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1g=magszám Vetőmagigény g/10 m2
Vetésidő

szabadföldi
termesztéshez

Vetésmélység cm Sor- és tőtávolság cm
Csírázási nap
15-20°C-on

2-4 80-120 bokorbabnál IV-VI 3-4
40-50 x 5-8 sorba

40 x 40-re 3-4 szem, fészekbe
100 x 50 karósbabnál

10-14

A babfajtákat csoportosíthatjuk:

-növekedés szerint: bokorbabok, karós (futó) babok,
-hüvelyek színe szerint: sárgahüvelyű, zöldhüvelyű,
-hüvelyek keresztmetszete szerint:kerek (a nagyon vékony 7-8 mm átmérőjű 
„ceruzabab”),ovális,lapos,
-felhasználás szerint: zöldbab, kifejtő- és szárazbab.
Újabban a modern konyha kedvelt babfajtája az úgynevezett roMANo típusú bab 
(pl. az Artemis fajta), mely zöld, lapos hüvelyű, szárazbab, salátabab.

A bab nagyon meleg- és fényigényes növény, csak április végétől vethető, amikor 
már 10 °C fölé emelkedett a talaj hőmérséklete. A bokorbabokat vethetjük másod-
növényként is a kora tavaszi zöldségfélék után, egészen június végéig. A bab gyenge 
tápanyagfogyasztó növény, a gyökerein lévő baktériumok megkötik a levegő nitro-
génjét. Virágzás idején nagy a vízigénye. Szárazságban főként a karósbab ledobhat-
ja a virágait. 
jó szomszédja: a káposztafélék, uborka, zeller, burgonya. Ne kerüljön hagyma, fok-
hagyma és borsó közelébe.

Tipp: 
1. vessünk borsfüvet a bokorbab közé, így elkerülik a fekete levéltetvek.

2. A karósbabok közül a díszbab (tűzbab) kiváló takarónövény, mivel a 3 méteres 
magasságot is eléri. Balkonon is vethetünk dézsába 2-3 szem tűzbabot, így árnyéko-
ló és takaró szerepe mellett élénkpiros virágaival egész nyáron díszít.

3. Fagyasztás előtt a zöldbabot és a kifejtőbabot blansírozzuk, vagyis pár percig főz-
zük, majd hideg vízzel leöblítjük. Végül hagyjuk a vizet jól lecsepegni róla és ez után 
tehetjük zacskóba, majd a fagyasztóba. Blansírozással a zöldség sokáig tárolható a 
mélyhűtőben. A forró vízben ugyanis megsemmisülnek azok az enzimek, amelyek 
megtámadnák a vitaminokat, ásványi anyagokat.

4. A szárazbabnakvaló babot teljes éréskor (augusztus-szeptember)szedjük és 48 
órára a mélyhűtőbe helyezzük zsizsiktelenítésre.

NAGYMAGVÚ ZÖLDSÉGMAG VÁLASZTÉKUNK

BAB-FÉLÉK (Phaseolus vulgaris)
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Bab fajták jellemző tulajdonságai

Termék-
kód

Fajta neve Éréscsoport
Növény-
magas-
ság cm

Hüvely-
hossz 

cm

Hüvely 
kereszt-met-

szete
Szem színe

Kínálatunk

PE tasak
színes 

papírtasak

„Nagymama 
konyhakertje”       

