
Dr. Zsombik László a Debreceni Egyetem 
ATK Nyíregyházi Kutatóintézetének kép-
viseletében érkezett. Az intézet többek 
között a kifejezetten a térségre, gyenge 
adottságú talajokra adaptált szántóföl-
di növények fajta-előállításával, illetve 
fenntartó nemesítésével foglalkozik. A 
szakember néhány régi, jól bevált, illetve 
újabb nemesítésű kalászost ismertetett, 
hangsúlyozva szélsőséges viszonyok közti 
hasznosíthatóságukat.

Rozs, tritikálé és zab ■

A Várda rozs klasszikus fajta, melynek kivá-
ló a télállósága, a szárazságtűrése, illetve 
a monokultúrában való termesztést is 
elviseli. Mint dr. Zsombik László elmondta, 
van olyan parcella, amely 85 éve rozs-
zsal van bevetve, és még mindig rozsot 
termelnek rajta. Szívósságát jól jellemzi, 
hogy 0,5% alatti humusztartalomnál is 
végeznek vele kísérleteket. Jó sütőipari 
paraméterei vannak, a termőképessége 
megfelelő, kis befektetésű gazdaságok 
számára nemcsak homoktalajon lehet 
ideális növény. Rendkívül jó gyomelnyo-
mó képességgel rendelkezik, fuzáriumra 
nem hajlamos. Hosszú kalászú, kalásztö-
résre kevésbé hajlamos. A magnyugalom 
időszaka viszont rövid, ezért ha megázik, 
csírázásra hajlamos, ami jelentősen rontja 
a beltartalmi paramétereit. Azonban ez 
faji sajátosság.

A Kisvárdai alacsony rozs 10–20 cm-rel 
alacsonyabb az előzőleg ismertetett faj-
tánál, egy genetikai vonalról származnak, 

2%-át adja. Az előbbi országok a legna-
gyobb szójadara exportálók. Az extrahált 
szójadarával tudják kielégíteni az intenzív 
hústermelő államok az állatok intenzív 
fehérjeigényét, így a felvásárló országok 
eléggé kiszolgáltatottak.

Magyarország mindössze 1%-kal része-
sül az európai szója termőterületekből. A 
hazai szójatermesztés nem reagálta le a 
piaci változásokat: 2002 óta kb. 40 000 ha 
a szója termőterület, ami csak a 2013-as 
évtől mutatott kb. 10% növekedést.

A termésátlag az utóbbi 10 évben 1,5-
2,5 tonna. Egyre nagyobb igény mutatko-
zik ugyanakkor a bio, nem GMO-s szójára. 
A bio minősítés garancia a GMO-mentes 
terményre, így azok is szívesen vásárolják, 
akik nem bioélelmiszer előállításra hasz-
nálják fel.

A szóját többnyire külföldre értékesítik, 
s mivel igen keresett növény, az utób-
bi években Magyarországon is sok nagy 
kapacitású szójafeldolgozó üzem épült.

A vetésforgó Magyarországon túlságo-
san egyoldalúvá vált, a gabona fölénye a 
jellemző, ezért alternatív növények kel-
lenek, amelyek visszapótolják a talajba a 
nitrogént, de a termésüket is hasznosítani 
lehet. Ezért is fontos növény a szója. 

A szójamagot oltani kell, mivel a szója 
baktérium, ami a szója növénnyel szim-
biózisban él. 

Országunkban kifejezetten széles a faj-
taválaszték, jó biológiai alapokkal rendel-
kezünk. Az igen korai fajtákat ajánlatos 
alkalmazni, hiszen ez a termésbiztonság 
egyik záloga.

Termesztéstechnológia ■

Dr. Mándi Lajosné, a Lajtamag Kft. kuta-
tási projektmenedzsere további fontos 
részletekkel szolgált a szóját illetően. A 
Lajtamag Kft. 3 éve jelentős pályázatot 

így egyéb tulajdonságai hasonlóak. Sütő-
ipari paraméterei nagyon jók, és termőké-
pessége is hasonló. Ha kevert vetésben pl. 
bükkönnyel termesztjük, egy fokkal jobb 
támasztékot ad, mint a Várda rozs.

A Kisvárdai legelőrozs nagy előnye, 
hogy a kisgazdaságok legeltetésre is 
használhatják, később pedig a szemter-
mést is be lehet takarítani, tehát kettős 
hasznosítású. Óriási zöldtömeggel ren-
delkezik. Megdőlésre hajlamos, hiszen 
magas, robusztus növény, kalásza hosszú. 
Zöldtömegben 25-30 t/ha-t produkál.

