ÔSZI ÉS TAVASZI TAKARMÁNYBORSÓ

biztonságos termeszthetôség,
kiváló alternatíva, egészséges
és értékes fehérjeforrás

TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.
NAPRAFORGÓ

SZEMES KUKORICA

HIBRIDBÚZA

HIBRIDÁRPA

HIBRIDROZS

ÔSZI BÚZA

SILÓCIROK

SILÓKUKORICA

DURUMBÚZA

SZÓJA

TAVASZI BORSÓ

JÁRÓBÚZA

ÔSZI BORSÓ

VITERRA® AKG

ÔSZI ROZS

TAVASZI ÁRPA

VITERRA® ZÖLDÍTÉS

ÔSZI ÁRPA

TAVASZI ZAB

HIBRIDBÚZA

TRITIKÁLÉ

ÔSZI ÁRPA

NAPRAFORGÓ

HIBRIDÁRPA

SZEMES KUKORICA

www.saaten-union.hu

ÔSZI BÚZA

SZÓJA

ÔSZI ÉS TAVASZI
TAKARMÁNYBORSÓ
biztonságos termeszthetőség,
kiváló alternatíva, egészséges
és értékes fehérjeforrás

2

B E V E Z E Tő

BEVEZETŐ
A zöldítési és fehérjeprogramok hatására a hazai takarmányborsó-termesztés vetésterülete dinamikusan nőtt,
amiben a vetésforgóra gyakorolt előnyök és a felhasználási-értékesítési lehetőségek mellett jelentős a szerepük a
kifizetési és termelésszabályozási rendelkezéseknek. A
szántóföldi kultúrákkal összehasonlítva a takarmányborsó
az igénybe vehető kifizetésekkel együtt is a második legjövedelmezőbb növény volt a repce után a 2011–2014.
évek átlagában (forrás: Dr. Tikász Ildikó Edit – Varga
Edina – AKI FADN, DE ATK 2016).
Problémát jelent azonban a termesztőknek, hogy amíg
a szójaárumag-termés piaca szinte korlátlan, addig a takarmányborsó esetében további kitartó munkára van
szükség ennek megteremtéséhez. A legtöbb esetben
ugyanis még nincs meg a helye a hagyományos vetésszerkezetben, a vetésterület megtartása és további növelése fokozottan függ a mindenkori döntési háttértől.

Az állattartó gazdaságok számára viszont a kukoricatúlsúlyos vetésforgóban és a gabonafélékben – részben
emiatt – megjelenő fuzáriumfertőzés okoz sok fejtörést.
A folyamatos takarmányszükséglet kielégítésének gondját csak tetézik az ingadozó, nehezen kalkulálható szójaárak. Az importszója magas beszerzési költsége miatt
egyre többen teszik fel a kérdést: hogyan lehet házon
belül előállítani a fehérjetakarmányt?
A SAATEN-UNION a közös megoldást a növénytermesztők és az állattenyésztők gondjaira a takarmányborsó
hasznos tulajdonságainak hangsúlyozásában látja. Sok
gyakorló gazda csalódottan visszavonulót fúj a száraz
borsó termelésétől, mivel az sok esetben a búzával
együtt érik be. A kenyérgabona jó minősége érdekében
ugyanis gyakran hagyják túl sokáig állni a földeken, így
még a kifejezetten jó állományok is összeesnek, emiatt
nagyok a betakarítási veszteségek. Pedig a hüvelyesek
termesztése számos előnnyel jár. Nagy kultúráinkhoz képest mérsékeltebb ráfordítást igényelnek, tápanyagot
hagynak vissza a talajban, és gyorsan bomló szalmájuk

BEVEZETő

beművelésével kiváló talajszerkezet alakítható ki. A kalászosokban és kukoricában domináns hazai vetésszerkezetben évről évre erőteljesen felszaporodnak az egyszikű
gyomok, amelyeket a kétszikű kultúrákban könnyebb és
olcsóbb féken tartani. A takarmányborsó nagy tömegű
szalmája az állattenyésztésben is hasznosítható. Kiváló
őszi kalászos-elővetemény, kedvező agronómiai hatásának köszönhetően az utónövényben – rendszerint őszi
kalászosban – mérhetően növeli a terméskilátásokat. A
takarmányborsó tehát kétszer termel jövedelmet: a saját
jövedelemtermelő képességén túl számolhatunk az utóveteményben a hozzáadott jövedelemnövelő hatással is.
Ökonómiai haszna messze meghaladja a termeléséhez
kapcsolódó támogatásokat. Az őszi és tavaszi takarmányborsó egymásnak kiváló alternatívái, és egyedülálló lehetőséget teremtenek az egészséges, integrált növényvédelmi szemléletű (IPM) vetésszerkezet kialakításához.
A SAATEN-UNION a nagy kultúrák mellett elkötelezett a
kisebb, speciális jelentőségű fajok fejlesztése mellett. Ezen
belül feladatának tekinti, hogy a takarmányborsó uniós
támogatással vagy akár anélkül is jövedelmező maradjon.
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Cégünk évről évre növekvő területen szerzett kedvező
tapasztalatokat a termesztéséről, ezért ajánljuk a hazai
vetőmag-előállításainkból származó, GMO-mentes, az
agroökológiai körülményeinkhez jól adaptálható, nagy
termőképességű fajtáinkat. Takarmányborsóinknál a produktivitás, a kiváló állóképesség és a könnyű betakaríthatóság együttesével biztosíthatóak az elvárt hozamok.
A hazai, GMO-mentes takarmányborsó tehát hasznot
hoz, ezért számos gazdaság tűzte ki célul termesztése fejlesztését.
Reméljük, kiadványunk, melyet egy szakkönyvsorozat
első részének szánunk, elnyeri olvasóink és a szakma egészének tetszését.

Blum Zoltán
ügyvezető
SAATEN-UNION Hungária Kft.
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SZÁRAZ HÜVELYES NÖVÉNYEK
TERMESZTÉSE MAGYARORSZÁGON
2016-ban volt a hüvelyesek nemzetközi éve
Méltatlanul kis arányt képviselnek világszerte a hüvelyes növények a vetésszerkezetben, holott jelentőségük és
szerepük vitathatatlan a fenntartható mezőgazdasági termelésben, a klímaváltozás elleni küzdelemben, az
egészséges táplálkozásban és nem utolsósorban a munkahelyteremtésben. Az Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) a növénycsoport fontosságára rávilágítva a hüvelyesek nemzetközi évének (International Year of Pulses)
nyilvánította a 2016. évet, és ennek kapcsán az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) számos
országban szervezett konferenciákat.
Az ICARDA (International Centre for Agricultural
Research in Dry Areas) nemzetközi mezőgazdasági kutatóközpont által 2016 áprilisában Marrakeshben megrendezett nemzetközi konferencia 41 előadása és 180
kiállított posztere méltó módon tükrözte a hüvelyes növények jelentőségét. A hüvelyesek rendjén belül a pillangósvirágúak családja globális szinten több mint 20 ezer
fajt foglal magában. Az ide tartozó növényeket három
kategóriába sorolta a FAO: 1. magas olajtartalmú hüvelyesek (pl. szójabab, földimogyoró); 2. frissen, zöld állapotban fogyasztott hüvelyesek (pl. zöldbab, zöldborsó);
3. száraz hüvelyesek, amelyek magját éretten, száraz
formában hasznosítják élelmezési vagy takarmányozási
célra.1 A hüvelyesek nemzetközi éve ez utóbbira fókuszált, tekintettel arra, hogy ezen növények kiváló minőségű fehérje- és tápanyagforrást biztosíthatnak a humán
táplálkozásban és az állati takarmányozásban egyaránt.
Jelentőségük kitüntetett figyelmet érdemel, mivel fontos
szerepet tölthetnek be a biodiverzitásban, nitrogénmegkötő képességük és alacsony vízigényük révén termelésükkel a környezetterhelés csökkenthető, így hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdaság megteremtéséhez,
nem mellesleg kiváló előveteményként szolgálnak a vetésforgóba illesztve. A hüvelyes növények termelésének
kiterjesztése világszinten hatékonyan hozzájárulhat az
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Felhasználásukat tekintve kimagasló szerepük lehet a fejlődő országokban,
ahol magas fehérjetartalmuk révén alkalmasak a hús helyettesítésére, illetve a munkahelyteremtésre.
A hüvelyesek nemzetközi éve alkalmából 2016 szeptemberében a Földművelésügyi Minisztérium is szervezett
konferenciát, amelyen a száraz hüvelyesek géntartalékai
fenntartásáról (Nödik), a talaj tápanyag-gazdálkodásában betöltött szerepéről (Nébih), a hüvelyesek és szár1

mazékaik globális és uniós piacáról (AKI) és nem utolsósorban a magyarországi termesztés színvonaláról (AKI)
hallhattunk előadásokat. A budapesti Francia Nagykövetség és Francia Intézet 2016 novemberében szervezett Hüvelyes termények egy fenntarthatóbb mezőgazdaságért és élelmezésért szakmai konferenciája keretében
a hüvelyes növények vetésváltásban, az ökológiai gazdálkodásban, illetve a funkcionális élelmiszerek fejlesztésében betöltött szerepéről kaphattunk tájékoztatást
(http://www.huvelyesekeve2016.hu/home/category/
kutatasok/).
A száraz hüvelyes növények termelési színvonalának ismeretében felmerülhet a kérdés, hogy vajon egy sokat
hangoztatott fehérjenövény-program keretében milyen
stratégiai eszközrendszert kell kidolgozni Magyarországon annak érdekében, hogy ezek a növények ténylegesen alternatívaként szolgáljanak a szójababbal szemben
és előnyös agronómiai tulajdonságaik révén beilleszthetők legyenek a klasszikus vetésforgóba, vagy kedvező
élettani hatásukra alapozva minél nagyobb mértékben
növelni lehessen a hazai termelésből származó száraz hüvelyesek fogyasztását.

Szerény termőterület
A száraz hüvelyes növények termesztésével 2040 gazdaság foglalkozott Magyarországon 2015-ben, a termőterület többnyire a keleti országrészben koncentrálódva
mindössze 12,5 ezer hektár volt (1. ábra). Bár bruttó termelési értékük csak 7 milliárd forintra rúgott és alig
0,3%-kal járultak hozzá a mezőgazdaság kibocsátásához,
ezzel az eredménnyel az EU28 0,5%-os átlagértékétől2
országunk alig maradt el. Magyarországon a száraz hü-

A száraz hüvelyeseket a FAO a termelésük globális jelentősége alapján két csoportba különítette el. A fontosabb száraz hüvelyes fajok közé

tartozik a bab, a borsó, a csicseriborsó, a lóbab és a lencse, míg kisebb jelentőségűek a homoki bab, a galambbab, a bambarabab, a bükköny,
a csillagfürt és az egyéb (marginális) hüvelyesek.
2

A száraz hüvelyesek részaránya a mezőgazdaság bruttó kibocsátásából az EU tagországai közül csupán Litvániában (3,2%), Észtországban

(1,7%), Lettországban (1,3%) és Lengyelországban (1,3%) haladta meg az 1%-ot.
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velyesek területének 90%-át a borsó (9,1 ezer hektár őszi
és tavaszi takarmányborsó, 2,3 ezer hektár száraz borsó)
foglalta el, amelyről összesen csaknem 30 ezer tonna termést takarítottak be a gazdaságok. A második legnagyobb
területen babféléket (döntően szárazbabot) termeltünk,
igaz, ez csupán 671,5 hektárt (a terület 5%-a) és kicsit
több mint 900 tonna termést jelentett 2015-ben. Marginális arányt képvisel a csicseriborsó a 157,5 hektár
területtel (1,3%) és a 175 tonna mennyiségével, a lóbab
a 39,5 hektárral és a 36 tonnával, illetve a lencse az alig
15 hektár területtel és évi 10 tonna mennyiséggel. Az
egyéb hüvelyesek közé sorolandó homoki bab, édes csil1. táblázat: A száraz hüvelyes növények termesztése Magyarországon, 2015

Takarmányborsó

Terület
(hektár)
9 087,0

Gazdaságszám
(db)
1 539

Termésa)
(tonna)
23 262,5

Száraz borsó

2 279,3

198

6 285,8

665,5

169

898,3

Megnevezés

Szárazbab

6,0

9

7,1

Csicseriborsó

157,5

24

174,9

Lóbab

39,5

13

36,0

Lencse

14,6

4

10,3

Homoki bab

48,3

19

6,1

Édes csillagfürt

160,8

53

120,6

Futóbab

Szegletes lednek
Száraz hüvelyesek
összesen

103,3

12

97,8

12 561,6

2 040

30 899,3

Forrás: MVH, illetve a)Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) adatai alapján az
AKI Agrárközgazdasági Kutatások Osztályán készült táblázat
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lagfürt (fehér, sárga és kék virágú) és szegletes lednek
együttes területe is csak 332 hektár volt 2015-ben, amely
225 tonna termést biztosított (1. táblázat). Mivel a bükkönyt Magyarországon nem a magjáért termesztik,
elemzésétől e helyütt eltekintünk. Bár e növények többsége3 részesedhet a Közös Agrárpolitika 2015–2020 időszakának termeléshez kötött támogatásából (2015: ~40
ezer forint/hektár), termesztésük nem lett vonzóbb
2015-ben, azaz együttes területük továbbra is 12%-kal,
a gazdaságszám 9%-kal elmaradt a 2005. évihez viszonyítva.

