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A maghüvelyesek termesztésének korlátai – ökológiai
érzékenység
• Mind a csillagfürt, mind a lóbab illetve az egyéb
alternatív fehérjenövény fajok esetében kritikus tényező
az ökológiai adottságokhoz való alkalmazkodás.
• Csillagfürt esetében savanyú talajok szükségesek az
eredményes termesztéshez, ez hazánkban rendelkezésre
áll.
• Ugyanakkor sok esetben a legszélsőségesebb
területeken (alacsony kötöttségű, kis szervesanyag
tartalmú, gyenge tápanyag ellátottságú homoktalajokon)
kerül sor a termesztésére, mely a betakarítható termés
mennyiségét egyértelműen limitálja.
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A maghüvelyesek termesztésének korlátai –
ökológiai érzékenység
• Ezeken a talajokon a termésátlag nem éri el az 1 tonna/ha
értéket sem, holott a növény potenciális termése 7-8
tonna/ha, megfelelő technológiával 3,5-4,0 tonna/ha
termésátlagok elérhetők hazánkban. Ezért fontos a növény
termesztési
körzeteinek
„újrapozícionálása”,
magtermesztésre a jobb minőségű területek alkalmasak.
• A Nyugat- és Dél-Dunántúl kifejezetten magtermesztési
célra alkalmas terület, az ország északi része és a Nyírség
alacsonyabb szintű magtermesztésre, illetve zöldtrágya
növényként történő termesztésre alkalmas.
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A maghüvelyesek termesztésének korlátai –
termesztéstechnológiai hiányosságok
• Az alternatív fehérjenövények tekintetében alapvető probléma a
termesztéstechnológiai elemek közül a növényvédelem.
• A fajok többségénél posztemergens gyomirtás a kétszikű gyomok
ellen nincs kidolgozva, ez sok esetben a termesztés gátjává válik. A
területek gyommentesen tartása a többi termesztett növényhez
képest több idő- és energiaráfordítást igényel, a mechanikai
gyomirtási módszereket nagyobb számban kell alkalmazni.
• Ezek a módszerek a hagyományos sűrűsoros vetéstechnológia
alkalmazása esetén nem jöhetnek számításba, így a szójához
hasonlóan jó alternatívát nyújthat a kapás művelésre alapozott
termesztéstechnológia,
mellyel
jelentősen
kedvezőbb
terméseredmények érhetőek el.
4

A takarmánycélú maghüvelyes növények termésátlagának alakulása Magyarországon
1961 és 2016 között
(FAO adatok)
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A zöldítés támogatás hatása a fehérje növények
termőterületének alakulására
(KSH, 2015-2018)
2015

2016

2017

2018

Szárazborsó

23 214

18 916

18 175

14 163

Zöldborsó

16 939

20 281

22 891

17 282

Lóbab

149

155

73

57

Csillagfürt

171

291

302

419

Szója

72 016

61 029

75 667

63 013

Lucerna

134 372

190 428

193 576

206 850

Vöröshere

2681

3282

3634

4158
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Őszi borsó
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A fajon belül egyre nagyobb vetésterületet foglal a faj őszi változata.
Az őszi borsó télálló és nagy takarmánytömeget adó változatai Nyugat-Európából terjedtek
el. Az őszi borsó az erősen agyagos és kifejezetten nedves talajok kivételével – ahol
fokozottabb a betegségek őszi fertőzésének kockázata – valamennyi termőhelyen
biztonságosan termelhető.
Termesztése során – fajtától függően – négyzetméterenként 80-120 csíraképes mag elvetése
szükséges, 4 cm mélyen ahhoz, hogy ősszel 80-85 növény/m2 állománysűrűséget érjünk el.
A kedvező áttelelés szempontjából döntő jelentőségű az optimális vetésidő, ami a legtöbb
termőterület esetében szeptember vége és október eleje közé esik. Kis hótakaró esetén 25°C-ig, hótakaró nélkül -16°C-ig nem fagynak ki az optimálisan fejlett növények.
Őszi borsó esetében átlagos évjáratokban két-három hetes fejlődési előnye van a tavaszi
vetésűekkel szemben.
A borsó rovarkártevői a fejlettebb állományban csak ritkán okoznak a hozamot jelentősen
csökkentő károkat.
A növény tavasszal kevésbé rúgja el a virágokat, mivel a vegetációs időszak kezdete és a
virágzás a szokásosnál jóval korábbi időpontra esik. Ekkor a növény számára még elegendő
mennyiségű víz van a talajban és a hőmérséklet ritkán éri el a 30°C-ot, valamint az éjszakák
is lényegesen hűvösebbek.
A betakarításhoz szükséges érési állapotot rendszerint június második felében éri el az
állomány.
Az őszi borsó betakarítása még az őszi árpa aratása előtt, illetve azzal egyidejűleg lehetséges.

