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3. fejezet - Fehérjenövények 
termesztése 

1. 3.1 Bevezetés 

A fehérjenövények termesztése modul célja áttekintést adni a világ fehérje hasznosítású növényei 

termesztésének helyzetéről, az élelmezésben és az állati takarmányozásban betöltött szerepükről, és az egyes 

fontosabb fehérjenövények termesztéstechnológiájáról, hozamairól, felhasználásukról. 

Ön a modulból megismeri 

• a fehérjenövények világgazdasági jelentőségét, 

• a hozammutatókat és a minőségi tulajdonságaikat, 

• a borsó, szója, bab termesztését, 

• a lóbab és a csillagfürt termesztését. 

A modul elsajátítása után Ön képes lesz: 

• átlátni a fehérjenövények termesztéstechnológiai kérdéseit 

• ismertetni a fehérjenövények minőségi mutatóit és hozamait, 

• ismertetni fehérjenövények vetési, növényápolási és betakarítási munkálatait, 

• bemutatni a felhasználási lehetőségeiket. 

2. 3.2 A fehérjenövények jelentősége 

A pillangós virágúak (Fabaceae) családjába tartozó fehérje növények az egész világon fontos élelmezési 

szereppel bírnak, közvetlenül a kenyérgabonák után következnek. Régebben hazánkban szinte csak emberi 

fogyasztásra termesztették őket, napjainkban viszont kiemelkedő szerephez jutottak az állati takarmányozásban 

is. Fehérjetartalmuk 20 és 40 százalék között változik, legkevesebb fehérjét a bab, legtöbbet pedig a szója 

tartalmazza. 

Magyarországon a fehérjenövények, kis vetésterületük ellenére fontos szerepet töltenek be az élelmezésben és a 

takarmányozásban egyaránt. Termőterületük az 1920-as években az összes szántóterület fél százalékát tettek ki, 

manapság ez az arány sokkal magasabb. A fehérjenövények termelése Európában körülbelül 1 millió hektáron 

történik, nagy része takarmányborsó és lóbab. 
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3-1. ábra Szója vetésterület 

Forrás: http://keetsa.com/blog/wp-content/uploads/2007/07/soybean.jpg 

Az emberi táplálkozásban betöltött szerepük jelentős. Magyarországon a 20. század kezdetéig szinte csak 

emberi fogyasztásra termesztették a fehérjenövényeket. A borsó csak a kiskertekben fordult elő, szántóföldi 

termesztése a 20. század elejétől terjedt el széles körben. A lóbab ugyancsak fontos emberi táplálékforrás volt az 

első világháborúig, jelentősége mára lecsökkent. A lencse és a bab igen nagy jelentőséggel bírt a régi időkben, 

elfogyasztott mennyiségük csökkenése elsősorban az egész évben elérhető mirelit zöldborsó és zöldbab 

megjelenésével kezdődött. A borsó termesztése a kiskertekben történt, a lencsét szántóföldön, míg a babot a 

kukorica sorok között úgynevezett köztes termesztésben termelték meg. Takarmányozási jelentőségüket magas 

fehérjetartamuk biztosítja. 

A fehérjenövények közül a legnagyobb területen a szóját termesztik a világon, az összes fehérjenövény 

vetésterület közel felét foglalja el. Magas fehérjetartalma (közel 40 százalék) mellett jelentős olajtartalommal is 

rendelkezik (20 százalék), ami különlegessé teszi a kultúrnövények között. A bab az összterület egynegyedét 

teszi ki, a többi faj osztozik a maradék 25 százalékon (lóbab, lencse, csicseriborsó, csillagfürt, stb.). 

Terméshozamuk nem éri el a 2 tonnát hektáronként. A szója termésátlaga 1,5 tonna, a lóbabé 1,2 tonna, a többi 

fehérjenövényé 0,7 tonna körüli hektáronként. A lencse, borsó, csicseriborsó vetésterület nagy hányada 

Ázsiában található meg. 

3-1. táblázat Fontosabb hüvelyesek vetésterülete az elmúlt 80 évben Magyarországon 

(hektár). táblázat - Fontosabb hüvelyesek vetésterülete az elmúlt 80 évben 

Magyarországon (hektár) 
 

Év Bab Borsó Lencse 

1928 3497 11923 2259 

1938 3863 31855 13525 

1948 7746 22609 3880 

1958 3041 48917 4666 
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1968 2245 82450 3602 

1978 3255 52036 650 

1988 6738 125695 3784 

1998 n.a. 57897 n.a. 

2008 547 17261 28 

Forrás: http://www.ksh.hu 

A táblázat számadataiból jól nyomon követhető a hazai állatállomány egyedszám változásából adódó 

fehérjenövény szükséglet és ezen keresztül a vetésterület folyamatos változása. 