Gyenge termelési színvonal
A száraz hüvelyes növények termesztésének költség- és
jövedelemviszonya a termőhelyi adottságok mellett erőteljesen függ az adott üzemben tapasztalható agrotechnikai és termelési színvonaltól, ami legjobban a termésátlaggal jellemezhető. Magyarországon a csicseriborsón
és a lencsén kívül a száraz hüvelyes növények hozamátlaga egyenként 14–36%-kal elmaradt az EU első számú
termelő országainak eredményétől, noha az EU28 átlagánál csupán a borsó és a csillagfürt mutatkozott gyengébbnek a 2010–2014 közötti időszak átlagában.
Ráadásul az országos átlageredmények mögött meglehetősen gyenge termelési színvonal húzódik meg, különösen, ha egy kedvezőtlen időjárású évet – mint amilyen
a 2015-ös esztendő volt – nézünk. Például a csillagfürtöt
és a szárazbabot – amelyek magyarországi hozamátlaga
20%-kal is elmarad az EU első számú termelő országainak eredményétől – a gazdaságok 72–75%-a alacsony
termelési színvonal mellett termeszti és csupán a teljes
termés 12%-át képesek ezek a vállalkozások előállítani.

A lóbab, a csillagfürt, a csicseriborsó, a száraz borsó, valamint az őszi és a tavaszi takarmányborsó.

J ÖVED EL MEZ őS ÉG
1. ábra: A száraz hüvelyes növényeket termesztő gazdaságok földrajzi elhelyezkedése
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Forrás: MVH-adatok alapján az AKI Horizontális Elemzési Osztályán készült ábra

2005

2015

De a magyarországi szárazborsó-termés 60%-át is többnyire közepes hozamszínvonal mellett termesztik az üzemek (55%). Kivételt a csicseriborsó-termesztés jelent, a
magyarországi termelők 36%-a ugyanis ezt a növényt
magas színvonal mellett állítja elő, és a termés 65%-át
ezek a gazdaságok biztosítják.

Nem versenyképes jövedelmezőség
A jövedelmezőség vizsgálata során megállapítható, hogy
a termelési költséget – a lencse és a csicseriborsó kivételével – valamennyi száraz hüvelyes esetében támogatás
nélkül is fedezte a termelési érték a 2011–2014 közötti
időszak átlagában. Ez hektáronként 25–63 ezer forint jövedelmet (a lencsénél és a csicseriborsónál 35 ezer forint
és 100 ezer forint veszteséget!) jelentett, 27–71%-kal kevesebbet – illetve a takarmányborsó-búza viszonylatában
65%-kal többet –, mint a főbb szántóföldi kultúrák ter-

mesztéséből származó eredmény. A közvetlen támogatást is tartalmazó termelési érték rangsorában a repce és
a kukorica után a takarmányborsó, a szárazbab és a
lóbab még így is megelőzte a napraforgót. Támogatással
a jövedelem 30–152 ezer forint/hektár között mozgott,
míg a csicseriborsó termesztésével hektáronként 35 ezer
forint veszteséget könyvelhettek el négyéves átlagban. A
jövedelem rangsorát nézve tehát már csak a takarmányborsó vette fel a versenyt a legnagyobb benchmark növényekkel (2. ábra). Tartsuk szem előtt, hogy ezek az
értékek többnyire a gyenge színvonal melletti termesztés
eredményét tükrözik, a csicseriborsót kivéve!
A költségszerkezet alapján láthatóan a legalacsonyabb
változó költség (178 ezer forint/hektár) mellett a takarmányborsót termesztették Magyarországon, míg a legnagyobb közvetlen ráfordítási igénye (270 ezer forint/hektár) a lencsetermesztésnek volt a 2011–2014.
évek átlagában. A ráfordítások közül a legjelentősebb,
39–51%-os arányt (91–105 ezer forint/hektár) valameny-

2. ábra: A száraz hüvelyes növények és a legnagyobb szántóföldi kultúrák jövedelmezősége, 2011–2014 átlaga

Forrás: AKI FADN, DE ATK
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nyi vizsgált száraz hüvelyes növény esetében a gépi munkák költsége jelentette. A szaporítóanyag-költség aránya
a változó költségeken belül átlag alatti volt a takarmányborsó (16%) és a szárazbab (15%) esetében, míg a műtrágyaköltség aránya szintén a takarmányborsónál (13%)
és a csillagfürtnél (7%) múlta alul az átlagértéket. A fedezeti hozzájárulás a takarmányborsónál kedvezően,
hektáronként 103 ezer forint körül alakult a négyéves
időszakban, míg a lencse (–20 ezer forint/hektár) és a csicseriborsó (–85 ezer forint/hektár) termelési értéke még
a változó költségeket sem fedezte a vizsgált időszakban!
Azaz a takarmányborsó termesztése a 2,5 t/ha hozam
miatt alacsonyabb értékesítési ár mellett is jövedelmezőbb volt a 2011–2014 közötti időszakban, mint a gyenge hozamot elérő többi növényé (3. ábra).
Az európai piac változik, folyamatosan nő a kereslet a különleges élelmiszerek iránt, és a fenntarthatóság is egyre
inkább fontosabbá válik. A száraz hüvelyes növények jól
illeszkednek az újfajta fogyasztói elvárásokhoz, precíz
technológia mellett termesztésük akár a benchmark növények termelése során elérhető jövedelmet is biztosíthatná, nem mellesleg e növények termelői 2020-ig
számíthatnak hektáronként évi 40-50 ezer forint összegű
termeléshez kötött támogatásra is.
Dr. Tikász Ildikó Edit
Varga Edina
Agrárgazdasági Kutató Intézet

3. ábra: A száraz hüvelyes növények termesztésének változó költségei és fedezeti hozzájárulása Magyarországon (2010–2014)

Forrás: DE ATK, AKI FADN
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TAKARMÁNYBAB ÉS -BORSÓ
– Németországban termesztett értékes növényi fehérjeforrások,
amelyek hozzájárulnak az állatitermék-hozamok növeléséhez
A német piacon alacsony áron beszerezhető szójabab, illetve extrahált szójadara növekvő importja miatt a nagy
magvú hüvelyesek vetésterülete folyamatosan csökken. A magas szójaárak, a génmódosított növények körüli
ádáz harcok és a zöldekkel folytatott vita, úgy tűnik, a hazai fehérjenövényeket ismét az érdeklődés középpontjába helyezi.
Tápérték
Minden nagy magvú hüvelyesnél rendkívül nagyok a fajták közötti és a fajtákon belüli különbségek. A talaj és az
éghajlat mint környezeti hatások meghatározók. A saját
termesztésű nagy magvú hüvelyesek etetésénél ezért tanácsos takarmányelemzést elvégeztetni. Az itt tárgyalt
kultúrák – az 1. táblázatban feltüntetett értékek alapján
– energia- és fehérjeforrásnak is tekinthe1. táblázat: A sertéstakarmányozásra felhasznált nagy magvú hüvelyesek beltartalmi értékei,
tők. A borsó nyersfehérje-tartalma csak
összehasonlítva az extrahált szójadaráéval (g/kg 88%-os szárazanyag-tartalomnál)
fele a szójadaráénak, viszont magas keméParaméter
takarmánybab takarmányborsó szójadara
nyítőtartalma miatt nagyobb az energiaÁltalános paraméterek
tartalma. A takarmánybabban több a
nyersfehérje, de kevesebb a keményítő,
nyersprotein
g
262
221
449
ezáltal kisebb az energiatartalma, mint a
nyerszsír
g
14
13
12
borsónak.
nyersrost
g
79
57
70
A fehér és a tarka virágú takarmánybabok
nyershamu
g
35
31
59
energiatartalma jelentős mértékben különkeményítő
g
362
420
62
bözik. Sajnos a takarmányozással szemben
cukor
g
35
54
95
támasztott igények és a szántóföldi termesztésre alkalmasság egymással ellentéSpeciális paraméterek, sertéstakarmányozás
tes irányú. Amíg a fehér takarmánybab
metabolizálható energia
MJ/kg
12,7
13,8
13
beltartalmi értékei sokkal kedvezőbbek és
lizin
g
16,5
15,5
27,8
kevesebb antinutritív anyagot tartalmaz,
pcv (precekálisan emészthető) lizin
g
13,5
13
24,2
addig a tarka takarmánybab termesztése
metionin/cisztin
g
5,3
5,3
13
egyszerűbb. Ezért az utóbbit a jövőben
várhatóan nagyobb területen fogják terpcv metionin/cisztin
g
3,3
3,7
11,2
meszteni. Az alábbi megállapítások így
treonin
g
9,4
8,2
17,5
erre a változatra vonatkoznak.
pcv treonin
g
7
6,2
14

A nagy magvú hüvelyesek sokáig sertés- és marhatakarmányozásra szolgáltak, ugyanis kiváló fehérje- és energiaforrásnak számítanak. Az utóbbi húsz év növénynemesítési munkájának eredményeként antinutritív anyagokban
szegény fajták jelentek meg, amelyek még több célra
használhatók fel. Az alábbiakban a felhasználhatóság különböző szempontjait tárgyaljuk.

