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Érdekes, ha megvizsgáljuk 
Közép- és Dél-Amerika or-
szágainak egy főre eső bruttó 
nemzeti  jövedelmét (GDP) 
a születéskor várható élet-
tartam összefüggésében, és 
ezt összehasonlítjuk a fej-
lett nyugati demokráciák, az 
Egyesült Államok vagy akár 
hazánk ugyanezen paraméte-
reivel, akkor elcsodálkozunk 
a szembeszökő különbségen. 

Életmentő táplálék a BATÁTA!
Az édesburgonya európai feltűnése és tündöklése

Stratégiai partnerünk: Hermanos Santana, Velez-Malaga

Sem Kolumbusz, sem 
a búsképű lovag nem tévedett

A 2017. évi termesztési 
ütemezés legfontosabb 
határidői, teendői

A GPS helyett akár az Újvilágot 
felfedező genovai hajós útmu-
tatásai is elvezethettek volna 
minket a Santana családhoz. 
Kolumbusz Kristóf ugyanis 
már 1493-ban, világtörténelmet 
meghatározó útjáról visszatér-
ve elhozta erre a vidékre a bata-
tát, illetve, ahogy az andalúzok 
mondják, a „boniatót”. Sevil-
la környékén is kísérleteztek 
meghonosításával, egyértelmű 
lett azonban, hogy a szubtró-
pusihoz hasonló, egyedi éghaj-
latú, Malaga mellett található 
Velez és vidéke sokkal inkább 
megfelel, így a mai napig ezt a 
területet tekintik az édesburgo-
nya európai „szülőföldjének”.  

A Kolumbusz óta eltelt több 
mint fél évezred boniatóban 
gazdag tapasztalatainak örö-
köse és a Nyírségi Édesburgo-
nya Program stratégiai part-
nere Javier Santana, akinek 
történelmileg is nevezetes 
földjén nevelkednek most is 
a programunkhoz csatlakozó 
gazdák palántái.

„Az egész életemet megha-
tározta, hogy azon a vidéken 
születtem, ahol meghono-
sodott az európai édesbur-
gonya. Vállalatunk alapítója, 
édesapám, Francisco szokta 
mondani, hogy mi, a Santa-

na testvérek tulajdonképpen 
egy-egy boniato mellett jöt-
tünk a világra, szóval a kezde-
tektől egyértelmű volt, mivel 
fogunk foglalkozni.”

Az utóbbi években errefelé is 
sokat változott a gazdák hely-
zete, átalakult a gazdasági kör-
nyezet, ami azonban a gondok 
mellett új üzleti lehetőségeket 
is hozott.

„Ki gondolta volna ko-
rábban, hogy egyszer majd 
Magyarországra is szállítunk 
palántákat? Holott teljesen 
ésszerű, hogy azon a vidéken, 
ahol olyan homokos adottságú 
a föld, mint a Nyírségben, a ba-
tata otthon érzi magát.” 

Itt, Velezben híres spanyol 
írók, költök, mint például Federi-
co García Lorca emlékeztek meg 
műveikben a tájról és a boniató-
ról. Többen készítenek valóságos 
művészeti alkotásokat, például 
idézeteket festenek a nagyobb 
méretű és formásabb batatákra. 

Néhány batata felirata pedig 
magát a búsképü lovagot, Don 
Quijotét idézi:

„Köszönet adassék Istennek, 
uraim, amiért ilyen jó helyre 
hozott! Mert, ha nem csapom 
be önmagamat, akkor a föld, 
amelyre most lépünk, az Velez 
Malaga.”

Biztos lehet benne, La Man-
cha lovagja, nem tévedett.

Március 2.
 • Évnyitó szakmai fórum
 • Termesztéstechnológiai útmutató átadása
 • Termeltetési és felvásárlási szerződés nyomtatvány átadása
Március 10–31.
 • Talajminta vételezése a termesztésre megjelölt helyen.
Március 15. – április 15.
 •  Talaj laborvizsgálat eredményének átadása a gazdák részére. Ez emailben kerül meg-

küldésre. 
 •  Szerződéskötések lebonyolítása. Ahol a talaj pH értéke vagy kötöttsége kizárja a szerző-

déskötést, azt már a mintavételnél vagy a labor eredmény után közöljük.
Május 15–31.
 •  Az első talajfertőtlenítés elvégzése. Ennek pontos időpontját mindenki maga dönti el, 

egyeztetés nem szükséges.
Május 17. – június 10.
 •  Ültetés. A dugványok átvételének időpontját, minden gazdával külön egyeztetjük na-

pokkal az átvétel előtt, hogy tudjanak az azonnali kiültetésre felkészülni. A dugványokat 
kiszállítjuk a gazdákhoz.

Július 1–15. 
 •  A második talajfertőtlenítés elvégzése. Pontos időpontot mindenki maga dönti el, az 

első fertőtlenítés időpontjától és a talajtól függően.
Augusztus 21. – szeptember 15. 
 •  A felszedése időpontjának meghatározása
 •  Ládák kiszállítása a gazdákhoz (ahol szükséges)
Szeptember 1. – október 10. 
 •  Betakarítás, termés elszállítása. A betakarítás és az elszállítás az előre egyeztetett idő-

pontban történik. A gazdákhoz az elszállító teherautó egyszer megy, több részletben 
nem lehetséges az elszállítás. A nem első éves gazdák esetében a ládák kiszállítása és a 
termés elszállítása is egyedi megállapodás alapján történik.

Október 1–31. 
 •  Elszámolás megküldése a gazdák részére. A kifi zetés folyamatos, a beérkező számlák 

alapján 30 napos határidővel.

Itt a fontosabb időpontokat emeltük ki. A részletes tudnivalókat a következő oldalakon található 
termesztéstechnológiai útmutató tartalmazza.

Sokkal szegényebbek az indi-
án származásúak, de sokkal 
egészségesebben és sokkal 
tovább élnek!

Nem érdekes?
Együnk hát batátát: tulaj-

donképpen krumplit eszünk, 
annak megszokott élvezeté-
vel és tagadhatatlan fi zioló-
giai előnyeivel, de fi ziológiai 
és dietetikai hátrányai nélkül!

Komplex C-, B-vitamin és 
folsav tartalma mellett rend-
kívül gazdag A-vitaminban 
és annak előanyagaiban, 
valamint E-vitaminban, 
mikro- és makro ásványok-
ban. Az A- vitamin tartalma 
15 000-szerese a krumpliénak.