3. 3.3 A borsó 

A borsó (Pisum sativum L.) jelentőségét a táplálkozásban és a takarmányozásban betöltött kitüntetett szerepe is 

jelzi. Fontos szénhidrát forrás is, a fehérje tartalma 20% feletti. A fagysztásos tárolási technológia elterjedésével 

jelentősége tovább nőtt, egész évben elérhető mirelit zöldborsó formában. 

A manapság köztermesztésben lévő borsófajta ősének két alakkör tekinthető: 

• Kerti borsó  : jellemzője a fehér virág és az egyszínű magtermés sárga, vagy zöld 

• Mezei borsó  : virága változatos, nem ritkán lila színű, magtermése szintén változatos színezetű. 

 
3-2. ábra A borsó 

Forrás: http://www.biolib.de 

A borsót a termesztési cél alapján is csoportosíthatjuk: 

• Kifejtő borsó  : magtermése sima, gömbölyű, szárazon kétfelé válik. A takarmányozási célra termesztett 

borsók túlnyomó többsége ide tartozik. 
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• Velőborsó  : magtermése ráncos felületű, nem hántolható. Zsengeségét viszonylag sokáig megőrzi, így 

konzervipari felhasználásra alkalmasabb az előző típusnál. Cukortartalma magas. 

• Cukorborsó  : elsősorban abban különböznek az előző két csoporttól, hogy a hüvelyük nem tartalmaz 

pergamenhártyát, így az egész hüvelytermés fogyasztható. A hüvely laposabb és kissé szélesebb is. 

A borsó felhasználását tekintve a táplálkozásban elsősorban friss zöldborsóként hasznosítjuk, ezen kívül jelentős 

a száraz felesborsó fogyasztás is. Konzervipari készítményekben, bébiételekben is gyakran alkalmazzák. A 

takarmányozásban betöltött szerepe is jelentős, az 1980-as évek végére az állatállomány létszámának 

növekedésével a borsó vetésterülete 100 ezer hektár fölé emelkedett. A takarmányozásban a borsó mint 

szálastakarmány is hasznosítható. Magyarország szempontjából lényeges volt még az exportra termelt 

borsóvetőmag termesztés is. 

Fejlődését tekintve a borsó hypogeikus növény, magja a talajban marad csírázáskor. Gyökérzete nem megy túl 

mélyre, rajta gyökérgümők találhatók (Rhizobium baktériumok), amelyek a borsóval szimbiózisban élve 

megkötik a légköri nitrogént. A szára kissé szögletes, levelei tojásdadok. Virága pillangósvirág, jellemzően 

öntermékenyülő. Termése hüvelytermés, magjának alakja és színe fajtajelleg. 

Egyedfejlődését tekintve jól elkülöníthető szakaszokra osztható: 

• Csírázás 

• Kelés 

• Háromleveles állapot 

• Első virágok megjelenése 

• Zöld szedésérés 

• Sárga, illetve teljes érés 

A borsó hosszúnappalos növény, viszont a megfelelő fejlettség eléréséhez a kezdeti fejlődéskor rövidnappalos 

körülményeket igényel. Ezért fontos, hogy tavasszal mihamarabb el legyen vetve. 

A borsó  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a borsó az egyik legkorábban vethető növény, vetésére március 10. körül már sor kerülhet. 

Hasznos hőösszeg igénye fajtától függően 600-900 °C, a kiszámításkor figyelembe vett hőmérsékleti küszöb 

4,4°C. Termesztése főként a mérsékelt éghajlati övre korlátozódik, de szubtrópusi körülmények között is 

foglalkoznak vele. A kora tavaszi fagyokat a csírázáskor megsínyli. A betakarítási időszakban fellépő hőség a 

friss zöldborsó gyors öregedéséhez vezet, ilyen körülmények között zsengeségét gyorsan elveszíti. 

• Vízigény  : a borsó közepesen vízigényes növény. A jobb területeken, ahol általában termesztik, elegendő 

nedvesség áll rendelkezésre a biztonságos termesztéshez. A borsó vegetációs időszakában jellemzően az 

evapotranspiráció (párologtatás) is alacsonyabb a későbbi időszakhoz képest. Vízellátás szempontjából 

kritikus időszak a csírázás majd a virágzás ideje. A borsó termesztésénél az öntözhetőség növeli a 

termésbiztonságot. 

• Talajigény  : a borsó kedveli a jó víz-, hő- és levegőgazdálkodású, enyhén meszes löszös területeket. A talaj 

kémhatása enyhén lúgos vagy semleges körüli legyen. Meszes homoktalajokon csapadékos időjárás esetén 

vagy öntözött körülmények között szintén jó eredményt lehet elérni. Mivel az erdőtalajok többsége savanyú 

kémhatású, mészben szegény terület, így borsó termesztésére kevésbé alkalmas. Bár gyengébb talajokon is 

megterem, gazdaságos termeszthetőségéhez a jobb területeket igényli. 