triptofán

g

2,4

2

5,8

pcv triptofán

g

1,7

1,4

5

Speciális paraméterek, szarvasmarha-takarmányozás
metabolizálható energia

MJ/kg

11,9

11,8

12

tejtermelési nettó energia

MJ/kg

7,6

7,5

7,6

hasznosított nyersfehérje (nXP)

q

170

161

255

UDP lebontatlan nyersfehérje

%

15

15

30

RNB bendő-N-mérleg

g

14

7

30

Speciális paraméterek, baromfi-takarmányozás
metabolizálható energia

MJ/kg

11,06

11,69

9,34

kalcium

g

1,2

0,8

2,7

foszfor

g

4,8

4,2

5,7

Forrás: UFOP 2004, LfL Bayern 2012, DLG 2014

Az energia- és fehérjetartalmat a takarmányelemzés során minden esetben meg kell vizsgálni.
Másodlagos összetevők
Sajnos a nagy magvú hüvelyesek olyan
anyagokat is tartalmaznak, amelyek a tápanyagfelvételt, illetve a takarmány minőségét rontják. A takarmánybab esetében
ezek az anyagok elsősorban kondenzált
tanninok (csökkent fehérjeemészthetőség
és ízproblémák), pirimidin-glikozidok
(vicinek és konvicinek = hemolízis, termékenységi problémák) és alfa-galaktozidok (gyomor- és bélproblémák, fel -
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A sertéshizlalásban a tannint tartalmazó takarmánybab felhasználható
fúvódás). A borsóban többnyire alfa-galaktozidokról
van szó.
Bár folyamatosan csak a mindkét fajban előforduló tripszininhibitorok (a tripszin a fehérjeemésztés enzimje) negatív hatását említik, a legújabb eredmények mégis azt
mutatják, hogy az adott alkalmazási javaslatok betartásával ezek hatása elhanyagolható.
A fehérje minősége a sertéstakarmányban
Tekintettel a sertés fehérjeszükségletére nem a tényleges
nyersfehérje-tartalom, hanem az esszenciális aminosav1. ábra: Aminosavak precekális emészthetősége sertéseknél
100

takarmánybab

borsó

szójadara

90
80
70

in %

60

tartalom a meghatározó. Sertések esetében különösen a
lizint, a metionint/cisztint, a treonint és a triptofánt kell
figyelembe venni. Ezeknek az aminosavaknak az összmennyisége alapján egyértelműen megkülönböztethetők a nagy magvú hüvelyesek a szójadarától, mert a
szójadara aminosav-tartalmának csak közel felét tartalmazzák. Ha ezt a tényleges nyersfehérje-tartalomra vonatkoztatjuk, akkor az arányok szinte azonosak, így a
fehérjetartalom a szójadarához viszonyítva nem roszszabb. Kivételt képeznek a kéntartalmú aminosavak (metionin és cisztin). A nagy magvú hüvelyesekkel történő
takarmányozás során különösen figyelni kell a
takarmányadagok kiszámításánál a megfelelő kiegészítésre. Erre alkalmasak lehetnek például a
repcéből előállított melléktermékek. A precekális
emészthetőség tekintetében – amely a Táplálkozás-élettani Társaság legújabb takarmányozási ajánlásainak alapját képezi – hasonló a
helyzet. A társaság adatai alapján a lizin emészthetősége a szójadarához viszonyítva csak csekély mértékben rosszabb (szója: 87%, borsó:
84%, takarmánybab: 82%, lásd 1. ábra).

50

Összefoglalva kijelenthető, hogy a sertések takarmányadagjában a szójadarának körülbelül a
fele dupla mennyiségű nagy magvú hüvelyessel
helyettesíthető.

40
30

Forrás: GfE, 2006

20
10
0

lizin

metionin

cisztin

treonin

triptofán

A fehérje minősége a kérődzők takarmányában
A tejelő tehenek takarmányozásakor a fehérjeszükségletet a hasznosított nyersfehérje (nXP)
és a bendő-N-mérleg (RNB) alapján határozzuk
meg (lásd 1. táblázat).
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Tejelő tehenek: a nagy magvú hüvelyesek a fehérjetakarmány mennyiségének 50 százalékát is kitehetik
Egy takarmány hasznosított nyersfehérje-tartalmát elsősorban a bendőben lévő mikrobiális proteinszintézishez
szükséges energia előállítása, valamint a bendőben lévő
lebonthatatlan nyersfehérje (UDP) tartalom határozza
meg. A bendő-N-mérleg a mikrobiális fehérjeképződéshez szükséges, rendelkezésre álló nitrogénmennyiséget
tükrözi. A takarmánybab és -borsó RNB-mérlege pozitív.
A nagy magvú hüvelyesek lebonthatatlan nyersfehérje-,
valamint hasznosított nyersfehérje-tartalma, illetve
aránya az extrahált darákéhoz képest alacsonyabb, azonban speciális kezelési eljárásokkal növelhető.

Felhasznált mennyiség
Sertéstakarmányozás
A már említett tápértékek és az antinutritív anyagok hatása miatt a sertéstakarmányozásban – alkalmazási céltól
függően – a nagy magvú hüvelyesek etetése korlátozott.
A 3. számú táblázatban szereplő értékek olyan maximális
mennyiségeket jelentenek a takarmányozásban, amelyek
esetében a sertések biológiai teljesítményére gyakorolt

negatív hatásoktól még nem kell tartani. A takarmányadagokban ezek a mennyiségek bőven a küszöbérték
alatt vannak, amiben további szempontok is – a biztonság, a tárolás és a gazdaságosság – szerepet játszanak.
Ezért a zárójelben lévő ajánlott mennyiségeknél sokszor
lényegesen kevesebbet használnak a gyakorlatban.
Különös figyelmet kell fordítani a nagy magvú hüvelyesek tárolására. 12 százalék fölötti nedvességtartalom esetében előfordulhat penészképződés a takarmánysilóban,
ami a képződő mikotoxinok miatt elsősorban a kocák, de
a hízósertések fejlődését is negatívan befolyásolhatja.
Szarvasmarha-takarmányozás
A szarvasmarha-takarmányozásban elsősorban a hüvelyesek magas keményítőtartalma korlátozza a felhasználást. Azonban a másodlagos összetevők is korlátozóan
hathatnak, ugyanis a tarka virágú takarmánybab magasabb tannintartalma enyhén javítja a fehérje emészthetőségét, ám az ízletességet csökkenti.
A 2. táblázatban felsorolt ajánlások a szakirodalmi adatokon, valamint a gyakorlati tapasztalatokon alapulnak
és különféle szempontokat vesznek figyelembe.

2. táblázat: Takarmánybab és -borsó maximális mennyisége a szarvasmarhatakarmányozásban
takarmánybab

takarmányborsó

Tejelő tehenek

2–4 kg/állat/nap
(a fehérjehordozó
50%-a)

max. 4 kg/állat/nap
(a fehérjehordozó
50%-a)

Húsmarhák

1–2 kg/állat/nap
(a fehérjehordozó
50%-a)

max. 2,5 kg/állat/nap
(a fehérjehordozó
50%-a)

Forrás: UFOP, 2004; LFL, 2012

Csak takarmánybabból készült teljesnövény-szilázs vagy akár gabonakeverék-szilázs is készíthető és felhasználható a szarvasmarha takarmányozásában és biogáz előállításánál
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A szükséges aminosav-kiegészítéssel a borsó és a takarmánybab
a baromfi-takarmányozásban is alkalmazható

A nagy magvú hüvelyesek sertéstakarmányban történő alkalmazásánál
figyelni kell az adagban lévő metionintartalomra

Baromfi-takarmányozás
A nagy magvú hüvelyesek alapvetően alkalmasak baromfi-takarmányozásra. A 4. számú táblázatban a különböző haszonszárnyasok esetében alkalmazható keverési
arányokat mutatunk be, amelyek takarmányozási kísérletek eredményein alapulnak. Ha az adagokat a szükséges tápanyag- és energiatartalom alapján állítjuk be,
akkor nem okoznak teljesítménycsökkenést.
Rendszeres minőségi vizsgálatok azonban a saját előállítású takarmány-összetevők esetében is szükségesek.
3. táblázat: Nagy magvú hüvelyesek maximális adagjai malacoknál,
kocáknál és hízósertéseknél (alkalmazási javaslatok)

Összegzés
A nagy magvú hüvelyesek takarmányozásával a szójadara
egy része megtakarítható, és közben a takarmány minősége sem romlik. A takarmányozás szempontjából mindenképpen ajánlott a takarmányborsó és a takarmánybab termesztése és felhasználása.
A takarmányok felhasználása a takarmányadagokban,
illetve a felhasznált mennyiség mindig az adott termék
(termelési ár, beszerzési ár), valamint a konkurens termékek árától függ. Csak abban az esetben lesz hosszú távon
is jelentősége a takarmánybabnak, illetve -borsónak, ha
a szójadaránál olcsóbbá válik, kivéve ha a jogalkotási
rendszerek vagy az élelmiszer-kiskereskedelem új piaci
szabályozásokat léptet életbe.

takarmánybab takarmányborsó
malac
15 kg-tól

5%-ig (5%)

30%-ig (5–10%)

Dr. Manfred Weber, Landesanstalt für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau, Iden

kocák
vemhes
szoptató

15%-ig (10–15%) 25%-ig (10–15%)
15%-ig (10–15%) 25%-ig (10–15%)
hízósertés

hizlalás kezdeti szakasz

15%-ig (15%)

40%-ig (15–20%)

hizlalás középső-záró szakasz 25%-ig (15–20%) 40%-ig (20–25%)
folyékony takarmány

–

Forrás: Maximális mennyiségek: UFOP, 2004;
Javasolt mennyiségek: saját tapasztalatok, beszállítói adatok

4. táblázat: Takarmánybab és -borsó maximális adagjai
a baromfi-takarmányozásban

25%

tojótyúkok

takarmánybab
5–10%

takarmányborsó
20–40%

hízópulykák

10–30%

10–30%

Forrás: Bellof, 2014

NEMES Í T ÉS

13

GÉPI BETAKARÍTÁSRA ALKALMAS
TAKARMÁNYBORSÓ
A borsó az egyik legrégebbi kultúrnövény, amely már nagyon hosszú
ideje szolgál az ember táplálékául. Az utóbbi évtizedekben pedig már
géppel is betakaríthatóvá vált.

A lágy szárú növénytől a jó állóképességű,
géppel betakarítható növényig
A fehérje-takarmánynövénynek termesztett, géppel betakarítható takarmányborsó nemesítése körülbelül 30
évvel ezelőtt kezdődött, így viszonylag rövid múltra
tekint vissza. Kedvezően hatottak a termesztésére az
1970-es és 1980-as években alkalmazott, az őshonos fehérjenövények termesztését ösztöntő EK-agrártámogatási rendszerek, ebben az időben többek között étkezési
szárazborsót is használtak fehérje-takarmánynövényként
a takarmánykeverékekben.
A nagy területeken folytatott termeléshez szükség volt a
termőhelyi adottságokhoz jól alkalmazkodó, nagy maghozamú, jó állóképességű fajták nemesítésére, hogy a
mezőgazdasági üzemekben a gépi betakarítás elvégezhető legyen.

Forrás: ARVALIS, 2013

Növény hossza (cm)

Virágzás kezdete

Virágzás vége

Ezermagtömeg (g)

Kayanne
2008
Baccara
1992
Solara
1987
Termőhelyek száma

Állomány magassága
betakarításkor (cm)

Fajta

Fajtaengedély

1. táblázat: Takarmányborsó-fajták teljesítmény-összehasonlító kísérlete
Franciaországban az agronómiai és minőségi tulajdonságok alapján

54
22
26
10

100
75
66
10

Jún. 8.
–1
–3
11

Jún. 23.
–1
–4
5

255
285
305
6

A takarmányborsó nemesítésében az utóbbi évtizedekben jelentős előrelépés történt. A kúszó, lágy szárú növény nagy termőképességű, géppel betakarítható
takarmánynövénnyé vált. Az állóképesség javítása érdekében olyan fajtákat kereszteztek, amelyek az oldalhajtások pálhalevelein levélkacsokat képeznek (ún. féllevélkés
típusú). Ezekkel a kacsokkal rögzíti magát a növény. Ezáltal javult az állóképessége is, így ma már minden takarmányborsó-fajta féllevélkés. Ez a trend mutatkozik meg
a fajtaengedélyezésért felelős német szövetségi hivatal
(Bundessortenamt) fajtajegyzékében is, amelynél vetőmagnak kizárólag a féllevélkés fajtákat jegyzik be.
A termesztett takarmányborsó általában féllevélkés típusú, fehér virágú, magja sárga és kerek. Az elmúlt években engedélyezett növényfajták azt igazolják, hogy a
nemesítés főleg a takarmányborsóra irányul, és a tömegtakarmány-borsó nemesítésére nem helyeznek akkora
hangsúlyt.
Az étkezési borsó nemesítésében más szempontok kerülnek előtérbe, például íz, egyidejű virágzás, cukortartalom
stb. Az étkezésiborsó-fajták ezért nem alkalmasak takarmányborsónak.
A nemesítés eredménye
Nyugat-Európában továbbra is Franciaország áll az élen
a takarmányborsó termesztésében, az 1990-es években
mintegy 800 ezer hektáron állították elő.
Azóta ott is, mint mindenütt Európában, folyamatosan
csökkent a termőterület. Ennek egyik fő oka –
főleg Franciaországban – a talajon át fertőző
Aphanomyces eutiches gomba elterjedése a vetésforgókban.
A borsótermesztés vetésforgókba beillesztéséhez
hosszabb idejű vetésváltásokra van szükség. Ezért
a borsónemesítők intenzíven dolgoznak a megfelelő rezisztencianemesítésen. A termőterület
csökkenése azt is eredményezte, hogy a takarmányborsó-nemesítési programok száma Euró23,4
pában folyamatosan csökkent.
24,0
A takarmányborsó utóbbi évtizedekben elért ne24,6
mesítési eredményeinek bemutatására 2013-ban
7
13 franciaországi termőhelyen végeztek fajtaösszehasonlító kísérleteteket (lásd 1. és 2. táblázat). Ebben a kísérletben a francia piacon mind

