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A száztonnás hozam elsőre 
sokaknak gyanúsan hang

zik. Lehetségese ez Magyar
országon, és ha igen, akkor 
nem arról vane szó, hogy ki
sebb parcellán szedett jó ter
més adatait vetítik ki egy 
hektárra? Seres Imre – illetve 
Kádár András, a Bejo szakta
nácsadója, akivel közösen 
dolgozták ki és ismertették a 
technológiát a szakmai este
ken – megnyugtatták a kétel
kedőket: nem kisparcellás kí
sérletben, hanem négy hek
táron mérték ezt a hozamot. 
És nem is egyszer, véletlenül, 
hanem két egymást követő 
évben, 2010ben és 2011
ben. Eddig csak áttelelővel si
került elérni ezt a csúcshoza
mot, de a szakmai esten el
hangzott ígéret szerint az idén 
tavaszi, magról vetett hagy
mára is kidolgozzák a „száz
tonnás technológiát”. A ge
netikai háttér adott, hiszen a 
Magyarországon is vetett hib
ridek Hollandiában 120130 
tonnát adnak.

Egyenletesen elosztva 

Seres Imre Szabadszállás és 
Kerekegyháza között, humu
szos homoktalajon termel. A 
2009ben vetett és 2010ben 
betakarított hagyma elővete
ménye csemegekukorica volt, 
a 2010/2011es hagymáé pe
dig korai, frisspiaci sárgaré
pa. A most éppen telelő 
hagyma előtt olajretek volt a 
táblán, és istállótrágyát is ta
valy kapott.

Az alaptrágyát szokás sze
rint az elővetemény bedolgo
zása után, közvetlenül a vetés 
előtt juttatja ki a gazda. A 
hektáronkénti 300 kg Crop
care 21611 mellett 200 kilo

grammos mennyiségben ma
gas kéntartalmú műtrágyát – 
NPS Timac 49 – is használ, 
amely alacsony hőmérsékle
ten is serkenti a növény táp
anyagfelvételét. Nem min
den ősz olyan ugyanis, mint a 
2011es volt, és hideg időben 
a cérnavékony hagymákkal 
nagyon nehéz fölvetetni a 
tápanyagot, illetve a vizet.

A fejtrágyázási program 
kezdetben foszfor, majd nit
rogén, később káliumtúlsú
lyos. Ősszel és tavasszal ösz
szesen 300 kg ammónium
nitrátot kap a hagyma hektá
ronként, amit négy őszi és 
négy tavaszi alkalommal ad
nak ki, oldott alakban. Tavasz
szal a Cropcare (51428) komp
lexet két alkalommal a sorok 
közé szórva juttatják ki, külö
nösen ügyelve arra, hogy a 
műtrágyaszemcsék ne kerül
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Seres Imre szabadszállási homoktalajon áttelelő hagymával 
az utóbbi években megbízhatóan száz tonna fölötti hozamot ért el. 
A hosszú kísérletezés után kiforrottnak nevezhető technológia 
részleteit most osztotta meg először a nyilvánossággal a Bejo Zaden 
kétnapos hagymatanfolyamán, Békéscsabán és Szabadszálláson.

Ahány ház, annyi szokás: a hagymás továbbképzéseken 
megjelent termesztők kis túlzással ahányan voltak, annyi
féle vetéselrendezéssel dolgoznak. A hozam viszont, bár 
függ az elrendezéstől, nem feltétlenül egyenesen arányos 
a hektáronként elvetett magok számával – hallottuk.

Az ágyásonkénti négy ikersor általánosnak számít, de 
ismert az öt ikersoros változat is, és például Kovács Ká
roly Mocsán három ikersorban is 40 tonnás hozamot ter
meszt. A Bősze család gazdaságában, Beziben hat szóló 
sort vetnek, és van, aki a tíz szóló sorra és a széles ágyásra 
esküszik. Érdekes lenne kitalálni, hogy melyik talajtípus
ra milyen vetéselrendezés a legjobb – merült fel a rendez
vényen.

