
IPARI ÉS TAKARMÁNYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



Előadás áttekintése
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A hüvelyesek jelentősége, tulajdonságai I.

Fabaceae családba tartozó magjukért, termésükért termesztett növények.

• Magas a fehérje tartalmuk, kiváló a tápértékük, ezért a takarmányozásban és 
humán táplálkozásban kiemelkedő szerepük van. 

• A fejlődö országokban (Közép- és D-Amerika, Ázsia, Afrika) a húst nagy-
mértékben pótolják.

Származásuk, jelentőségük:
Borsó, lencse kb. ie. 7000 évvel került termesztésre, egyidősek a 
gabonafélékkel.
A szója, lóbab és csicseriborsó kissé később vált kultúrnövénnyé.

Hazánkban az elmúlt évszázadokban a hüvelyesek (lencse, borsó, bab) szinte 
kizárólag csak emberi táplálékok voltak.

- Lencse: a kukorica tábla szélén, bab: köztesként, borsó: konyhakertben, 
kerültek termesztésre és szárazon betakarították be őket.
- Zöldbab és zöldborsó csak a közelmúltban a konzerv és hűtőiparral 
terjedt el.



A hüvelyesek jelentősége, tulajdonságai II.
A hüvelyesek klimatikusan érzékeny növények termésükre az évjárat  döntő 

hatással van.
Borsó, lóbab leginkább, szója legkevésbé érzékeny.

Az érzékenység okai:
-gyenge gyökérzet (borsó, bab)
-nagy transzspirációs koefficiens (600-700 l/1kg sza.)
-sajátos fiziológiai tulajdonságok
-N gyűjtés előtt 2-3 hét „éhezési szakasz”

A nagy terméshez fontos a tőszám, hosszú szár, szárszilárdság, nagy hüvelyszám, 
EMT.

Beltartalmi értékek:  - fehérje mennyisége
- fehérje minősége
- ásványi anyagtartalom

Szója minden szempontból a legjobb.
Kis területi arányuk ellenére (1.2-2.0%) a hüvelyesek jelentősége igen nagy.

Csírázásuk típusa:
- hypogaeikus: borsó, szegletes lednek, lóbab
- epigaeikus: bab, szója, csillagfürt, 



Hüvelyes növényeink fehérjetartalma

Borsó 23%
Bab 20%
Lencse 27%
Lóbab 32%
Csillagfürt 37%
Szója 39%
Csicseriborsó 22%
Szegletes lednek 26%
Homoki bab 23%
Mungóbab 23%
Földimogyoró 30%



A hüvelyesek vetésterülete a világon kb. 110 millió ha.

A főbb hüvelyes növények termőterületének 
megoszlása (a földimogyoró nélkül)

Szója 50% (55%: USA, Kína, Brazília)
Szárazbab 24%
Csicseriborsó 11% (90% Ázsia)
Szárazborsó 10%
Lóbab 5% (76% Ázsia)
Lencse 2% (75% Ázsia)



Főbb hüvelyesek termésátlaga

Borsó 2,1 t/ha
Szója 2 t/ha
Bab 1,36 t/ha
Zöldborsó 3,74 t/ha
Zöldbab 5,5 t/ha
Lóbab 0,9 t/ha
Lencse 0,9 t/ha
Csillagfürt 0,86 t/ha



A borsó integrált termesztése



A borsó jelentősége I.

Világon:

Globális jelentősége kisebb, elsősorban a hűvösebb- mérsékelt 
éghajlatú országokban termesztik. Ezekben az országokban 
azonban fontos élelmiszer és  fehérje forrás.

Vetésterülete a Földön:

szárazborsó: 6,3 milló ha, 1,65 t/ha átlagterméssel
zöldborsó:     1,0 milló ha – 8,9 t/ha átlagterméssel

Jelentős borsó termelő országok:

Kanada, Oroszország, India, Kína, Franciaország, Anglia. 



A borsó jelentősége II.
Hazánkban:
Legnagyobb szántóföldi területen termesztett zöldségnövényünk.
Emberi táplálékként és takarmányként (abrak és zöld) is igen fontos szerepe 
van.

Igen jó elővetemény:
- mivel sekély gyökerezés (max 110 cm-ig)
- kis vízfogyasztású 
- N-gyűjtése:  ~30kg/ha/év
- búza többlettermése: 1-1.5 t/ha

Vetésterület: 30-50 ezer ha; 1.5-2.5t/ha-al

Termőhelyek és termésszintek (t/ha):
száraz: zöld:
I.   2,0-4,6 4,0-12,0
II.  1,6-4,0 3,5-10,0
III. 1,5-3,8 3,5-6,5
IV. 1,0-2,5 



A borsó jelentősége III.