Fehérjetartalom
(sza. %)

A borsó fajtája, a virág színe, a szem színe és formája is
nagyon sokféle lehet. Lényegében négy hasznosítási
módot különböztetünk meg:
• érett, száraz szemek betakarítása (étkezési vagy takarmány-szárazborsó, illetve kifejtőborsó)
• még éretlen, zöld szemek betakarítása (főzelékborsó)
• a teljes növény betakarítása a hüvelyekben lévő szemek kifejlődésekor (teljes érés kezdetén) (tömegtakarmány-borsó)
• zöldtrágyanövényként és másodvetésben (zöldtrágya,
tömegtakarmány-borsó)

14

N E ME S Í T É S

A takarmányborsó-nemesítésben elért eredmények különösen a terméshozamban és az állóképességben mutatkoznak meg
a mai napig meghatározó Kayanne fajtát hasonlították
össze két másik, szintén jelentős, klasszikus fajtával, a Solarával és a Baccarával (mindkettő féllevélkés). A fajtajegyzékbe történő felvétel után mindkét fajtát nagy
területen termesztették.
A nemesítésben elért eredmények jól láthatók (lásd 1.
táblázat): lényeges változás következett be a növény
megjelenésében. Ezek a fajták hosszabb szárúak és jelentősen javult az állóképességük. Az utóbbi a betakarításkori állománymagasságból állapítható meg. A magméretben, a fehérjetartalomban és a virágzatban alig állapítható meg változás.
Figyelemre méltó azonban az előrelépés a termés menynyiségében (lásd 2. táblázat). Ugyanabban a kísérletsorozatban a Kayanne jelentősen több termést hozott,
mint a régebbi Solara és Baccara fajták. Ha a termésátlagokban tapasztalt különbségeket elosztjuk a fajtaengedélyezés óta eltelt évek számával, akkor elméletileg a
nemesítés hatására körülbelül 0,6 mázsa/ha/év termésátlag-növekedés tapasztalható.
A jó állóképességre nemesítés fontos szempont, és ezt a
tulajdonságot folyamatosan javítani kell. A Kayanne fajta
a nemesítők jelenlegi megítélése szerint csak közepes
állóképességű. A saját tenyészkertes kísérletek mellett
2. táblázat: Takarmányborsó-fajták terméshozam-összehasonlító kísérlete
Franciaországban a terméshozam-növekedés és megjelenés tekintetében
Fajta

Fajtaengedélyezés éve

Kayanne
2008
Baccara
1992
Solara
1987
Termőhelyek száma
Forrás: ARVALIS, 2013

Terméshozam
(q/ha)
67,1
57,5
56,0

Terméshozam
(relatív)
100
86
83
13

Éves terméshozamnövekedés
0,6 q/ha/év
0,58 q/ha/év

francia fajtakísérletek is azt igazolják, hogy az újabb fajták, valamint az új nemesítési alapanyag e tekintetben
folyamatosan javul. A német fajtajegyzék táblázata igazolja, hogy javult az állóképesség (lásd 3. táblázat).
A nemesítés bőtermő, hosszabb szárú és jobb állóképességű fajtákat eredményez.

Kilátások
A takarmányborsó esetében igazolható, hogy a nemesítés során az utóbbi évtizedekben a legfontosabb agronómiai tulajdonságok tekintetében, mint a termésátlag
és az állóképesség, egyértelmű előrelépés történt. Ennek
ellenére azonban folyamatosan csökkent a termőterület.
Az aktuális politikai keretfeltételek változása a takarmányborsó-termesztést vonzóbbá tehetné; ehhez elengedhetetlen a nemesítési tevékenység fokozása és eredményességének növelése.
Dr. Olaf Sass, Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG
3. táblázat: Besorolás a tárolhatóság alapján a kiválasztott takarmányborsófajták esetében
Fajta
Santana
Rocket
Respect
Salamanca
Navarro
Alvesta
Asronaute
Volt

Fajtaengedélyezés
éve
2000
2004
2007
2009
2010
2011
2013
2013

Forrás: Fajtaengedélyezésért felelős német szövetségi hivatal
(Bundessortenamt), 2014. évi állapot

Tárolhatóság
4
3
1
2
3
3
2
3
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A TAKARMÁNYBORSÓ MAGAS
TERMÉSHOZAMÁNAK ALAPFELTÉTELE
Az eredményes borsótermesztéshez nagyon jó talajgazdálkodás
szükséges, és a takarmányborsó termesztése sem egyszerű. Többek
között ez az oka annak, hogy ennek a kultúrának a termőterülete
nincs arányban a mezőgazdasági értékével.
Az ökológiai gazdálkodásban – amikor nem használható
iparilag, ammóniaszintézis útján előállított műtrágya – a
légköri nitrogén (N2) megkötésére képes pillangós
növények nyújtják az egyetlen lehetőséget a kultúrnövények N-ellátásához. Annak, hogy a szántóföldi borsótermesztés területe évek óta stagnál, illetve csökkent,
növénytermesztési okai vannak, ezt pedig a takarmányborsó bizonytalan terméshozama (termésbiztonsága)
okozza. A takarmányborsó nagyon igényes a talajra és a
talajművelésre. Mivel a borsót önmaga után nem ajánlott
ugyanazon a területen termeszteni, legalább öt-hat éves
szünetet célszerű tartani.
A gümőbaktériumoknak zavartalan gyökérnövekedésre van szükségük.

Fent: Takarmányborsó gyökérzete glejes, illetve humuszos pszeudoglejes talajon
Lent: Zab-borsó keverék löszös feketeföldön

Fő célkitűzés: gyökerekkel megfelelően átszőtt
talaj
Az akadálytalan gyökérnövekedés biztosítása érdekében
a talajtömörödést csökkenteni kell és a (szükségtelen)
szármaradványokat el kell távolítani. Minél intenzívebben
szövi át a borsó gyökérzete a talajt, annál jobb a talajlakó
organizmusok tápanyagellátása, a talajlégzés, a gümőbaktériumok N2-megkötése, a humuszképződés, valamint a talajaggregátumok keletkezése.
Az intakt talajrétegek mellett a megfelelő kalcium- és
foszforellátottság (C-talajszint) is fokozza a gümőbaktériumok elterjedését, valamint a N2 megkötését.
A megfelelő foszfátellátottsághoz fontos a gyökérrel átszőtt termőtalaj, mert a foszfátműtrágyák jelentős része
itt található. Az intenzív gyökérnövekedés lerövidíti a tápanyagszállítás útját és fokozza a kevésbé mobil tápanyagok, mint például a foszfát felvételét.
Amennyiben a talaj vízháztartása a tömörödöttsége, illetve a nem megfelelő talajszellőzés miatt megváltozik,
tehát vízhiány lép fel, a foszfátok mobilizálhatósága, valamint a gyökérnövekedés sem lesz megfelelő, aminek
foszforhiány a következménye. A nedves talajállapot
ugyan javítja a tápanyag felvehetőségét, de a gyökérnövekedés és a foszfát felvétele az oxigénhiány miatt még-
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Takarmányborsó szemenkénti vetése 6–8 cm mélységű talajművelés után
sem lehetséges. A túl nedves talaj, az alacsony hőmérséklet és a levegőhiány együtt kedvezőtlenül hat a takarmányborsó kelésére, a gümőbaktériumok elhalását,
gombabetegségeket, valamint nyáron korai lombsárgulást okoz.
Túlságosan tömörödött talajban az aktív gyökérzóna a
rögös, tömörödött talajréteg fölé korlátozódik. A takarmányborsó a megmunkált, alatta pedig tömörödött talajrétegeken, illetve az eke- vagy tárcsatalpakon nem tud
áthatolni – ellentétben a csillagfürttel vagy a lucernával.
Talaj és magágy: a nagy és biztonságos terméshozam alapja
Az eredményes borsótermesztésre a következő érvényes:
minél gondosabb a talaj megmunkálása és a vetés, annál
biztonságosabb és nagyobb a kelési arány és a terméshozam.
Talajművelés
A tarlóművelés a gabona-elővetemények után különös
figyelmet igényel. A növényi szármaradványok lehető
legegyenletesebb vízszintes és függőleges irányú szétterítése, valamint az ezt követő 8–10 cm mélyre történő
bedolgozása a talajba és a tarló lezárása megfelelő vontatott gépekkel meggyorsítja a szármaradványok mikrobiális lebomlását. A tarlóművelés után, legkésőbb
október végéig el kell kezdeni az alapművelést. A hagyományos, 25 cm-es mélyszántást helyettesítheti a forgatás
nélküli talajművelési rendszerekben a 10–15 cm-es mélylazítás. A termőréteg teljes mélységében történő talajlazítás csak abban az esetben szükséges, ha túlzott
mértékű a talajtömörödés, ami ásópróbával viszonylag
egyszerűen és könnyen megállapítható.

Korai vetés – soha ne „kenje” a magot a talajba!

Vetés
A takarmányborsót lehetőleg korán, már március elején,
esetleg közepén el kell vetni, mivel – mint minden nagy
magvú hüvelyes – rendkívül sok nedvességet igényel a
csírázáshoz. Ezt az igényt kora tavasszal lehet a legbiztonságosabban kielégíteni. További előnyöket jelent a
korai virág- és hüvelyfejlődés, így kisebb a szárazságstressz és a rovarkárosítások esélye, javul a vegetációs idő
és a genetikai potenciál kihasználtsága.
A tavasszal még esetleg előforduló –4 és –7 °C közötti fagyokat a borsó jól elviseli. A vetésideje függ a talajok művelhetőségétől: a borsót soha ne „kenje” a talajba. Az
április közepe utáni vetés esetén alacsonyabb terméshozamra kell számítani.
A borsó vetésmélysége középkötött talajokon 4–6 cm,
laza talajokon 6–8 cm. Az egyenletes vetésmélység érdekében a vetőgépen megfelelő csoroszlyanyomást kell beállítani. A szántóföld a vetés előtt legyen megfelelően
száraz. Fontos a túl nagy talajnyomás és a talajtömörítés
elkerülése. A talajművelés intenzitásától függetlenül törekedni kell a lehető legegyenletesebb magágy készítésére. Ez megkönnyíti a gépi betakarítást és csökkenti a
termésveszteséget.
Sorba vetés
A sorba vetés általában gabonasortávra történik; de akár
25 cm-es sortávolságra is lehetséges. A vetés hengerezése általában ajánlott, főleg a kavicsos talajokon a betakarítás megkönnyítése érdekében, valamint lazább talajokon a talaj lezárásához. A hengert azonban „érzéssel”
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• 70–80 mag/m2 középkötött talajokon és
• 80–90 mag/m2 laza talajokon.
A vetéssűrűség 60 csíraképes mag/m2-re csökkentése
csak rendkívül jó termőhelyi adottságok és fémzárolt vetőmag, valamint garantált minimális csírázóképesség
esetén lehetséges.
A borsófajták eltérő ezermagtömege miatt a vetőmagmennyiségek nagyon különbözőek lehetnek (190 és 320
kg/ha). Egy átlagos, 260 gramm ezermagtömegű, 90%os csírázási erélyű és 80 szem/m2 vetéssűrűségű vetőmag
esetén a vetőmagmennyiség körülbelül 230 kg/ha (vö.
a német Sachsen-Anhalt tartomány takarmányborsó-termesztési javaslataival).
Csak fémzárolt vetőmag esetén lehet a tényleges
vetőmagszükségletet kiszámolni.

