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ÍGY CSINÁLOM

Az egyik legkedveltebb és legnagyobb  meny-
nyiségben fogyasztott zöldségféle a zöldborsó, 

Európában már évszázadok óta ismert. Magyaror-
szágon érdekes módon viszonylag későn foglalta 
el méltó helyét  a konyhákban, sokáig csupán 
takarmányborsóként  tekintettek  rá. Tápértéke ki-
váló, vitaminokban gazdag, rosttartalma kedvező, 
jól emészthető. Legtöbb fajtája harsogóan zöld, 
fehér virágai kimondottan szépek. Virágzás idején 
is meghálálja az öntözést, a csapadékot. A termést 
leszedve érdemes a talajba ásni a borsószalmát, 
mert javítja annak nitrogéntartalmát. Vízgazdál-
kodása, tápanyagfelvétele jó, hidegtűrő növény, 
nem uzsorázza  ki a talajt, gyengébb minőségű 
földön is szépen díszlik. Háromévenként szoktam 
ugyanarra a helyre vetni. 

Ebben az évben viszonylag nagy területen ve-
tettem el két szakaszban, március 5-én, a korai 
Rajnai törpe kifejtőborsót (nevével  ellentétben 
a hüvely közepes, 6-8 szemet rejt), valamint 10 
nappal később a Debreceni sötétzöld középko-
rai kifejtő fajtát. A 40 négyzetméternyi területre 
elegendő volt 0,75 kg tömegű vetőmag. Későn 
sorolt, majd a csapadék beköszöntekor  hirte-
len megnőtt, kacsolt. A sorokat a parcella enyhe 
lejtésére merőlegesen húztam  meg, arra gon-

dolva, hogy így kivédhető egy-egy zivatar eróziós 
kártétele. 

Mindkét fajtánál a vetőmag egy részét csíráz-
tattam elő. Vetéskor igyekeztem az egyenletes 
mélységre (5-6 cm), majd a földet ráhúzva meg-
tapostam. Nem ajánlatos a szemeket elhagyni, 
mert a galambok  észreveszik, utánakaparnak. 
Sok évi tapasztalatom szerint az átlagos tenyész-
idő jó 90 nap, félidőben virágzik. 

Fajták szerint meglehetős különbségek  van-
nak, némelyek  szinte egy időben  érnek  be,  má-
soknál  kedvezőbben, elhúzódóan lehet szedni a 
termést. Május első hetének végére az előcsírázta-
tott, a nem beáztatott és eltérő érésű fajták nagy-
sága teljesen hasonló volt, talán nem érnek majd 
egybe. A sorközöket érésig többször megkapálom, 
figyelem az esetleg fellépő károsítókat, de eddig 
sosem kellett vegyszerrel beavatkozni. 

Kíváncsian várom a június közepét, a termés 
érésének kezdetét, hiszen sokrétűen használha-
tól, és kedvező időjárás esetén jut ajándékozásra 
és mélyhűtésre is. Az üres hüvelyeket szintén 
beásom a talajba. Másodvetésként nem gondo-
lok rá, elviszi a lisztharmat, vagy a csapadékmen-
tes hőség, volt, hogy a vetőmag mennyiségét 
sem hozta vissza. 

Molnár István Mihály 
Gellért-hegy 

Olykor fránya a zöldborsó fenológiája

Borsó tenyészidejének közepén

Teljesen utolérték egymást
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