Felhasználása:

Főleg magjáért de zöld szálastakarmánynak is termeszthetjük.
Magja fontos szerepet játszik táplálkozásunkban és az állatok 
fehérje takarmányozásában.
A szárazborsót hántolásra, abraktakarmánynak és vetőmagnak 
termesztjük.
A zöldborsót friss fogyasztásra, konzerv- és hűtőipari célra 
használjuk fel.
Őszi borsót többnyire szálastakarmánynak használjuk 
(keverékekben).



Származása, rendszertana
Géncentruma Közép-Ázsiában van.
Termesztésbe vétele a neolit korban i.e. 7000 és 6000 között K-Kurdisztán vidékén 
történt.
A Pisum nemzetségbe tartozó borsót egységes fajnak (P. sativum) tekintjük, 
melyen belül különböző alfajokat (vad és kultúr) és ezeken belül alakköröket 
különböztetünk meg:
Származása nem teljesen tisztázott. A P. sativum faj alakgazdagsága a Pisum
nemzetség több ősi fajának kereszteződéséből, visszakereszteződéséből , 
mutációjából jöhetett létre. A ma termesztett borsók őseinek a P. elatius és 
P. fulvum fajokat is tekintették.

A jelenleg termesztett fajták kialakulásában két alfajának:
- ssp. arvense (mezeiborsó)
- ssp. sativum (hortense) (kertiborsó) volt meghatározó szerepe.

Hazai alakkörei:
Pisum sativum L. ssp. arvense - mezei- (takarmány) borsó
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. vulgare          - kifejtőborsó
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. medullare      - velőborsó
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. saccharatum – cukorborsó

Pisum sativum L. ssp. elatius – vad v. sudár borsó



Pisum sativum L. ssp. sativum Pisum sativum L. ssp. arvense



Botanikája és fiziológiája I.
Egyedfejlődése:

- csírázás: 
- kifejtő: 3-4°C, víz ~mag 110%-a
- velő: 4-5°C, víz ~mag 150%-a 

- fejlődés: 
- küszöbérték 4,4°C
- fagytűrés

kifejtő:  -3- -4°C
velő: -1- -2°C

Optimális hőmérsékletek:
vegetatív növekedés: - korai 11-12°C - később 14-15°C
virágzás: 15-18°C
érés: 18- 20°C

Hőösszegigény:
szárazborsó 1300 – 1600 °C
zöldborsó 600 – 960 °C

Max vízigény: virágzás-hüvelykötés



Botanikája és fiziológiája II.
A borsó alakkörök jellemző tujdonságai:

Kifejtő borsó (convar. vulgare)
- éretten sima héjú
- hántolható
- igénytelenebb
- cukor tartalma hamar keményítővé alakul
- Felhasználása: zöldborsó, hántolás,  takarmány (abrak, szálas)

Velőborsó (convar. medullare)
- éretten töpörödött, szögletes
- nem hántolható
- környezeti igénye nagyobb
- zsengeségét hosszan megtartja
- magasabb cukor- és víztartalom
- Felhasználása: konzervipar, hűtőipar, frissen

Cukorborsó (convar. saccharatum)
- Hüvely belsejéből hiányzik az ezüsthártya,.
- Nem gépesíthető. Hüvelyesen fogyasztják.
- Korlátozottan termesztjük.



Botanikája és fiziológiája III.
Gyökér:
- orsó alakú főgyökérrendszer (60-100cm)

Szár:
- elheverő dudvaszár (30-150cm) szögletes, csavarodott, sima, 
hamvas, a kifejlett üreges belül.

Levélzet:
- párosan szárnyasan összetett, szórt állású, csúcsban kaccsá 
módosul, 
- Afila v. leafless borsók: főleg kacs
- Szár nóduszaiból két nagy pálhalevél fejlődik

Virágzat:
- levelek hónaljából induló fürt, kettesével-hármasával 
elhelyezkedő fehér v. lilás pillangós virágokkal,

- öntermékenyülő, megporzás még 
virágnyílás előtt, kisebb mértékű
idegenmegporzás előfordulhat.



Botanikája és fiziológiája IV.
Termés: 
- Termő (hüvely) egyetlen termőlevélből differenciálódott, a 

cukorborsó kivételével belül vastag pergamenréteg
- hüvely: alakja fajtabélyeg
- hossza 5-15 cm, 5-10maggal.

Mag:
- változatos alakú, nagyságú, színü.

- kifejtő borsó: mag éretten gömbölyű, hántolható gyorsan 
lisztesedik, vénül. Színe éretten sárga v. zöld

- velőborsó: mag éretten ráncos, benne sok cukor, vizet 
lassan adja le és lassan lisztesedik.

Borsónál faji probléma, hogy nincs dormanciája, nedvesség hatására 
azonnal csírázik.





Biológiai alapok I.