Őszi és tavaszi takarmányborsó összehasonlító vetése

kell használni: ha a talajfelszínt nem zárjuk le, akkor az
párolgáshoz, nagyobb esőzések esetén pedig iszaposodáshoz és rögösödéséhez vezethet. Kőmentes talajokon
ezért a hengert feltétlenül vontatott simítóval kell alkalmazni.
A vetéssűrűséggel kapcsolatban nehéz általános érvényű
ajánlásokat tenni, mivel a borsó elágazódóképessége fajtaspecifikus. A gyakorlati tapasztalatok a következő vetéssűrűséget igazolják:
1. ábra: Őszi és tavaszi vetésű nagy magvú hüvelyesek termesztési kísérleteinek összehasonlítása
22,5 cm sortávolság

45 cm sortávolság

50

Szemenkénti vetés
Szemenkénti vetés esetén a kivetendő mennyiség körülbelül 15 százalékkal csökkenthető, mivel garantált az
egyenletes vetésmélység és a (soron belüli) egyenletes
tőtávolság. A növények egyenletes tőtávolsága és 25 cmes sortávolság esetén a növények több fényt és levegőt
kapnak, mint 5 cm-es tőtávolság esetén. Ezáltal jobban
fejlődnek, kevésbé tud elfeküdni az állomány, és a jobb
szellőzésnek köszönhetően gyorsabban száradnak.
Őszi borsó termesztése
Az őszi vetésű nagy magvú hüvelyesek termesztésének
célja a hosszabb vegetációs idő kihasználása a magasabb
termésátlagok érdekében. Egy termesztési kísérlet bizonyította, hogy az őszi vetésű fajták alapvetően nem jobbak a tavaszi vetésű fajtáknál (1. ábra). A
fagykárok megelőzése érdekében az őszi borsót
nem szabad túl korán vetni, tapasztalatok szerint elegendő október elején/közepén. A ≥7 cmes vetésmélység javítja a télállóságot. Az őszi
borsó gyengébb állóképessége miatt a sortávolság nem haladhatja meg a 25 cm-t.

Terméshozam q/ha (86% sza.)

40

Összegzés
A borsótermesztés „haladóknak” ajánlott, és
nem ajánlott minden termőhelyen, ugyanis a
borsó nagyon igényes kultúra. A gyengébb talajviszonyokra terméskieséssel reagál. A jó talajszerkezet és a megfelelő vízellátás azonban
biztosítja a hüvelyesek nemcsak biztonságos,
hanem magas terméshozamát. Előveteményként a következő kultúrák terméshozamát is jelentősen megnöveli.

30

20
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0

Őszi
takarmánybab

Tavaszi
takarmánybab

Őszi
Tavaszi
takartakarmányborsó mányborsó

takarmánybab szemenkénti vetéséhez 40 mag/m2, takarmányborsó és szója 60 mag/m2,
2011–2013. Forrás: LLFG Sachsen-Anhalt

Szója

Dr. Joachim Bischoff, Landesanstalt für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
Sachsen-Anhalt, Bernburg
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HOGY A BORSÓ EGÉSZSÉGES
MARADJON…
…és még a gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartsuk,
a meghatározó betegségek és kártevők biológiáját, valamint az
engedélyezett növényvédő szereket is jól kell ismerni. Nem kevésbé
fontos a herbicidek szakszerű használata, hogy a növényállomány
a lehető legnagyobb mértékben gyommentes maradjon.
Állati kártevők
Levéltetvek
A zöldborsó-levéltetű (Acyrthosiphon pisum) a borsó
gazdasági szempontból legnagyobb veszélyt jelentő kártevője. A virágok szívogatása később a hüvelyek lehullásához vezethet, és ezzel jelentősen csökken a hüvelyszám. Károsítása az ezermagtömegre is negatívan hat.
Annál nagyobb a kár, minél szárazabb és melegebb az
idő. Ezenfelül könnyebben terjed a borsó közönséges
mozaikvírus és a borsó enációs mozaikvírus is. A zöldborsó-levéltetű az áttelelő vírushordozó lóhere- és lucernanövényeken keresztül fertőz. Enyhe, talaj menti
fagyoktól mentes tél után a levéltetvek már nagyon
korán aktívvá válnak, általában már a zöldbimbós állapotban (BBCH 51) károsítanak.
Védekezés: Egy hajtásra jutó 10–15 levéltetű már az a
kémiai védekezési határérték, amikor a levéltetvek szívogatása eléri a gazdasági kár küszöbértékét. A vírusok által
okozott termésveszteség nehezen határozható meg a
kárküszöbérték alapján. A levéltetvek ellen engedélyezett
szerek közül jó hatékonysággal alkalmazható a piretroid
hatóanyagot tartalmazó Kaiso EG (50 g/kg lambda-cihalotrin) és Sumi Alfa 5 EC (50 g/l eszfenvalerát) is. A ké-

Zöldborsó-levéltetű: kevesebb hüvely, kisebb ezermagtömeg, vírusfertőzés

szítmények virágzó kultúrában vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag
méhkímélő technológiával juttathatók ki! A kezeléseket
az előrejelzésre alapozva, a kártevők betelepedésekor, illetve azok legérzékenyebb fenológiai stádiumában kell
elvégezni. Az egyedek betelepedése és felszaporodása
sárga tálas megfigyeléssel és növényvizsgálattal követhető nyomon. A megfelelő tapadás érdekében a kijuttatás során nedvesítőszer (például Spraygard) használata
szükséges. A permetlé mennyiségét a kezelendő lombfelülettől és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától
függően kell megválasztani.
Sávos csipkézőbarkó (Sitona lineatus)
A sávos csipkézőbarkó jellegzetes íves (csipkés) rágási
kára a leveleken hideg, száraz időjárás esetén jelentős
lehet, amikor a borsó lassan kel. Kevésbé könnyen felismerhető és kevesebb figyelmet kapott a gyakorlatban az
a kártétel, amelyet a sávos csipkézőbarkó 6 mm hosszú
fehér, lábatlan lárvái okoznak a gyökérgümőkben. Ez
akkor következik be, amikor a borsó a kedvező időjárásnak köszönhetően gyorsan nő, és a lárvák kelése is felgyorsul. A lárvák a gümőket rágcsálják, ezért a borsónövény nitrogénellátása csökken.

A sávos csipkézőbarkó lárvái is nagy kárt képesek okozni

NÖVÉNY VÉD EL EM

19

Csak az egészséges borsó hoz nagy termést
Védekezés: A kémiai védekezés a bogár ellen ajánlott,
mivel a talajban lévő lárvák már nem érhetők el növényvédő szerrel.
Borsózsizsik (Bruchus pisorum)
A borsózsizsik elszaporodásának a száraz és meleg időjárás kedvez, ilyenkor különösen nagy károkat okozhat.
Kártétele a magokra korlátozódik, amelyen hengeres lyuk
jelenik meg. Ezt a zsizsik gyakran egy kerek fedéllel lezárja, amely csak a raktározás során szakad fel.
A rovar maga nem raktári kártevő. A virágzást követően
jelenik meg a földeken, és az éppen fejlődésben lévő hüvelyekre rakja a tojásait. A kikelő lárvák átfúrják magukat
a hüvelyfalon a még éretlen magvakba. Ennek a kártevőnek főleg a vetőmagtermesztésben és a nagy állománysűrűséggel rendelkező területeken jelentős a kártétele. Különösen azokat a földeket javasolt ellenőrizni, amelyek az előző évi borsótáblák közvetlen közelében voltak.
Védekezés: Tömeges megjelenése esetén az állomány
egyszeri kezelése gyakran nem elegendő a rágó kártevők
ellen engedélyezett rovarölő szerekkel. Feltétlenül célszerű az előző évi borsótábláktól a megfelelő távolság betartása, illetve ajánlott a vetésváltás. A rovar tömeges
megjelenése után javasolt a talaj mélyszántása.

Helyes gazdálkodással és mésznitrogénnel lehet védekezni a borsógubacsszúnyog ellen

Borsógubacsszúnyog (Contarinia pisi)
Nagy állománysűrűség, májusban a talaj jó átnedvesedése és egy azt követő nyár eleji szárazság kedvez a borsógubacsszúnyog tömeges megjelenésének.
A fertőzés növekedési depressziót idéz elő a növényben.
A hajtások törpülnek, a virágszirmok satnyulnak, és a virágkehely megduzzad. Ennek következtében alig képződnek hüvelyek. Később az állományban megjelennek
a hólyagszerűen duzzadt hüvelyek, amelyek belsejében
nagyszámú lábatlan és fejetlen, fehéres-sárgás lárva található. Ellentétben a borsómollyal ez a kártevő nem rágcsál, hanem a hüvelyek falát szívogatja. A megtámadott
borsóhüvelyek idő előtt szétnyílnak, és így a lárvák az átteleléshez a talajra hullanak. Száraz időjárás esetén a borsógubacsszúnyog bábként két évig is túlél a talajban. A
borsógubacsszúnyog jó túlélőképessége miatt száraz idő
esetén a borsótáblák között és az előző évi borsótábláktól
is nagyobb távolságot kell hagyni.
Védekezés: A gondos talajművelés és talajfertőtlenítés
– például mésznitrogén kijuttatása a talajra – csökkenti
az áttelelő lárvák számát. A borsótáblákon tavasszal feromoncsapdákkal lehet ellenőrizni a rovarok repülési aktivitását. A kémiai védekezés az első generációs peterakó
szúnyogok ellen irányul. Kártételét a borsómolykártétel
visszaszorításának mellékhatásaként lehet csökkenteni.
Borsómoly (Enarmonia nigricana)
Az általa okozott jellegzetes kár a hüvelyek felnyitásakor
válik láthatóvá: megrágcsált, teljesen tönkretett magok,
finom szövedék, valamint ürülékdarabok a hüvely belsejében. Legtöbbször még a lárva is jelen van. A borsómoly
első rajzása gyakran május végén, június elején figyelhető
meg. Előszeretettel repüli be a sűrű, erőteljes állományokat. A hernyók kelése két héttel a peték lerakása után történik. Ezek aztán a hüvelyekhez vándorolnak, amelyekbe
gyorsan befúrják magukat és elkezdik rágni a magkezdeményeket. Kártételük következményeképpen fekete penészgombák, valamint rothadás jelenik meg a hüvelyen.
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Védekezés: A borsómoly megjelenése függ a termőterületek sűrűségétől, valamint az előző évi borsótáblák közelségétől. Legalább két-három kilométeres távolságot
kell tartani a korábbi évek borsótábláitól, azonban ez
nem minden esetben sikerül. Főleg a későn művelt, illetve a kései virágzású fajták fertőződhetnek, ha a teljes
virágzás egybeesik a kártevő rajzási, valamint peterakási
idejével.
A borsómoly elleni védekezés nehéz, mert a többszöri
rajzás miatt a peterakás elhúzódik. Időjárástól függően
több rajzási csúccsal is lehet számolni. A borsómoly rajzása feromoncsapdákkal követhető. Közvetlenül a lárvák
kikelése előtt kell ellenük védekezni, legkésőbb 5–7 nappal a borsómoly első rajzási csúcsa után.
A növényvédő szerek (például Bulldock 25 EC, Fendona
10 EC) jobb eloszlása és megtapadása érdekében célszerű adalékanyagot (például Spraygard) használni.
A kártételek helyén egy második kezelésre is szükség
lehet a borsómoly újabb rajzása ellen. Ezt általában az
első kezelés után 10-12 nappal kell elvégezni.
Általános tanácsok a rovarölő szerek használatához a borsókártevők elleni védekezésben
Jelenleg a borsóban használható, engedélyezett rovarölő
szerek között nem túl nagy a választék.
A készítmények alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a
teljes növényt vonjuk be a permetlével, így a hatóanyagok egyenletesen oszlanak el. Permetezésnél célszerű
finom-közepes cseppméretet alkalmazni, ha a levegő páratartalma 60% fölötti.
A permetezőgép sebessége ne legyen túl nagy, hogy a
permetlé megfelelően mélyre hatolhasson az állományba. Adalékanyagok használatával jobb eloszlás és
megtapadás érhető el.
A piretroidok savas kémhatású permetlében jobban hatnak, így segíthet a savas kémhatású adalékanyagok alkalmazása. Bórtartalmú tankkeverékek esetén – amelyek
a permetlé pH-értékének emelkedését okozzák – a bórt

A borsómoly lárvái által okozott rágási kár

utolsóként kell a permetezőtartályba betölteni. Alternatívaként még számításba jöhet a bórsav alkalmazása is.