Az évelő rozs az egyéves kultúrrozs és 
a vadon élő évelő hegyi rozs fajtahibridje. 
Szemtermése nem éri el az 1 t/ha-t sem, 
így kifejezetten legeltetésre alkalmas. Az 
utóbbi időben keresik rézsűk megköté-
sére talajfogó növénynek, illetve szőlősök 
sora közé vetni. Ez a fajta kalásztörésre 
hajlamos, így a betakarított mag minősé-
ge nagyban függ a kombájn beállításától.

A Szabolcs nevű tritikálé 2012 óta van 
köztermesztésben. Jellegzetessége a 
magas fehérjetartalom, a NÉBIH vizsgá-
latában termőképessége 6,8 tonna volt, 
adaptív képessége hangsúlyozott. Min-
den, a csernozjomnál gyengébb minősé-
gű talajra bátran ajánlják. Lisztminősége 

nyert a Gabonakutató Nonprofit Kft. 
táplánszentkereszti Növénynemesítő 
Kutató Állomásával és a Bóly Zrt. nemesí-
tő részlegével együttműködve. Közös cél-
juk a szójatermesztés technológiájának 
fejlesztése, biológiai alapjainak vizsgálata.
Talajigényét figyelembe véve kb. 600 000 
ha termőterület lenne alkalmas szója ter-
mesztésére, a 4 éves vetésváltással évente 
150 000 ha-on lehetne termelni. Vízigénye 
nagy, kedveli a párás mikroklímát.

A szóját 12 °C fok alatt nem szabad 
elvetni, mert nem kel ki időben, elfekszik 
a talajban. Előveteményként a gabona-
félék és a kapásnövények is előnyösek, a 
kukorica pedig abszolút bevált. Naprafor-
gó, repce és lucerna után a közös kóroko-
zók miatt nem szerencsés vetni.

A jó termés egyik záloga a gondos, jó 
minőségű őszi szántás, hiszen tavasszal 
csak ezen lehet aprómorzsás, egyenletes 
talajt készíteni, ami biztosítja az egyenle-
tes és gyors csírázást, a megfelelő gyom-
elnyomó hatást. Ez azért különösen fon-
tos, mert még a konvencionális termelés 

kiváló, étkezésre alkalmas. Szárrozsdára 
rezisztens, fuzáriumra nem hajlamos, 
lisztharmattal és sárga levélfoltosság-
gal szemben is toleráns, így kifejezetten 
ajánlják ökotermesztésre.

A Lota zab szintén klasszikus régi zab. 
Nagy hektoliter súlyú, amit az évjárat 
befolyásolhat, de viszonylag nagy szemű 
és nagy szalmával rendelkezik, alkalmas 
tavaszi bükköny támasztónövényének, 
illetve a juhászatok hasznosíthatják szal-
máját.

 A szója szerepe ■

Borbélyné dr. Hunyadi Éva az ÖMKI mun-
katársaként a szója múltját, jelenét ismer-
tette. Mint elmondta, a szója nem éppen 
pozitív kontextusban került a figyelem 
középpontjába, hiszen ezt a növényt ter-
mesztették a leghamarabb GMO-s biológi-
ai alapokkal. Korábban az ázsiai országoké 
volt a vezető szerep, azonban napjainkban 
az Amerikai Egyesült Államokban és a dél-
amerikai országokban vált a legnagyobb 
területen termesztett pillangós növénnyé. 
Ezek az országok hamar ráálltak a minél 
nagyobb területen való koncentrált, szi-
gorú termesztéstechnológiára. A GMO-s 
szójatermesztést előnyben részesítették. 
A világ szójatermő területének három-
negyed része Amerikában található, míg 
Európa mindössze a szójatermő terület 

esetén sincs megfelelő gyomirtószer-
választék, illetve a szója a növényvédő 
szerekre terméscsökkenéssel válaszol. A 
gombafertőzés nem jellemző. Rovarölő 
szerek esetében engedélyezett készít-
mény az atka ellen nincs, szükség esetén 
eseti engedélyt kell kérni.

Dr. Mándi Lajosné hozzátette: „kutatá-
saink szerint a legjobb termést a 45 és 48 
cm sortávolsággal lehet elérni úgy, hogy 
minimum kétszer sorközt művelnek”.

A termésbiztonság szempontjából fon-
tos a szárszilárdság, a kórokozókkal szem-
beni ellenálló képesség, a talajtól mért 
hüvelymagasság, hiszen ez a betakarí-
tás idején veszteségforrás lehet. Mivel a 
szójának nincs kompenzációs képessége, 
amelyik mag később kel, az később fog 
beérni, s ebben is kiemelkedő szerepe 
van a megfelelő talaj-előkészítésnek.