A hektáronként egymillió fölötti mag nem indokolt – 
Seres Imre példája is mutatja – azonban arra az elméletre 
is volt már cáfolat, hogy ritkábban vetve, szellősebb térál
lásban jobban érzi magát, korábban fejesedik a hagyma. 
Ez más növényekre – káposzta, paprika – igaz lehet, de 
hagymánál épp az ellenkező volt a hatás.

Érdekes kísérlet lenne a 12 cm széles sávba szórva ve
tést is kipróbálni. Hollandiában ez bevált elrendezés, és 
egyszer Békéscsabán, Erdei Lajosnál is véletlenül így si
került, nem rossz eredménnyel.

Három? Négy? Öt? Hat?

u Seres Imre: Törekszünk rá, 
hogy a termés minél 

nagyobb hányadát 
csomózott főzőhagymaként 

tudjuk eladni, mert csak 
úgy éri meg a sok ráfordítás

Őszig mikroszórófejjel öntözték, most éppen telel, 
és a tavaszi fátyolfóliás takarásra, illetve az azzal járó 

csepegető öntözésre vár ez a tábla (2012. január)



jenek a növény lombjára. Ezt 
követően négy részletben 
adnak 200 kg káliumnitrátot 
(1346) oldott formában. A 
fejesedés segítése érdeké
ben a tenyészidőszak máso
dik felében a fejtrágyázási 
programot a NutriGold (37
38) komplex zárja, amit négy 
alkalommal, oldott alakban 
adnak a növényeknek.

A lombtrágyázásról általá
ban kevés szó esik. A legfon
tosabb, hogy egyenletesen el
osztva kapja meg a hagyma a 
tápanyagokat, hétköznapi 
nyelven szólva: ne egyszerre 
adjuk neki a reggelit, a tízóra
it, az ebédet, az uzsonnát és a 
vacsorát. A növény kiegyen
súlyozott fejlődéséhez szük
séges, hogy a heti egy helyett 
lehetőleg naponta bocsás
sunk rendelkezésére felvehe
tő tápanyagot. Lombtrágyá
kat a fejtrágyákhoz hasonló
an a szezon teljes időtartama 
alatt használnak a szabadszál
lási gazdaságban. 

Az előző években nagyon 
jó hatásúak voltak a termé
szetes, alga alapú trágyafélék, 
kondicionáló szerek. Igen 
sok van belőlük a piacon, Se

res Imre a Megafolt és a Plan
tafolt használta. A Mega fol lal 
ősszel két, tavasszal és kora 
nyáron három alkalommal 
végzett kezelést, hektáronkét 
1,5 literes adaggal. A Plan ta
fol lombtrágyát öt alkalom
mal, hektáronként 1,7 kg 
adagban használta a tavasz és 
kora nyár folyamán. Elége
dett volt velük, de a felsorolt 
műtrágyákat nem váltják ki.

Összegezve: alap, fej és 
lombtrágyából összesen hek
táronként 12001300 kilo
grammot adtak ki, és ez még 
nem tartalmazza az elővete
mény tápanyagtartalmát. Elő
veteményenként, például a 
csemegekukoricánál ez egy

általán nem elhanyagolható 
mennyiség. A hektáronként 
vetett mintegy ötvenezer ku
koricatő levelét, gyökerét, 
szárát és csuhéját összeadva 
kiderül, hogy hektáronként 
körülbelül 7080 tonna, zöm
mel káliumot tartalmazó zöld
tömeg bomlik le a tenyész
időszak során, és kerül a talaj
oldatba. Így már jobban ért
hető, hogy a 70 mm átmérő
jű hagyma mitől lesz 220 
grammos – fejtették ki a 
szakemberek. Homoktalajon 
egyébként a zöldtrágyának 
óriási a jelentősége – vallják.