Ennek egyenes következmé-
nyeként érthetővé válik, mi-
ért kedvenc tápláléka a batáta 
a perui vagy mexikói (azték, 
kecsua, inka) sziklaszilárd 
jellemű, a küzdőképességben 
bátor és állhatatos indiánok 
leszármazottainak. 

Az édesburgonyában szer-
ves kötésben lévő makro és 
mikro mineraliak (Ca, Mg, 
K, organikus jód, nátrium,-

vas, foszfor, cink, chrom, 
molibden, mangán) erősítik 
a csontváz és izomrendszert, 
a szív és keringési rendszert, 
valamint a vérképzést. 

A benne lévő magas szén-
hidrát és fehérje tartalom 
révén optimális tápláléka a 
sportolóknak, testépítőknek 
és bárkinek, akinek a moz-
gásrendszere akut vagy tartós 
igénybevételnek van kitéve 
(pl.: barlangászok, hegymá-
szók, sziklamászók, küzdő- és 
extrém sportot folytatók, triat-
lonisták, atléták, táncosok). 
Ezeken túlmenően a gyer-
mek- és időskori táplálkozás-
ban  közegészségügyi vonat-
kozása lehet az édesburgonya 
fogyasztásának. Gondoljunk 
itt a csontvázrendszer fi atalko-
ri növekedésére és az időskori 
csont elváltozások, pl. a csont-
ritkulás megelőzésére (Ca, Mg, 
foszfor, aminosavak). 

A változatos formájú és 
méretű, szemet gyönyörköd-
tetően színes gumók vitamin 
és antioxidáns tartalma is fi -
gyelemre méltó. 

Minden bizonnyal a vita-
minok és az antioxidánsok 
„okolhatók” az anyagcsere 
folyamatok optimalizálása ré-
vén a táplálkozási egyensúly 
kialakulásáért. 

A magas A-vitamin kon-
centráció népegészségügyi 
összefüggései a szemészeti 
betegségek előfordulásában 
szerepet játszó A-vitamin-hi-
ány vonatkozásában sem el-
hanyagolhatóak. 

Az édesburgonya illeszkedik 
az archopaleolitikus táplálko-
zás rendjébe, a paleo étrendet 
folytatók tehát nyugodtan 
ehetik. Az édesburgonya, a 
kőkorszaki táplálkozásban fel-
fedezett sikertörténete egyik 
rejtett dimenziójára mutat rá 
a B-vitaminok komplex jelen-
léte is a gumókban. (Az állati 
fehérje alapú táplálkozás egyik 
káros mellékterméke a vérben 
megjelenő homocisztein, mint 
a fehérje anyagcsere egyik köz-
tes végterméke, amely nega-
tív hatásait a szív és keringési 
eredetű megbetegedésekben 
vélik gyanítani. A batátában 

lévő magas B6 és folsav tarta-
lom viszont hatékony és szig-
nifi káns védelmet biztosít a 
homocisztein érfalat károsító 
hatásával szemben.) 

Végül, de nem utolsósorban, 
az édesburgonya fent említett 
összetevői együttes hatásainak 
eredményeként , az idegrend-
szer funkciójában is kedvező 
hatások prognosztizálhatók. 

Az idegrendszer fejlődé-
sében, érésében, stabilitásá-
ban, elemi és komplex idegi 
jelenségek megnyilvánulásá-
ban (fogalmi gondolkodás, 
ítélet-alkotás, döntéshozatal, 
perspektivikus gondolkodás, 
morális, kognitív, intellektuális 
képességek), a kora terhesség-
től az élet befejező szakaszáig 
döntő fontosságúak az édes-
burgonyában lévő vitaminok, 
az antioxidánsok, az organikus 
ásványi anyagok, az aminosa-
vak és a szénhidrátok. 

Krumplit eszünk miközben 
egy organikus, lassan felszí-
vódó szénhidrátot tartalma-
zó, carotinban (az A-vitamin 
előanyaga) és carotinoidokban 

(bioaktiv antioxidans) gazdag, 
C- és E-vitaminokban, mikro- 
és makro ásványokban bővel-
kedő, nagyon fi nom táplálékot 
eszünk.

Miközben élvezzük párat-
lan, szinte minden fűszerrel 
kombinálható ízvilágát, bátran 
megszabadulhatunk a fi nom-
ságok fogyasztásakor automa-
tikusan fellépő önmarcangoló 
„most két napig nem eszem 
semmit”  frusztrációtól, mert 
nem fogunk ugyanis elhízni 
tőle!

Ez nem kukorica, hanem 
valódi emberi ÉLELEM! Nem 
tartalmaz zeint, mint a kuko-
rica. A kukoricában lévő zein, 
zeomorfi nként metabolizálód-
va kellemes, táplálkozás utáni 
jóleső kábulatot okoz.

Családunk, 23 éve szaka-
datlan lelkesedéssel fogyaszt 
édesburgonyát. Igazi ízletes 
táplálék. Ízvilága kényezteti 
az ízlelőbimbókat (sütőtök, 
gesztenye íz), és fogyaszt-
hatjuk rozmaringgal, de akár 
áfonyával és sok minden 
mással is.
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Minta! Kereskedelmi forgalomba nem kerül!

Üdvözlet a magyar gazdáknak Andalúziából

Sebestény Tamás

Prof(hc). Dr. med. Dr. phil.
Medical Education 
& Training Center 
Medical School 
Johannes Guten-
berg University, 
Mainz,Germany 
Department of 
Biomedicine 
Medical School 
University Basel, 
Schwitzerland

Azoknak címezem 
keresetlen soraim, akik 
még soha nem kóstolták 
a dél-amerikai Andok 
fennsíkjának több ezer 
éves alaptáplálékát.
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szerét). A talajfertőtlenítést két alkalommal kötelező elvégezni. 
Ennek megfelelő fertőtlenítő szert ingyenesen adunk a Prog-
ramba bekerült gazdáknak. Az első fertőtlenítés a kiültetés előtt 
egy-két héttel, szántóföldi permetezőgéppel történik. Kívánt dó-
zis 1,5–3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 1%-os töménységű vi-
zes szuszpenzióban, a talaj felszínére permetezve, majd sekélyen 
bedolgozva szükséges alkalmazni. A második kezelés időpontja 
a kiültetés után 6-7 héttel történik. Ekkor már az öntözővízbe 
keverve, 1,5–3,0 kg/ha mennyiségben az öntözési módtól függő 
vízmennyiséggel kijuttatva. A termést folyamatosan ellenőrizzük! 
Ha azt látjuk, hogy a talaj fertőzött, rágcsálás nyomát fedez-
zük fel, akkor harmadik alkalommal is fertőtlenítsük a talajt! A 
rágott termés eladhatatlanná válik. Fontos megjegyezni, hogy 
semmiképp ne ültessük drótféreggel fertőzött területre, azonban 
törekedjünk a számukra kedvezőtlen – az édesburgonya számára 
kedvező – laza talajszerkezetet fenntartani.

