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Póréhagyma termesztés technológiai javaslatok 

 

 

A friss póréhagyma belföldi fogyasztása folyamatosan nő. Egész évben megtalálható az 

igényes zöldségkínálatot nyújtó boltok pultjain. A hazai termelők igyekeznek egész évben 

itthoni előállítású póréval megjelenni a piacokon. Ennek ellenére a belföldi frisspiaci igények 

meghaladják a saját termelésből származó kínálatot, ezért rendszeres az import. 

 

 

Termesztési módok, vetési és ültetési időpontok, töltögetés 

Korai, frisspiaci termesztéshez fűtött termesztő berendezésekben február első felében vetik a 

precíziós magot. A vetéshez célszerű műanyag tálcát használni, mivel a palántáról nevelt 

hagymafélék gyökere erősen belekapaszkodik a hungarocell tálcákba, ezért kiültetéskor sok a 

gyökérsérült növény. A megedzett palántákat április végén ültetik ki, betakarításuk július 

közepétől kezdődik meg. 

Nyári és őszi termesztéshez rendszerint áprilisban, hidegágyban vetünk lehetőség szerint 

tálcákba. Júniusi kiültetést követően a növények nyár végére már szedhetőek. 

Téli tárolásra, szántóföldi átteleltetésre május elején vetünk szabadföldön és július első 

napjaiban palántázunk ki. A felszedés még tél beállta előtt, illetve télen a fagymentes napokon 

történik. Az áttelelő póré tavaszra magszárat hoz, ezt megelőzően célszerű felszedni. Friss 

piaci értékesítésénél a lomb egy része is a tövön marad, ezért kívánatos megőrizni annak 

épségét, ami az átteleltetéses technológiánál kétséges. A gyakorlatban egyre terjed a póré 

tárolása a hagyományos szántóföldi átteleltetés rovására. Mindegyik termesztési időpontnál 

jól edzett, lehetőleg ceruza vastagságú (min.5 mm) növényeket ültessünk ki. A sortávolság 

50-60 cm, a tőtávolság 15-25 cm. Korai termesztésben ritkábban ültetünk, mert a nagyobb 

térállás koraiságot eredményez. Ha a palánta túlságosan mélyre kerül, befullad a növény, a 

fejlődése sem indul meg. A póré folyamatos töltögetést igényel. Alapszabály, hogy mindig az 

első elágazásig töltünk. A munka során ügyeljünk, hogy ne kerüljön föld a levéllemezek közé, 

mert az ilyen jellegű szennyeződés a korszerű mosó technikák ellenére sem távolítható el 

tökéletesen. 

 

 

Talaj- és tápanyagigény, öntözés 

Fényigényes növény, árnyékban még palántája sem termeszthető. 

Mészigényes, a savanyú talajokat nem szereti, a 6,5 fölötti pH-érték legjobb a számára. Laza, 

homoktalajokon többszöri Kalciumnitrát-os fejtrágyázása is indokolt. A többi hagymafélével 

ellentétben közvetlen szervestrágyázást igényel, melynek mennyisége a talaj 

humusztartalmától függően 50-60 tonna/ha. A hektáronkénti 250 kg nitrogén hatóanyagot 

vízoldékony formában, a termesztés során legalább 3 alkalommal elosztva juttatjuk ki. A 

talajvizsgálattól függően ültetés előtt 70-80 kg foszfort adunk hektáronként. A káliumot a 

nitrogénhez hasonlóan több részletben adjuk 150-170 kg/ha adagban. A póré vízigényes, 

rendszeres öntözést igényel. Ültetéskor kellően megöntözzük, majd hagyjuk jól 

begyökeresedni. A gyökeresedés után folyamatosan emeljük a vízadagot. 
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Növényvédelem 

Helyrevetett, ipari termeltetésű póré gyomirtására a vöröshagyma engedélyezett gyomirtó 

szereit használják (eseti engedély kérelem alapján). Friss piaci, palántázott kultúrában 

megelőző jelleggel, előző év őszén a tarlót gyomírtjuk pl. glifozát készítmény segítségével. A 

tavasszal ültetett állományban csak mechanikai gyomirtást végzünk. Rendszeres töltögetéssel 

sok kártevőt (mocskos pajor, drótféreg stb.) illetve kelő gyomnövényt tudunk ártalmatlanná 

tenni. A lombozatot károsító elsősorban alternáriás illetve peronoszpórás gombabetegségek 

ellen pl. Acrobat MZ WG használható sikeresen. Az őszi, betakarítási időszakban fellépő 

szürkepenész ellen pl. Amistar Top alkalmazható. Hagymalégy ellen tavasszal és ősszel is 

szoktunk védekezni. Ültetés előtt pl. Force 1,5 G talajfertőtlenítőt, állományban Cyperkill 

Max készítményt adhatunk. A tripsz szívogatásával az értékes lombozat sérül, ezért kártételük 

megelőzésére pl. Laser szerrel próbálkozunk. 
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