Vetés után azonnal 

Seres Imre hat áttelelő fajtá
val dolgozik, közülük kettő 
hibrid. Az utóbbi két év mé
rési eredményei szerint a két 
hibrid, az Olimpic F1 és a 
Bridger F1 adták a száz tonna 
fölötti hozamot; a hagymák 
egyenként átlagosan 75 mm 
átmérőjűek és 220, illetve 
250 grammosak voltak. A Ra
dar, a Swift és az Electric is 
kilencven tonna fölött te
remtek az itt ismertetett 
technológiával, és ugyancsak 
75 mm átmérővel átlagosan 
200 grammos hagymákat ne
veltek. Csak a Sibir termett 
kevesebbet (hatvan tonnát), 
ez a fajta azonban nem a ho
zamával, hanem a koraiságá
val hódít.

A felvételeinken is bemu
tatott négyhektáros terüle
ten hektáronként 813 ezer 
magot vetettek tavaly au
gusztus 1518a között négy 
ikersorba. Mikroszórófejes 
kelesztő öntözéssel megse
gítve, majdnem ugyanennyi 
növény ki is kelt. Gaspardo 
Orietta vetőgéppel 2,5 cm 
mélyre vetnek.
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A Bejo Zaden középeurópai kereskedelmi képviseletét ellá
tó Jasper Pen nings elmondta, hogy Hollandiában a hagyma
termesztőket a talaj foglalkoztatja leginkább. Ezért a talajmű
veléssel, a talajélettel kapcsolatos legújabb ismeretekből ké
szített összefoglalót a békéscsabai „hagymatanfolyamra”.

Az örökérvényű igazságokon túl – pl. hogy csak megfele
lő talajállapot esetén menjünk rá a területre; vagy hogy ta
lajvizsgálat alapján tervezzük a trágyázást – érdemes ki
emelni, hogy a holland gazdálkodók nagyon sok zöldtrá
gyát használnak, és hogy legalább ötéves vetésforgót tarta
nak, de ha csak lehet, a hat vagy hétévesre törekszenek. 
Sok komposztot használnak, és a különböző mikorrhiza
készítmé nyek is terjednek, jó eredménnyel használhatók a 
hagymatermesztésben is.

A talajkímélő gazdálkodás is hódít. Széles és alacsony nyo
mású abroncsokat használnak, hogy csökkentsék a talajra 
nehezedő nyomást, és mind többen áttérnek a hernyótalpra 
– hasonló megfontolásból. A GPStechnológiának köszönhe
tően ma már megoldható, hogy minden évben pontosan 
ugyanazon a keréknyomon haladjanak a gépek. Ezzel a lehe
tőséggel is élnek a holland gazdálkodók. Így a traktor nyo
mán betömörödik ugyan a talaj, ám a vetésre használt terüle
teket megbízhatóan ki lehet hagyni a taposásból.

Figyelemre méltó, hogy a talajt, illetve a növényt kímé
lendő, nemcsak a biogazdálkodók, hanem a hagyományos 
termesztők is mind nagyobb mértékben alkalmazzák a me
chanikai gyomirtási módszereket a kémiai helyett.

Áttérnek a hernyótalpra 

Mikroszórófejes 
öntözéssel 
megsegítve 

majdnem az összes 
mag kikelt.

A meleg ősznek 
köszönhetően fejlett 
állapotban telelnek 

a növények (2012. január)

Pillanatnyilag ezt a takarás
módot tartják a legjobbnak. 

A pálcákat cikkcakkban 
kell leszúrni, négy 

sor takarható egyszerre

u
u



u
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Érdekes téma a fehér héjú 
vöröshagyma. Ebben a 
fajtakörben találhatók a 
legmagasabb szárazanyag
tartalmú vöröshagymák, 
sok esetben 14, akár 20% 
szárazanyagot is tartalmaz
nak a magról vetett egye
dek. Amerikában 20% fö
lötti szárazanyagtartal
mat is ígérnek ugyanezek
kel a fajtákkal.

A dolog árnyoldala vi
szont, hogy ezek a fajták 
igen gondos bánásmódot 
igényelnek a magyar ég
hajlaton ahhoz, hogy ne 
maradjanak aprók és ne 
zöldüljenek be. A termesz
tés elején szinte takargat
ni kell őket, és alapvető a 
mikroszóró fe jes öntözés, 
a kiegyensúlyozott táp
anyagellátás.

