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Talaj- és ÉLET-erő gazdálkodás 
maghüvelyes növényekkel
A talajok és a fény éve után, 2016-ot az 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világ-
szervezet (FAO) a maghüvelyes növé-
nyek nemzetközi évének (International 
Year of Pulses) nyilvánította. A maghü-
velyes növények (bab, borsó, csicseribor-
só, lencse és szója…stb.) a teljes értékű 
táplálkozás részét képezik és ez nem csak 
a nagy fehérjetartalmukban, hanem töb-
bek között az ásványi makro-, mezo- és 
mikroelemek élettanilag megfelelő ará-
nyában is jelentkezik. További előnyük, 
hogy konvencionális gazdálkodásnál a 
nitrogén-tartalmú műtrágyák minimá-
lis starter mennyiségeivel, ökológiai kö-
rülmények között pedig talajtól függően 
azoknak az elhagyásával is termeszthe-
tők. Ezek a növények a talajok jótékony 
mikroszervezetei közül a biológiai nitro-
gén-kötőkkel és a foszformobilizálókkal 
is úgynevezett „dupla szimbiózist” tudnak 
kialakítani, így jól hasznosítják a talajok 
víz- és tápanyagtartalmát, méltó részét 
képezhetik a fenntartható mezőgazda-
sági termelésnek is. 

A maghüvelyesek és az emberi 
táplálkozás

A maghüvelyes növények (bab, borsó, 
lencse, csicseriborsó…stb.) magvainak fo-
gyasztásával teljes értékű fehérjéhez jutha-
tunk, különösen, ha azokkal együtt a teljes 
kiőrlésű gabonaféléket (köles, hajdina, bar-
narizs) is előnyben részesítjük. A maghüve-
lyes növények között a szója a leginkább (50 
%-ban) vetett növény, mivel szerepe az állati 
és az emberi táplálkozásban is kulcsfontos-
ságú. A maghüvelyes növényeket a világon 
110 millió hektár területen termesztik, 
de további térnyerésük lenne kívánatos.

A maghüvelyes növények korábbi hazai 
táplálkozásunknak is igen jelentős hányadát 
tették ki, így például a szárazbab-félék kü-
lönböző változatai, amelyeknek termesztési 
igényükben és főzési, felhasználási tulaj-
donságaikban is megvolt a maga speciális 
helye. A gyakoriságukat a paraszti világból 
megőrzött versike is tükrözi, amely kimond-
ja, hogy „péntek paszulyos az inged”. Ezzel 

a szokással a babfélék gyakori fogyasztása 
jól összhangba tudott kerülni akár a vallási 
hitvilággal is. Mindezek mellett a napjaink-
ban gyakori csontritkulás és cukorbetegség 
kezelését is szolgálta, mivel a magvak nagy 
foszfor-tartalma és a lassú feltáródású szén-
hidrátok miatt az elemek felvétele és a szer-
vezetünk ionegyensúlya is optimálissá vált.

A szója a fehérjék felépítéséhez szüksé-
ges 18-22 aminósav közül mindegyiket tar-
talmazza még azt az eszenciális, feltétlenül 
szükséges 3-at (fenilalanin, lizin, triptofán) 
is, ami csak az állati termékekben (húsban, 
tojásban, túróban…) található. Ha a maghü-
velyeseket gyakrabban fogyasztjuk, akkor 
vegetariánus módon is teljes-értékű táp-
lálkozást lehet kialakítani. Ez a szempont 
megszívlelendő akkor, ha tudjuk, hogy 1 
kg hús előállítása átlagosan 20 kg növényi 
fehérje-előállításával lehet egyenértékű. 
További szempont az is, hogy 1 kg hús elő-
állításához több km2-nyi földterületre és 
további 5-10 ezer liter vízre van szükség. A 
maghüvelyesek közül a borsó 2 t/ha termé-
sével számolva az 1 hektárnyi területre, azaz 
2000 kg termésre esik ennyi plusz (kb. 14 
ezer liter) vízigény. 

A maghüvelyesek és a talajerő
A maghüvelyes növények gyökérrendszeré-
ben (a rhizoszférában) szabad szemmel is jól 
látható gyökérgümők fejlődnek ki. Ezekben 
a gümőkben a biológiai nitrogén-kötésre 
képes rhizobium baktériumok találhatók, 
amelyek, ha jól működnek, akkor további 
műtrágyák nélkül is biztosítják a növényi 

fehérjéket. A szimbiózis jelenlétét és műkö-
dőképességét különösebb műszer nélkül is 
láthatjuk, mivel a gümők rózsaszín-pirosas 
színükkel jól láthatóvá válnak. Ha azonban a 
talaj életereje nem megfelelő, akkor a kon-
vencionális, mesterséges mezőgazdasági 
rendszerekben a maghüvelyesek is külső 
tápanyag-bevitelre, műtrágyákra szorulnak. 
A növénynek a kis mennyiségű (40-60 kg), 
kezdeti (starter) nitrogén-trágyára azonban 
csak addig van szüksége, amíg a biológiai 
nitrogén-kötésre képes szimbiózis ki nem 
alakul és az működőképessé nem válik. Ez 
általában 4-6 hét alatt létrejön, és a további-
akban biztosítja, hogy a légköri nitrogénből 
a hüvelyes növények fehérje-anyagai kiala-
kuljanak az adott talaj-növény rendszerben. 