Pannon bükköny
• A pannon bükköny – hasonlóan a szöszös bükkönyhöz – kiváló
talajtakaró, talajvédő és nitrogéngyűjtő növény.
• Május folyamán a lekaszált keveréktakarmány után, jó kultúrállapotot
hagy vissza, mely lehetőséget nyújt akár rövid tenyészidejű fővetés
kivitelezésére is.
• Vadon előforduló változata a Kárpát-medencében őshonos, ezért
hungarikumnak tekinthető.
• Áttelelő, egyéves lágyszárú, alacsony növésű, teljes virágzásban
legfeljebb 40–50 cm magas növény. Kiváló fagytűrő képességgel
rendelkezik.
• Ezermagtömege 35–50 g. Magtermése 0,6-1,0 t/ha.
• Elsősorban a középkötött mezőségi vályog és a középkötött
erdőtalajok növénye.
• Szárazabb tavaszokon is jól fejlődik, de virágzásának kezdete előtt
nagyobb mennyiségű csapadékot igényel. Generatív szakaszában a
szárazságot jobban tolerálja a többi pillangóshoz képest.

Szöszös bükköny
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•

Az őszi takarmánykeverékek egyik meghatározó összetevője. Támasztónövénye a
tavasszal legkorábban szárba induló rozs. Kiváló talajvédő, talajtakaró és kultúrállapot
javító hatású.
Mélyre hatoló gazdag gyökérhálózatot fejleszt hosszú oldalgyökerekkel. Szára magas,
elágazó és nagyon elfekvő.
Éghajlat tekintetében igénytelen, jó télállóság jellemzi.
Talajjal szemben is igénytelen növény. Homoktalajoktól a vályogos agyagtalajokig
mindenhol vethető, ha a terület nem elvizesedett.
A Nyíregyházi Kutatóintézet Kisvárdai Telephelyén hagyományai vannak a szöszös
bükköny nemesítésnek Nagy fehérjetartalmú növény, amelyet zölden minden állatfaj
szívesen fogyaszt. Zöldkeverékekben termesztve a legkorábbi takarmánynövény, silózva
különösen a kérődző állatok fogyasztják szívesen.
Jelentős szerepet játszik a kedvezőtlen talajadottságú homoktalajok hasznosításában.
Westsik Vilmos jól ismert homokjavító vetésforgóiban több pillangós
zöldtakarmány-növényt kipróbált, de legkedvezőbbnek a rozzsal vetett
szöszösbükkönyt találta, melynek betakarítása után még takarmánytököt vagy egyéb
másodvetésű növényt termeszthetett.
A kisvárdai telepen nemesített szöszösbükköny-fajták télállósága és bokrosodó
képessége kiváló.
A szöszös bükköny – a tavaszi és pannon bükköny mellett – a harmadik termesztett
bükkönyfaj Magyarországon. A őszi takarmánykeverékek kedvező beltartalmi értékekkel és
zöldhozammal jellemezhető összetevője. Támasztónövénye általában a legkorábbi tavaszi
gabona, a rozs. Kiváló talajvédő, talajtakaró és kultúrállapot javító hatású növény.