A biokertészetekben a fonálférgek elleni legelterjedtebb fer-
tőtlenítő növény a fehér mustár (Sinapis alba) és a facélia (Pha-
celia tanacetifolia). Ez a növény gyökereivel biológiailag aktív 
anyagokat választ ki, melyek a talajban elgázosodnak, így fejtve 
ki a talajfertőtlenítő hatást. Ezek a biofumigásoknak nevezett 
anyagok a fonálférgeken kívül jelentősen gyérítik a talajlakó 
drótférgeket és különböző pajorokat. Ezért is fontos, hogy a 
biokertész a szeptembertől megüresedett minden talpalatnyi 
területre az ősz folyamán mustármagot szórjon mindaddig, 
amíg csak remény van rá, hogy kicsírázik. Sőt, ajánlatos még 
előveteményként is vetni oda, ahová csak később, május köze-
pe táján tervezünk ültetni előnevelt melegkedvelő növényeket, 
mint például az édesburgonyát.

TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ
A föld laza, homokos, jó vízelvezetésű, napos, kórozókkal, kárte-
vőkkel nem fertőzött, művelés alatt áll, öntözhetősége biztosított, 
pH értéke 5,8-6,2 között van (tolerálható a 4,5-7,5 közötti). Az 
édesburgonya termesztésre legmegfelelőbb talajok a talajvizs-
gálati eredmények alapján, az Arany-féle kötöttségi számmal 
(KA) jellemzett 25-30 értékek közé esnek. Bizonyos esetekben 
tolerálható a 30-35 KA értékű talajok termesztésbe vonása is.

A kiválasztás során ügyeljünk arra, hogy a terület minél inkább 
sík legyen. Ez nemcsak az öntözhetőséget, hanem a betakarítást 
is segíti. Amennyiben kis terület kerül meghatározásra, akkor 
a szomszédos ültetvénytől olyan távolságot kell tartani, hogy a 
szomszédos növény ne árnyékoljon (Pl. napraforgó, kukorica, 
fák), a szomszéd növény károkozói ne terjedjenek át az édes-
burgonyára, illetve a szomszéd táblán lévő kultúra kezelése (pl. 
vegyszerezés) esetén a szer elsodródását meg kell akadályoz-
ni. A legegyszerűbb az édesburgonya termőterület körül 2-3 
méter széles védősávot parlagon hagyni, amit gépi műveléssel 
könnyedén tisztán tudunk tartani a tenyészidőszak alatt, ezzel 
biztosítjuk a szükséges izolációs távolságot.

karításig szükséges, hogy a talaj ne keményedjen meg, a tömö-
rödöttség nehezíti a betakarítást. 

Fóliatakarás nélkül a terület hajlamosabb a gyomosodásra, 
azonban az eső jobban bejut a talajba.

A fóliatakarás nem kötelező, mindenki maga dönti el az alkal-
mazását, előnye, hátránya egyaránt van. Eddigi tapasztalatunk 
szerint nincs közvetlen hatása a termés mennyiségére vonat-
kozóan.

Bakhátban való termesztés szintén saját döntés eredménye. 
Ha a gazdálkodó a bakhátas termesztés mellett dönt, akkor a 
sor és tőtávolság a korábban leírtakkal azonos. A bakhát magas-
sága, mely az ültetés előtt kerül kialakításra, 20-25 cm legyen. 

A korábbi tapasztalataink alapján kétféle palántát választot-
tunk ki ültetésre. Mindkét palánta megfogant a Nyírség homo-
kos talajában, egyaránt alkalmasak kézi és gépi ültetésre. Az 
első évben csatlakozó gazdák részére a kézi ültetést javasoljuk. 
Az egyik fajtán levélzet szinte nincs, de ezt a különbséget rövid 
idő alatt ledolgozza a megfogant dugvány. A nagy levéllel ren-
delkező esetében nem probléma az alsó levél elhalása, esetleg 
földdel történő eltakarása.

Az új belépő gazdák egyféle dugványt kapnak. Kérés esetén 
van lehetőség arra, hogy mindkét félét kipróbálják. Mindkettő 
- fajtától függetlenül-  narancssárga termést hoz. A dugványok 
kiszállításáról előzetesen értesítést küldünk, így fel lehet készülni 
az ültetésre. Az átvett dugványokat haladéktalanul ki kell ültetni.

Tápanyagellátás
Az édesburgonya tápanyagigényes növény, csak akkor képes az 
elvárt nagyságú termés előállítására, ha a tenyészidő folyamán a 
mindenkori igényének megfelelően rendelkezésére áll a szüksé-
ges, könnyen felvehető tápanyag és víz. A kijuttatott tápanyagok 
mennyisége, egymáshoz viszonyított aránya, a hatóanyagok for-
mája, a kijuttatás módja és ideje nemcsak a termés mennyiségét, 
hanem a gumó minőségét, biológiai értékét és eltarthatóságát is 
befolyásolja. Fontos kiemelni, hogy amennyiben lehetséges, a 
tápanyagot a jó előveteményekkel, zöldtrágyákkal biztosítsuk, 
így  pl. az előző évről napraforgó-zab keveréke, valamint rozs. 
Áttelelő zöldtrágyázást alkalmazhatunk. A zöldtrágyanövény 
az őszi és a kora tavaszi tenyészidőt hasznosítja. Nyár vége felé, 
kora ősszel lehet vetni a zöldtrágya növényt, amit kora tavasszal 
szántunk alá, pl.: rozs, rozsos szöszösbükköny, bíborhere. Ezt 
követi a májusi édesburgonya ültetése. A szöszösbükköny rozzsal 
vetve a gyengén humuszos, laza homoktalajok áttelelő pillangós 
takarmány- és zöldtrágyanövénye. A rozs legnagyobb zöldtö-
megét kalászolás kezdetén (május eleje) adja, a szöszösbükköny 
10-12 nappal később kezd virágozni. Májusi alászántáskor 18-25 
t/ha zöldtömegre lehet számítani. Ha az időjárási és egyéb felté-
telek lehetővé teszik, ekkor érdemes alászántani zöldtrágyának.