 Aki szép fehér hagy
mát szeretne termeszteni, 
az ne a szokásos vörös
hagymatechnológiában 
gondolkozzon. Ne tévesz
szen meg senkit, hogy a fe
hér hagyma is hagymának 
látszik – tanácsolta Kádár 
András. Sajnos nehéz ki
használni e fajták egyedül
állóan magas szárazanyag
tartalmát is,  a szárítóipari 
termelés költsége ugyanis 
valószínűleg nem bírja el a 
többletgon doskodás árát. 
A békéscsabai kísérletben 
azért mindenképpen meg
próbálják az idén is, hogy 
mit tudnak ezek a fajták – 
mondta.

Hagymának 
látszik
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A nyári, magas talajhő
mérséklet csökkentése érde
kében a vetőágy készítésé
hez beöntözik a területet. 
Ezt követően vetés után is 
azonnal öntözünk, soha nem 
hagyjuk „kiszőkülni” a talajt 
– mondta Seres Imre. A vetés 
és a tőszám, bár van jelentő
sége, nem határozza meg a 
hozamot (lásd erről a ki
emelt írást a 6. oldalon). In
kább az számít, hogy meny
nyit sikerül megtartani az el
vetett növényekből és meg
felelő tápanyagellátással mi
lyen súlyúra sikerül azokat 
megnevelni.

A koraiság fokozására Se
res Imre az áttelelés után, ko
ra tavasszal fátyolfóliával ta
karja a hagymaágyásokat. 
Leg először még a korai, sík
fóliás káposztatermesztőktől 
ellesett megoldást alkalmaz
ta, vagyis váz nélkül leterítet
te az ágyásokat a fátyolfóliá

val. Ez nem vált be, mert sze
les időben megtörte a növé
nyek lombját a rájuk terülő 
fólia, és elhatalmasodtak a 
betegségek. Ezt a változatot 
összetaposták a határban kó
boroló kutyák is, bár ellenük 
a villanypásztor elég jól be
vált. A másik ötlet, a dinnye
termesztésben használt, mű
anyaggal bevont fóliaalagút
pálcákból cikkcakk alakban 
épített ala gúttal négy ágyás 
takarható egyszerre. Minél 
szélesebb a takart ágyás, an
nál nagyobb a légtér, annál 
jobban érzi magát alatta a 
hagyma és annál nehezebb 
elrontani a termesztést. Négy 
ágyás a határ, az annál széle
sebb fóliát könnyen összefúj
ja a szél. Az időjárástól függő
en négy, öt vagy hat hétig ma
rad az állományon a fólia. 
Ennyi ideig azonban nem 
maradhatnak víz és tápanyag 
nélkül a növények, ezért 
csepegetősza la got húznak a 
sorok közé, és azzal öntözik, 
táplálják a növényeket a fó
liatakarás alatt.

Fúrt kútból

Az intenzív termesztésben 
ter  mészetes, hogy idénytől 
függően 1820 alkalommal 
megöntözik a hagymát. Sőt, 
30 Cfok körüli napi átlaghő
mérsékleten mikroszóró fej
jel kijuttatott frissítő öntö
zést is beiktatnak. Ez hagyma 
esetében még szokatlan, pe

dig a vöröshagyma is meghá
lálja ezt a gondoskodást – 
mondják a szakemberek. Lé
nyeges, hogy öntözni csak 
915 óra között szabad, az éj
szakai öntözéstől felszapo
rodnak a betegségek, és elő
fordulhat, hogy többet árt az 
öntözés, mint amennyit hasz
nál. (Az öntözés általános 
irányelveiről a kiemelt rész 
szól a 9. oldalon.)