Tavaszi bükköny
• Kiváló zöldtakarmány, takarmánykeverékek magas fehérjetartalmú összetevője.
Mezőgazdasági szerepe, termőterülete az állatállomány nagyságával azonos irányban
változott, illetve változik, azaz mára nagymértékben lecsökkent.
• A gyökérzete vékony orsógyökérből áll, melyből dús, hosszú gyökerek erednek.
Hajtásrendszere bokorszerű. A szára törékeny, elfekvő, ezért támasztó növénnyel
elsősorban zabbal társítva vetik.
• Éghajlat és talaj szempontjából igénytelen. Hazánkban mindenhol megterem,
kevésbé melegigényes. A legoptimálisabb talajtípus a kötöttebb és középkötött
humuszos talaj és a megfelelő mennyiségű tápanyaggal rendelkező könnyű talajok.
• Vízigénye nagy, egyenletes eloszlású csapadékot igényel.
• A tavaszi bükköny nemesítése az intézetünkben a 1990-es években kezdődött. A
nemesítési célkitűzése a gyors kezdeti fejlődés, a szár stabilitásának erősítése, a
pergés csökkentése mellett a termésbiztonság és betegség ellenállóság növelése.
• Betakarításkor a dobfordulatszámot minimálisra kell csökkenteni a magtörés
megakadályozása miatt. Szalmája, amely a magtermés háromszorosa, értékes
juhtakarmány. Tarlóhántás után a bükköny- és a zabárvakelés a juhok legelője lehet,
ha tavaszi növény következik utána.

Csillagfürt
• A talajjal szemben igénytelen, szinte minden mész szegény talajon megterem,
magja jó biológiai értékekkel rendelkező fehérjéket tartalmaz.
• A gyökérén élő Rhizobium baktérium segítségével a legtöbb nitrogént képes
megkötni a hüvelyes növények közül a levegőből és a talajok minőségét is
nagymértékben javítja. Jól beilleszthető a homoki vetésforgóba és akár
másodvetésű növényként is, mint zöldtrágya.
• Már alacsony hőmérsékleten is kicsírázik, a kora tavaszi fagyokat jól tolerálja.
Általában a csapadékosabb területeket kedveli. A sárgavirágú csillagfürt a
szárazságot jobban tolerálja, mint a fehérvirágú változat. A virágzáskor fellépő
aszály a termésmennyiséget csökkentheti.
• Legjobb, ha két kalászos gabona közé kerül a vetésváltásban. Elővetemény
értéke kiváló, sok nitrogénnel gazdagítja a talajt. Zöldtrágyaként kiváló
kapásnövény elővetemény.
• Fővetésben márciusban, másodvetésként júliusban vetjük. Csíraszáma fajtától
függően 400-1.100 ezer mag/ha. Zöldtakarmány céljára 2–3 héttel később kell
a csillagfürtöket vetni, mert a csírázás-kelés magasabb hőmérsékleten és a
vetés utáni fejlődés hosszabb nappalok alatt megy végbe, így a növény
vegetatív típusú lesz és zöldtömege is lényegesen nagyobb.
• Augusztus elejétől szeptember közepéig érik. Magtörésre és magpergésre a
hüvelyes növények közül a legkevésbé hajlamos.

A csillagfürt (Lupinus albus L.) vetésterületének alakulása Magyarországon
1961-2016 között
(FAO adatok)
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A rozs termésének alakulása a Westsik-féle
vetésforgó tartamkísérletben
Termésnövekmény a parlagoltatáshoz
viszonyítva (%)
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függvényében a 10-20 cm talajrétegben
(Nyíregyháza, 2017)

Széles sortávú technológiával termesztett csillagfürt
homoktalajon
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Lóbab
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Magyarországon főleg a Dunántúlon (Baranya megye, Szigetköz) termesztették nagyobb felületen.
A Nyíregyházi Kutatóközpont Kisvárdai Telepén Vágó Mihály 1976-ban indította el a lóbab
nemesítését.
Az idegentermékenyülés mértéke 10-60% közötti, amely függ a biológiai anyagtól és az ökológiai
feltételektől.
A hazai lóbab fajták fehérjetartalma jó, 27-30% közötti. 18 aminosava közül 10 esszenciális
Elsősorban abraktakarmány növény. A lóbab fehérje kb. 30%-ban helyettesítheti a szójafehérjét a
különböző tápokban. Legjobban a együregű gyomrú állatok, a sertések és a baromfiak hasznosítják.
Zölden és silózva főleg a szarvasmarhák fogyasztják. Egymagában nem szívesen eszik, ezért
takarmánykeverék formájában célszerű termeszteni.
Silózásra kukoricával és szudáni fűvel bizonyult legalkalmasabbnak.
Európában és Magyarországon is különleges zöldségnövényként magját fogyasztják elsősorban. Érett
magja konzervipari alapanyagként liszt-és húskészítmények fehérjedúsítására és állagjavítására
használható.
Nagy gyökerének és mélyre hatoló gyökerének köszönhetően jó zöldtrágyanövény.
A fővetésű lóbab légköri nitrogén megkötése 70-80 kg-ra tehető hektáronként.
Transpirációs vízigénye nagy, 800 liter egy kg szárazanyagra vonatkoztatva. A vízhiányra a generatív
szervek kialakulásának időszakában a legérzékenyebb.
Az aprómagvú fajták magasabb szárúak, hosszabb tenyészidejűek, termőképességük valamivel kisebb.
Optimális vetésideje március 10. és április10. közé esik. A vetési idő kitolódásával a növény vegetatív
jellege kerül túlsúlyba, és jelentős terméskieséssel számolhatunk.
A betakarítás a mag 16-18%-os nedvességtartalmánál a lehető legalacsonyabb dobfordulattal történjen.