A káliumpótlást káliumtartalmú vegyületekkel, kálisóval vé-
gezzük. A kálisó természetes anyag, bányászati úton nyerhető ki, 
a növény és az ember számára nélkülözhetetlen tápelem, mely a 
biogazdálkodásban engedélyezett. A következő káliumtrágyák 
alkalmazhatók a biogazdálkodásban: nyers kálisó (pl. kainit, 
szilvinit stb.) és a nyers kálisóból fi zikai eljárásokkal kinyert 
káliumszulfát (amely tartalmazhat magnézium-sókat is).

Amennyiben a gazdálkodó műtrágya használat mellett dönt, 
akkor a kálium és foszfor dús műtrágyát érdemes használni, 
a szerves trágya használata kerülendő a pajorok, fonálférgek, 
drótférgek elszaporodása miatt. A túlzott nitrogénmennyiség 
elsősorban a lombozatot növeli, és ezáltal elnyújtja a termés-
képződést.

Elővetemény
Palántázás ideje kora nyár, emiatt gondos tarlóápolás, gyom-

mentes terület biztosítása elengedhetetlen.
Jó előveteményei zöldtrágyaként előző évről napraforgó-zab 

keveréke, valamint rozs.

Talajművelés
Az édesburgonya laza szerkezetű, légjárható, 30-35 cm mélysé-
gig megmunkált talajt igényel, ez megkönnyíti az ültetés, később 
a betakarítás munkáját is. Az általunk használt édesburgonya 
palánták fontos jellemzője, hogy gyökértelen dugványok. Ezért 
kiemelt szempont a kiváló minőségű ültetőágy készítése, ahol a 
dugványok eredése csak ilyen körülmények között biztosított. 
Később a rossz minőségű talaj-előkészítés újabb hátrányokat okoz, 
mivel a tömörödött, kellően fel nem lazított talaj nemcsak a ter-
més nagyságát csökkenti, hanem a gumók is deformálódhatnak, a 
héj parásodása is zavart szenvedhet, ami rontja az eltarthatóságot.

Korán lekerülő, kevés szármaradványt visszahagyó elővete-
mények (őszi búza) után az első talajmunka a tarlóhántás, amit 
hengerrel (általában gyűrűshenger) a talajnedvesség megőrzése 
érdekében zárni kell. A tarló ápolását szükség szerint két-há-
romszor szükséges elvégezni, még a gyomnövények virágzása 
előtt, fokozatosan növelve a mélységet.

Az alapművelés kétféleképpen végezhető. Az édesburgonya 
igényli a mélyművelést, ezért talajművelési rendszerének alapja 
az őszi szántás, ami 30-35 cm mélységű legyen lehetőség sze-
rint. Az őszi szántást még az ősszel le kell zárni, ill. durván el 
kell munkálni (kivéve az erózióra hajlamos lejtős területeket).

A tavaszi talajmunkákat úgy kell végezni, hogy a talaj ned-
vességtartalmát megőrizzük, a talajt minél kevésbé mozgassuk 
meg (tavasszal tilos a tárcsa használata). Az édesburgonya kb. 15 
cm mélységű, rögmentes ültetőágyat igényel, ezt ásóboronával, 
kombinátorral tudjuk elkészíteni. Követelmény, hogy az ültető-
ágy 5 cm-nél nagyobb átmérőjű rögöket ne tartalmazzon, a 2-5 
cm átmérőjű frakciók aránya is 5% alatt legyen. 

Tapasztalatunk szerint a kötött talaj egyrészt jelentősen nehe-
zíti a gondozást, másrészt rontja a termés minőségét, a betaka-
ríthatóságot, ezért a Programban támogatást a laza szerkezetű, 
homokos (szinte homok) talajjal rendelkezők kapnak. Mivel 
azonban az édesburgonya megteremhet kötöttebb talajon is, ter-
mészetesen saját felhasználásra, saját kockázatra bárki termelhet.

Talajfertőtlenítés
A talajfertőtlenítés elengedhetetlen, mert a pajorok, férgek ko-
moly károkat okoznak. Javasoljuk gombaalapú talajfertőtlenítő 
szerek használatát (pl. a Kwizda gyártó Bora vagy Artis nevű 

Édesburgonya tábla kialakítása. Kíméljük a szomszédos 
növények hatásaitól az édesburgonyát!

Kézi ültetéssel megismerjük a növény viselkedését a saját 
földükben. Figyeljünk az egyenes sorokra, ültetési mélységre!

A szinte egyenes szár végén kicsi levelek 
vannak. Kézi ültetéssel nagyon könnyen kezelhető

A száron több nagy levél van. Nem okoz 
gondot, ha egy része homok alá kerül, elhal

Fehér mustár                                        Facélia

Ültetés
A sikeres édesburgonya termesztés elengedhetetlen feltétele az 
egészséges, jó minőségű, nagy biológiai értékű palánta. A sor-
távolság 1 méter, tőtávolság 30 cm. Olyan mély lyukakat fúrunk, 
hogy a beleállított palántának csak a két-három leveles ízköze 
(kb. a palánta 1/3) legyen a felszín felett. A dugványokat be kell 
iszapolni és két hétig bőven öntözni, a nedves talajban hamar 
megindul a gyökeresedés. Az első két hónapban – esőzéstől 
függően – napi öntözés szükséges. Augusztusban, szárazságtól 
függően kell öntözni, szeptemberben viszont az öntözés bizo-
nyos esetekben elhagyható. Ha nem megfelelő mennyiségű víz-
zel öntözünk, akkor a dugvány elhal. Egyszeri, nagy elárasztás 
nem helyettesíti a folyamatos vízadagolást, sőt a gumóképződés 
idején a hirtelen nagy mennyiségű öntözővíz kijuttatása a gu-
mók repedését idézi elő, amely terméskiesést eredményez. Ezért 
fontos, a teljes tenyészidőszak alatt, az egyenletes, szükségszerű 
öntözés végzése. Miután a dugványok beálltak, egy-egy öntö-
zés kimaradása nem tragédia, jól tűri a szárazságot az édesbur-
gonya, de a víz stresszes időszakot kerülni kell az előbb emlí-
tett gumórepedés miatt. Gépi ültetés és kézi ültetés esetén is a 
sortávolság meg kell, hogy egyezzen a gépi betakarítás esetén 
használt betakarító gép méreteivel. Kisebb sortávolság (pl. 0,8 
m) előfordul, ez nem okoz kisebb termést, de a dús növényzet 
nagyon összenőhet. Gépi ültetésre, szorító ujjas, dohány ültető 
gépek alkalmazhatók, kisebb átalakítást követően. 

