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Hüvelyes zöldségnövények
Növényrendszertani besorolás
• Fabaceae
– Pisum sativum – (zöld)borsó; géncentrum
(?): Közép-Ázsia, vad forma ismeretlen
– Phaseolus vulgaris – (zöld)bab;
géncentrum: Dél-Mexikó ((Dél-Amerika))
– Phaseolus coccineus – tűzbab
– Vicia faba – lóbab

Gazdasági jelentősége II
• sokan csinálják még öntözés nélkül; (öntözve min.
6-7 t/ha-t illik elérni)
• rövid szezon, 30-35 napos alapanyagigény
• technológiája teljesen gépesíthető
• korán betakarítható, korán hoz pénzt
• zöldségtermesztési szempontból kívül esik a nagy
munkacsúcsokon
• utána másodnövény termeszthető
• nitrogénnel gazdagítja a talajt, kiváló elővetemény
• (betakarítási mellékterméke takarmányként
hasznosítható)

Környezeti igényei

• érzékeny a környezeti tényezők változásaira
• Fény: hosszúnappalos, termesztésben inkább
nappalközömbös típusok
• Hő: Topt = 16±7 °C; csírázási min. 2-4°C; fejlődési
min. 4,4°C, opt. 13-18°C, max. 29°C; 25°C felett
kényszerérés, hidegtűrő de a generatív részek
fagyérzékenyek; a (mérsékelten) meleg tavasz és a
hűvös nyár növénye
• Víz: közepes vízigényű, eloszlásra érzékeny,
csírázás és virágzás időszaka a kritikus
• Talaj: típusra nem érzékeny, savanyú talajokat
nem szereti
• Tápanyag: közepes igény, N – vegetatív fejlődés,
szemtelítődés; K- szárszilárdság, P – szemképződés

Zöldborsó - Gazdasági jelentősége I
• Világ(2016): 2,6 M ha; 19,9 M t; 7,7 t/ha
• legnagyobb termelők: Kína (61%), India (24%),
USA (1,6%) (FAOSTAT)
• EU(2016): 177 e. ha, 0.96 Mt, 5.4 t/ha (FAO)
• legnagyobb termelők: Franciao. (24%), UK (16%),
Olaszo. (10%), Magyaro. (10%)
• Magyaro. (2011-16): 17.100 ha, 87 e.t, 5,0 t/ha
(2016: 21.000 ha, 120 e.t, 5.7 t/ha) (FruitVeB)
• Ingadozó termésátlag
• ¾-e az Alföldön van
• feldolgozóipari növény; 55% konzerv, 45%
mélyhűtött; nettó exportőrök vagyunk (+16 e.t
fagyasztott és + 64 e.t konzerv)

Táplálkozási jelentősége
• fogyasztott rész a zsenge mag (esetleg az
egész hüvely)
• kedvező étrendi hatás
• magas rosttartalom
• jól emészthető
• legtöbb fehérjét tartalmazó zöldségnövény,
kedvező aminosav összetétel
• gazdag cukorban
• viszonylag kalóriagazdag
• ásványi anyagok, C-vitamin

Botanika, morfológia
• Egyéves, himnős virágú, rovarbeporzású
• Gyökérzet: főgyökérrendszer, rajta Rhizobium
• Szár: bokor (determinált) – 40-80 cm és futó
(folytonnövő) - 2-3 m típusok; új fajtáknál nem
elágazó
• Levél: viaszos, szárnyasan párosan összetett,
nagy pálhalevelek, levélkacs, afila típusok
• Virág(zat): 5.-15. nódusztól; 2-5 virágból álló fürt,
fehér, öntermékeny; virágzás 10-30 nap
• Termés: hüvely, 5-15 cm x 1-4 cm; új fajtáknál min.
3 hüvely/nódusz
• Mag: 4-12 mag/hüvely, e.m.t zsengén 200-700 g,
beéretten 80-300 g
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Fajtatípusok
• takarmány, étkezési száraz és zöldborsó típusok
• Zöldborsó típusok:
• kifejtőborsó (Pisum sativum ssp. sativum convar.
sativum) – korai friss piaci; gyorsabb keményítő
átalakulás
• velőborsó (convar. medullare) – ipari alapanyag;
alacsonyabb cukortartalom
• cukorborsó– sugar (convar. saccharata) és snap
(convar. macrocarpon) altípusok; ehető hüvely
 korai fajták – 600-720°C – kisebb termés
 középérésű fajták – 720-840°C – ez a zöm
 kései fajták – 840-960°C – csak öntözéssel

Fajtaválasztás szempontjai
• szemszín és szemméret ↔ piaci igény
• éréscsoportnak megfelelő termőképesség
• betegségellenálló képesség (peronoszpóra
koraiaknál, lisztharmat késeieknél)
• klímatűrés, fagytűrés, fölmelegedés tűrése
• nem elfekvő 60-70 cm hosszú szár
• koncentráltan képződő hüvelyek ↔
egyszerre érés
• könnyű csépelhetőség
• szemek lassú vénülése
• feldolgozási technológia „tűrése”

Termesztésének főbb jellemzői

Hasznos (effektív) hőegység kiszámítása

• Vetésforgó: 4 éves visszatérés, kettős termesztés,
korai lekerülésű előnövény
• Szaporítás: kizárólag helyrevetés; III/1-IV/2,
szakaszolás hasznos hőegység alapján (30
egységenként); 70-200 kg mag/ha
• vetésmélység 5-8 cm, gabona sortáv (30 cm kézi
szedéshez) , tőtáv 3-8 cm; csíraszám 1,1-1,3 M/ha
• Ápolás: szükség esetén öntözés; gyomirtás főleg
a korai időszakban
• Betakarítás: egy menetben önjáró zöldborsó
kombájnokkal (2-3 t/h); VI/1-VI/3; 5-8 t/ha
• betakarítási érettség megállapítása – tenderométer (°T), finométer (°F) (35-45-55-65)
• optimális állapot csak 1-2 napig; napi 3-4°F romlás

