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ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Másodvetések
A HOSSZÚ ÉS RÖVID TENYÉSZIDEJŰ, KÖZEL 50 ZÖLDSÉGFAJ ÉS TÖBB SZÁZ FAJTA 
ELŐ-, FŐ- ÉS MÁSODNÖVÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ ÜLTETÉSÉVEL SZÁMOS LEHETŐSÉG 
KÍNÁLKOZIK A VETEMÉNYESKERT GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁRA.

Júniusban, miután lekerül a zöldhagyma, 
borsó, spenót, hónapos retek, fejes saláta, 

korai burgonya, a korai káposztafélék és a 
rövid tenyészidejű gyökérzöldségek, vethe-
tők illetve ültethetők azok a zöldségfajok, 
-fajták, amelyek szeptemberre-októberre még 
beérnek. A másodnövények termesztésével 
kapcsolatosan van néhány fontos szabály, 
amelyeket a tervezésnél és kivitelezésnél fi-
gyelembe kell venni. 

Nyáron gyorsabban kiszárad a talaj, rosz-
szabbul kelnek a magok, ezért csak öntözhető 
területen próbálkozzunk a másodvetésekkel. 

Azokat a fajokat is öntözni kell, amelyek kora 
tavasszal öntözés nélkül is megtermeszthetők.

– Lehetőség szerint közös kártevővel és 
közös betegséggel rendelkező fajokat ne ter-
messzünk egymás után. Így például a korai 
káposztaféléket ne kövesse kései tárolási ká-
poszta vetése vagy ültetése.

– Nagyon fontos a fajtaválasztás! Csak 
másodtermesztésre alkalmas fajtákat vá-
lasszunk, amelyek bírják a meleget, nem 
érzékenyek a szárazságra, nem mennek 
gyorsan magszárba és a biztos beérés ér-
dekében tenyészidejük is megfelelően rövid.

DR. TERBE ISTVÁN
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Szedhető-e a hagyma?

Július végén lehet felszedni a dughagymáról 
szaporított, augusztus-szeptemberben pedig 
a magról vetett vöröshagyma-állományt. A 
felszedés mikéntje, valamint a tárolási körül-
mények jelentősen meghatározzák a hagyma 
eltarthatóságát, ugyanis jó előkészítést követő-
en és megfelelő körülmények között a tárolási 
fajták 8 hónapig is eltarthatók.
Csak a kellően beérett, visszahúzódott, tá-
rolási fajták tárolhatók sikeresen. De mik a 
beérés biztos jelei?
• A hagyma levele száradni kezd, majd 

a nyaka elvékonyodik és megpuhul, le-
velei megdőlnek. A folyamatot lassítja a 
csapadékos időjárás, a későn adott nitro-
gén fejtrágya és a kései öntözés.

• Maga a hagyma elveszti élénkzöld szí-
nét, sárgul, sárgásvörös páncéllevelek 
jelennek meg a termésen.

• A gyökerek elszáradnak, a hagymatest 
könnyen kiemelhető a földből. Csapadé-
kos időben az elszáradt gyökerek újból 
kihajtanak, a hagyma legyökeresedik, 
betakarításra alkalmatlanná válik!

A betakarítás két menetben történik. Először 
a hagymát kiemeljük a földből és szétterítjük 
(rendre rakjuk), hogy minél több levegő és 
nap érje (képen). A kiemelt hagymát néhány 
napig hagyjuk száradni. A termésről a föld 
fokozatosan lepereg, és a lomblevelek is tel-

jesen elszáradnak. Érdemes a rendre rakott 
hagymát egyszer-kétszer átforgatni. Ha tartó-
san napos időt jeleznek előre, akkor nem kell 
sietni a betakarítással,  mert így a külső burok-
levelek tovább vastagodnak, ezáltal jobb lesz 
a hagyma tárolhatósága. 
Miután a hagyma megszáradt, megszikkadt, 
gondosan és alaposan átválogatjuk. Ennek a 
munkafolyamatnak a tárolás eredményessé-
ge szempontjából kiemelten nagy jelentősége 
van. Az átválogatás során ne csak a sérült és 
beteg terméseket távolítsuk el. Tárolásra alkal-
matlanok az úgynevezett kopasz hagymák is, 
amelyeken nincs vagy hiányos a buroklevél-
zet. Ezek a tárolt hagyma közé kerülve gyor-
san romlásnak indulnak, és megfertőzik az 
egészséges terméseket is. Az ilyen hagymákat 
dolgozzuk föl csalamádénak.

– Tervezéskor gondoljunk arra, hogy le-
gyen elegendő idő a lekerülő vetemény után 
a másodnövény alapos talaj-előkészítésére, a 
magágy (vetőágy) ülepedésére.   

Másodvetésre javasoljuk a fejes salátát, 
későbbi vetéssel a spenótot, a rövid tenyész-
idejű gyökérzöldségeket, a tárolásra és 
savanyításra alkalmas káposztaféléket, a 
babot, a céklát, az áttelelő hagymát, az 
uborkát, a spárgatököt, az új-zélandi spe-
nótot, a mángoldot és augusztusban vetve 
az őszi-téli retket.

DR. TERBE ISTVÁN

A palántázott cukkini is alkalmas 
másodtermesztésre
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Kovács Szilvia – Karcag város alpolgármestere
ötletgazda, országos programigazgató