• Elővetemény igény  : a borsó elővetemény értéke kiváló, szinte bármely növény sikerrel termeszthető utána. 

Gyorsan lekerül a területről és nitrogénben jól ellátott területet hagy maga után. A talaj vízkészletét nem 

meríti le, a talaj mikrobiális életét javítja. Önmaga után nem termeszthető, más pillangós növény utáni 

termesztése sem szerencsés. A búza jó előveteménye, a kukorica már kevésbé az. Jellemzően két gabonaféle 

közé kerül a vetésforgóban. 
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• Tápanyag igény  : a borsó mészigényes növény, a talajok rendszeres mésztrágyázása elengedhetetlen a 

sikeres termesztéshez. Tápanyag igénye átlagos, és bár a vegetációs periódus alatt nitrogénnel gazdagítja a 

talajt, kezdeti fejlődéséhez nitrogén műtrágyázást igényel. A foszfor és a kálium műtrágyát ősszel, a nitrogént 

pedig tél végén kell kijuttatni a borsó alá. A mikroelem ellátottság szintén fontos kérdés a borsó esetében, réz, 

cink és mangán kijuttatásával a borsó hozama növelhető, beltartalma javítható. 

A borsó vetésideje fajtától függően március 10-25. között optimális. A kifejtő típusú borsókat vetik el 

legkorábban, a velőborsókat valamivel később. A vetésidőnél figyelembe kell venni a talaj hőmérsékletét, mivel 

hideg talajban a kelés lassú lesz, a csírapusztulás pedig magas. 

A borsó vetésmélysége 6-8 cm, a sortávolság általában gabonasortáv (12 cm). Régebben szélesebb sortávra 

vetették a művelhetőség miatt, azonban manapság a gabonasortáv a jellemző. Hektáronként 1-1,5 millió csírát 

vetnek ki, a rövidebb tenyészidejű fajták esetében alkalmazzuk a nagyobb értéket. Ez 200-300 kilogramm 

vetőmagnak felel meg. A vetőanyagot csávázni kell, hogy a kezdeti fejlődést segítsük. 

Szárazborsó termesztése esetén mindhárom éréscsoportból (korai-, közepes- és hosszabb tenyészidejű) 

választunk fajtát, hogy a betakarítás ütemezhető legyen. Jellemzőn arató-cséplő géppel egy menetben takarítják 

be, de lehet két menetben is betakarítani (rendre vágás, majd begyűjtés). Ez utóbbi esetben nem kell szárítani a 

termést. A betakarításkori nedvességtartalom 17 százalék, a borsómag színe fajtára jellemző. Tárolásakor 

védekezni kell a borsózsizsik ellen, ezt gázosítással lehet eredményesen elvégezni. A borsószalma, szénaértékű 

takarmány. 

A zöldborsó termésének kis része friss fogyasztásra, döntő hányada konzervipari felhasználásra, illetve 

fagyasztásra kerül. Figyelembe véve a feldolgozási kapacitásokat lényeges dolog a szakaszos vetés, ezáltal a 

folyamatos érés biztosítható. Régebben ugyanazon fajtát 2-3 ütemben vetették el, manapság pedig több fajtából 

állítják össze az érési sort (6-8 különböző éréscsoportba tartozó fajta egyszerre kerül elvetésre). Betakarítására 

zsenge állapotban történik, ennek mérése tenderométerrel és finométerrel történhet (a zöldborsó roncsolására 

fordított időt mérik). A zöldborsó termesztés mellékterméke a nagy mennyiségű borsószár, amit 

szarvasmarhákkal lehet megetetni. 

4. 3.4 A szója 

A szója (Glycine max L.) az egyik legsokoldalúbb fehérjenövény, magas 40 százalék körüli fehérjetartalma 

mellett olajtartalma is jelentős, 20 százalék körüli. A szójafehérje biológiailag majdnem teljes értékű fehérjének 

tekinthető, mivel a legfontosabb aminosavak megtalálhatók benne. Mind az élelmezésben, mind a 

takarmányozásban jelentős szereppel bír. Ázsiában a tofu évezredek óta ismert szójakészítmény, manapság az 

egész világon elterjedt, mint az egészséges táplálkozás nélkülözhetetlen eleme. Továbbá a juba, a szójatej, a 

szójaszósz szintén ismert élelmiszerek. A szójalisztet és az extrudált szójafehérjéket az egész világon 

felhasználják a takarmányozásban, a szójaolaj és gyártási mellékterméke a szójadara szintén értékes 

tápanyagforrások. Zöldtakarmányként is értékes növény. 

A szója őshazája Kína északkeleti része és Mandzsúria. A szójafajon belül hat alfajt lehet elkülöníteni. 

Európában csak a 17. végétől kezdett elterjedni. Az Egyesült Államokban vetésterülete az 1920-as évekre elérte 

az egymillió hektárt, az 1970-es évekre pedig elérte a húszmillió hektárt is. Az USA-ban található a világ 

szójatermelés több mint a fele. 

