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Talajelőkészítés
Kora tavaszi vetésű növények talajművelési rendszerét alaklmazzuk.

Követelmény: őszi mélyművelés elmunkálással és korán előkészített magágy
Fontos az őszi – téli csapadék megőrzése

- hagyományos őszi szántás (30 – 35 cm)
- mélylazítással kombinált   szántás (18 – 22 cm)

•Korai betakarítású, kevés tarlómaradványt visszahagyó elővetemény után:
- tarlóhántás + zárás
- tarlóápolás + zárás
- őszi szántás elmunkálással
-Tavaszi talajegyengetés, magágykészítés

•Késői betakarítású, sok tarlómaradványt visszahagyó elővetemény után:
- szármaradvány aprítása, talajba keverése
- őszi szántás, elmunkálással
- tavaszi talajegyengetés, magágykészítés 

Konzerváló művelés: kevés szármaradványt
visszahagyó elővetemény után forgatás 
nélküli alapművelés lehetséges.



Tápanyagellátása I.
A szárazborsó 1t  föld feletti terméssel a talajból:

Nitrogén 60 kg/t
Foszfor 17 kg/t
Kálium 35 kg/t
Mész 32 kg/t
Magnézium 6 kg/t   vesz fel.

Jó kultúrállapot esetén a N 50% -t kedvezőtlen esetben 20-30%-t gyűjtheti. A 
légköri nitrogén megkötése a 4.-5. héten indul meg addig csak a talaj N-
tartalmát használja. Ezért és időjárási bizonytalanságok miatt mindenképpen 
szükség van N-trágyázásra is.
A talajban lévő tápanyag csak jó kultúrállapotú talajban, valamint a 
technológiai fegyelem betartása mellett  hasznosul megfelelően.



Tápanyagellátása II.
Tápanyagellátás intenzív  termesztésnél:

- A N műtrágyát  magágykészítés előtt, a foszort és káliumot az őszi 
szántás előtt jutassuk ki.

- A N műtrágya adagját a talaj termékenysége függvényében 
határozzuk meg:

- Jó kultúrállapotú talajon 1 t termésre a közepes ellátottsági szint 
50%-t számítjuk, rosszabb talaj esetén ezt 25-35%-al megnöveljük.

- Talajvizsgálati adatok hiányában az alábbiak szerint 
műtrágyázhatunk:

Trágyázás átlagos Trágyázás gyengébb
viszonyok között: viszonyok között:

N: 40-60 kg N: 70-90 kg
P2O5: 50-70 kg P2O5: 80-90 kg
K2O: 70-80 kg K2O: 90-110 kg



Tápanyagellátása II.

A borsó kálium és mészigényes növény, a meszet az őszi szántás 
előtt juttassuk ki.
Istállótrágyára nem igényes
A borsó a mikroelemek közül molibdén, mangán és bórhiányra 
érzékeny 

Trágyázás extenzív termesztésnél:
Extenzív (és ökológiai) gazdálkodás esetében a N-trágyázástól 
eltekinthetünk.



Vetés I.
A vetés a borsótermesztés egyik legkritikusabb művelete, lényege: 
biológia határok között minél korábban, egyenletes mélységben, 
fajtánként optimális csiraszámmal.
A korai kisebb termetű fajtákat sűrűbbre, a késői nagyobb termetűeket 
ritkábban vetjük.

Optimális vetésidő:
Ahogy a talajállapot és időjárás engedi, ha lehet már február végén, de
márciusban mindenképpen (néha csak ápr. elején lehet). 
Sorrend: kifejtő – velő hőigényesebb
Ha hirtelen tavaszodik: fordítva velőborsót vetjük először.