Gombabetegségek
Gyökérrothadás és hervadás
Túl szoros vetésváltás esetén, de akár részleges talajtömörödés esetén is jelentős károkat okozhatnak a borsóban a talajlakó gombák. Már a kelés után feltűnnek az
elhúzódó növekedésű fertőzött növények. A levelek alulról felfelé megsárgulnak. A gyökér kezdetben barnás, később fekete színezetűvé válik, ami aztán a száron végig
elterjed. A gyökér elkezd rothadni, és később elhal, emiatt a növény a talajból könnyen kihúzható.
A gyökérrothadás mellett előfordulhat a növény sárgulása
és a levelek sodródása is, amikor a gyökér és a szár kívülről
egészségesnek látszik. Ha a gyökeret hosszanti irányban
felvágjuk, a belsejében barna, lefelé futó csíkokat lehet
látni. Ebben az esetben edénynyaláb-elhalást okozó borsóhervadásról van szó, amely eltérően a gyökérrothadástól
viszonylag későn, többnyire csak június második felében
jelenik meg. A gyökérbetegségeket különböző talajlakó
gombák okozzák. Ide tartoznak többek között a Rhizoctonia solani, a különböző fuzáriumfajok és a Pythium.
Védekezés: A gyökérrothadás ellen hatásos a thiram
(TMTD) hatóanyagú csávázószerrel történő csávázás.
Széles körű védelmet nyújt például a VITAVAX 2000 (200
g/l karboxin + 200 g/l thiram és a WAKIL XL 32,5 WG
(175 g/kg mefenoxam + 100 g/kg cimoxanil + 50 g/kg
fludioxonil) csávázószer, melyek a csírakori betegségek
mellett a korai peronoszpóra ellen is védenek.
Borsóragya
A borsóragya az Ascochyta pisi, a Mycosphaerella pinodes és a Phoma medicaginis által okozott betegség,
amely aszkohitás foltosságként is ismert a borsónál. Az
aszkohitás foltosság mellett a borsószár-megbetegedésekért is az utóbbi két gombafaj a felelős.

A piretroidok savas környezetben jobban hatnak
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A borsó minden növényi része megfertőződik. Jellegzetesek a növény szöveteibe behatoló, sötét peremű világosbarna foltok. A hüvelyek és a levelek megfertőződésénél veszélyesebb a növény szárának fertőzöttsége.
A túl korai fertőzés hiányos kelést is okozhat.
A barnafoltosság gyakori oka a fertőzött vetőmag. A
magból kiindulva már kis mennyiségű eső vagy harmat
esetén is megindul a spóraképződés a gyökerekben és a
száron. Az állományban a terjedést a szél és a vízcseppek
is elősegítik. A kórokozók bizonyítottan éveken át túlélnek a növényi maradványokon.
Védekezés: Megelőzésként kifogástalan, fertőzésmentes vetőmagot kell elvetni. A szaporítóanyagok hivatalos
szántóföldi szemléje során az aszkohita- és vírusfertőzés
kizáró ok a vetőmag-elismerésnél. Továbbá minden
olyan intézkedés, amely elősegíti a növényi maradványok
gyors lebomlását, csökkenti a kezdeti fertőzés kialakulását. Nem utolsósorban fontos az öt-hat éves vetésváltás.
A jó foszfor- és molibdénellátottság növeli a növények ellenálló képességét a borsóragyával szemben.
A csávázás gyakran csak részsikert hoz, mivel a gomba
nemritkán mélyen behatolt már a szemekbe. A borsóragya elterjedése ellen engedélyezett például a Tazer 250
SC (250 g/l azoxistrobin) alkalmazása. A készítményt a
fertőzés megjelenése előtt kell kijuttatni. A fertőzési nyomástól függően a hüvelyképződési időszakban még egy
további kezelésre lehet szükség.
Szürkepenész (Botrytis cinerea)
A virágzás befejezése után lehulló nagy mennyiségű csapadék és a magas hőmérséklet kedvez a szürkepenész elterjedésének.
A levélhónaljakban és a hüvelyek csúcsain szürke penészréteg található, amely később elterjedhet a leveleken is.
A csökkent levélfelület az ezermagtömeg csökkenését,
ezáltal pedig a termésmennyiség csökkenését is okozza.
Továbbá a hüvelyrothadás miatt kisebb a szemsűrűség
is.

Az aszkohitás foltosság ellen a legjobb: a kifogástalan vetőmag alkalmazása!
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Védekezés: A botritisz ellen olyan megelőző intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a növény vitalitását fokozzák. Ilyen a növény kiegyensúlyozott tápanyagellátása,
mindenekelőtt bórral, kalciummal és kénnel.
Peronoszpóra (Peronospora pisi)
Ez a betegség mindenekelőtt a nedves, hűvös években
figyelhető meg. Minél korábban következik be a kórokozó támadása, és minél lassabb a növény növekedése,
annál nagyobb az okozott kár. Jellemző a kórokozó megjelenésére az alsó levelek sárgulása. A levél fonákán
szürke gombagyep látható. A betegség a vetőmaggal
terjed és a növényi maradványokon túlélhet. Fontos a
fertőzésmentes, egészséges vetőmag, illetve öt-hat évig
ne kerüljön vissza a borsó a táblára. A bórral és mangánnal jól ellátott borsó peronoszpórával szembeni toleranciája nagyobb. A borsóperonoszpóra elleni védelemre
alkalmazható például a Tazer 250 SC (250 g/l azoxistrobin) és az Acrobat MZ WG (600 g/kg mankoceb + 90
g/kg dimetomorf).
Borsórozsda (Uromyces pisi-sativi)
Ennek a gombának a megjelenése magas hőmérséklethez kötött, és ezért csak későn tűnik fel a borsóban. A
borsórozsda első spórái (spermogóniumok és ecídiumok)
a farkaskutyatejen és a kutyatejen jelennek meg, a borsó
a gomba köztes gazdája. Erős fertőzöttség esetén a borsószalma bedolgozása hasznos lehet. Segít még a gyomirtás, valamint a táblaszegély kaszálása, ami a területen
a kutyatej mennyiségét csökkenti.
Védekezés: A rozsda a szövetekben lévő magas nitrogéntartalom hatására gyorsabban terjed. Amennyiben
nem képződik elegendő számú hüvely – például a levéltetvek szívogatása miatt –, úgy a szövetekben lévő nitrogén mennyisége megemelkedik, mivel a magban lévő
tartalék fehérjék képződéséhez nincs szükség nitrogénre.
Így a borsó fogékonyabb lesz a borsórozsdára. A levéltetvek elleni védekezéssel tehát a rozsda visszaszorítható.

A szürkepenészes fertőzés csökkenti az asszimilációs felületet és jelentős
terméskiesést eredményezhet
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A borsórozsda ellen engedélyezett gombaölő szer például a Tazer 250 SC (250 g/l azoxistrobin).
Fehérpenészes szárrothadás
(Sclerotinia sclerotiorum)
A takarmányborsó, ugyanúgy, mint az őszi káposztarepce, a Sclerotinia sclerotiorum kórokozó gazdanövényei közé tartozik. A borsóföldeken is megfigyelhető volt
a károkozása az utóbbi években, aminek oka a repce és
borsó sűrítése a vetésforgóban. Ha a gyökérnyakat korán
megfertőzik a hifák, akkor a szár közvetlenül a talaj fölött
már a virágzás időpontjára kifehéredik. Ez a fertőzés
enyhe tél után és a vegetáció korai megindulásakor figyelhető meg. Ugyanúgy, mint a repcénél, a szárak belsejében fehér gombamicélium fejlődik ki, a jellemző sötét
szkleróciumokkal, amelyek a gomba kitartóképletei.
Később az aszkospórák is megfertőzik a hüvelyek tövét.
A változó időjárás kedvez az apotéciumokból kirepülő
aszkospórák terjedésének, amelyek a hosszú nappalokon
elkezdenek kicsírázni. Gyakran már a harmat is elegendő
a sporulációhoz.
Védekezés: A Sclerotinia sclerotiorum gazdanövényeinek (repce, borsó, szója, napraforgó) betakarítása után,
illetve a vetésváltás betartása mellett alkalmazható a
Contans WG nevű mikrobiológiai gombaölő készítmény.
Lehetőség van mésznitrogénes talajfertőtlenítésre is az
elővetemény lekerülése után.

A lisztharmat különösen nedves-hűvös időszakokban jelenik meg

A legfontosabb a vetésváltás!

Általános tanácsok a borsóbetegségekkel szembeni védekezésre
A bór-, magnézium- és kéntartalmú levéltrágyával végzett kezelések a virágzás idején a kísérletekben csökkentették a fertőzöttséget és a károk mértékét, így pozitív
hatással voltak a termés mennyiségére. A betegségek elkerüléséhez a legfontosabb intézkedés a legalább öt-, de
még inkább hatéves vetésváltás betartása.
Ezenkívül a borsó csávázása elősegíti a talajból fertőző és
a magvakból kiinduló betegségek elkerülését. A mésznitrogén alkalmazása a borsóvetésforgóknál talajfertőtlenítő
hatású és csökkenti a talajból kiinduló betegségek kialakulását, valamint a talajban áttelelő kórokozók számát. A
gombaölő szerek alkalmazása megelőző jelleggel javasolt. Ha a fertőzés már bekövetkezett, akkor csak a továbbterjedése kerülhető el a még nem fertőzött növényekre, illetve növényi részekre. Ezért a védekezéseket
legkésőbb az első tünetek megjelenésekor meg kell kezdeni.