Magyarországon az 1870-es években próbálkoztak meg először szójatermeléssel, azonban csak az 1920-as 

évektől kezdve folyik tényleges termesztés, a második világháború alatt a vetésterület 30 ezer hektárnál is több 

volt. A háború után csökkent a vetésterülete, majd az 1970-es évektől kezdve újra növekedésnek indult. 1988-

ban volt legtöbb a területe, 66 ezer hektár. 
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3-3. ábra A szója 

Forrás: http://www.soya-group.com 

A szója hasonlóan a babhoz egynyári dudvás szárú növény. Karógyökere van, ez mélyen hatol a talajba. A 

gyökerén a Rhizobium japonicum baktérium gümői jelennek meg, melyek a légköri nitrogént kötik meg. Szára 

merev, szőrözött, fajtától függően 20-150 cm magas. Levélzete hármasan összetett levél, éréskor lehullhat. 

Virágzata fürtvirágzat, virágai a pillangósvirágúakra jellemzőek. A szója öntermékenyülő növény, termése 

hüvelytermés, a hüvelyekben 2-4 mag fejlődik ki. A termés is szőrözött. Magja lapított gömb alakú, 

ezermagtömege 150-200 gramm. 

Egyedfejlődését két fő szakaszra bonthatjuk: vegetatív- és generatív szakaszra. Ha a kettő teljesen elkülönül 

egymástól, akkor determinált-, ha nem különül el, indeterminált fajtáról beszélhetünk. 

A  vegetatív szakasz  fázisai: 

• Csírázás, 

• 2-4-6 nóduszos állapot. 

A  generatív szakasz  fázisai: 

• Virágzás, 

• Hüvelyképződés, 

• Érés. 

A szójafajtákat öt éréscsoportba soroljuk be a tenyészidő hosszúsága alapján: 

• igen korai: 80-110 nap, 

• korai: 95-120 nap, 

• közepes: 110-130 nap, 

• kései: 120-140 nap, 

• igen kései: 150 nap. 
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Magyarországon sikerrel csak a rövidebb tenyészidejű, szeptemberben beérő fajtákat lehet termeszteni. Jelentős 

eltérés lehet az érésidő besorolásnál a termesztési hely szerint is, ami a délebbi területeken a közepes 

fajtacsoportba sorolható be, az az ország északabbi részein a kései csoportba esik bele. 

A szója  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a szója melegigényes, rövidnappalos növény. A tavaszi fagyokra nem olyan érzékeny, mint a bab. 

Hőösszeg igényük a Magyarországon termeszthető, szójáknak 2200-2500 °C (a különbség nagyjából 20 

napnak felel meg). Nyáron kedveli a folyamatos meleget. 

• Vízigény  : a sikeres szójatermesztés másik igen lényeges eleme a megfelelő mennyiségű csapadék és 

légnedvesség tartalom. A csapadékeloszlás csak bizonyos évjáratokban kedvezőtlen, a levegő alacsony 

páratartalma viszont szinte minden évben problémaként jelentkezik. Vízigénye magas, egy kilogramm 

szárazanyag előállításához körülbelül 800 liter vizet fogyaszt el. A legnagyobb vízigénye a virágzás 

időszakára esik, a magas páratartalmat is ekkor igényelné. Öntözéssel javítható a termésbiztonság, de öntözés 

nélkül is sikeres lehet a termesztés a szója gyökérzetének jó szívóereje miatt. 

• Talajigény  : a szója a kifejezetten jó talajokat igényli a magas hozam eléréséhez. A talajok kémhatása 

kevésbé befolyásolja, gyengén savanyú és enyhén lúgos talajokon is jól terem. A szélsőséges talajok 

kivételével a jó kultúrállapotú területeken mindenütt termeszthető. 

• Elővetemény igény  : a szója elkülönül a hüvelyes növényektől e tekintetben. Elővetemény értéke kevésbé jó, 

mint a többi fehérjenövényé, a talaj nedvességtartalmát elég jól hasznosítja. Az elővetemények iránt nem 

túlzottan igényes, növényvédelmi szempontok miatt napraforgó és saját maga után ne kerüljön a 

vetésforgóba, a búza viszont jó utóveteménye. Kukorica után Magyarországon nem túl szerencsés a 

termesztése a magas vízfogyasztás miatt. 

• Tápanyag igény  : a szója a fehérje növények közül a leginkább tápanyag-igényesebb növény. Fontos tehát a 

könnyen felvehető tápanyagok jelenléte a talajban az egész vegetációs periódus folyamán. A szója fajlagos 

tápanyag igénye (1 tonna terméshez szükséges hatóanyag mennyiség): 60 kilogramm nitrogén, 40 kilogramm 

foszfor és 50 kilogramm kálium. A nitrogén műtrágya mennyisége csökkenthető, ha korábban volt már a 

területen szója, mivel rendelkezésre állnak a nitrogénkötő baktériumok a talajban, és a szója képes ezáltal a 

szükséges nitrogén közel 40 százalékát fedezni a légkörből. A mikroelem trágyázás termésnövelő hatása 

igazolt, főleg a molibdén és a cink utánpótlás kedvező. 