Σ{[(Tmax + Tmin)/2] - 4,4°C}
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(Zöld)bab
Gazdasági jelentősége I
• Világ (2016): 1,56 M ha; 23,6 M t; 15,1 t/ha (FAO)
• legnagyobb termelők: Kína (79%), Indonézia (4%),
India (3%), Töröko. (3%)
• EU (2016): 72 ezer ha; 742 ezer t, 10,3 t/ha (FAO)
• legnagyobb termelők: Spanyolo. (23%), Olaszo.
(22%), Belgium (15%)
• Magyaro. (2011-16): 3.600 ha (ebből 2400 ha
zöldbab), 28,5 ezer t, 7,9 t/ha (FruitVeB)
• zömében feldolgozóipari növény; 1/3 konzerv, 2/3
mélyhűtött; konzervből nettó exportőrök vagyunk
– szűk, igényes piac

Gazdasági jelentősége II
• technológiája teljesen gépesíthető
• rövid tenyészideje miatt jól beilleszthető a
kettős termesztésbe; főleg másodnövényként ((zöldborsó – AKG!)) vagy
csemegekukorica után
• elő- és utónövényként is termeszthető
• kiváló elővetemény

Környezeti igényei

• Zöldbab igényesebb, mint a szárazbabok
• Fény: közepes fényigényű, termesztésben
nappalközömbös típusokat
• Hő: opt. 22 ±7 °C, fejlődési min. 10°C, 3035°C felett terméselrúgás, fagyokat nem tűri
• Víz: víz- (250-400 mm) és páraigényes,
szárazságra és pangó vízre is érzékeny,
csak öntözéssel érdemes termeszteni,
kritikus szakasz a csírázás és a virágzástól a
betakarításig
• Talaj: lazább, mészben gazdag talajok
• Tápanyag: nagyon érzékeny és igényes

Táplálkozási jelentősége
• fogyasztott rész a zsenge hüvely (zöldbab),
zsenge mag (kifejtő bokorbab - flagolets), a
félérett mag (kifejtő bab), az érett mag
(szárazbab)
• magas fehérje-tartalom (2,5%)
• szénhidrátokban gazdag
• viszonylag kalóriagazdag
• magas diétás rosttartalom
• ásványi anyagok; B1-, B2-, B3-, C-vitamin;
karotinoidok
• kifejtőbab táplálkozási értéke jobb

Botanika, morfológia
• Egyéves, himnős virágú, rovarbeporzású
• Gyökérzet: viszonylag gyenge, sekély;
oldalgyökereken rhizóbium gümők
• Szár: bokor (determinált) <60 cm, csúcsán
virágzat; ostoros 10-40 cm-es hajtások; indás
(folytonnövő) 1-4 m-es hajtások, akár 25 virágzatot
hozó nódusz determinate
• Levél: 3 levélkéből szárnyasan összetett levél
• Virág(zat): levélhónalji fürt, benne 2-10 önbeporzó
virág
• Termés: hüvely 6-20 x 0,5-2,5(-4) cm; sárga, zöld,
lila
• Mag: mérete, színe (alakja) változatos, 5-20 mm,
150-800 g e.m.t.; zöldbaboknál fehér mag
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Fajtatípusok I
• Növekedési típus szerint
– bokor
– indás
– ostoros
• Felhasználás szerint
– étkezési szárazbab – fehér, tarka
– salátabab
– kifejtőbab (flageolets, haricot)
– zöldbab
• (Tenyészidő szerint – bokorbaboknál nincs
különbség)

Fajtaválasztás szempontjai
• hüvely mérete, színe ↔ piaci igény
• termőképesség
• gépi betakaríthatóság
– egyszerre érés
– ne legyen fürtös
– megfelelő bokormagasság
– erős gyökérzet
• rezisztencia (baktériumos betegségek)
• világos maghéjszín - feldolgozáshoz

Fajtatípusok II
• Hüvely színe szerint
– zöld
– sárga
– lila
• Hüvely típusa szerint
– hagyományos
– ceruza
– roma v. romano

Termesztésének főbb jellemzői

• Vetésforgó: 4 éves visszakerülési idő, gabona vagy
trágyázott kapás után, gyakran másodnövény
• Trágyázás: (szervestrágya?), N 30%-a indítóként,
virágzáskor fejtrágya
• Szaporítás: helyrevetés; IV/3-V/2 és VI-VII/2, szakaszolás
40-50 hőegységenként, 2-5(-8) cm mélyre, sortáv 40-50 cm,
tőszám 300-450 ezer/ha; futóbabokhoz 120-150 cm-es
sortáv
• Ápolás: öntözése feltétlenül szükséges; csírázás és
virágzás a legkritikusabb; párásító öntözés; vegyszeres (és
mechanikai) gyomirtás;
• Betakarítás: feldolgozásra fésülő rendszerű önjáró
gépekkel, egy menetben; frisspiacra kézzel, több
menetben;
• zöldbab: 10-12%-os szárazanyagtart.-nál, vetés után 60-70
nappal, 8-12 t/ha
• karós babok: vetés után 70-90 naptól, teljes magméret
elérésekor
• Tárolás: max. 2-3 hét 5-10°C-on és 95%-os rh-n
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