A vetés paraméterei:
Csíraszám: (típustól függően)> 1 millió/ha(200-320 kg)

- korai: 1,3-1,5 m/ha
- középérésű: 1,1-1,3 m/ha
- késői: 1-1,2 m/ha

Gabona sortávra: 12-15,4 cm
Vetésmélység: 6-8 cm
Tőtávolság: 6-8 cm



Vetés II.
Zöldborsók vetése:

- régen eltérő időpontokban történő vetéssel biztosították a szakaszos 
érést. Ez a későbbi időpontokban vetett szakaszoknál sok esetben 
a késői vetés hátrányait okozta.

- ma eltérő tenyészidejű fajtákat vetünk az optimális kora tavaszi időben:

korai fajták: 600-720°C
középérésű fajták: 720-820°C
kései fajták: 820°C felett



Megnevezés Értékszámok Megjegyzés
Vetési idő II.25-III.31. A kifejtő borsót 

korábban a velőt később, 
ill. fajta-csoport szerint 

megosztva

Sortávolság 12 vagy 15,2 cm
Vetésmélység 5-8 cm

Csíraszám vetéskor 0,8-1,3 millió Terméshozó növény 
átlagosan: 70-80 %

Ezermagtömeg 150-33 g 250 g felett nagy szemű
Ø 7 mm-nél nagyobb

Csírázóképesség 80 %, legalább 180-250 g közepes
Ø 6-7 mm

Tisztaság 99,0 legalább 180 alatti kis szemű
Nedvességtartalom 14,0 % legfeljebb Ø 7 mm-nél nagyobb

A borsó vetési útmutatója



Öntözés
Vízigénye: 380 – 400 mm, vízfelhasználása kedvezőtlen a 
transpirációs koefficiens 650-700 mm/kg sz.a.

- Kezdeti fejlődés: egyenletes vízellátást kíván ezt a talaj biztosítja.
- Virágzáskor: mérsékelten meleg csapadékos időjárás kedvező
- Hüvelykötés: maximális vízellátást igényli
A szárazborsót általában nem szükséges és gazdaságos öntözni, a 
téli csapadék elég a terméshez.
Zöldborsót mindenképpen érdemes öntözni
Módja: esőszerű öntözés

30 – 40 (50) mm-es víznorma
Időpont:

1. április harmadik dekádja - május eleje
2. június elején – közepén

Terméstöbblet: 40 – 50 % 



Növényvédelem, növényápolás I.
Gyomok elleni védelem 1.
A borsónak gyenge a gyomelnyomó képessége, különösen az alacsony 
fajták esetében.
Ezért többnyire kombinált vegyszeres védekezésre (presow. preem., 
postem.) lehet szükség.

- vetés előtt: gázhatású szerek bedolgozva, 
- után: talajfelületen marad, figyelni kell a bemosódásból adódó 
fitotoxicitás veszélyére.  

Ha az első két kezelés sikeres a taposással járó postemergens kezelésre 
nincs szükség.

Káros gyomnövényei:
Aprószulák - (Convolvulus arvensis)
Mogyorós lednek - (Lathyrus tuberosus)
Csattanó maszlag - (Datura stramonium)

Ezektől a gyomoktól a borsónak gyakorlatilag 
mentesnek kell lennie!



Növényvédelem, növényápolás II.
Gyomok elleni védelem 2.
További terméscsökkentő gyomok:

Hélazab - (Avena fatua)
Vadrepce - (Sinapis arvensis)
Repcsényretek - (Raphanus raphanistrum)
Disznóparéjfélék - (Amaranthus sp.)
Fekete ebszőlő - (Solanum nigrum)
Libatopfélék - (Chenopodium sp.)

Április végétől egyéb gyomfajok is terméscsökkentők lehetnek.
Szikfűfélék – Matricaria spp.
Pipitér – Anthemis spp.
Ragadós galaj – Galium aparine
Kakaslábfű – Echinochloa crus-galli
Évelők:
Mezei acat – Cirsium arvense
Aprószulák – Convolvulus arvensis
Fenyércirok – Sorghum halepense
Parlagfű – Ambrosia artemisiifolia
Selyemmályva – Abutilon theophrasti
Szerbtövisek – Xanthium spp.