színes papírtasak

SÁRGAHÜVELYŰ BOKORBAB

220104 Maxidor középérésű 25-40 10-14 kerekded fehér 250 g 50 g, 100 g 50 g, 100 g

220107 Capitano (Kapitány) korai 50 15 széles, lapos fehér 50 g

220106 Budai piaci korai 40-50 12-16 széles, ovális fehér 50 g, 100 g

220108 Carson korai 40-50 12-14 kerek fehér 50 g 100 g

220114 Cherokee középkorai 40-55 10-14 széles, ovális fekete 250 g 50 g, 100 g 50 g, 100 g

220118 Minidor középkorai 35-40 12-13 kerek fehér 250 g 50 g, 100 g 50 g, 100 g

220138 Sonesta igen korai 40-45 13-14 kerek fehér 50 g 50 g

220139 Orinoco késői 40-45 12-13 kerek fehér 50 g 50 g

220140 Odir középkorai 40-50 12-16 széles, ovális fehér 50 g, 100 g 50 g, 100 g

ZÖLDHÜVELYŰ BOKORBAB

220242 Scuba korai 40-45 13-14 kerek fehér 50 g

220244 Magnum késői 34-40 10-12 kerek fehér 50 g

220245 Stanley középérésű 50 12-13 kerek fehér 50 g

220246 Linera késői 40-50 12 kerek fehér 100 g

220402 Dolichos (spárgabab) késői 35-40 15-16 ovális krémszínű fekete köldökkel 50 g

ÉTKEZÉSI SZÁRAZBABOK

219103 Start (gyöngybab) késői 40-45 6-8 5-6 fehér 50 g, 100 g

219216 Hópehely késői 40-45 8-10 5-7 fehér 100 g

219217 Cannelino középkorai 45-50 8-10 5-6 fehér 50 g

219218 Rózsa középérésű 40-45 7-8 5-6 krétafehér 50 g

219225 Coco korai 50 12 5-6 fehér 50 g

219309 Borlotto Lingua de fuoco középkorai 40-45 13-14 5-6 pirossas-barna cirmos 50 g

219325 Rocco késői 40-50 10-12 4-7 drapp sötétlila foltokkal 250 g 50 g, 100 g

219332 Réka késői 45-55 12 4-6 drapp, bordó cirmos 100 g

219331 Carmen késői 40-45 15-20 6-7 bordó 50 g

219334 Huanita középérésű 45-50 9-12 4-6 barna, bordó cirmos 100 g

KARÓSBABOK

218100 Díszbab (phaseolus coccineus) középkésői 200-250 12-14 4-5 lila, fekete mintázattal 50 g

218201 Juliska középérésű 250 16-18 4-7 barna 30 g

218213 Velence csodája késői 200-250 16-20 5-8 fekete 30 g

218214 Auria Bacaului korai 200 22-24 4-5 barna 30 g

218215 Goldfield korai 200-250 20-22 20 barna 30 g

218216 Madarasi középkorai 200-250 26-28 20 barna 30 g

218310 Corona (phaseolus cocineus) késői 250-300 13-14 3-4 fehér 50 g

218315 Talizmán (Ilián) késői 200-300 15 5-6 drapp alapon bordó mintázatú 30 g

218316 Méteresbab (Vigna sesquipedalis) kőzépérésű 200 50-60 15-20 krémszínű fekete köldökkel 30 g

218402 Lingua de fuoco 2 késői 250-300 15 6-8 élénkpiros cirmos 50 g

218403 Zalán (Phaseolus lunatus-limabab) késői 200-250 15-20 2-3 drapp alapon bordó mintázatú 30 g
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MAxidor
Szálkamentes ceruzabab!
Közepes levélméretű, 35-40 
cm magas bokorbab. Virág-
zás idő 40-47 nap, virágjai fe-
hérek. A sárgaszínű hüvelyek 
11-12 cm hosszúak; kerek ke-
resztmetszetűek, szálka és 
membránmentesek. A hüvelyek 
szélessége 9-7 mm és vastag-
sága 8-8,5 mm. Középérésű, a 
zöldhüvelyek érése: 60-65 nap. 
A száraz mag érése 100-110 
nap. A száraz, érett mag szí-
ne fehér, gyengén erezett, 
alakja telt vese. A magvak 
ezermag tömege: 240-280 g.
Kínálatunk: „Nagymama konyhakert-
je” színesképes, papírtasakos kiszere-
lésben és PE tasakban.

cArsoN
Korai, bőtermő ceruzabab!
Igen korai, szálkamentes, 
bőtermő fajta. 
Hüvelye 12-14 cm 
hosszú, egyenes, szép 
élénksárga színű, kerek 
keresztmetszetű. Magja 
fehér. Betegség ellenálló 
képessége kiváló.

Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

MiNidor
Vékony, finom ceruzabab!
Középkorai, vékony, 
finom hüvelyű bokorbab. 
A növény 35-40 cm 
magas. A hüvelyek                           
12-13 cm hosszúak és 
kerek keresztmetszetűek, 
sárga színűek, a 
mag színe fehér.

Kínálatunk: „Nagymama konyhakert-
je” színesképes, papírtasakos kiszere-
lésben és PE tasakban.

cAPiTANo (KAPiTáNY)
Széles, lapos hüvelyű!
A régi Budai piaci fajtához 
hasonló típusú bab. 
Korai érésű (60 nap a 
vetéstől), bőtermő, kiváló 
minőségű házikerti és 
piaci fajta. A bokor 50 
cm magas, hüvelye 
lapos, 15 cm hosszú és 
2 cm széles, élénksárga 
színű, szálkamentes, 
magja fehér.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

cHEroKEE
Bőtermő ceruzabab!
Középérésű, 45-50 cm ma-
gas, nagy levelű bokorbab. 
Virágzás idő 40-45 nap, vi-
rágok lila színűek, a lomb 
szint alatt képződnek. A 
sötét sárga színű hüvelyek 
13-15 cm hosszúak; ová-
lis keresztmetszetűek, 
szálka és membránmen-
tesek. A hüvelyek szélessé-
ge 9-10 mm és vastagsága 
6-7 mm. A száraz, érett 
mag színe fekete, 
Kínálatunk: „Nagymama konyhakert-
je” színesképes, papírtasakos kiszere-
lésben és PE tasakban.

soNEsTA
Korai ceruzabab!
Korai, jó termőképességű 
bokorbab. A növény 
40-45 cm magas. 
Hüvelyei aranysárgák, 
13-14 cm hosszúak, 
keresztmetszetük kerek. 
Magja fehér. Kínálatunk: 
„Nagymama konyhakertje” 
színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben és PE tasakban.

220104  

220108   

220118   

220107  

220114 

220138

BoKorBAB
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220139  

220244  

220140

220245

oriNoco
Aranysárga ceruzabab!
Középérésű, 40-45 cm 
magas. Kiváló minőségű 
hüvelye aranysárga, 
12-13 cm hosszú, kerek 
keresztmetszetű. Magja 
fehér. Betegségekkel 
szemben ellenálló fajta.
Kínálatunk: 
„Nagymama konyhakertje” 
színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben és PE tasakban.

BErGGold
Aranysárga ceruzabab!
Középkorai érésű, 
bőtermő házikerti 
fajta. A bokor 45 cm 
magas, erős lombozatú. 
Hüvelye 13 cm hosszú, 
szálkamentes, aranysárga 
színű, egyenes, kerek 
keresztmetszetű. 
Többszöri szedésre 
alkalmas fajta.
Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

MAGNUM
Szálkamentes ceruzabab!
Késői, nagy 
termőképességű fajta. 
35-40 cm magas, 
hüvelye sötétzöld, 10-
12 cm hosszú, kerek 
keresztmetszetű. 
Magja fehér.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

odir
Lapos hüvelyű vajbab!
Középkorai érésű, 
bőtermő, kiváló 
minőségű házikerti és 
piaci fajta. Fólia alatti 
termesztésre is alkalmas. 
A bokor 40-50 cm magas, 
hüvelye 12-16 cm hosszú, 
világossárga, széles, 
lapos, szálkamentes, 
magja fehér.
Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

scUBA
Zöld ceruzabab!
Korai, igen bőtermő, 
40-45 cm magas 
bokorbab. Sötétzöld 
hüvelyei húsosak, 
nem szálkásodnak, 
13-14 cm hosszúak, 
keresztmetszetük 
kerek. Magja fehér.
Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

sTANlEY
Szálkamentes ceruzabab!
Középérésű, hosszú 
hüvelyű (12-13 cm), 
bőtermő holland 
ceruzabab. A növény 
50 cm magas, hüvelye 
középzöld színű, egyenes, 
kerek keresztmetszetű, 
szálkamentes. Friss 
fogyasztásra és 
mélyhűtésre kiváló.
Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

220145   220242 
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liNErA
Szálkamentes ceruzabab!
Késői érésű, hosszú 
hüvelyű (12 cm), 
bőtermő holland 
fajta. A szálkamentes, 
szép sötétzöld hüvely 
egyenes, kerek 
keresztmetszetű, húsos. 
Magja lassan fejlődik ki.

Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

dolicHos
Spárgabab!
Zöld hüvelyű 
bokorbabhoz 
hasonló zöldségféle. 
Szálkamentes, 15-16 cm 
hosszú, nagyon vékony 
hüvelyei krémszínű, 
fekete köldökű szemeket 
tartalmaznak.
Kínálatunk:„Nagymama 
konyhakertje” színesképes, 
papírtasakos kiszerelésben

cANNElliNo
Fehér szárazbab!
Középkorai bokorbab 
szárazbab termesztésre. 
Hüvelye középhosszú, 
zöld színű, 
5-6 szemet tartalmaz. 
A szemek hosszúkásak, 
fehér színűek.

Kínálatunk: „Nagymama 
konyhakertje” színesképes, 
papírtasakos kiszerelésben

ArTEMis
Lapos hüvelyű,
szálkamentes!
„Romano” típusú, 
középkorai érésű,               
13-14 cm hosszú hüvelyű, 
bőtermő holland 
fajta. A szálkamentes, 
szép középzöld színű 
hüvely egyenes, lapos 
és elég széles. A nyári 
hőséget is jól tűri.
Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

HóPEHElY
40-45 cm magas, bokortí-
pusú fajta. A virágzata fehér 
színű, részben a lomb alatt 
helyezkedik el. A hüvely kö-
zepesen hosszú és széles, 
keresztmetszete ovális, szí-
ne zöld. A mag egyszínű fe-
hér, ovális keresztmetszetű. 
Tenyészideje: 110 nap. Mag-
ja nagy, ezermagtömege: 
417 g. Étkezési értéke jó, héja 
vékony. Babfenésedéssel 
szemben ellenálló. Érése kon-
centrált, szárszilárdsága jó.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben 

rózsA
Biotermesztésre alkalmas 
fehér szárazbab!
Bőtermő, nem pergő mag-
vú, új korszerű fajta. Tenyé-
szideje 90 nap. A növény 
bokor jellegű, magassá-
ga 40-45 cm. A szár szilárd, 
megdőlésre nem hajla-
mos. A hüvelyben 5-6 db 
krétafehér színű, meg-
nyúlt tojásdad alakú mag 
van. Betegségellenálló, kü-
lönösen ajánlott bioter-
mesztésre és házikertbe.
Kínálatunk: „Nagymama konyhakertje” 
színesképes, papírtasakos kiszerelésben

220246 220301 

220402 219216 

219217  219218   
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coco
Korai, nagyszemű!
Korai érésű, tenyészideje 
80 nap. A bokor 50 cm 
magas. Halványzöld 
színű, 12 cm hosszú 
hüvelye lapos, benne 5-6 
db nagy szemű, fehér 
színű, gömbölyű mag 
van. Fejtettbabnak és 
szárazbabnak is kiváló.

rocco
Korai kifejtőbab!
Korai érésű, bőtermő, 
nagy magvú, fürj típusú 
tarkabab. Kifejtő- és 
szárazbabnak is kiváló. 
40-50 cm magas, hüvelye 
10-12 cm hosszú, 4-7 
db szemet tartalmaz. A 
hüvely és a mag is drapp 
alapon bordó foltos. 
Kínálatunk:„Nagymama konyhakert-
je” színesképes, papírtasakos kiszere-
lésben és PE tasakban.

réKA
Nagyméretű kifejtőbab!
Késői (93 nap), bőtermő 
kifejtőbab. A bokor        
45-55 cm magas. A hüve-
lyek 12 cm hosszúak, 
4-6 db nagyméretű 
szemet tartalmaznak. 
Magja szürkésbarna 
alapszínen bordó 
hosszanti cirmozattal 
és világosbarna 
köldökgyűrűvel. 
Szárazon is jól fő.
Kínálatunk:„Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

