal 
betakarítás előtt már szép termése volt.

2017-ben már az üzletekben is 
találkozhatnak a vásárlók a 

nyírségi édesburgonyával 

Felhívás 
önkormányzatok 

részére
A Nyírségi Édesburgonya 
Zrt. felhívással fordul a 
Nyírség önkormányzatai 
felé azzal, hogy édesbur-
gonya termesztés céljára 
bérelni kíván mezőgaz-
dasági területet. Várjuk 
azon önkormányzatok je-
lentkezését, amelyek ren-
delkeznek legalább  ha 
édesburgonya termesz-
tésre alkalmas területtel, 
és azt bérbe kívánják adni. 
A területtel szembeni elvá-
rások megegyeznek a je-
len újságunkban szereplő 
feltételekkel. A termesztés 
során az érintett település 
lakói, gazdái megismerik 
a termesztési technológi-
át, így kapcsolódni tudnak 
önállóan a termelési lánc-
hoz. -ben legfeljebb 
 helyen kíván területet 
bérelni a Nyírségi Édes-
burgonya Zrt.

Jelentkezési határidő: 
. november . 
Jelentkezés: 
nyirsegigazda@gmail.com
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