Fólia takarás esetén kisebb mértékű gyomosodással kell szá-
molni, azonban az öntözés itt elengedhetetlen, és szinte beta-
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Műtrágyázás esetén N: 13-30 kg/ha, P: 34-45 kg/ha, K: 45-82 
kg/ha hatóanyag kijuttatása javasolt, talaj tápanyagkészlettől füg-
gően. Bór tartalmú levéltrágyákkal javíthatjuk a gumók ellenálló 
képességét a töréssel szemben. Kalciumnak jelentős szerepe van 
gumók szöveti állományának szilárdításban, amely tárolásnál, 
szállításnál kedvező hatással jelentkezik. Amennyiben lehetsé-
ges, biogazdálkodás engedélyezett készítményeket használjunk, 
ezzel megőrizzük az édesburgonya gazdag felhasználhatóságát!

A biogazdálkodásban felhasználható szerek listája a Biokont-
roll Hungária weboldalán elérhető.  

Növényvédelem
• KÓROKOZÓK
Hazánkban nem ismert földfelszíni kártevője, ezért permetezni 
alapvetően nem kell. Vetésforgóba illesztve, és kellő izolációs tá-
volság tartása esetén nem kell számolni kórokozók megjelenésével.

Szomszédos növényekről történő átterjedés elleni védekezés-
ről az előzőekben beszéltünk (izolációs sáv). Azonban fi gyelmet 
kell fordítani, legfontosabb és a legsúlyosabb károkat előidéző 
vírusos betegségek esetleges időbeni felismerésére.

A betegség tünetei: mozaikfoltosodás és apró, tintafolthoz 
hasonló foltok megjelenése a levélen. A fonáki részen az erek 
elhalnak. Az édesburgonyán a vírusok közül jelentős károkat 
okozhatnak még a hagyományos burgonya X-mozaik, szártar-
kulás, M-, S- és Aukuba mozaik vírusok.

Vad kártevők esetén számolni kell vadvédelmi rendszer hasz-
nálatával, pl.: villanypásztor. Esetenként szomszédos parcella 
növény társítással a vadak távol tarthatóak. A fi atal édesburgonya 
levél fi nom, emberi, állati fogyasztásra is alkalmas lehet, a vadak 
kedvelik. Megerősödött növény esetén kismértékű vadkárt az 
édesburgonya átvészel.

• KÁRTEVŐK
A talajlakó kártevők (pajorok, drótférgek, lótücsök,) a nedves 
gumót előszeretettel károsíthatják, rajtuk odvas rágások fi gyel-
hetőek meg a nem megfelelően fertőtlenített talajokon. Rágásuk 
nyomán gyakran rothadás indulhat meg. Drótféreg ellen leg-
hatékonyabban védekezni a számukra kedvezőtlen – az édes-
burgonya számára kedvező – laza talajszerkezetet fenntartásával 
tudunk. A megrágott termés eladhatatlan. 

A lombozat folyamatos ellenőrzésekor fi gyelmet kell fordítani, a 
lombfelületen esetlegesen megjelenő kártevőre: levéltetvek, atkák. 

• JÉGVERÉS
A megfelelő kondícióban lévő állomány nem sínyli meg a kisebb 
jégverést. A 2016-ban bekövetkezett jégesőt könnyedén túlélte 
az állomány. A leveleken fi zikai nyomot hagyott, ez viszont a 
további fejlődést nem akadályozta.

Ápolás
Ha a talaj éjszakai hőmérséklete eléri a 15°C fokot, megkezdő-
dik a nagyon intenzív növekedés. Tennivaló csupán annyi van, 
hogy a több méterre is szétfutó indákat időnként sorba terel-
getjük, mert így könnyebb lesz megakadályozni, hogy az indák 
legyökeresedjenek. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a nyár 
folyamán az inda gyökeret ereszt, akkor azt felszakítjuk, mert 
az a cél, hogy a föld alatt lévő középső gyökereken keresztül ve-
gye fel a tápanyagot, hiszen ez által vastagszik az édesburgonya.

Öntözés
Az édesburgonya vízigényes növény, de vigyázni kell, hogy 
egyenletesen juttassuk ki az öntözővizet. Csak olyan területet 
válasszunk ki a termesztésre, amelynek az öntözése megoldott 
vagy megoldható. Öntözés nélkül a palánták nem maradnak 
meg! Kiültetésnél szükséges az iszapolás! Ültetéstől augusztus 
közepéig szükséges locsolni száraz időjárás esetén. Fóliatakarás 
alatt ne maradjon el az öntözés! A hirtelen nagy mennyiségű 
öntözővíz kijuttatása nem megfelelő, mert hirtelen, sok vizet 
vesz fel a gumó és megreped. Ha az öntözés elmarad az sem 
baj, mert kitűnően bírja a szárazságot, de terméskiesést okoz-
hat. Szeptembertől nem szükséges öntözni. Szórófejes, vízágyús 
öntözés esetében körültekintően, alaposan ellenőrizni kell a 
területet, jelentős különbségek lehetnek a növényzetben az ön-
tözés egyenetlensége miatt.

a száraz időben betakarított termést nem szükséges mosni. A mo-
sás elhagyása csak egyeztetés alapján történhet meg. A felszedett 
gumókról a földet le kell mosni abban az esetben, ha kötöttebb 
talajról történik a betakarítás, valamint a betakarítás idején a 
talaj nedvességi állapota kedvezőtlen, a gumók sarasak. A mo-
sás legegyszerűbb módja a szórófejjel, slaggal történő lemosás, 
ami történhet már a ládákban. Ha a talaj homok, akkor ezzel 
egyszerű dolgunk van, de ha kötöttebb, akkor a gumók körbe-
mosása szükséges.  A termelőinknek ládákat adunk, melyekbe 
az I. és II. osztályú termést külön-külön válogatva rakják össze.