Seres Imre gazdaságában 
az öntözés a vetés előtti vető
ágyöntözéssel kezdődik, majd 
vetés után a kelesztő öntözés 
következik, és az állományt is 
folyamatosan öntözi. A vetés 
után, őszig – amíg szükséges, 
2011ben november közepé
ig – mikroszórófejes megol
dást használ. Tavasszal, amíg a 
fátyolfóliás takarás megvan, 
csepegtető rendszerrel juttat
ja ki a vizet és a tápanyagot, 
majd a fátyol levétele után is
mét mikroöntözéssel dolgo
zik. Idényenként az augusztu
si vetéstől a következő év jú
nius közepi betakarításig 20
22 alkalommal 1215 mm vi
zet juttat ki a mikroszórófejes 
és a csepegtető rendszerrel 
együttesen. Az öntözések szá
mát a természetesen hulló 
csapadék eloszlása és meny
nyisége évjáratonként befo
lyásolja. Az említett mennyi
ségeken felül a légköri aszály 
kártételének csökkentése ér
dekében 30 °C feletti napi hő
mérsékletnél naponta két
szer húsz percet öntöz, hűté
si céllal. Nagy segítség a víz
igény megállapításához a ten
ziométer.

Meleg tavaszon az első ön
tözésre már március elején 
sor kerülhet, és az őszi időjá
rástól függően, sokáig elhú
zódhat az öntözési idény. 
Nagy előny, hogy fúrt kút áll 
rendelkezésére. Békés me
gye egyes részein az áttele lő
hagymatermesztést korlá

Száztonnás technológia   

u Fontos az egyenletes 
kelés, hiányos állományból 
jó technológiával 
sem lesz nagy hozam

Sok odafigyelést kíván, 
de megtérül 
a koraiságfokozó takarás
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Nagy gond, hogy még mindig oktatják a 810 napos öntö
zési fordulót és a 3040 milliméteres egyszeri vízadagot, 
pedig ma ez már nem működik. Sokkal kifinomultabb ön
tözésre van szükség, és lehetőség – fejtette ki a hagyma
tanfolyamon Gárdián Tibor, a precíziós öntözésre szako
sodott Aqua 2001 Kft. öntözési szaktanácsadója. Hat 
pontban foglalta össze a korszerű öntözőberendezés is m
érveit.

A talaj vízelnyelő képességéhez alkalmazkodva ala
csony vízintenzitással lehet használni (35 mm); a Cris
tensenértékkel (CU) kifejezett szórásegyenletessége 85% 
fölötti; az üzemi nyomása alacsony, tehát a szivattyúkat 
nem kell teljes fordulaton járatni; a működéséhez kevés 
energiát használ (ez a szivattyúk fordulatszámával függ ösz
sze); alkalmas a tápanyag kijuttatására; és nem kell a telepí
téséhez, mozgatásához túl sok élőmunka. Ezeknek az el
veknek megfelelnek a csepegtető és a mikroszórófejes 
rendszerek. Mindkettő használható a hagymatermesztés
ben, a mikroszórófejes öntözéssel azonban a hőségnapo
kon a párásító öntözést is meg lehet oldani és kelesztésre 
is alkalmas. Nehéz lenne lebeszélni róla azokat a hagyma
termesztőket, akik már kipróbálták.

A hagymaöntözés szervezésében két fő szakaszt kell fi
gyelembe venni: más az öntözési program a csírázás és a 
kelés időszakában, mint az állományöntözésben. A legelső 
teendő a talaj átnedvesítése a vetés előtt – javasolta az ön
tözési szakember. 2025 cm mélységig le kell hatolnia a víz
nek, hogy a magpad alatt legalább 10 cm mélyen nedves 
legyen a talaj, és a gyökér kényelmesen belenőhessen a fo
lyamatosan nedves közegbe.

Ezután a kelésig csak a fölső, a magpad fölötti 1,52 cm 
mély részt áztatják vissza a 3040 perces öntözések, a mé
lyebb rétegből azonban nem tűnik el a víz a nyári aszály
ban sem – mondta. A kelésig – a nyári időszakban ez 57 
nap – napjában akár többször is szükség lehet 3040 per
ces öntözésre. Hogy pontosan hányszor, az sok minden
től függ; egyszer érdemes kimérni, nyomon követni – 
mondta.