Növényvédelem, növényápolás III.
A borsó betegségei:

Vírusok:
- Borsó mozaik vírus - (PMV) levéltetű vektor
- Borsó enációs mozaik vírus - (PEMV) levéltetű vektor
- Borsó maggal átvihető mozaik vírus - (PSGMV)

Védekezés: vektorok ellen, egészséges mag

Baktériumos betegségek:
- Baktériumos zsírfoltosság – (Pseudomonas phaseolicola)

Gombás betegségek:
- Borsóragya - (Ascochyta pisi) (esős időszakban, öntözés után)
- Fuzáriumos tőhervadás - (Fusarium oxysporum)
- Fuzáriumos gyökér- és szárrothadás - (Fusarium solani)
- Borsórozsda - (Uromyces pisi) (Euphorbia fajok terjesztik)
- Borsó lisztharmat - (Erysiphe pisi) (nyári melegben)
- Borsó peronoszpóra - (Peronospora pisi) (kelés után)

Védekezés a vetőmag csávázása,
fertőzésmentes vetőmag használata. 



Növényvédelem, növényápolás IV.
Állati kártevők:

Zöld borsótetű - (Acyrtosiphon pisum) 50% terméskiesés is!
Borsózsizsik - (Bruchus pisorum) raktári gázosítás
Sávos csipkézőbarkó - (Sitona lineata) (fiatal növényen)
Borsó csipkézőbarkó - (Sitona crinita) (fiatal növényen)
Borsómoly - (Cydia nigricana ) (Termést tönkreteszi, rágás, ürülék)
Akácmoly - (Etiella zinckenella) (Termést tönkreteszi, rágás, ürülék)
Borsótripsz - (Kakothrips robustus)
Borsóormányos - (Tychius quinquepunctatus)
Bagolylepkék lárvái – (Mamestra sp., Heliotis maritima, 

Autographa gamma)
Talajlakó kártevők (drótféreg, mocskospajor, 

cserebogár pajor) (talajfertőtlenítés)
Egyéb kártevők: nyúl, fácán, galamb

- Rágó és szívó kártevők ellen okszerű vegyszeres védekezés.
- A zöldborsónál rövid idejű szereket(2-3 nap)
alkalmazzunk.



Borsóormányos Zöld borsólevéltetű

Borsózsizsik Babzsizsik



Érés, betakarítás I.
Szárazborsó betakarítása

Hazai körülmények között a a betakarítás június vége és július közepe 
között szokott végbemenni. A korai fajták megelőzik a búza aratás kezdetét.
Betakarítás módja:

- kétmenetes (rendre-aratás): ma már nem alkalmazzák.
- egymenetes: teljes érésben (18-20% nedv.) fele veszteség

Betakarítás eszköze: 
borsóadapterrel felszerelt gabonakombájn 
száremelőkkel, gumiverőlécekkel, talajkopírozóval felszerelve.

14% nedvesség felett szárítani (lassú, kíméletes) kell.
Szalmája almozásra, vagy juhoknak takarmányként.



Érés, betakarítás II.
A zöldborsó betakarítása 1.

Betakarítása a száraz borsónál is gondosabb munkát igényel.
Fontos a jó szervezés, pontos időzítés.
Szokásos ideje:

június 1. és július 10. között 30 – 35 munkanap.

A betakarítás optimális időpontját:
- a konzervipar finométerrel ( F°), 
- a hűtőipar tenderométerrel (T°) határozza meg. 

Átváltásuk:         1F° = 3 x (T°-3)

A feldolgozóipar igénye: 35 – 50 F° (35F° alatt a borsó nagymértékben rocsolódik)

A betakarítást célszerű a legnagyobb tömeg elérése után, de még kellő 
zsengeség mellett elvégezni.



Érés, betakarítás III.
A zöldborsó betakarítása 2.