Védekezés a gyomokkal szemben
A körülményektől függően tavasszal 2–5 hétig tart a takarmányborsó kelése. A borsóállomány záródásáig további 3–4 hét is eltelik. Ez az időszak több gyomnövényt
is versenyelőnyhöz juttat, amit a borsó már nem tud behozni, és ez végül terméshozam-csökkenéshez vezethet.
A borsó gyomflórájának összetételét alapvetően meghatározza, hogy vetését kora tavasszal kezdjük. A székfűfélék (Matricaria spp.), a pipitérfajok (Anthemis spp.), a
pipacs (Papaver rhoeas), a ragadós galaj (Galium aparine) a borsóval egy időben, nagy tömegben csírázhat
ki, később a vadrepce (Sinapis arvensis) és a repcsényretek (Raphanus raphanistrum) borítása lehet jelentős. A
gyomok következő hullámát a nagy termetű gyomnövények jelentik, mint a fehér libatop (Chenopodium
album), a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus),
a csattanó maszlag (Datura stramonium), a selyemmályva (Abutilon theophrasti), a szerbtövisfajok (Xanthium spp.), a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) és a
muharfélék (Setaria spp.).
A zöldborsó gyors lombzáródása és rövid tenyészideje
miatt általában tisztán tartható egy jól időzített állománykezeléssel. A száraz borsó hosszabb tenyészideje
miatt még újragyomosodhat az állomány lombvesztése
után, ezért indokolt alapkezelést alkalmazni, majd azt
egy felülkezeléssel kiegészíteni.
Vetés után, kelés előtt alkalmazható például a Stomp
Super (330 g/l pendimetalin), amely a talaj felszínére kijuttatva 5-6 hétig fejti ki hatását. A magról kelő egy- és
kétszikű gyomnövények legnagyobb része így kiiktatható.
Az állománykezelések a teljes gyomspektrumra érvényes
gyomirtást biztosítanak. Alkalmazásuk elsősorban a vetőmag-előállításban, illetve a szárazborsó-termesztésben
indokolt. A keresztes virágú gyomok megjelenése esetén

NÖVÉNY VÉD EL EM

a Stomp Super preemergens kijuttatását követően az állománykezelést például Basagran 480 SL (480 g/l bentazon) használatával végezhetjük el. Hatáskiegészítés és
megerősítés céljából kombinálható a borsóban engedélyezett más hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szerekkel,
keverési próba után, az azok engedélyokiratában előírtaknak megfelelően. Gyakorlati tapasztalat, hogy a Basagran 480 SL alkalmazásakor a borsó összevirágzik. Ez
jelentős előnyökkel jár, különösen a zöldborsótermesztésben (egyszerre történő érés és betakarítás).
A Tropotox a borsó 10–15 centiméteres fejlettségi állapotában felhasználható, kétszikűek elleni gyomirtó szer.
Jól irtja a libatopféléket (Chenopodium spp.), a mezei
acatot (Cirsium arvense) és a csorbókaféléket (Sonchus
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spp.). A Tropotox 2,0 l/ha adagban kombinálható bentazon (960 g/ha) hatóanyag-tartalmú készítményekkel.
Felületaktív anyagokkal vagy azt tartalmazó készítményekkel ne kombináljuk!
Kizárólag száraz borsóban használható korai posztemergensen, a kultúrnövény 6-8 leveles állapotáig a Pulsar 40
SL (40 g/l imazamox).
A magról kelő fűfélék és az évelő egyszikűek ellen alkalmazhatók borsóban a szuperszelektív készítmények. Ilyen
például a Gramin, amellyel a kezelést a gyomfejlettséghez igazodva a vegetációs időszakban kell elvégezni. A
permetlébe tilos hatásfokozó adalékanyagot, ammónium-szulfát hatóanyagú terméket, fenoxiherbicideket
vagy lombtrágyát keverni.
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MŰ TRÁ GYÁZÁS

MűTRÁGYÁZÁS A TAKARMÁNYBORSÓ TÁPANYAGSZÜKSÉGLETÉNEK
MEGFELELŐEN
A takarmányborsó nagyon érzékenyen reagál a „túl kevés” káliumra
és foszforra, valamint a „túl sok” nitrogénre is. A növény szükségletének megfelelő trágyázás ezért nagyon fontos.
A takarmányborsó nagyon finom, szerteágazó gyökérzettel, kevés mélyre hatoló gyökérrel rendelkezik, és közepesen kötött, illetve laza, jó áteresztőképességű
talajokon célszerű termelni. Ezért vetés előtt kell műtrágyázni a tápanyag-hasznosítás optimalizálása érdekében.
A tápanyag raktározása/kimosódása miatt a trágyázást
különösen a könnyen mobilizálódó tápanyagok esetén
célszerű tavasszal elvégezni.
A nitrogéntrágyázásra nincs feltétlenül szükség
A takarmányborsó a nagy nitrogénszükségletét a levegő
nitrogénjének megkötésével, a gümőbaktériumok segítségével, valamint a nitrogén talajból történő felvételével
fedezi. A nitrogénmegkötés a takarmányborsónál ugyanúgy történik, mint a takarmánybabnál, mivel ugyanazok
a Rhizobium-fajok fejlődnek rajta. Ezért a vetőmag oltására nincs szükség.
Sok termelő a növény korai fejlődési szakaszában, illetve
a virágzás végén, amikor a gümőbaktériumok fejlődése
leáll és a növény már nem szállítja megfelelően az asszimilátumokat számukra, nitrogénhiánytól tart. Ilyenkor a
termelők indító vagy kései műtrágyázást végeznek, ami
azonban csak kivételes esetben indokolt. Az ásványi nitrogén-műtrágyázásra csak rendkívül kedvezőtlen időjárási és talajfeltételek esetén van szükség, és inkább javító
vagy vészhelyzeti intézkedésnek tekintendő. A takarmányborsó negatívan reagálhat a kiegészítő nitrogéntrágyázásra, például erősebb növekedéssel, rosszabb
állóképességgel, elhúzódó virágzással és éréssel.
Amennyiben a feltételek megfelelőek, a szimbiotikus nitrogénmegkötés a takarmányborsó nitrogénszükségletének 75 százalékát fedezi. Ennek biztosítása érdekében a
1. táblázat: A takarmányborsó tápanyag-felhasználása, kg/q friss tömeg
(szem sza. 86%-os)
Szem
Szalma
Szem + szalma (1:1)

N

P2O5

K2O

MgO

S*

3,6
1,5
5,1

1,1
0,3
1,4

1,4
2,6
4,0

0,2
0,3
0,5

0,2
0,4
0,6

Forrás: Bayer. LfL, 2013, *LLFG, Sachsen-Anhalt, 2014

Fontos a megfelelő tápanyagellátás
megfelelő magágy előkészítése jó kiinduló feltételeket jelent a megfelelő gyökérfejlődéshez és kezdeti nitrogénmegkötéshez. A természetes nitrogén ásványosodása
(mineralizáció) – amely szintén a talaj szerkezetétől és
tápanyag-ellátottságától függ – hozzájárul a takarmányborsó nitrogénellátásához, a szimbiózis gátlása nélkül.
A talaj leromlott szerkezete és a nagy nitrogénkoncentráció ugyanúgy akadályozhatja a nitrogénmegkötést, mint a szárazság, a pangó víz vagy a nem
megfelelő pH-érték.

2. táblázat: Borsószalmában felhalmozódott tápanyag mennyisége
(kg/ha)
N
30

P2O5
15

Forrás: LWK Schleswig-Holsein, 2009

K2O

MgO

Jobb talajok

Laza talajok

80

60

MŰT R Á GY Á Z Á S
A foszfor fontos a rhizobiumok számára
A takarmányborsónak, mint minden más hüvelyesnek,
nagy a foszforigénye. Ennek a tápanyagnak fontos funkciója van a gyökerekben élő rhizobiumbaktériumok megtelepedése szempontjából, valamint a nitrogénmegkötési folyamatokban. A hüvelyképződéstől egészen a virágzásig a legnagyobb a takarmányborsó foszforigénye,
mivel a felvett foszfor 80 százaléka a szemekben tárolódik. A foszfort a növénynek a talajból kell feltárnia. A hüvelyesek, mint a takarmányborsó, a foszfort fokozott
gyökérlégzéssel és a rizoszféra elsavanyosodásával dupla
olyan mértékben hasznosítják a talajból, mint a gabonafélék. Mint korábban is említettük, a takarmányborsó
gyökérzete kevésbé szövi át a talajt, ezért fontos a talaj
jó foszforellátottsága és a tápelem egyenletes eloszlása.
A foszforpótláshoz javasolt a vetésforgóhoz szükséges
foszfort közvetlenül a takarmányborsó alá vagy a terméshozamhoz felhasznált mennyiség függvényében kijuttatni. Ez azt jelenti, hogy egy mázsa várható termésmennyiségenként 1,1 kg foszfor kerüljön kijuttatásra
(lásd 1. táblázat).
A talajművelés során kijuttatott műtrágya főleg az alacsonyabb foszforellátottságú termőterületeken ajánlatos.
Az azonnal felvehető foszfátműtrágyát a növények rögtön hasznosítani tudják. Ezzel szemben a nyersfoszfát a
talajban csak hosszabb idő elteltével alakul át.
Káliumtrágyázás a tápanyagszükségletnek megfelelően
A takarmányborsó káliumigénye a többi alapvető tápanyaghoz (makroelemek) képest nagyon magas (lásd 1.
táblázat). Mivel a teljes szükségletnek csak az egyharmada tárolódik a szemekben, a felhasználás szerinti besorolása közepesnek tekinthető. Az állományfejlődés
során a takarmányborsó a káliumot viszonylag korán és
folyamatosan veszi fel. A virágzás kezdetére a káliumszükséglet 60 százaléka a növényben felhalmozódik. A kálium
elősegíti az asszimilátumok szállítását a hajtásokból a gümőbaktériumokhoz és növeli az aktivitásukat. A jó
káliumellátás pozitívan hat a vízháztartásra és a szárazságtoleranciára.
Mivel a takarmányborsó az elégtelen káliumellátásra kedvezőtlenebbül reagál, mint a levélzöldségek, a takarmányborsó esetében megfelelő mennyiségű tápanyagot
kell biztosítani, és nem a felhasznált mennyiség alapján
kell pótolni. Viszont érdemes a laza, nem kötött talajokon
3. táblázat: Takarmányborsó mikrotápanyag-igénye
Mikrotápanyag-szükséglet
Bór (B)
Réz (Cu)
Mangán (Mn)
Cink (Zn)
Molibdén (Mo*)

csekély

közepes

magas

+
–
++
–

Forrás: LWK Niedersachsen, 2008, * LWK Schleswig-Holsein, 2009

+
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intenzíven káliumtrágyázni. A kimosódás elkerülése érdekében a felhasználandó műtrágya egyharmadát még
virágzás előtt juttassuk ki a területre.
A szuperfoszfátot és a kénsavas káliműtrágyát egy rész
magnéziummal keverve célszerű alkalmazni. Ennek az
összetett műtrágyának a kijuttatása jóval egyszerűbb. A
tavasszal kijuttatott kombinált K-S műtrágya ráadásul
mindkét mozgékony tápanyag kimosódását csökkenti.
Fontos az időben, megfelelő mennyiségben elvégzett káliumtrágyázás.

Kén – fontos építőkő a fehérje-anyagcserében
Az LWK Niedersachen és a Bayer LfL cégek legújabb kísérletei igazolják, hogy a takarmányborsó a kénszükségletét (S) a talajoldatból tudja fedezi, és a kiegészítő
kéntrágyázás nem előnyös számára. A kén a fehérjeanyagcsere fontos tápanyaga. A takarmányborsó nyersfehérje-tartalma 20-25 százalék, és kevés kéntartalmú
aminosavat tartalmaz. Ez a magyarázat az alacsony,
30 kg S/ha szükségletre, amely kéntartalmú műtrágyával
fedezhető. Főleg a kénszegény termőhelyeken (laza, humuszban szegény, szerves trágyázás nélküli, rögös, csapadékos) lévő állományok hiánytüneteit kell ellenőrizni
és adott esetben keserűsó-tartalmú levéltrágyával kezelni.
pH-érték 6–6,5
A mésztrágya elsősorban a pH-érték szabályozására szolgál, amely nem lehet 5,5 alatt. A pH-érték a gümőbaktériumok számára nagy jelentőségű, mivel a nitrogénmegkötéshez semleges-bázikus talajra van szükség. A
legjobb az őszi tarló meszezése azért, hogy a termőterületet a talajtípusra jellemző pH-értékre állítsuk be. Megfelelő mésztrágyával a magnéziumszükséglet is fedezhető.
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Fontos az időben, megfelelő mennyiségben elvégzett káliumtárgyázás

Ne feledkezzünk meg a mikrotápanyagokról
A mikrotápanyagok felvételét jelentősen megnehezíti a
magas (Mn, B és Fe esetén) vagy a túl alacsony pH-érték
(Mo esetén), illetve a szárazság. A bórigény közepesnek
tekinthető. A nitrogén megkötéséhez a molibdén elengedhetetlen. A mangánhiány barnulást okoz vagy a takarmányborsó foltosodását, ami a barnás-feketés foltokról és a magvakban lévő üregekről ismerhető fel.
A 3. táblázat mutatja a takarmányborsó mikrotápanyagszükségletét. A mikrotápanyagokkal történő levéltrágyázáshoz sokféle, egy, illetve több preparátumot tartalmazó
készítmény áll rendelkezésre. A mikrotápanyagok növényvédő szerekkel együtt kijuttathatók. A gyártó utasításait a keverékre vonatkozóan minden esetben be kell
tartani.

