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Búcsú a tavaszi hagymásoktól  
A TAVASZ LEGPOMPÁSABB HÍRNÖKEI A HAGYMÁS VIRÁGOK. DE VAJON MELY 
NÖVÉNYEK TARTOZNAK EBBE A GYŰJTŐFOGALOMBA? IDE SOROLJUK A VALÓDI 
HAGYMÁS, HAGYMAGUMÓS, GYÖKTÖRZSES, MÁS NÉVEN RIZÓMÁS, GUMÓS, KO-
LONCOS GYÖKERŰ NÖVÉNYEKET. 

A tavaszi hagymások már az év első 
hónapjaiban előtörnek a talajból és a 

tavasz ígéretét hozzák el számunkra. Lát-
ványuktól a téli búskomorság is tovaszáll. 
Sajnos idei virágzásukba közbeszólt az 
áprilisi hóesés és fagy. A növények meg-
fáztak, volt ahol el is fagytak és szirmaikat 
lehullatva gyorsan elvirágoztak.

Mi történik a tavasszal virágzó hagymás 
növényekkel, a krókusszal, a hóvirággal, a 
jácinttal, a liliommal, a fürtös gyöngyikével, 
a nárcisszal és a tulipánnal elnyílásuk után? 

ANTICS KATALIN 
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Mit tehetünk most, hogy jövőre is a leg-
szebb formájukat mutassák?

A tévhitekkel ellentétben a tavaszi hagy-
más virágokat nem kell minden évben eltá-
volítani a helyükről, mivel áttelelő szerveik 
télállók. Kizárólag abban az esetben kell 
felszedni őket, ha az állomány túlságosan 
besűrűsödött. Erre az elvirágzás utáni idő-
szak, a nyári hónapok alkalmasak.

A sziromhullást követően a nagyvirágú 
hagymásokról szedjük le a duzzadó magto-
kokat, hogy a magok beérlelése ne vegyen el 
tápanyagot és energiát a hagymától (1. kép). 
Várjuk meg, amíg a növények teljes földfe-
letti része elszárad, és visszahúzódik belőle 
a tápanyag, hiszen ebből nyeri a hagyma 
az energiát a jövő évi virágzáshoz. Óvato-
san ássuk körbe és emeljük ki a növénye-
ket. Válasszuk szét őket, majd keresünk 
egy szellős, hűvös helyet a számukra, ahol 
regenerálódhatnak. Erre a célra a nedves 
pincék nem alkalmasak, inkább a szer-
számos kamrában, garázsban helyezzük 
el őket, újságpapírra kiterítve (2. kép). A 
pihenőidő alatt a szétválasztáskor kelet-
kezett sebek is begyógyulnak. A zörgősre 
száradt leveleket, szárat könnyedén levá-
laszthatjuk a hagymáról (3. kép).

Nyár végén, ősszel csak az egészsé-
ges, duzzadt hagymákat ültessük vissza új 
helyükre, friss földdel feltöltött, laza talajba. 

Fontos, hogy a telet már begyökeresedve 
várják és ne fagyjanak el.

A nedvesebb, kötöttebb talajokat nem 
árt beültetés előtt feljavítani. A jobb vízel-
vezetés érdekében a kötött talajt apróbb 
kavicsokkal, homokkal keverjük. Így szellő-
sebbé válik a talaj, és nem fog a hagyma 
berohadni, ami kötött talajon gyakori jelen-
ség. Fontos, hogy közvetlenül ültetés előtt a 
hagymások alá ne tegyünk szerves trágyát. 
Ha szerves anyaggal szeretnénk javítani a 
talajt, akkor azt most nyáron, a növények 
felszedését követően végezzük el.

Ha mindent jól csináltuk, akkor tavasszal 
ismét színpompás lesz tavaszi kertünk.

Csávázás

A hagymákat a kórokozók fertőzésének 
megelőzése érdekében betárolás előtt 
csávázzuk Amistar vagy Mycostop készít-
ményekkel. 10 liter vízben oldjunk fel 3 
ml gombaölő szert, és a hagymákat há-
lóba helyezve 15-20 percig áztassuk a 
növényvédőszer-oldatban. Ezt követően 
szárítsuk meg és szárazon tároljuk el kar-
tondobozban szétterítve.