• GÉPI BETAKARÍTÁS
A laza szerkezetű talajt a betakarítógép könnyebben átrostálja, 
mint a rögös, kötött, köves talajt. Az időben elvégzett sikeres 
szártalanítás esetén a betakarítás idejére a gumók beérnek, a 
sztólókról könnyen leválnak. A gumiabroncsok szélessége ne 
haladja meg a 25 cm-t, ekkor a kerekek nem roncsolják és nem 
nyomják ki a bakhátból a gumókat. A betakarítógépekről a pót-
kocsikra történő ürítéskor a gumók esési magassága ne haladja 
meg a 30-40 cm-t, előnyös esésgátlók beiktatása. A betakarítógép 
beállításakor arra kell fi gyelni, hogy a gép után minél kevesebb 
gumó maradjon a talajban. A megázott édesburgonya tételeket 
külön kell tárolni a fokozott megbetegedés miatt.  A korábban 
hagyományos burgonya betakarításánál használt két soros be-
takarító gép (Grimme márkájú) előzetes egyeztetést követően, 
némi átalakítás után alkalmassá tehető édesburgonya betaka-
rítására. Azonban ha lehetőség van rá, a direkt erre a célra ki-
fejlesztett édesburgonya-betakarítógép (Hassia) alkalmazásával 
célszerű a betakarítást elvégezni.

A ládákat a várható termés mennyisége alapján szállítjuk ki. A 
felszedés időpontját egyeztetjük, a felszedéskor munkatársunk 
igyekszik minden helyen jelen lenni, az ott felmerülő kérdéseket 
azonnal megválaszolni. A szállításra előkészített, mosott, osz-
tályozott termést a termelő telephelyén vesszük át. A felszedés 
szeptember elejétől október közepéig tart, ha a fagy engedi. 

A már második évben termelőkkel a láda kiszállítást, a felsze-
dés, a beszállítás ütemezését esetenként egyeztetjük, szerződjük le.

• OSZTÁLYOZÁS
I. osztályú édesburgonya: 200–600 g (2017-ben 600–1000 g is 

I. osztályú, ha külön ládában van), nincs repedés, sérülés, 
rágás, fúrás, formája egyenes, hosszúkás, de a hossza nem 
haladja meg a szélessége 3-szorosát.

II. osztályú édesburgonya: 100–200 g,  illetve a 1000 g feletti, 
fogyaszthatóságot nem be-
folyásoló enyhébb sérülés/
repedés megengedett. Mini-
mális rágás vagy féregfúrás 
megengedett, hosszúkás, 
enyhén görbülhet, a hossza 
nem haladja meg a szélessé-
ge 4-szeresét.

Selejt osztály: az I. és II. osztályba nem sorolhatón túl, vagy 
fagyott.

• TÁROLÁS
A termelőink termését frissen vesszük át, aminek téliesítését 
központilag oldjuk meg, termelőinknek ezzel teendője nincs. 
Tájékoztatásul elmondjuk, hogy a hőkezelés úgy történik, hogy a 
megmosott édesburgonyát 5-7 napon keresztül állandó 33-34°C 
fokos helyiségben tartjuk, a helyiség páratartalma 90-92% között 
kell, hogy legyen. Ez az 5-7 napos időszak elnyúlhat, melynek 
elsődleges oka, hogy a tároló helyiségben a hőmérséklet valamint 
a páratartalom biztosítása nem állandó. Ettől a melegtől a felü-
letén keletkezett sebek begyógyulnak, valamint kissé emelkedik 
az édesburgonya cukortartalma. Ennek a gyógyítási folyamat-
nak nem könnyű a feltételeit előteremteni, ezért csak az csinálja 
meg, aki azt szeretné, hogy a gumói átteleljenek. A gyógyítás 
nélküli batáta is sokáig eltartható, de az áprilist valószínű nem 
éri meg. Téli tárolása 14°C fokos, jól szellőző helyiségben tör-
ténik. Érdemes a tél folyamán a gumókat néha átválogatni, és a 
rothadásnak indult gumókat a többitől elkülöníteni.Gyommentes nyírségi édesburgonya tábla

Rágott édesburgonya. Elmaradt a talajfertőtlenítés

• GYOMNÖVÉNYEK
Az édesburgonya gyomfaj összetétele eltér a többi kultúráétól. 
Bakhátas termesztés esetén az addig kikelt gyomokat elpusz-
títja a bakhát kialakítása, sík termesztés esetén az ültető ágy 
előkészítése, így gyakorlatilag csak a melegigényes csoportba 
tartozó fajok és az évelő tarackosok jöhetnek számításba. Az 
édesburgonya gyomnövényzetére a melegigényes egynyári gyo-
mok jellemzőek, mint pl. a disznóparéjfélék (Amaranthus spp.), 
a libatopfélék (Chenopodium spp.), a kakaslábfű (Echinochloa 
crus-galli) és a muharfélék (Setaria spp.). Az évelők közül ki kell 
emelni a mezei aszatot (Cirsium arvense) és az apró szulákot 
(Convolvulus arvensis). A lazább talajokon az utóbbi időben 
rohamosan terjed a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), amely-
nek kemény szára a gépi írtást nagymértékben megnehezítheti. 
Az ugyancsak általánosan elterjedt tarackbúza (Elymus repens) 
az elhanyagoltabb, rossz kultúrállapotú táblákon található meg 
nagyobb mértékben. Az édesburgonya tisztán tartása kötelező, 
elhanyagolt terület esetében kisebb, rosszabb termés várható, a 
gyomok megnehezítik az édesburgonya betakarítását is. Igény 
szerint szükséges a fi zikai gyomtalanítást elvégezni. Bakhátas 
termesztés esetén, a bakhátak sorközét szalmával, mulccsal ta-
karhatjuk, ami a gyommentességet, valamint az eső és öntözővíz 
talajból való párolgását csökkentheti. 

