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Az áttelelő hagyma sikeres
termesztésének titka
AZ AUGUSZTUSBAN VETETT ÉS A KÖVETKEZŐ ÉV MÁJUS VÉGÉN, JÚNIUS ELEJÉN 
FÖLSZEDETT ÁTTELELŐ HAGYMA VAGY NYÁRI HAGYMA VETÉSÉVEL HÁZIKERTBEN IS 
ÁTHIDALHATÓ E NAGY MENNYISÉGBEN HASZNÁLT ZÖLDSÉG NYÁR ELEJEI HIÁNYA. 

Sokan próbálkoztak már az áttelelő hagyma 
termesztésével, kevés sikerrel. Volt, akinek ki-

fagyott, volt, akinek termésfejlesztés nélkül mag-
szárat nevelt a nyári vetés. A fajta és a vetésidő 
helyes megválasztása döntő mértékben befolyá-
solja a termesztés sikerét! Ha későn vetünk, vagy 
rossz fajtát választunk, akkor nem erősödik meg 
ősszel eléggé a hagyma és a gyenge növény 
télen elfagy. A túl korai vetés pedig a jarovizá-
lódás veszélyével jár, és a túlfejlődött növény tél 
folyamán megszerzi a virágzáshoz szükséges 
hideghatást, és tavasszal termésképzés nélkül 
magszárba megy. Nálunk a legjobb – fajtától 
függően – az augusztus elejei, augusztus végi 
vetés. Ilyen esetben október végére ceruzavas-
tagságú, 3-4 leveles növények fejlődnek, ame-
lyeket a nagyobb hidegek nem károsítanak.

 A tavaszi vetéshez hasonlóan ilyenkor is al-
kalmazhatjuk a szalagos vetést; négy 20 cm-es 
keskenysor után egy szélesebb, 60-cm-es mű-
velőutat hagyunk. Ahol nagyobb terület áll ren-
delkezésre, 25-35 cm-es normál sortávolságra 
vetünk, amit kézi műveléssel, horolóval, kapával 
és gereblyével könnyen tisztán tarthatunk. Folyó-
méterenként 40 szemet vessünk, és mivel nyári 
vetésről van szó, a magot a kiszáradás veszélye 
miatt mélyebbre, 3-4 cm-re helyezzük el a talaj-
ban. Kelést követően alkalmazzunk kelesztő ön-
tözést (5 mm, azaz 5 liter/m2).

Nem minden fajta alkalmas átteleltetéses 
termesztésre, ezért vásárláskor győződjünk meg 
a tasakon a mag alkalmasságáról! Javasolt faj-

ták a Liszaboni fehér és a Fertődi ezüstfehér, 
amelyek tavasz végén, nyár elején piacon is 
jól értékesíthetők. A jobb termés érdekében ta-
vasszal nitrogénnel vagy összetett műtrágyával 
(NPK+mikroelemek) fejtrágyázzuk, hogy pótol-
juk a téli csapadékkal kimosódott tápanyagot, és 
ezáltal lendületesebb legyen a fejlődés.

Az áttelelő vöröshagymát május végén, 
június folyamán szedhetjük fel. Természetesen 
lehetőség nyílik korábbi betakarításra is, így 
már március közepétől zöldhagymaként, április 
végétől pedig főzőhagymaként fogyaszthatjuk, 
illetve értékesíthetjük.

DR. TERBE ISTVÁN

Az áttelelő hagyma termesztésével áthidalható
a nyár eleji hagymahiány