BorloTTo liNGUA 
di fUoco NANo
Bőtermő tarkabab!
Középkorai, bőtermő 
kifejtőbab. A hüvelyek    
13-14 cm hosszúak, 
cirmosak 5-6 db 
nagyméretű, szép 
piros-barnás rajzolatú 
magot tartalmaznak. 
Jóízű babsaláta, fejtett 
babfőzelék és leves 
is készíthető belőle. 
Szárazon is jól fő.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

cArMEN
Piros salátabab!
Közepes érésű, tetszetős 
bordó magszínű kifejtő- 
és szárazbab. A bokor 
40-45 cm magas, felálló, 
indásodásra nem hajla-
mos. A 15-20 cm hosszú 
hüvelyeiben 6-7 bordó 
színű mag fejlődik. Babfe-
nesedéssel szemben 
ellenálló. Chilibabnak, 
salátababnak kiváló.
Kínálatunk: „Nagymama 
konyhakertje” színesképes, 
papírtasakos kiszerelésben

roTBlüHENdE (TűzBAB)
Késő őszig díszít!
Dús, piros virágai miatt 
tűzbabnak is hívják ezt a 
babfajtát. Erőteljes növe-
kedésű, sűrű falat képez, 
ezért térelválasztó- és 
takarónövénynek kiváló. 
Már vetéskor alakítsuk ki 
a támrendszerét, melyre 
2,5-3 m magasan felfuthat. 
Élénk színű, piros virágai 
késő őszig nyílnak. Kifejtve 
étkezési célra is alkalmas.
Kínálatunk: színes papírtasakos kisze-
relésben „Balkonkert” sorozat „Nagy-
mama konyhakertje” színesképes, 
papírtasakos kiszerelésben

219225  219309  

219325 219331  

220244  219332 
KArósBAB
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jUlisKA
Jó ízű, sárgahüvelyű 
karósbab!
Középkésői, bőtermő, 
virága fehér, hüvelye 
lapos, világossárga 18-20 
cm hosszú és 2 cm széles. 
Nem szálkásodó. Száraz 
magja sötétbarna fekete 
köldökkel, formája válto-
zó elliptikus, vagy vese 
alakú, 15 mm hosszú.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

AUriA BAcăUlUi 
(BAKói ArANYszál)
Korai lapos hüvelyű 
vajbab! 
Erőteljes növekedésű, 
ezért csak támrendszer 
mellett termeszthető. 
Sárga hüvelyei 22-24 cm 
hosszúak, 2-2,2 cm széle-
sek, laposak, gömbölyű 
barna szemű magokkal. 
Kiváló minőségű, szálka-
mentes. Friss fogyasztásra, 
házi mélyhűtésre javasolt.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben.

MădărăŞENi 
(ejtsd: mödörösenj)
Lapos hüvelyű vajbab!
Erőteljes növekedésű, 
ezért csak támrendszer 
mellett termeszthető. 
Sárga hüvelyei 20-
22 cm hosszúak,
2 cm szélesek. Kiváló 
minőségű, szálkamentes 
vajbab. Friss fogyasztásra, 
házi mélyhűtésre javasolt.

VElENcE csodájA
Lapos hüvelyű karósbab!
Hosszú tenyészidejű (80-85 
nap) karósbab fajta, ezért 
csak főveteményként ter-
meszthető. Erőteljes nö-
vekedésű, támrendszert 
igényel. Sárga hüvelyei 16-
20 cm hosszúak,1,6-2,2 cm 
szélesek, laposak gömbö-
lyű fekete szemű magokkal. 
Kiváló minőségű, szálka-
mentes. Friss fogyasztásra, 
házi mélyhűtésre javasolt.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

GoldfiEld
Hosszú, lapos 
hüvelyű karósbab!
Középkorai, lapos 
hüvelyű vajbab. 
Támasztékot igénylő, 
magas növekedésű, bab 
mozaik vírusra ellenálló 
fajta. Húsos hüvelye 
26-28 cm hosszú és 
25 mm széles, színe 
élénksárga. Nagyon jó 
minőségű, szálkamentes.

