
 

A hüvelyesek termesztésének térbeli eloszlását meghatározó tényezők 

vizsgálata az Európai Unióban 

 

A hüvelyesek termesztésének előfordulását befolyásoló regionális tényezők: 

• a gazdálkodás kialakításának lehetőségei, 

• az öntözhető területek nagysága, 

• a kikötőhöz vagy vasúthoz való elhelyezkedése,  

• a hüvelyesek jelentősége a regionális étrendben és takarmányozásban,  

• valamint az olyan politikai intézkedések, mint például a fehérjenövényekhez 

kapcsolódó támogatás és a nitrogén műtrágyák felhasználásának korlátozásai.  

Az eredmények azt sugallják, hogy az agglomerációnak szintén jelentős hatása van a 

hüvelyesek termesztésére. A megfelelő gazdasági méretekkel és a pozitív hatások 

kiemelésével, valamint támogatásával könnyebben beépíthetők a regionális ellátási láncokba 

és a helyi kiegészítő szolgáltatásokba. 

A mezőgazdasági tevékenységet általában a regionális éghajlat és a talajviszonyok 

befolyásolják legjobban. Ezért a „GL-Pro” uniós projekt partnerei azt javasolják, hogy 

alkalmazzanak olyan hüvelyeseket, melyek ugyan különböző mértékben képesek 

alkalmazkodni az adott térség éghajlati és talajjellemzők sajátosságaihoz (1. táblázat), mégis 

jól beilleszthetők a vetésforgókba. A szójáról ismert, hogy nagyon érzékeny a víz-stresszre a 

növekedés három szakaszában: a virágzás kezdetén, a hüvely kötődés kezdetén és a 

magtelítődés időszakában. 

1. táblázat: A hüvelyesek alkalmazkodó képessége a különböző éghajlati és 

talajjellemzőkhöz 

 

Forrás: (eredeti táblázat): https://ageconsearch.umn.edu/record/292285 

Jelmagyarázat: +++: kiváló, ++: jó, +: közepes, -: gyenge, --: kerülendő 
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Az 1. táblázatban jól látható, hogy a legtöbb hüvelyes, a csillagfürtök kivételével, jól 

termeszthetők meszes talajon, valamint a jó tápanyag ellátottság igen fontos a bab és a szója 

számára, de kevésbé fontos az egyéb hüvelyesek esetében. 

A korábbi években a bioenergia fokozására irányuló törekvések miatt a legtöbb európai 

vetésforgó repce hangsúlyos lett, mert a gazdák főként csak köztes növényként látták 

hasznukat a hüvelyes növényeknek, mondván nem gazdaságos és versenyképes a 

termesztésük más ipari növényekhez viszonyítva. Az utóbbi időben azonban a GMO-mentes 

takarmány alapanyag felértékelődött és a támogatási rendszerek is egyre jobban segítik a 

hüvelyesek versenyképességének növelését az Európai Unióban. 

Azokban a régiókban, ahol az állattenyésztés intenzíven működik, sokkal több gazdálkodó 

alkalmazza az igényeknek megfelelő hüvelyes növényeket akár fővetésű növényként is.  

Hátráltató tényező, hogy ahol a vetésforgó kalászos- napraforgó-repce, ott a legtöbb 

gazdálkodó elfelejtette hogyan kell szakszerűen és nyereségesen hüvelyes növényeket 

termeszteni és a legtöbb régióban nincs lehetőségük továbbképzésre, rendezvényre menni, 

ahol ezeket feleleveníthetnék. Ezért kiemelten fontos, hogy ezekben a régiókban bemutató 

területeket hozzanak létre és olyan kutató állomások létesüljenek, melyek a gyakorlatban is 

alkalmazható megoldásokkal, tanácsokkal segítik a gazdálkodókat. 

További korlátot jelent a fehérje növények szállítása, mert a teherautóval való fuvarozás jóval 

drágább, mint a vasút vagy a hajó. Ezért az olyan régiók, amik messzebb esnek a kikötőktől, 

egyre inkább megváltoztatják a vetésforgójuk összetételét és folyamatosan figyelnek a 

hüvelyesek jelenlétére, ezzel is csökkentve a fehérje import szükségleteiket és kiadásaikat. 

Tehát ott kell jobban támogatni a termelést, ahol a szállítás magasabb költségeket képvisel és 

a termesztésbe kiválóan beilleszthetők a fehérjenövények. 

 

A teljes cikk angolul: 

https://ageconsearch.umn.edu/record/292285 

 

A cikket készítette: 
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