A szója vetésideje április eleje-közepe. A vetőanyagot csávázni kell a kórokozók ellen és célszerű oltani is. Az 

oltás a nitrogénkötő baktériumok a vetőmag felületére történő juttatását jelenti, ezáltal csökkenthető a szükséges 

nitrogéntrágya mennyisége. Sortávolság 45-50 cm, vetésmélysége 3-5 cm. Vetőmag szükséglete fajtától, 

sortávtól és csírázóképességtől függően 550-700 ezer darab hektáronként, ami 70-150 kilogramm magot jelent. 

A szója az öntözést meghálálja, jó az öntözési reakciója. Az okszerű öntözés akár 30 százalék termésmennyiség 

növekedést is eredményezhet. Az öntözés mennyisége 40-60 mm csapadék lehet egy-egy alkalommal. 

A betakarítás időpontja szeptember közepe-vége. Éréskor a levelek lehullanak, a felső hüvelyekben lévő szemek 

kemények, sárga színűek. A mag nedvességtartalma 14-18 százalék ekkor. Túl korai betakarítás esetén a 

magokat szárítani kell, míg a kései betakarítás nagy magveszteséget okoz a alsó hüvelyek magpergése miatt. 

Aratása egy menetben arató-cséplő géppel történik. Tároláskor nincs kártevője. 

Minőségét jellemzi a fehérjetartalom, az olajtartalom. Magja emésztésgátló anyagokat (tripszin- és lipáz 

inhibitorok) tartalmaz, ezeket hőkezeléssel lehet semlegesíteni. A hőkezelés lehet extrahálás (olajkinyerés), 

extrudálás és expandálás. 

5. 3.5 A bab 

A közönséges bab (Phaseolus vulgaris L.) az alapvető élelmiszernövények közé tartozik. Magas fehérjetartalma 

(25 százalék) mellett keményítő tartalma is jelentős (55 százalék). Olajtartalma alacsony (1-2 százalék), 

fehérjéjének biológiai értéke magas. Elsősorban élelmiszer növény, takarmányozási jelentősége kicsi. 

Szárazbabként évekig eltartható megfelelő kezelés után. 
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A világon számos bab fajt ismerünk, ezek származási helye Közép- és Dél-Amerika. Magyarországon a 

közönséges bab termesztése terjedt el, emellett még megtalálható a tűzbab is a köztermesztésben, bár kisebb 

jelentőséggel. A termesztett babnak két változata különböztethető meg: 

• Bokorbab 

• Karóbab 

A világon 25-30 millió hektáron folyik babtermesztés, ennek pár százalékát adja a zöldbab. Jelentős 

babtermesztő országok Olaszország, Spanyolország, Bulgária. Olaszországban kiemelkedő jelentőséggel bír a 

zöldbabtermesztés. 

 
3-4. ábra A bab 

Forrás: http://www.soc-botanical-artists.org/members/images/Etchingham_Selma_zebra_bean. pg 

Európába az 1500-as években került be, innen terjedt tovább Ázsiába és Afrikába. Magyarországra 1560 körül 

hozták és gyorsan elterjedt. Elsősorban a kiskertek növénye maradt, régebben kizárólag érett magját 

fogyasztották és gyógyászati felhasználása is ismeretes. 

Magyarországon úgynevezett köztes termesztésben, a kukoricasorok közé vetették. Vetésterülete 3-8000 hektár 

között változott az elmúlt száz évben, legnagyobb területen az 1960-as években termesztették. Szárazbabként és 

mirelit zöldbabként fogyasztjuk. 

A bab hasonlóan a szójához egynyári dudvás szárú növény. Karógyökere van, amely nem túl mélyen hatol a 

talajba. A gyökerén a Rhizobium baktériumok gümői jelennek meg, melyek a légköri nitrogént kötik meg. Szára 

merev dudvaszár, hossza fajtától és típustól függően 50-400 cm is lehet. Levele hármasan összetett, a 

szőrözöttség vagy annak hiánya szintén fajtajelleg. Virágzata fürtvirágzat, virágai a pillangósvirágúakra 

jellemző alakúak. Termése hüvelytermés, benne találhatók a vese alakú magok. A hüvely lehet szálkás vagy 

szálkátlan, a zöldbab esetében minőségi követelmény a szálkátlan jelleg. A bab hüvelyének alakja, színe, 

csúcsalakja fajtabélyeg. A bab ezermagtömege 150-500 gramm. A mag alakja, színe, mintázata rendkívül 

változatos. 