coroNA
Óriás szemű salátabab!
Hosszú tenyészidejű 
(90 nap) karósbab fajta. 
Erőteljes növekedésű, eléri 
a 3 m magasságot is, ezért 
csak támrendszer mellett 
termeszthető. Hüvelyei 
13-14 cm hosszúak, 3-4 
óriási nagy fehér maggal. 
Fejtettbabként salátákban 
és szárazbabként 
használható.
Kínálatunk: „Nagymama 
konyhakertje” színesképes, 
papírtasakos kiszerelésben
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iliáN (TAlizMáN)
Nagy szemű salátabab!
Késői, 2-3 m magasra 
növő nagy szemű tarka-
bab. Csak fővetemény-
ként termeszthető a 
hosszú tenyészideje mi-
att. Főleg babsalátának 
és szárazbab céljára alkal-
mas. A hüvely középzöld 
és bordópiros cirmos, 
15 cm hosszú, 5-6 szem 
drapp színű, bordólila 
cirmos maggal. 

BorloTTo liNGUA di 
fUoco 2 (TűzNYElV)
Karós kifejtő- és szárazbab!
Késői, 2-3 m magasra 
növő kifejtő- és száraz-
bab. Csak fővetemény-
ként termeszthető hosszú 
tenyészideje miatt. A hü-
vely 15 cm hosszú, 2 cm 
széles, középzöld, élénk-
piros csíkokkal és 6-8 
db cirmos szemmel. 
Friss fogyasztásra, házi 
mélyhűtésre javasolt.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

MéTErEsBAB 
(Dolichos sesquipedalis)
Zöld spárgabab!
Zöld hüvelyű, erőteljes 
növekedésű karósbab. 
Szálkamentes, 50-60 cm 
hosszú, spárga vékony hüvelyei 
krémszínű, fekete köldökű 
szemeket tartalmaznak. 
Friss fogyasztásra, házi 
mélyhűtésre javasolt.
Kínálatunk: „Nagymama konyha-
kertje” színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

zAláN
Nagy szemű Lima bab!
Késői, 2-3 méterre is megnövő, 
támrendszert igénylő, nagy 
szemű tarka Lima-bab. Hüvelye 
10-12 cm hosszú és 2,5 cm széles, 
melyben 3-4 lapos, nagyméretű, 
szép piros-barnás rajzolatú mag 
fejlődik. Zsenge magja a zöld-
babhoz, száraz magja pedig 
az étke-zési babhoz hasonlóan 
készíthető el. Szárazbabnak 
teljes érés után szedjük.
A Lima-bab melegigényesebb, 
mint a többi babféle és 
jobban tűri a szárazságot.

LÓBAB (Vicia faba)

1000 szem súlya Vetőmagigény g/10 m2 Vetésidő szabadföldi
termesztéshez Vetésmélység cm Sor- és tőtávolság cm Csírázási nap 5-10°C-on

1600 g 250-400 II-III 3-4 40 x 15 8-14

ANKA
Korai!

Tipp: a hajtásvégeket, a hüvelyek megjelenése után 
csípjük vissza, így azok gyorsabban fejlődnek és a levél-
tetvek is kevésbé támadják. Vessünk borsfüvet (csom-
bort) a lóbab mellé, így elkerülik a levéltetvek.
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színe világoszöld, alak-
juk tojásdad vagy 
kissé szögletes, telt, 
középen horpadt. 
Friss fogyasztásra, 
konzerválásra és mély-
hűtésre ajánljuk.
Kínálatunk: színesképes, papírtasakos 
kiszerelésben

Mivel nagyon korán 
kell vetni (február-
márciusban) termőhelyét 
ősszel készítsük elő. 
Az őszi zöldségfélék 
jó előveteménye, 
nitrogénnel gazdagítja 
a talajt. A növény 80-
120 cm magas. Hüvelye 
félig felálló, enyhén 
görbült, közepes nagysá-
gú. A zsenge magvak 