A második fő szakaszban, a gumónövekedés megindu
lásától nagyobb egyszeri vízadagokra van szükség, 46 
órán át kell üzemeltetni az öntözőberendezést. Arra nincs 
általános tanács, hogy ezt hányszor kell megismételni he
tenként, viszont talajnedvességmérővel (tenziométer) 
pontosan megállapíthatjuk a saját hagymaállományunk
ban. Hagymatáblában 15 cm mélyre kell a talajba szúrni a 
mérőeszközt – mert a hagyma legnagyobb élő gyökértö
mege 1213 cm mélyen található. Az eszköz millibarban 
mutatja a vízhiányt, és a talaj kötöttségétől függ, hogy mi
lyen értéknél kell elkezdeni az öntözést. Homokon példá
ul nem szabad megvárni, hogy 100120 millibar fölé emel
kedjen a mutató, kötött talajon viszont a 300350 is meg
engedhető lehet. Öntözéskor nem kell megvárni, amíg 
nullára megy le a mutató – az azt jelentené, hogy vízben áll 
a növény –, körülbelül 50nél kell abbahagyni az öntözést. 
Az első évben érdemes megfigyelni, hogy milyen szélső 
értékeket visel el az állomány és hogy milyen értékekről 
mennyi öntözés után áll vissza a tenziométer mutatója öt
venre.

Öntözési programok

tozza, hogy a vízgazdálkodási 
társulat csak a kifejezetten 
nyári hónapokban tölti fel az 
öntözőcsatornákat.

Gyomirtás a tarlón 

A pusztán mechanikai gyom
irtás lenne a legjobb a hagy
maállomány tisztán tartására, 
kisebbnagyobb mértékben 
ugyanis minden vegyszeres 
kezelés visszaveti a növények 
fejlődését. Meg kell találni az 
optimális arányt. Sok ter
mesz tőtársával együtt Seres 
Imre is úgy gondolja, hogy 
évelő gyomoktól mentes te
rülettel kell indulni. Ehhez to
tális gyomirtást végez a tar
lón, egykét glifozátos perme
tezéssel. Így a következő ta
vaszra eltűnnek az állomány
ból szinte kiirthatatlan ma
kacs, évelő gyomok. Közvetle
nül a vetés után Stomppal ke
zeli a területet,  hektáronként 
négyliteres adaggal. Bevált az 
egyhetes különbséggel, két 
adagban kijutatott, összesen 
3 liter/ha Totril is.

A mechanikai gyomirtást 
változatlanul ajánlják a szak
értők, ez kifejezetten jobb a 
hagymának, mint a folyama
tos vegyszeres kezelések.

A betegségek és a kártevők 
elleni védekezéshez a nö
vényvédőszergyártók kínála
tában számos hatékony szert 
találunk. Seres Imre a rovar
kártevők ellen Danadim Prog
resst és Actara 25 WGt, a 
gombabetegségek ellen pe
dig Folpan 50 WPt,  Rovral 

Aquaflowt, Amistart és Me
lody Compact 49 WGt hasz
nál. Ez utóbbiról kiemelte, 
hogy hűvös időjárásban na
gyon jó az alternária ellen.

A kijuttatás módjával kap
csolatban elmondta, hogy al
konyat táján, az öntözés befe
jezése után végezzük el a ke
zeléseket, mert addigra van 
ideje felszáradni a kilenctől 
délután háromig öntözött ál
lománynak, és az öntözéstől 
meggyengült viaszrétegű hagy
mán lényegesen hatékonyabb 
is a növényvédelmi kezelés. A 
granulátum szórásához lehe
tőleg ne tárcsás szórót hasz
náljunk – ajánlja. Műtrágya
szóróval juttassuk a sorok kö
zé, és ha egy mód van rá – ami 
nagy gazdaságban általában 
nincs – akkor később is a so
rok közé szórjuk. Az a fontos, 
hogy minél kisebb legyen a 
granulátum moz gási energiá
ja, különben a jég veréshez ha
sonló tüneteket okoz, abból 
pedig gombabetegségek in
dulnak ki. Amióta erre rájöt
tünk, azóta fele mennyiségű 
növényvédő szer is elég – fej
tette ki Seres Imre.