Egyedfejlődésére jellemző, hogy a faj növények, tenyészidő hossza 60-120 nap. Fejlődési szakaszai: 

• Csírázás, 

• Kelés, 
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• Első lomblevél kialakulása, 

• Első összetett levél megjelenése, 

• Bimbózás, 

• Virágzás, 

• Hüvelykötés, 

• Érés. 

A virágzás a szójához hasonlóan alulról felfelé történik, a virágok zömmel öntermékenyülők. Éréskor a levelek 

lehullanak. 

A bab Magyarországon szinte bárhol megterem, de nagy termést csak a jó minőségű talajokon ad. Az öntözést 

meghálálja. A bab  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a bab egyértelműen melegigényes növény, egész életciklusa alatt megköveteli a magas 

hőmérsékletet, 3-4°C alatt a növény bármely élettani szakaszában legyen is, visszafordíthatatlanul károsodik. 

Már a vetéskor is igényli a magas 13-14°C körüli talajhőmérsékletet az egyenletes csírázáshoz. A hosszan 

tartó száraz, meleg időjárást sem kedveli, a virágzáskori magas hőmérséklet, főként, ha nedvességhiánnyal 

párosul, csökkenti a hüvelyképződést, ezáltal pedig a terméshozamot. 

• Vízigény  : a sikeres babtermesztés másik igen lényeges eleme a megfelelő mennyiségű csapadék. Nem 

használ túlzottan sok vizet a szárazanyag felépítéshez, de nehezen tolerálja már a rövidebb száraz 

periódusokat is. Ezért termesztése főleg öntözött körülmények között lehet sikeres. A virágzáskori szárazság 

(csapadékhiány és száraz levegő alacsony páratartalommal) jelentősen csökkenti a hozamot. 

• Talajigény  : a bab főleg a meszes talajokon érzi jól magát, ahol a pH érték 7 feletti. Ilyen területeken viszont 

érdemes a mikroelem pótlással foglalkozni, mert a talajban kevés mikroelem van nagy mennyiségben 

felvehető formában. A jó levegő- és hőgazdálkodás fontos szempont a terület kiválasztásánál. Szélsőséges 

talajokon termesztése nem lehet sikeres. Kedveli a mezőségi és az öntéstalajokat. 

• Elővetemény igény  : önmaga után több évig nem kerülhet. Növényvédelmi szempontok miatt nem kerülhet 

más hüvelyes növény után. Legjobb, ha két kalászos gabona közé kerül a vetésváltásban. Kiskerti 

körülmények között köztesnövényként is termeszthető például kukorica vagy szőlő között. A talajt nem 

zsarolja ki, nitrogént és elegendő vizet hagy a talajban. 

• Tápanyag igény  : a bab nagy mennyiségben igényli a könnyen felvehető tápanyagokat attól függetlenül, 

hogy szárazbab vagy zöldbab előállítás történik a területen. Fajlagos tápanyag igénye 100 kilogramm 

nitrogén, 40 kilogramm foszfor és 80 kilogramm kálium. Emellett érzékeny a talaj mészhiányára. Közvetlen 

szervestrágyázást nem alkalmazunk alá, igényét műtrágyákkal elégítjük ki. A mikroelemek közül a lúgos 

talajokon a réz, mangán és a molibdén pótlása lehet hozamnövelő és minőség javító hatású. 

A bab vetése május elején-közepén történik. Vethetjük fészekbe (több mag egy helyre), ikersorosan, vagy 

szimpla sorba. Sortávolsága, 40-70 cm lehet, vetésmélysége 4-6 cm. 

Zöldbab termesztés esetén a vetéstől a szedhetőségig nagyjából 2 hónap telik el. Szakaszos vetéssel a 

szedhetőség kitolható. Zöldbabtermesztésnél a kivetett csíraszám 500-600 ezer darab hektáronként. 

Közepes vízigényű növény, de az öntözést meghálálja, így növelhető a termésbiztonság. Másodvetésben öntözés 

nélkül, nem termeszthető biztonságosan. 

A betakarítás kisüzemekben kézzel történik, sok fajta nem is alkalmas a gépi betakarításra (például a hüvelye 

leér a földre, kacsokat növeszt, stb.). A zöldbab esetén jellemző a gépi betakarítás az arra alkalmas fajtáknál. 

A szárazbabokat is géppel takarítjuk be. Azok a fajták alkalmasak erre, melyek levele lehullik az éréskor, és a 

magok nem peregnek ki a hüvelyből. Szárítani akkor szükséges, ha a mag nedvességtartalma 14 százaléknál 

magasabb. A magot a tároláskor a babzsizsik ellen feltétlenül gázosítani kell. 

6. 3.6 A lóbab 
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A lóbab (Vicia faba L) a hüvelyes növények családjába a bükkönyfélék nemzetségébe tartozik, származási helye 

a Földközi tenger vidéke (nagymagvú) és Afganisztán (kis- és közepes magvú) területe. Fontos élelmiszer és a 

takarmányozásban is felhasználják. A mérsékelt éghajlati körülmények ideálisak termesztéséhez. 