A rhizobiumok segítségével a nitrogénmegkötés a takarmányborsó esetén 4,4 kg N/q-ra becsülhető. Ez a fenti
termésmennyiség esetén 198 kg N/ha nitrogén megkötését jelenti, amelynek a 70 százalékát, körülbelül 140
kg-ot a terméssel eltávolítunk.

Tápanyagfelvétel és -visszajuttatás
Közel 45 q/ha-os termésmennyiség esetén a borsónak
hektáronként körülbelül 63 kg P2O5-re, 180 kg K2O-ra,
27 kg S-re és 23 kg MgO-ra van szüksége (lásd 1. táblázat).

Silke Hadenfeld, Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG

A takarmányborsó szár- és gyökérmaradványaival a tápanyagok egy része a táblán marad. Ezt a vetésváltás trágyázásának tervezésénél figyelembe kell venni.
A 2. táblázatban láthatók a hozzászámítandó tápanyagok, korrigálva a talajviszonyoktól függő hasznosítás
mértékével és a tápanyagok szorpciójával. A takarmányborsó pozitívan hat a humuszháztartásra, és a kölcsönös
megfeleltetési rendszer (Cross Compliance) alapján átlagosan 160 kg C/hektárral kell számolni.
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A TAVASZI TAKARMÁNYBORSÓ ÉRDEKES
ALTERNATÍVÁJA
A fagytoleráns ősziborsó-fajták termesztése egyre népszerűbb,
mivel az új fajták jobb termesztési biztonságot ígérnek.
Új lehetőségek
A klímaváltozás várhatóan szélsőséges időjárást – forró
és száraz periódusok – eredményez. Emiatt a jövőben a
tavaszi fajták teljesítménye fokozottan csökken, míg az
őszi fajták, amelyeknek a hosszabb vegetációs idő révén
jobb a regenerálódó- és kompenzációs képességük, jobban elterjedhetnek. Az ökológiai gazdálkodás számára
fenntartott termőterületek mezőgazdasági termelésbe
integrálásának és a német szövetségi fehérjestratégiának
köszönhetően növekedett a gazdák érdeklődése az őszi
takarmányborsó iránt. Franciaországban már sokéves tapasztalatok vannak a termesztéséről és a nemesítéséről.
Állományfejlődés
Szeptember végétől október elejéig vetik az őszi takarmányborsót. A tél előtt a borsó körülbelül 5 cm-es hajtáshosszal a talaj egy részét betakarja, és elkezdődik a
növények meggyökeresedése. A növényzet így a téli hónapokban csökkentheti a talaj erózióját és a tápanyagok
kimosódását. Tavasszal az őszi takarmányborsó gyors növekedésnek indul, mivel a téli nedvességet, a napsugárzást és az emelkedő hőmérsékletet az állomány azonnal
hasznosítja. A tavaszi takarmányborsóval összehasonlítva
ez körülbelül háromhetes fejlődési előnyt jelent.
Az őszi takarmányborsó előnyei: kevésbé kitett az aszálynak
és kevésbé fertőzik meg a kártevők

Az őszi takarmányborsó virágzása lényegesen korábban
következik be, mint a tavaszi fajtáké, így gyakran még a
nyár eleji aszály előtt beérik. Az őszi borsó ezért aszályos
termőhelyeken valódi alternatívát jelent az őszi fajtákkal
szemben.
Az őszi fajták virágzásának kezdetekor általában alig rajzanak a rovarok, ezért csekély a zöldborsó-levéltetű,
valamint a borsómoly kártétele is. Különösen pozitív a
gyakorlat számára, hogy a növény korán lekerül, betakarítása többnyire egybeesik az őszi árpa betakarításával.
Az őszi borsó hozama – a vegetációtól és a termőhelytől
függően – a tavaszi takarmányborsó hozamával azonos
vagy annál nagyobb.
Az őszi és a tavaszi borsó termésképző részeinek felépítése különbözik. Az őszi borsó, szemben a tavaszi borsóval, legalább két vagy több teljes értékű oldalhajtással
rendelkezik, amelyek azonos mennyiségű termést hoznak. Az ezermagtömeg az őszi borsó esetében nem éri
el a tavaszi borsó ezermagtömegét, emiatt a hektáronként szükséges vetőmagmennyiség kisebb.
Az őszi takarmányborsó korábban kezd virágozni,
mint a tavaszi.
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Ebből látszik, hogy mind a fajtatulajdonságok, mind pedig
Vizsgált törzsek
A tél jellemzése
Bonitálási értékek
a téli hideg mértéke hatással
száma
van a télállósági jellemzőkre.
Év
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A hótakaró hiánya 2010/112007/08
enyhe
- - - - 4 4
ben, valamint a hosszú tél
2008/09
közepes
- 1 2
- 1 4 3 1
11
2012/13-ban a hirtelen bekö2009/10
erős, sok hó
- - 3 3 6 9
vetkezett hidegek miatt nyo2010/11
erős, kevés hó
1 - 3 5 2 1 - 1 13
mot hagyott a növények
2011/12
erős, hó
- - - - 5 9 1
15
fejlődésén. Viszont majdnem
2012/13 nagyon hosszú, hosszan tartó hó 5 9 3 1
- - - 18
minden évben a jelöltek egy
2013/14
enyhe
- 1 1 3 2 2 2 2 2
15
része nagyobb károsodás nélVizsgált törzsek száma bonitálási értékek szerint: 1 = nagyon enyhe tél, 9 = nagyon kemény tél. Hely: Hohenlieth
kül áttelelt.
Forrás: Hohenlieth, 2007–2014
A téli fagyok túlélése érdekében az őszi fajtáknak akklimatizálódniuk kell a hideghez,
Hidegtűrés vizsgálata
ez a folyamat 10 °C alatti hőmérsékleten kezdődik és
Mint már a bevezetőben is említettük, az őszi takarmánytöbb héten át tart. A hőmérséklet emelkedése csökkenti
borsót Franciaországban nagy területen termesztik. Az
a fagytűrést. A francia eredmények szerint a James nevű
NPZ nyolc éve teszteli az őszi borsót Németországban,
francia fajta maximális fagytűrése –18 °C.
több termőhelyen. Különösen a hidegtűrés és a termés2009-ben a James fajtaengedélyezésével jelentősen javult
hozam áll a vizsgálat középpontjában.
a télállóság, és ez fontos mérföldkövet jelentett az ősziA tenyészvonalak télállóságának megállapításához a parborsó-nemesítésben. A németországi téli körülmények
cellákat tél előtt és tél után megvizsgálták (bonitálták).
között is igazolta ez a fajta a létjogosultságát. A télállóság
Az 1. táblázatban a vizsgált fajták és tenyésztörzsek oszösszehasonlításában a James fajta nagy jelentőségű.
tályzatai találhatók tél utáni állapotban, minden fajta voA 2. számú táblázat a hohenliethi (Schleswig-Holstein)
natkozásában. A 6-osnál nagyobb érték a bonitálási
tenyészkert utóbbi években elismert ősziborsó-fajtáinak
skálán azt jelenti, hogy a télállóság megfelelő vagy jó.
télállóságát, valamint az új tenyésztörzsek terméshozamait mutatja be. A kísérleti eredmények azt mutatják,
hogy az új fajták és törzsek nem rendelkeznek ugyan
jobb télállósággal, viszont kiegyensúlyozottabb a télállóságuk, mint a James fajtának. Az új Dexter tenyésztörzs
reményteljes jelölt, nem csak Franciaországban. A francia
fajtabesorolás a James és a Gangster fajtát a télállóságuk
alapján 6-os osztályzattal, a legjobbat, a Comanche-ot
egy osztályzattal alacsonyabbra, az Indiana fajtát pedig
3-assal a legrosszabbra értékelte.
1. táblázat: Őszi takarmányborsó – tél utáni állapot

Az abszolút fagytűrés a hótakarótól is függ.

A James fajta jó fagytűrő képességű

2. táblázat: A kiválasztott ősziborsó-fajták és tenyésztörzsek összehasonlítása télállóság és a terméshozam alapján, Hohenlieth
2011/12
Fajta/törzs
(fajtaengedélyezés éve)

2013/14

Bonitálási érték (télállóság)

Terméshozam (q/ha)

Bonitálási érték (télállóság)

Terméshozam (q/ha)

James (2009)

7

34,84

9

51,48

Enduro (2007)

7

36,51

3

33,29

Indiana (2011)

7

36,51

2

16,87

Gangster (2013)

8

44,27

9

66,31

„Casper” törzs

8

44,66

4

44,93

„Dexter” törzs

8

46,25

8

66,54

Comanche (2012)

8

42,40

Nem vizsgált

Forrás: NPZ 2011–2014, 2012/2013. évi eredmények nem értékelhetők
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Az új tenyésztörzseknek változékony téli időjárási körülmények között kell bizonyítaniuk
Kitekintés
A szükséges télállóság mellett a nemesítés hatására a terméshozam növekedett és az agronómiai tulajdonságok,
például az állóképesség is javult (Casper törzs). A nemesítési munka eredményeként most már a James fajta mellett további jól áttelelő és jó agronómiai tulajdonságokkal
bíró fajták is rendelkezésre állnak.

a gombák, amelyek aztán a tartósan nedves időben tavasszal és kora nyáron tömegesen elszaporodnak. Ez
egyértelművé teszi, hogy a gombaölő szeres kezelésnek
erős kezdeti fertőzés esetén a tavasz elején a termesztéstechnológia fontos részét kell képeznie.
A megszerzett tapasztalatok alapján elkészült egy termesztési terv (lásd az alábbi táblázat).

Az állomány kezelése
Az egynyári növényeket a tél folyamán általában ellepik

Silke Hadenfeld, Dr. Olaf Sass, Norddeutsche
Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Állománykezelés
Vetés

szeptember végétől október elejéig

Vetési sűrűség

80 csíraképes mag/m2

Csávázás

ajánlott, a szemeket károsító és a talajlakó gombák ellen
talajherbicidek nagyon fontosak

Növényvédelem
kelés utáni kezelések

Gombaölő szer alkalmazása nagyon ajánlatos
virágzáskor
Virágzás

április vége/május eleje

Érés

mint az őszi árpa

Betakarítás

azonnal, éréskor
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Németh Csaba
Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

III. régió:
Kolop László régióvezetô
Mobil: +36-30-930-7902
kolop.laszlo@saaten-union.hu

16. területi képviselô:
Suskó János
Csongrád megye
Mobil: +36-30-742-8421
susko.janos@saaten-union.hu

4. területi képviselô:
Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

11. területi képviselô:
Nagy János
Nógrád és Heves megye
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

17. területi képviselô:
Murányi Zsolt
Békés megye
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest megye
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

12. területi képviselô:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465
baleda.istvan@saaten-union.hu
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II. régió:
Virág Attila régióvezetô
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu
6. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu
7. területi képviselô:
Fantoly Miklós
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
fantoly.miklos@saaten-union.hu
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SAATEN-UNION Hungária Kft.
8132 Lepsény, Vasút u. 57. • Tel.: +36-22-585-202 • Fax: +36-22-437-056
E-mail: info@saaten-union.hu
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