Lényeges, hogy soha ne ke
rüljön egymás mellé a tavaszi, 
magról vetett és az áttele lő
hagymatábla; és egymás után 
se következzenek a vetésfor
góban. Növényegész ségügyi 
megfontolásból ezeket egy
mástól messzire kell vetni 
még olyan gazdaságokban is, 
ahol egyébként jól kézben 
tartják a növényvédelmet.

Tömpe Anna

u A síkfóliás takarás utáni második ötlet 
a dinnye termesztésben használt kisalagút volt. 
Nem rossz, de túl kicsi alatta a légtér, ezért újabban
inkább négy sort takarnak egyszerre



Zöldség

Az első, a legegyszerűbb 
mód szer, amikor ömleszt

ve tárolják a hagymát, és a pa
dozaton át áramlik a levegő a 
tárolótérbe. A ventilátornál 
elhelyezett ajtóval beállítha
tó, hogy milyen arányban 
szívja a külső és a belső leve
gőt. A négy rendszer közül ez 
igényli a legkisebb beruhá
zást és elég széles körben el
terjedt Hollandiában. Legna
gyobb előnye, hogy így lehet a 
legtöbb hagymát tárolni egy

ségnyi területen; viszont le
hetetlen egyformán jól átszel
lőztetni az egész halmot. Hát
ránya az is, hogy kis mennyi
ségek esetén nem a legjobb, 
az optimális működéshez 
ugyanis mindig föl kell tölte
ni az egész tárolót.

A második módszerben 
függőleges fal elé rakott kon
ténerekben tárolják a hagy
mát. A falon kialakított rése
ken át ventilátor fúj külső és 
belső levegőt, változtatható 
arányban. A módszer előnye, 
hogy nagy mennyiségű leve
gővel dolgozik, az igen haté
konyan leszárítja a hagymát. 
Hollandiában az időjárás mi
att legföljebb két napig hagy
ják a renden száradni a hagy
mát fölszedés után, ezért en
nek igen nagy a jelentősége. 
Hátránya, hogy nem lehet túl 
sok konténeroszlopot a venti
látor elé tornyozni, bizonyos 
mennyiség után ugyanis csök
ken a rendszer hatékonysága.

A harmadik módszerben 
ugyanezeken a két köbméte
res konténereken a hátfal mö
gött működő ventilátor nem 
átfújja, hanem átszívja a leve
gőt. Két konténeroszlop kö
zött 5060 centiméteres fo
lyosót hagynak, amit a legföl
ső konténersor magasságá
ban ponyvával fednek le. Így 
a ventilátor csak a hagymatö
megen keresztül szívhatja át a 
levegőt, ami aztán a konténe
rek között kihagyott folyosón 
áramlik hátra, a hátfal felé. A 
beszívott levegő egy része tá
vozik az épületből, másik ré
szét a friss levegőhöz keverik. 
A rendszer legnagyobb elő
nye, hogy a kis sebességű le
vegőáramláshoz sokkal keve
sebb energia kell, mint a fújós 

módszerhez, és több konténert 
lehet egymás elé tenni anél
kül, hogy csökkenne a haté
konysága. Hátránya, hogy szá
rításra nem alkalmas, csak az 
eleve száraz hagyma szellőz
tetését oldja meg. A rendszer 
levegőigényét tekintve, egy 
köbméter hagymán óránként 
mintegy 150 köbméter leve
gőt kell átszívni. Ennek az ener
giaigénye sok tényezőtől, pél
dául a konténer típusától vagy 
a hagyma méretétől is függ.