A világon 4-5 millió hektáron termesztik, Európában Amerika felfedezése előtt általánosan elterjedt 

élelmiszernövény volt. Magyarországon az 1980-as években mintegy 15 ezer hektáron termesztették. 

Fehérjetartalma magas, egyéb beltartalmi mutatói is jók. Alkalmas a szójaliszt részleges helyettesítésére. 

Használja a cukrászipar, fogyasztják konzerv formájában és friss növényként is. 

 
3-5. ábra A lóbab 

Forrás: http://www.biolib.de 

A lóbab egynyári tavaszi vetésű növény. Magjának mérete alapján három változata ismeretes: 

• Kismagvú (ezermagtömege ≤550 gramm) 

• Közepes magvú(ezermagtömege 550-1000 gramm) 

• Nagymagvú (ezermagtömege ≥1000 gramm) 

A lóbabnak karógyökere van, mely mélyre hatoló, és sok oldalgyökeret is ereszt. Szára jellegzetes dudvás szár, 

nem szőrözött. Levelei hármasan összetettek. Fürtvirágzata van, részben önmegtermékenyülő. Virágai 

jellegzetes pillangós virágok. A virágok fele nem termékenyül meg. Termése hüvelytermés, benne a magok 

száma 2-4 darab. A hüvelyek felállóak. 

A lóbab  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a lóbab hőigénye közepesnek mondható, a rövid fagyokat tavasszal elviseli. Magyarországon a 

déli, délnyugati területek megfelelőek a termesztéséhez. 

• Vízigény  : a sikeres lóbabtermesztés alapfeltétele a jó vízellátottság. A lóbab vízigényes növény, a 

virágzáskor különösen fontos a jó nedvesség ellátottság. Sikeresen a párás, nyirkos, jó csapadék ellátottságú 

területeken terem meg. 

• Talajigény  : a lóbab ha jó a nedvesség ellátottság nem túlzottan igényes a talajra. Fontos, hogy a talaj 

mészben jól ellátott legyen. Szélsőséges talajokon nem érdemes termeszteni. A mezőségi talajok, a barna 
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erdőtalajok, a réti talajok egyaránt alkalmasak a termesztésére. Homoktalajokon csak öntözéses gazdálkodás 

mellett érdemes próbálkozni vele. 

• Elővetemény igény  : önmaga után több évig nem kerülhet. Más hüvelyes növény sem jó előveteménynek, 

illetve azok a növények sem, amelyek nagy vízigényűek. Jellemző a két kalászos gabona közötti termesztés, 

mivel a lóbab a talajt nem zsarolja ki, és gyarapítja annak nitrogén tartalmát. Ezért a lóbab kiváló 

előveteménynek tekinthető. 

• Tápanyag igény  : a lóbab fajlagos tápanyag igénye 170 kilogramm nitrogén, 50 kilogramm foszfor és 120 

kilogramm kálium. A fajlagos kalciumigénye magas, 95 kilogramm. Istállótrágyázás nem jellemző a lóbab 

termesztésénél. 

A lóbab vetése március második felében történik, 8-12 cm mélyre, dupla gabona sortávra (24 cm). A kivetett 

csíraszám 500 ezer körüli, ez a fajtától és típustól függően akár 300 kilogramm is lehet hektáronként. A mély 

vetést és az öntözést meghálálja, terméshozama és minősége mikroelem trágyázással javítható. 

Betakarítása július vége-augusztus eleje. A hüvelyek pergésre nem hajlamosak, a betakarítás jól gépesíthető. A 

betakarításkori nedvesség tartalom 20-25 százalék, ezért a magvakat szárítani kell. A borsóhoz és a babhoz 

hasonlóan a lóbabot zsizsikteleníteni kell a tárolás előtt. 

7. 3.7 A csillagfürt 

A fehér csillagfürtöt (Lupinus albus L.) már a rómaiak is használták takarmánynövényként és zöldtrágyaként. 

Ők csak a fehérvirágú változatot termesztették, ami egész Európában és Ázsiában elterjedt. A többi csillagfürt 

dísznövény volt. A sárga virágú csillagfürt (Lupinus luteus L.) köztermesztésbe vétele Németországban történt a 

19. század végén. E változatot a homoktalajok javítására alkalmazták zöldtrágyaként. A sárgavirágú csillagfürt 

végül kiszorította a fehérvirágú változatot. 

Jelentőségét az adja, hogy a talajjal szemben igénytelen, szinte minden mész szegény talajon megterem, magja 

jó biológiai értékkel rendelkező fehérjéket, számottevő olajat is tartalmaz, a gyökerén élő baktériumok 

segítségével szinte a legtöbb nitrogént képes megkötni a levegőből és a talajok minőségét látványosan javítja. 