Nemesítési célkitűzések:
- betegség (fuzárium) ellenállás
- gépi arathatóság (jó állóképesség, afila)
- hüvelyek magas elhelyezkedése
- hüvelyek könnyű csépelhetősége
- új: „Maro-type”, szögletes maggal, érés után víz hatására 
újra puha lesz mint a konzervipari zöldborsó

Fajtahasználat:

Sok fajta van,  a felhasználási célok szerint:
- étkezési (feles) sárga és  zöld magvú
- zöld, élelmezésre
- abrak takarmány (kifejtő)
- zöld, takarmánynak 
- áttelelő őszi vetésű
- Maro típusú



Biológiai alapok II.

Zöldborsó fajtatípusai:
- zsenge kifejtő
- zsenge velő
- zsenge cukorborsó
- széles hüvelyű

Fajták értékmérő tulajdonságai:

- termés,
- termésbiztonság
- minőség
- állóképesség
- kiegyenlített szemnagyság
- betegség ellenállás
- mag ne peregjen, törjön



Termőhely igénye I.
Talajigény:

- jó vízgazdálkodású
- jó mész- és humuszellátottság
- semleges v. enyhén lúgos kémhatás: 6,5-8 pH

Legkedvezőbb talaja:

- löszön kialakult meszes, mészlepedékes csernozjom
- más középkötött semleges talajok is megfelelőek.

Nem megfelelő:
- savanyú, kötött, hideg, vízállásos réti, homok és láp talajok 

A borsó intenzív körülményeket igényel.



Termőhely igénye II.
Éghajlatigény:

- mérsékelt égöv növénye
- 90- 110 napos tenyészideje alatt érzékeny a megvilágítás hosszára,   

napszakokra, fény- és hő-viszonyokra
- hosszúnappalos növény
-az átlagos időjárású évek megfelelőek számára

Kritikus fejlődési szakaszok:
Kedvező  ha a március átlagosnál melegebb és kevés a csapadék 
(korán tavaszodik, időben el tudják vetni)
késői kitavaszodás, késői vetés:

-vegetativ fejlődés lerövidül
- rövid hajtások
- kevés emeleten hoz virágot
- terméscsökkenés

A tavasz további részében viszont átlagos (hűvösebb) időjárás optimális
- Május 1-25 átlagos csapadék és hőmérséklet esetén 3 hétig virágzik. 
- Ha a május forró, virágzás lerövidül,
kevés virág fejlődik.



A borsó fontosabb termőtájai



A termesztés módjaVetésváltása:
Rövid tenyészideje és tavaszi vetése miatt a vetésszerkezetbe jól beilleszthető.

- az előveteményre kevésbé igényes.
- önmaga után 4 évig nem termeszthető
- más pillangós után sem (gümőképződés gátolt)

Legjobb előveteményei:
- őszi kalászosok, len, mák, burgonya

Közepes előveteményei : 
- kukorica, silókukorica, vetőmag kukorica

Rossz előveteményei :
- késői betakarítású növények (cukorrépa)
- nagymennyiségű szármaradványt visszahagyó növények
- gyomirtószer-maradványt visszahagyó növények

A borsó kiváló előveteménye a búzának
- 1,0-1,2 t/ha terméstöbblet, ~ 30kg/ha N-gyűjtés,
- korán lekerül, sekélyen gyökerezik, 
- könnyen bomló jó C:N arányú szármaradvány
- kevés vizet fogyaszt 

A gyakorlatban legtöbbször két kalászos 
között termesztjük.



Hatása a talajtermékenységre:

 Talajvédő (erózióvédő) hatás:
- Rövid tenyészideje miatt a talajt kevéssé védi,
termőterülete lejtős talajon fokozottan erózióveszélyes lehet.

Hatása a talaj szerves anyag mérlegére:
- Gyökérzete viszonylag kis mennyiségű, nem mélyre hatoló, 
de szűk C/N (20:1) arányú, könnyen bomló. 

Kis mértékben „humuszgyarapító” növény. 
- A termesztése a talajban mérsékeltebb szerves-C növekedéssel
jár, (160 - 240 kg/ha)

 Vízgazdálkodása:
- Vízigényes,  szárazságtűrése gyenge, de rövid tenyészideje miatt
viszonylag sok vizet hagy a talajban. 



Előadás összefoglalása

A hüvelyesek tulajdonságai,  jelentősége
A borsó jelentősége, felhasználása
A borsó származása, rendszertana
A borsó botanikája és fiziológiája
A borsó biológiai alapok
A borsó termőhely igénye
A borsó vetésváltása



Előadás ellenőrző kérdései
• Ismertesse a hüvelyesek általános jellemzőit!
• Ismertesse a borsó termesztésének jelentőségét!
• Ismertesse a borsó termesztés ökológiai feltételeit!
• Ismertesse a termesztés biológiai alapjait!



Előadás felhasznált forrásai:

• Szakirodalom:
• Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan II. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. (tankönyv) 
• Kiss Árpád 1980: a borsó termesztése Mg. Kiadó Bp.
• Egyéb források: előadásokon, gyakorlatokon 

javasolt kiadványok, ismeretterjesztő és szakcikkek.
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