A zöldborsó betakarításnak eszköze:

- kétmenetes vontatott cséplőgép (napi teljesítmény 4 ha)
- egymenetes betakarítógép (napi teljesítmény 12 ha)

A borsó a betakarítás után tovább érik, „öregszik”. 
Ennek mértéke meleg, száraz időben 3 – 5 F° is lehet. 
Ezért rövid időn beleül át kell adni a feldolgozónak.

- A korai fajták előnye: gyár folyamatos ellátása, biztonságos termés, korai 
lekerülés, másodnövény.
- Késői fajták előnye: 30%-al nagyobb potenciális termés, (de csak 
csapadék esetén).



Fésüs rendszerű zöldborsó kombájn









A borsó minősége
A szárazborsó minősége

Fehérje: 22 – 28% (velő 1-2%-al nagyobb mint kifejtő)
Kedvező esszenciális aminosav tartalom.

Szénhidrát: 53 – 60%
Olaj: 1.5 – 1.9%

A zöldborsó minősége

- Zsengeség
- Sérülés
- Szennyezettség (kártevők, gyommag, vegyszer)
- Szín



A zöldborsó éréscsoportjai

Éréscsoport Hőegység 
°C

Potenciális 
termőképesség 

%

Javasolt 
arány

Korai 600-720 100 30-35

Középérésű 720-820 115 40-45

Kései 820 felett 130 30-35



A zöldborsó zsengeségének mérése

1. Tenderométer zsengeség (T°) (hűtőipar)

A 110 T°- ig
AB 111-125 T°- ig
B 126-140 T°- ig
C 141-160 T°- ig

2. Finométer zsengeség (F° ) (konzervipar)

I. 37*-45 F°
II. 45-54  F°
III. 55-64  F°

Osztályon kívüli 64       F° felett



A zöldborsó átvételi minőségi követelményei
HÜVELYES BORSÓ (FRISS FELHASZNÁLÁSRA)
I. osztály
Hüvely: friss, feszes, ép, nem fülledt, telt, legalább 5 szemes

csak enyhe sérülések, alaki- és színhibák
Szemek: zsenge , lédús, de szilárd és ép, mérete a teljesen kifejlett méreténél 
kisebb, de a félnél nagyobb
II. osztály
Hüvely: kevésbé friss, de nem fonnyadt, csak olyan külső sérülések melyek nem 

befolyásolják a szemek épségét, nagyobb alak- és színhibák lehetnek
Szemek: enyhe alak- és színhiba, sérülés lehet,

kissé keményebb lehet

GYORSFAGYASZTÁSRA:
-Cséplés után 4 órán belül hűtőházba kerüljön
-Egyöntetű, fajtára jellemző szín
-Idegen íztől és szagtól mentes
-Megfelelő zsengeségű
Zsengeség: tenderométerfokban (T°)

KONZERVNEK:
-Friss, ép, tiszta egészséges, nem fülledt
-Kártevőt, mérgező gyommagot nem tartalmaz
Zsengeség: finométerfokban (F°)



Vetőmag termesztés
Éghajlatunk kiválóan megfelel.
Éves szükségletünk 11 – 15  ezer tonna. 
Területe: 5000 – 7000 ha.
Terület kiválasztás: igen jó kultúrállapot, elővetemény két évig nem volt pillangós.

Sortáv: 12 – 15.4 cm, 10 – 15 méterenként, 30 – 36 cm szelektáló utak.
Tőszám: kisebb, 0.8 – 0.9 milló csíra

Szelektálás:

1. 10 – 15 cm
2. Virágzás – hüvelykötés
3. Érés előtt

Szemlék ideje: virágzáskor
- zöldhüvelyes állapotban
- érés kezdetén

Betakarítás: teljes érésben
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Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a borsó vetési adatait!
• Ismertesse a borsó fontosabb károsítóit!
• Ismertesse a zöldborsó betakarítását!
• Ismertesse a zöldborsó termés-minősítését!



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.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME:

A SZÓJA INTEGRÁLT TERMESZTÉSE I.

• Előadás anyagát készítették:
• Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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