Betakarítás
• SZÁRTALANÍTÁS 
Az édesburgonya szártalanítását a betakarítás megkönnyítése 
mellett az is indokolja, hogy a levélen keresztül a vírusok is le-
juthatnak a gumóba, a fi toft órával fertőzött lombozatról a talajba 
bemosott gombaspórák a gumókat is megfertőzhetik. A gumók 
fertőzésének megakadályozására az egyik legjobb módszer a 
megfelelő időben és módon elvégzett szártalanítás. A szárta-
lanítás ideje közvetlenül megelőzi a felszedést, technológiától 
függően lehet a felszedést megelőző napon, de maximum 2-3 
nappal a felszedés előtt. Ilyenkor még marad elegendő idő a 
gumók héjának parásodására, betakarításkor kevesebb lesz a 
gumósérülés.

Mechanikai szárzúzás, szár eltávolítás: láncos szárzúzó géppel, 
vagy kaszával javasolt elvégezni.

Kémiai lomb eltávolítás (desszikálás) nem megengedett ter-
melőink számára.

• TERMESZTŐ-BERENDEZÉS ELTÁVOLÍTÁSA
Fólia takarás esetén fólia eltávolítása, valamint csepegtető be-
rendezés esetén csepegtetőcső hálózat felszámolása. Termesz-
tés során használható biodegradálódó fólia, amely nem okoz 
környezet szennyezést, a talajba keverve betakarítás után 3-4 
hónap alatt lebomlik.

• FELSZEDÉS
Az édesburgonya akkor érett, ha levélzete és szára elszáradt, 
a gumó a fajtára jellemző tulajdonságokkal bír. A betakarítást 
száraz időben kell végezni, a sáros, földes édesburgonya amel-
lett, hogy nehezebben szállítható, értékcsökkenést is jelent. Az 
édesburgonya veszteségmentes betakarítása gyommentes terület, 
megfelelő ültetési mélység és szártalanítás esetén végezhető. A 
betakarítást úgy kell elvégezni, hogy a gumók sérülés-, rög-, 
kő- és szármaradvány-mentesen, és beteg gumók nélkül kerül-
jenek a tárolóba. Lényeges, hogy a betakarítás minél kevesebb 
veszteséggel történjen. A betakarítást elkezdhetjük, ha a talaj 
hőmérséklete tartósan 10°C fok alá esik, de legkésőbb az első 
fagy után. Érdemes ősszel mintavétel-szerűen néha kiásni és 
megvizsgálni a gumókat. A legkisebb talaj menti fagy a teljes 
levélzetet elviszi, ezt követően 2 napon belül fel kell szedni a 
termést. A gumók gyakran nem egy bokorban vannak, mint a 
burgonyánál, hanem a szerteágazó gyökérzet megvastagodott 
részei. Nem ritka, hogy a tőtől 60-70 cm-re is találni gumót, 
ezért a sérülésmentes felszedésre oda kell fi gyelni. A gumók 
héja rendkívül sérülékeny. Felszedés után letördeljük a gyökér-
maradványokat, de vigyázzunk, hogy minél kevesebb sérülést 
okozzunk. A laza homok területekről származó termést, valamint 

A csepegtető öntözés a legelterjedtebb hatékony öntözési mód. 
Irányelv a napi 1 liter víz felhasználása lehet tövenként

Egy 15 és egy 130 dkg-os gumó

Gyönyörű I. osztályú termés szállításra előkészítve

Rágott selejtVékony, aránytalan selejt
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Vietnám: a batáta a családi gazdaságok fontos bevételi forrása
Legnagyobb mennyiségben 
Kína (77 millió tonna) állí-
tott elő édesburgonyát, még 
az Egyesült Államokban is 
„csak” 1,2 milló tonna volt a 
2015-ben betakarított gumók 
mennyisége.  A vetésforgóba 
való illesztése nagyon fontos 
szegmense a termesztésnek. 
Dél-Vietnámban a száraz és 
nedves évszakban két fő nö-
vényt termesztenek. A tavaszi 
száraz időszakban az édes-
burgonyát, míg ezt követően, 
a nedves évszakban, a nyári 
rizst. Észak-Vietnámban, 
ahol jellemzően már 3 évszak 
fi gyelhető meg, a hűvösebb te-
lek növényévé vált, melynek 
elsődleges feltétele a hűvös 
időszakot jól tűrő fajták al-
kalmazása. Mindezek fi gyelem 
bevételével csak öntözés mel-
lett lehet biztonsággal termelni 
az északi területeken. Termé-
szetesen a vietnámi tél idősza-

Az édesburgonya (Ipomoea 
batatas, más néven batáta) 
a 6. legfontosabb táplálék-
forrás a világon a rizs, búza, 
burgonya, kukorica és a ma-
nióka után. Az édesburgonya 
gyökere, szára és a levele is 

Az édesburgonya 
beltartalmi értéke

Édesburgonya fő beltartalmi összetevői
növényi rész gyökér levél levélnyél szár

vizsgált fajták száma (n) n=80 n=42 n=2 n=2

keményítő 42,4-77,3 42,0-61,3* n.a. n.a.

nyersrost 1,9-6,4 5,9-14,3 2,4-4,6** 10,4-11,3**

fehérje 1,3-9,5 3,7-31,1 0,5-0,7 0,9-1,4

zsír 0,2-0,3 0,3-5,3 0,1-0,3 0,5-0,6

hamu 1,1-4,9 1,5-14,7 0,8-1,7 0,8-1,3

adatok %-ban, szárazanyagra vonatkoznak. *szénhidrát; n.a. jelentése: nincs adat. * *élelmi rost tartalomra vonatkozó adat

felhasználható humán élel-
mezési célra. Összetételére 
vonatkozóan részletesen 
adatok találhatók a szakiro-
dalomban.

A színes édesburgonya gyö-
kér fl avonoidokat, antociani-
nokat és karotinoidokat tar-
talmaz. A lila és narancssárga 
fajtákban kvercetint, mirice-
tint, kempferolt, luteolint mu-
tattak ki. Az antocianin a lila 
húsú édesburgonya gyökérben 
jellemző, az összes antocianin 

tartalom szárazanyagra vonat-
koztatva 32-1390 mg/100 g. A 
narancssárga húsú édesburgo-
nya karotinoidokból tartalmaz 
a legtöbbet. A transz-β-karo-
tinból szárazanyagra számít-
va 79-128 mg/100 g meny-
nyiséget is tartalmazhat az 
édesburgonya gyökér. Ezek 
az édesburgonya gyökerében 
és levelében lévő bioaktív ha-
tóanyagok hozzájárulhatnak 
egyes betegségek megelőzésé-
hez, kezeléséhez. In vivo és in 

Balla Zoltán

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

Vietnám mezőgazdaságában 
a megtermelt növényei kö-
zött a harmadik helyet fog-
lalja el az édesburgonya, a 
rizs és a kukorica után.

