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Az első évi lila batátatermésünk néhány darabja

Büszkék vagyunk a batátánkra
KÖZISMERT A MONDÁS, HOGY MINDEN NAGY UTAZÁS IS AZ ELSŐ BÁTORTALAN LÉPÉSSEL KEZDŐDIK. 
IGAZ EZ A KISKERTEK MŰVELÉSÉRE IS. HA BELEFOGUNK KERTÜNK MEGHÓDÍTÁSÁBA ÉS SIKEREINK 
VANNAK, EGYRE TÖBB DOLGOT KIPRÓBÁLUNK.

Agrofóliával takart ágyásba ültetjük el a palántákat

Férjemmel a családi ház 1000 m2-es kertjét kö-
zel tíz évig csak díszkertként kezeltük. De szem-

léletünk megváltozott, amikor rájöttünk, hogy a 
gyep karbantartása, gondozása legalább annyi 
időt és forrást emészt föl, mintha ezt a területet a 
saját fogyasztásunk fedezésére alakítanánk ki.

Félmagas ágyásokat készítettünk a gyepes 
rész helyére, bogyósokat (egrest, ribizlit, mál-
nát, szedret) ültettünk a szélekre. Az ágyásokba 
a korai zöldségfélék után, május közepétől ba-

tátát másnéven, édesburgonyát palántáztunk. A 
batáta magas ára miatt döntöttünk így. Az első 
két évben rendeltük a palántákat, de megtanul-
tuk, hogyan kell a gumókat hajtatni, palántát 
nevelni. 

A gumókat 3-4 pálcika segítségével üvegbe 
helyeztük, így a kis hajtások szépen kifejlődtek. Ha 
már 4-5 levelesek lettek, lecsíptük a gumóról és 
vízbe állítva meggyökereztettük. A 2 x 1 méteres 
ágyásokat kb. 50 cm mélyen felástuk, elláttuk saját 
érlelésű komposzttal és lefedtük agrofóliával. A ki-
vágott kis ablakokba 6 palántát ültettünk a májusi 
fagyok elmúltával. Az első 1-2 hétben naponta két-
szer is öntöztük, hogy a friss palánták megerősöd-
jenek. Lehet a kis gyökeres palántákat cserépbe is 
ültetni, amíg a földbe kerülnek. Hamarosan hosszú 
szárakat kezd növeszteni. Ha nem takarjuk a talajt, 
könnyebben gyomosodik, földje kiszárad és a 
hajtások legyökeresednek. Ezeket fel kell húzni, 

A palántanevelés első lépése
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különben a növény nem a gumók növekedésére 
koncentrál.

A nyári szárazságok idején rendszeresen öntöz-
tük, szereti az esővizet, így azt is gyűjtjük. Locsolás-
kor a töveket közvetlenül láttuk el vízzel, így ha a 
földje megvékonyodott, a töveket újból feltöltöt-
tük. A nagy mennyiségű zöld lomb között színes, 
a hajnalka virágjához hasonló tölcsérek jelennek 
meg, termést ezek nem hoznak. 

A betakarítás változó időpontú lehet, az ültetés 
és a betakarítás között kb. 100 nap telik el. De az 
első fagyok előtt mindenképpen fel kell szedni, mi-
vel a levele könnyen megfagy. Óvatosan, ásóvillá-
val emeljük ki a földből, mossuk és szárítsuk meg, 
hogy tiszta legyen. A sérült gumókat fogyasszuk el 
minél hamarabb. Felhasználásig fagymentes, sötét 
helyen tároljuk, pincében, kosarakban, időnként 
átnézve, hogy nem romlott-e az állapota. Felhasz-
nálása nagyon sokféle – a levesektől a desszertig 
kiváló, ízletes fogások készíthetők belőle. A világhá-
lón több ezer recept található. Az én kedvencem a 

csirkemellel rakott batáta, besamellel és sajttal a te-
tején. A tavalyi termésünk a hat ágyásban közel 80 
kiló volt, így sokféleképpen kerül az asztalra belőle. 

Reméljük, az idei termés is sikeres lesz, már 
hajtatom a gumókat. A bátortalan lépéseket most 
már a határozott, jól bevált tapasztalat vátotta fel. 

Jó munkát és gazdag termést kívánok minden 
kertbarátnak!

Huszárné Trencséni Mária, Huszár Imre, 
Budapest

Gyorsan fejlődő növény a batáta

Most már nagy gumókat szüretelünk

Sokféleképpen elkészíthető, de sütve is finom
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