Szárazborsó
• A szárazborsó vetésterülete a ’90-es évektől kezdve rohamosan csökkent,
jelenleg közel 17000 ha; a zöldborsó vetésterülete viszont 2013 óta
folyamatosan nő (22780 ha; KSH).
• A borsó a mérsékelt égövi területeken termeszthető sikerrel. Érzékeny a
megvilágítás hosszára, a napszakokra, a fény- és hőviszonyokra. A borsó
általában hosszúnappalos növény.
• A borsó közepes vízigényű növény, a különböző fenofázisokban eltérő a
vízigénye, legnagyobb mennyiségben a csírázáskor, fejlődése kezdetén,
valamint a virágzáskor igényli a vizet.
• Talajjal szemben igényesek. Legsikeresebben a jó víz- és
tápanyaggazdálkodású, megfelelő mész- és humusztartalmú, semleges vagy
enyhén lúgos kémhatású löszön kialakult meszes vagy mészlepedékes
csernozjom talaj. A borsó termesztésére alkalmatlanok az erősen kötött,
mészben szegény agyagtalajok, az erősebben savanyú és a tőzegtalajok, a
humuszban szegény homoktalajok, a mélyfekvésű, magas talajvizű,
vízállásos, levegőtlen talajokon.
• Fontos a technológiai alkalmasság (állóképesség, betakaríthatóság, pergésre
való hajlam)

Őszi lencse
• A lencse a hazánkban termeszthető hüvelyesek közül az egyik legértékesebb
élelmiszer. A magja 22-28 % fehérjét tartalmaz, ami magas biológiai értékű,
kiváló étrendi hatású. Amellett, hogy fontos fehérje- és vasforrás, jelentős a
mag szénhidrát-, ásványi anyag-, rost-, vitamin- és antioxidáns-tartalma.
• Mivel alacsony a glikémiás indexe, a cukorbetegek, valamint a szív- és
érrendszeri betegségekben szenvedők is fogyaszthatják.
• Bár a tavasz a lencse hagyományos vetési ideje, az utóbbi években egyre több
kutatás és nemesítési program indult télálló fajták előállítására. A nyíregyházi
kutatóintézetben nemesített Pinklevi és Rézi szeptember végén-október elején
vethető.
• Tavasszal rendszerint elegendő víz és tápanyag áll rendelkezésre a vegetációs
fázis befejezéséhez, így az ősszel vetett lencse magasabbra is képes nőni és
több hajtást fejleszt. Az őszi fajták betakarítása hamarabb történik, mint a
tavasszal vetett lencsének, elkerülik az aszályos, nyári időszakot, illetve
megelőzik a nyári munkacsúcsokat.
• Termőképességük rendszerint 0,5-1 t/ha-ral nagyobb a tavasszal vetett
lencsénél, illetve termésbiztonságuk is kedvezőbb. További előny, hogy az
ősszel vetett lencse a talajt hosszabb ideig borítja, így a gyökerén élő
Rhizobium-fajoknak több idő áll rendelkezésükre a levegő nitrogéntartalmának megkötésére. Az őszi lencse vegetatív fejlődése ugyanis tavaszra
tehető, amikor a vízellátottsága még megfelelő.