További jótékony mikroszervezet a szin-
tén szimbionta tulajdonságú mikorrhiza 
gomba, amely a talajból a nehezen felvehe-
tő foszfor mobilizálására képes, de indirekt 
módon a feltárható gyökérkörnyezet is na-
gyobbodik általa. Ezzel a közvetett hatással 
nem csak a foszfor, hanem a vízfelvétel is 
javul, de a vízben oldott egyéb ásványi sók 
is könnyebben bekerülhetnek a gazdanö-
vénybe. A mikorrhiza gomba a magasabb-
rendű növények 80 %-ával alkot szimbió-
zist, segítve ezzel a hiányban levő mikroele-
mek felvételét, de másféle mechanizmussal 
akadályozni is képes a káros mennyiségben 
a talajba került nehézfémek, toxikus elemek 
felvételét. 

A szimbionta mikroorganizmusok így 
a talajok minőségét pozitívan befolyásoló 
szervezetek. Közreműködésükkel a mag-

hüvelyes növények fehérjetartalma igen 
magas, 20-40 % között van, legtöbb a 
szójában, legkevesebb pedig, de még így 
is jelentős, a babnál és a borsónál. Az álla-
ti takarmányozásnál ki kell még emelni a 
csillagfűrt és a lóbab 30 % feletti fehérjetar-
talmát is, különösen mivel azok gyengébb 
termőképességű, savanyúbb és viszonylag 
szárazabb homok-talajon is megteremnek. 

A szimbionták és talajaink
Kérdés, hogy vajon ezek a jótékony nitro-
gén-kötő baktériumok és a foszfor-mobilizá-
ló gombák minden talajban jelen vannak-e, 
hogy ott a maghüvelyesek táplálkozásához 
kedvezően hozzájáruljanak? Ha nincsenek 
jelen, vagy nem elég aktívak, akkor hogyan 
tudjuk számukat, hasznosságukat növelni? 
A nitrogén-kötő Rhizobium baktériumok 
igen specifikus szervezetek. Adott hüvelyes 
növény csak bizonyos baktérium törzs je-
lenlétével tudja a működőképes szimbiózist 
kialakítani. A mikorrhiza gombák ugyanak-
kor nem gazda-specifikusak, de a két fél kö-
zötti együttműködéshez mégis megfelelő 
körülményekre van szükség. 

Amennyiben ezeket a mikroorganiz-
musokat a talajaink nem tartalmazzák, úgy 
azt, mint mikrobiális oltóanyagok, specifi-
kus baktérium-trágyák és/vagy talaj-vita-
lizáló készítmények kell kívülről bevinni. A 
szimbionták hatása a leginkább követhető 
és hiányuk esetén éppen a maghüvelyes 
növények azok, amelyek a legjobb módon 
meghálálják a mesterséges, külső mag/ta-
laj- vagy növényoltásokat. A szója pl. a saját 
rhizobium baktériumok szinte teljes hiánya 
miatt a leginkább fogékony a Bradyrhizo-
bium japonicum törzsekkel történő szim-
biózisra. Ha viszont nem visszük be a szim-
bionta mikroorganizmusokat, akkor ezek a 
növények csak a műtrágyák együttes adá-
sával lesznek hatékonyan termeszthetők. 
Ezt pedig lehetőleg kerülni kellene minden 
maghüvelyes növénynél, amelyek legfonto-
sabb sajátossága, hogy a levegő szabad nit-
rogénjének felhasználási képessége miatt 
fenntartható módon termeszthetők. 

A talajok vizsgálatával és a megfelelő 
mikrobiális oltóanyagokkal, egyéb talajmi-
nőséget javító bioeffektor (www.biofector.
info) termékekkel a maghüvelyesek term-

Maghüvelyesek:
bab-fajták, lencse, sárga-, zöld- és csicseri-borsó, szója és egyéb gazdasági növények.

esztése közvetlen és közvetett módon is 
alátámasztható. A talajbiológiai tulajdon-
ságok szerepe kulcsfontosságú. A talajmi-
nőség és a talaj-egészség javulása mellett a 
saját ÉLET-ünk és egészségünk is jobb lehet 
általuk. 

Ehhez további információt, valamint 
vizsgálatokat és alkalmazási szaktanács-
adást is ajánl nem csak a FAO, de a SZIE Ker-
tészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdál-
kodás Tanszéke, illetve a jelenleg futó Bio-
fector és a Biochar projektek is a Magyar Ta-
lajtani Társaság és az MTA DAB Talajbiológiai 
Szakosztály/Munkabizottság ajánlásával. 
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