A negyedik módszer – 
ilyent Hollandiában is tavaly 
építettek először – egyesíti 
magában a szívó és a fúvó
ventilátor előnyeit; igény sze
rint mindkét feladatra képes 
technika. A konténerek kö
zötti ösvényt itt nem ponyvá
val fedik, hanem felfújható 
műanyag tömlővel zárják le, 
az jobban tömíti a réseket. 
Nemcsak fölül zárják le a víz
szintes irányú hézagokat, ha
nem a konténerek közötti 
függőleges réseket is. A túl
nyomással adagolt levegő így 
kénytelen átmenni az összes 
konténeren.

Jasper Pennings szerint Ma 
gyarországon a szívóventiláto
ros megoldáson érdemes gon
dolkodni. Szerinte ugyanis 
ilyen éghajlaton, mint amilyen 
a miénk, az évek nagy részé
ben megszárad a hagyma a sza
badban is, elképzelhető tehát, 
hogy elég lenne ez az olcsóbb 
torlási megoldás. Mérlegelés
re érdemes persze az a kocká
zat, ha épp a beruházás utáni 
első két év olyan csapadékos, 
hogy nem elegendő az ol
csóbb megoldás. Az időjárás 
kiszámíthatatlan, ezért nehéz 
erre választ adni – mondta.

T. A.

Tárolási ötletek  
Jasper Pennings, a Bejo Zaden közép-európai kereskedelmi képviselője  
virághagyma-termesztő családi gazdaságban nőtt fel, gyermekkora óta jó a viszonya  
a hagymás növényekkel. A Békés megyei vöröshagyma-termesztőkkel közös 
gondolkozást kezdeményezett, hogy találják ki együtt, a Hollandiában használatos 
tárolási megoldások közül melyik felelhet meg legjobban Magyarországon.  
A négy bemutatott tárolótípus közül az utolsó Hollandiában is újnak számít.

Hollandiában akkor takarítják be a hagymát, amikor a szár 
hatvan százalékban megdőlt. Akkor szárzúzóval mennek a 
táblára, és levágják a lombot úgy, hogy legalább tíz centimé
teres legyen a vágási magasság, mert rövidebb szárral megnő 
az esély a Botrytisfertőzésre. Utána legföljebb két napig 
hagyják a renden száradni, a szárítás zömét mesterségesen 
oldják meg, a tárolókban. Általában pótkocsira szednek, 
majd előválogatás után konténerekben kerül a hagyma a szá
rító rendszerű tárolóba.

Húsz vagy harminc fokos levegővel kezdik a szárítást – a 
kinti hőmérséklettől függően –, de sosem a kettő közötti hő
mérsékleten, a Botrytis aclada ugyanis 2225 Cfok között 
igen gyorsan fejlődik, és ezt minden eszközzel igyekeznek 
elkerülni. Egykét hétig tartják a választott kezdő hőmérsék
letet, majd újabb 56 héten át 20 °Con, hogy biztosan meg
száradjon a hagyma. Ekkor már 7 hét eltelt a betakarítás óta.  
Ilyenkor elkezdik fokozatosan lehűteni a tárolót. Nem siet
nek vele, nehogy pára csapódjon ki, és a kinti hőmérséklet
től is erősen függővé teszik, hogy mikor kezdik a hűtést. Kö
rülbelül december végére, január elejére érik el így a kívánt 
5 °Cot, amin már tartósan lehet tárolni. A termesztők között 
ebben az 5 °Cban egyébként nincs teljes egység, egyesek 
hűvösebbre esküsznek, akár 2 °Cig is lemennek. Mindegyik
nek van előnye és hátránya: 2 °Con kevésbé csírázik a hagy
ma, 5 °Con viszont könnyebb szárazon tartani. A tárolás so
rán a legfontosabb, és egyáltalán nem könnyű feladat a szára
zon tartás. Körülbelül 80%os, legfeljebb 90%os páratarta
lom szükséges, és igen fontos, hogy az ne ingadozzon. Ha 
nem történik semmi rendellenes – ezt hetenként ellenőrzik 
–, akkor ezekkel az értékekkel hónapokig folytatható a tárolás.

Év végére hűl le
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u A szívóventilátoros 
megoldás