Ezen kívül jól beleilleszthető a homoki vetésforgóba és akár másodvetésű növényként is megállja a helyét, mint 

zöldtrágya. 

 
3-6. ábra A sárgavirágú csillagfürt 

Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Lupinus_luteus0.jpg 
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Magyarországon Kerpely honosította meg a csillagfürtöt az 1890-es években. Mind a fehérvirágú mind a 

sárgavirágú csillagfürt termesztése meghonosodott. A savanyú homoktalajok javítására a sárgavirágú változatot 

használták. Mindkét változatnak van édes és keserű változata a beltartalmától függően. A keserű változatok 

alkaloida tartalma magas, etetve mérgezést okoznak, ezeket csak zöldtrágyázásra hasznosítják. Az édes 

változatok alkaloida tartalma alacsony, ezek takarmányozási értéke jó. A sárgavirágú csillagfürtöt zölden 

silózva használják fel, a fehérvirágúnak pedig a szemtermését hasznosítják. Beltartalmi értéke alapján a 

homoktalajok „szójája”. Régebben Magyarországon vetésterülete elérte a 10 ezer hektárt, manapság a terület 

igen lecsökkent. 

A csillagfürt fajok száma nagy, két csoportba sorolhatók elterjedésük alapján: 

• Földközi-tengeri csoport 

• Amerikai csoport 

Európában négy ismertebb csillagfürt emelhető ki: 

• Sárga csillagfürt 

• Fehér csillagfürt 

• Kék csillagfürt 

• Évelő csillagfürt. 

A csillagfürt  élettani igényei  meghatározzák termeszthetőségét: 

• Hőigény  : a csillagfürt melegkedvelő növény. Már alacsony hőmérsékleten is kicsírázik, a kora tavaszi 

fagyokat tolerálja. 

• Vízigény  : a csillagfürtök általában a csapadékosabb területeket kedvelik, de elviselik a szárazabb területeket 

is. A sárgavirágú csillagfürt a szárazságot jobban elviseli, mint a fehérvirágú változat. 

• Talajigény  : a két köztermesztésben lévő csillagfürtfaj talajigénye lényegesen eltér egymástól. Míg a 

sárgavirágú csillagfürt az enyhén savanyú (pH 5-6), laza talajokat kedveli, akár a futóhomokon is megterem, 

addig a fehérvirágú változatnak jobb a a mésztűrő képessége, és a talaj tápanyag készletére igényesebb. A 

kedvezőbb területekre ez utóbbi csillagfürt ajánlott. 

• Elővetemény igény  : önmaga után több évig nem kerülhet. Növényvédelmi szempontok miatt nem kerülhet 

más hüvelyes növény után. Legjobb, ha két kalászos gabona közé kerül a vetésváltásban. Könnyű elhelyezni a 

vetésforgóban. Elővetemény értéke kiváló, sok nitrogénnel gazdagítja a talajt. Zöldtrágyaként kiváló 

kapásnövény elővetemény. 

• Tápanyag igény  : a pontos műtrágya adagokat talajvizsgálatok után lehet meghatározni, fajlagos tápanyag 

igénye talajtól, változattól függően 20-50 kilogramm nitrogén, 10-30 kilogramm foszfor és 20-80 kilogramm 

kálium. 

A  sárga csillagfürt  öt korán, március közepén kell vetni sűrűn gabonasortávra 3-4 cm mélyre. Ez 800 ezer 

csírát jelent hektáronként, ami figyelembe véve 120-180grammos ezermagtömegét körülbelül 120-140 

kilogramm. 

A  fehér csillagfürt  öt valamivel később vetik el, március vége-április elején esedékes. Sortávolsága 30-40 cm, 

a kivetett csíraszám 500 ezer darab hektáronként, a vetésmélység 4 cm. A kivetett mag tömege 100-150 

kilogramm. A fehér csillagfürt ezermagtömege 280-360 gramm. 

Zöldtakarmánynak termesztve virágzás kezdetén kell betakarítani. Zöldtrágyának vetve a hüvelykötés végén 

szántják le. 

Magnak termesztett fehérvirágú csillagfürt betakarítása teljes érésben történik, mivel nem pereg a magja, míg a 

sárgavirágú csillagfürt betakarítását a teljesérés előtt kell elvégezni. Termésátlaga 1,5-2 tonna hektáronként. 

8. 3.8 Összefoglalás 
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A modul bemutatta a legfontosabb gabonafélék származását, jelentőségét, termesztéstechnológiáját és 

felhasználási lehetőségeiket. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Ismertesse fehérjenövények élelmezésben betöltött szerepét 

2. Ismertesse a borsó fejlődésének szakaszait 

3. Ismertesse a szója termesztésének jellegzetességeit és az éréscsopotokat 

4. Ismertesse a bab hő- és talajigényét 

5. Ismertesse a lóbab vetését és betakarítását 

6. Ismertesse a csillagfürt változatait 
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