Tojásrántotta édesburgonyával gazdagítva

Világviszonylatban is jelentős 
termésmennyiséget állított elő 
az ország. 2015-ben, a Viet-
námban megtermelt 1 millió 
422 ezer tonna édesburgonya  
mennyiséggel a hatodik he-
lyen szerepel a édesburgonya 
termelő nemzetek sorában. 

ka nem azonos a mi éghajla-
tunk téli időszakával. Sokkal 
inkább felel meg ez az időszak 
a hazai viszonylatban  „vén 
asszonyok” nyarának neve-
zett időszakkal. A 3 évszakos, 
3 növényes vetésforgóba való 
beillesztése, a fenntartható 
gazdálkodás fontos alappillére. 

Sok esetben okszerű és 
célszerű növénytársuláso-
kat alkalmaznak az intenziv 
növénytermesztési rendsze-
rekben. Így kerül egy idő-
szakban, azonos területre 
az édesburgonya, babbal, 
szezámmal, kukoricával, 
zöldségfélékkel. Ezek a nö-

vénytársulások mindazok 
mellett, hogy az egységnyi 
területen megtermelt termés-
mennyiséget növelik, hozzá-
járulnak a talajjavításhoz, 
és sok esetben a kórokozók, 
kártevők elszaporodását is 
gátolják, amely kedvezően hat 
a másodvetésként a területre 

kerülő növények növényvé-
delmi munkáira.

Az édesburgonya felhasz-
nálását tekintve a humán 
élelmezés fontos alapanyaga, 
ezek mellett fontos takarmány 
alapanyag is. Humán vonatko-
zásban a gumót nyersen vagy 
feldolgozva, míg a gyenge, 
zöld leveleket frissen szedve 
használják fel. Kiemelkedő 
szerepe van a sertések takar-
mányozásásban, a rendkívül 
kedvező beltartalmi értékei 
miatt.

Vietnámban a növény ter-
mesztése leginkább kis csa-
ládi gazdaságokra jellemző, 
ahol sok esetben a jövedelem 
kiegészítést szolgálja, de nem 
ritka olyan farm is, ahol fő 
termékként kerül előállításra. 
Fontos, hogy az ekkora mére-
tű üzemek képesek legyenek 
biztosítani a növény számára, 
a szükséges szakértelmet, a 
szakszerű gazdálkodást a tel-
jes tenyészidőszak alatt.  

vitro kísérletekben bizonyított 
élettani hatások: antioxidáns, 
májvédő, rákellenes, cukorbe-
tegség ellenes, gyulladásgátló, 
mikroorganizmus gátló hatás.

A Nyírségi Édesburgonya 
ZRt. a Nyíregyházi Egyetem 

Agrár és Molekuláris Kuta-
tó és Szolgáltató Intézetével 
együttműködésben innovatív 
megoldásokkal kívánja előse-
gíteni a magyar tájon termelt 
édesburgonya feldolgozását, 
élelmiszeripari hasznosítását.

Tarek Mohamed,
Nyíregyházi Egyetem 
Agrár és Molekuláris 

Kutató és Szolgáltató Intézet
 élelmiszermérnök, 

ügyvivő szakértő

 Édesburgonya-receptek   (Ötletek édesburgonyára).

Édesburgonya krémleves

Hegedüsné Bárdos Judit receptjei

1,5 kg édesburgonyát meghá-
mozunk és felkockázunk. Egy 
fazékban feltesszük főni annyi 
vízzel, hogy ellepje. Teszünk 
a főzővízbe egy húsleveskoc-
kát, sót, őrölt köménymagot. 
Ha megpuhult, levesszük a 
tűzről és kicsit hagyjuk hűlni. 
Botmixerrel összeturmixoljuk, 
majd visszatesszük a tűzhely-

re. Én, amikor első alkalom-
mal főztem ezt a krémlevest, 
tettem bele 450 gr főzőtejszínt 
és azzal együtt még egyszer 
felrottyantottam.  Azt kell 
mondjam,hogy nem feltétlenül 
kell bele, nélküle is isteni kré-
mes,sűrű, tartalmas leves lesz. 
(Legközelebb tejszín nélkül ké-
szítem.) Dobtam bele még 3-5 

dkg vajat, hogy még fi nomabb 
és selymesebb legyen. Ha egy 
kicsit összerottyant, készen is 
van. Tálaláskor meghintem 
frissen őrölt borssal. Gazdag 
tárháza van annak, hogy mivel 
tálalhatom. 
Leírok néhányat:

a) tepsiben,kevés olívaolaj-
jal meglocsolva, pirítok rá ke-
nyérkockákat, vagy

b) serpenyőben, zsíradék 
nélkül, pirítok rá mandula 
szeletkéket, vagy

c) ugyanígy pirítok rá tök-
magot, vagy

d) szórok rá egy kevés re-
szelt sajtot vagy morzsolok rá 
márványsajtot, vagy

e) kolbászkarikákat meg-
pirítok serpenyőben (kolbász 
chipset csinálok)

f) ízlésesen csorgatok rá pár 
csepp tökmagolajat.

Az édesburgonyát meghá-
mozzuk, apró kockákra vág-
juk. Egészen kicsikre, hogy 
2-3 perc párolás alatt meg-
puhuljanak, megpiruljanak. 
2-3 tojást a szokásos módon 
felverünk, teszünk bele sót, 
borsot és 0,5 dl tejszínt. Egy 
serpenyőben zsíradékon  (le-

het: libazsír, disznózsír,vaj, 
olívaolaj, stb.) kicsit megsóz-
va megpároljuk az édesburgo-
nya-kockákat, majd ráöntjük 
a tojásos keveréket. Készre 
sütjük, ehetjük. Aki szereti, 
természetesen tehet bele son-
kát, kolbászkarikákat és azzal 
együtt süti meg.
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