Szegletes lednek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Főként az Alföld aszálynak kitett termőterületeinek magas fehérjetartalmú pillangós takarmánynövénye.
Erősen kötött és laza talajokon egyaránt sikerrel termeszthető.
Magas szára és jó sarjadóképessége miatt zöldtakarmányozásra is alkalmas
Szénaként is hasznosítható, szénájának nagyobb a fehérjetartalma, mint a lucernaszénáé. Magja 23-26%
fehérjét tartalmaz, sertések és juhok takarmányozására alkalmas. Abrakkeverékekben 15-20%-os
arányban használható
Magja zölden és szárazon is alkalmas emberi tápláléknak, levesnek és főzeléknek
Zöldtrágyaként fő-és másodvetésben is jól hasznosul, 50-60 kg/ha nitrogénnel gazdagítja a talajt.
Németországban előszeretettel hasznosítják szőlőültetvények zöldtrágyázására.
A lednek jó mézelő növény is, így intenzív méhlegelő programokba is beilleszthető.
Már 3-5 °C-os talajhőmérsékleten csírázik, jól tűri a korai kisebb fagyokat. Tenyészideje 100-130 nap.
Gyökere még az igen kötött talajban is 60-90 cm-ig lehatol, ennek köszönhetően jó a szárazságtűrése.
Ezermagtömege 160-220 g közötti.
A biológiai alapok megteremtése és fejlesztése Vezekényi Ernő nevéhez fűződik. A Nemzeti
Fajtajegyzék két fajtát tart nyílván, a Karcagi fehérvirágú és a Karcagi kismagvú fajtákat.
A csírázáshoz több nedvességet igényel, mint a többi hüvelyes, ezért a kora tavaszi vetés ajánlott.
Magtermesztéskor 1 millió, zöldtakarmánynak 1,2 millió csíra az ajánlott gabona-sortávolságra. A
vetőmagigény a nagy ezermagtömegű Karcagi fehérvirágú fajtánál 180-200 kg/ha, a kisebb
ezermagtömegű Karcagi kismagvú fajtánál pedig 150-180 kg/ha.
A lednek nem virágzik egyszerre, így a hüvelyek és a magvak a vegetáció utolsó szakaszában különböző
érettségi állapotban vannak. Betakarítása július első- második dekádjában történhet gabonakombájnnal.
A magvak nedvességi állapotától függően a kombájn dobfordulatát 650-700 f/min-re kell beállítani.
Éréskor kevésbé hajlamos a pergésre, mint a borsó. Termésmennyisége talajadottságtól függően 1,5-2,0
t/ha.

KÖVETKEZTETÉSEK
• Az alternatív fehérjenövények esetében a nagyobb mértékű felhasználás gátját
a szántóföldön előállítható mennyiség, illetve annak extrahált szójadarához
viszonyított magasabb önköltsége jelenti.
• A problémák megoldása az alábbi tényezők harmonizálásával lehetséges:
 Az ökológiai érzékenység csökkentése érdekében célszerű az alternatív
maghüvelyesek termesztését jobb vízgazdálkodású, jól és korán művelhető
talajokon végezni.
 Ez a lépés a szója esetében már megtörtént, viszonylag nagy az öntözött
területek nagysága a szója kultúrában.
 Egyértelmű cél a termelés intenzifikálása, ugyanakkor az alternatív
magfehérje növények jelenleg döntően a kedvezőtlen adottságú területeken
kerülnek termesztésre.
 E növények termesztése esetén a talaj nitrogénben történő gyarapítása is
közvetett közgazdasági tényezőt kell hogy jelentsen, melyet sok esetben
nem értékelnek gazdasági szempontból.
 A nemesítésnek is figyelembe kell venni a fajok ökológiai adaptációs
képességét.
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KÖVETKEZTETÉSEK

 A termesztéstechnológiai elemek közül a legnagyobb ellenérzést a
vegyszeres gyomirtás hiánya váltja ki az alternatív fehérjenövények
esetében, melynek megoldása még napjainkban is várat magára.
 A termesztés alacsony volumene miatt az új termesztéstechnológiai elemek
gyakorlatba való átültetése nehézkes, melyek azonban a hatékonyságot
jelentős mértékben növelnék.
 Óriási gondot okoz, hogy jelen pillanatban Magyarországon kereskedelmi
mennyiségű szabad csillagfürt vagy lóbab készlet nem érhető el, ez illetve a
folyamatos rendelkezésre állás hiánya lehetetlenné teszi a receptúrákban
való folyamatos alkalmazhatóságot.
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!