A szója a biológiai érettséget akkor éri 
el, amikor a víztartalom 14-18 % között 
van, így 16-17% nedvességnél a szóját 
aratni kell. A kombájn és a dobfordulat 
beállítása nagyon fontos, akárcsak a szá-
rítás: a szóját 60 °C-nál magasabb hőmér-
sékleten nem szabad szárítani.

Biztos kereslet ■

Dr. Drexler Dóra, az ÖMKI igazgató-
ja piaci alapú fejlesztési projekteket 
ismertetett. Egy svájci áruházlánc több 
országban is támogat olyan fenntartható 
ökogazdálkodási fejlesztési projekteket, 
amelyeket később üzleti előnyként is rea-
lizálhatnak. A svájci ökológiai mezőgazda-
sági kutatóintézet (FIBL) közreműködésé-
vel olyan projekt indult el, melynek célja, 
hogy az európai ökológiai szójatermesz-
tés fejlődjön. Szeretnék kiváltani az Ame-
rikából és Kínából érkező ökológiai szóját, 
amit a svájci biogazdák is használnak 
tojás-előállításhoz vagy hústermeléshez, 

Alternatív lehetőségek a növénytermesztésben: kalászosok és a szója

Európai piacon

Közvetlen értékesítés
Havas Krisztián – szintén az ÖMKI munkatársaként – olyan nemzetközi on-line 
felületet mutatott be (o-tx.com), aminek használatával nem okozhat gondot a bio-
termékek értékesítése. Ez a weboldal ezen sorok olvasása közben várhatóan már 
magyar nyelven is elérhető. Célja a nagy felvásárlók kiiktatása a rendszerből, ezáltal 
a termelőknek kedvezőbb árak biztosítása. A felületen működik egy árinformációs 
rendszer, amely hosszú évekre visszamenőleg tartalmazza a nemzetközi és belföldi 
árakat, a minőségi paraméterek függvényében. Így átláthatóbb lesz a biotermékek 
kereskedelme.

Jelenleg 4300 felhasználója van, ebből 1600-an kereskednek. Az értékesítés auk-
ciós formában működik majd, vagyis licitálni lehet. A felhasználó számára költség-
ként egy regisztrációs díj és bizonyos részarányban jutalék merül fel.

Az ÖMKI kereskedelmi és közvetítői tevékenységet nem végez, az oldal haszná-
latában azonban szívesen segítenek. 
További információ: krisztian.havas@biokutatas.hu

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutató Intézet (ÖMKI) megalakulása óta rendez szakmai 
találkozókat. Augusztusban ezúttal Hajdúböszörményben a Népi Hajdúházban, illetve 
Fekete András szójaterületének szemléjén a szántóföldi ökogazdálkodás lehetőségeiről 
tudhattunk meg hasznos információkat, melyek közül elsősorban az alternatív 
lehetőségeket emeljük ki.



hiszen így a termelés jobban ellenőrizhető 
lenne. Ráadásul környezetvédelmi szem-
pontból az sem elhanyagolható, hogy 
mennyit kell utaztatni az árut. A BioSuisse 

ökogazda szövetség Svájcban célul tűzte 
ki, hogy növeli az Európából behozott 
szója mennyiségét. A fejlesztési projekt 
célterülete Közép- és Kelet-Közép-Euró-

pa, ezen be  lül is Magyarország, Románia, 
Szerbia és Ukrajna. Az említett 4 ország-
ban felmérték az ökológiai szójatermesz-
tés szintjét. Második lépésként együttmű-
ködő part nereket keresnek, akik nyitottak 
a szójatermesztésre és szeretnének a sváj-
ci piacra kijutni egy BioSuisse tanúsítvány 
megszerzésével. 
A szója ára ugyanis 600-700 euró/ton-
na BioSuisse minősítés nélkül. Jelenleg 
Magyarországon 20-25 ökotermelő fog-
lalkozik szójával. Az országos termésát-
lag 2002-2012 között 2,1-2,2 t/ha, ami 
jelentősen függött az időjárástól. A szója 
áralakulása erősen tőzsdefüggő. 2011-
2012-ben jelentős áremelkedés volt, s ez 
a tendencia valószínűleg az idei évben is 
megmarad. A szójatermelés költsége ara-
tással, szem szárítással, tisztítással együtt 
209 000 Ft/ha, a bérlés, a gazdasági általá-
nos költség ebben nincs benne. A fejlesz-
tési projekt célja megtalálni a termelőket, 
akik hajlandóak a BioSuisse minősítést 
megszerezni. Az ÖMKI agrotechnikai szak-
tanácsadással kívánja segíteni a fejlődést, 
2015-ben szójakurzust is indítanak.

Tóth Noémi


