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Kedves Olvasó!
Kezében a Magyar Szója Nonprofit Kft. hírlevelét tartja. Kiadványunk először
jelent meg a nyomtatott sajtóban. Ez egy újabb mérföldkő ahhoz, hogy a szójatermesztéssel és -feldolgozással kapcsolatos hírek minél több gazdálkodóhoz és érdeklődőhöz eljussanak. Ha szeretne az ágazatról naprakész információkat olvasni,
ajánlom figyelmébe weboldalunkat, amit a www.magyarszoja.hu címen találhat.
Seiwerth Gábor
Magyar Szója Nonprofit Kft., ügyvezető

Hazai leltár

Uniós extra támogatás adhat löketet
a hazai ágazatnak
A hazai élelmiszeripar nagyfokú szójaimport-függőségben szenved hosszú idők óta. Azonban a
2015-től induló extra támogatások, illetve az új piaci trendek várhatóan fellendülést hoznak a
magyar szójatermesztésnek. Az ágazat bővülése nyomán hazai GMO-mentes szójával válthatnánk ki a GMO-s importot, ami jelentős gazdasági és környezeti előnyökkel járna.

A

legfontosabb mezőgazdasági terményekből Magyarország közel önellátó. Egyedüli kivételt a szója jelenti, ami a
takarmányok fontos összetevője. A
hazai állattenyésztés megközelítőleg
500 ezer tonna szójadarát használ
fel évente fehérje-alapanyagként,
aminek csupán 10 százaléka származik magyar forrásból. A hiányzó
részt az ágazat Brazíliából és Argentínából importált GM szójával
fedezi. Ez a nagyfokú importfüggőség a hazai abrakfogyasztó szektorokat kiszolgáltatottá teszi a külpiaci ármozgásoknak.
A Kárpát-medence megfelelő
ökológiai adottságokkal rendelkezik a szójatermesztéshez. Mégis a
fehérjegazadag növényt hazánkban
méltatlanul kis területen – 30-40
ezer hektáron (a szántóterület kb. 1
százalékán) – vetik. A szójabab nem
csak Magyarországon, de az egész
EU-ban indokolatlanul kis szerepet
játszik a vetésforgókban.

A függőség okai
A visszafogott vetési kedv oka,
hogy a gabonatermesztés versenyelőnyt élvez a fehérjenövények termesztésével szemben az Európában
uralkodó éghajlati körülmények
között. Azonban a szója versenyhátrányát fokozzák több mint félszáz évvel ezelőtti események is. Az
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1960-as években megkötött Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretein belül az EU elődjének számító Európai Közösség
(EK) az USA-val egy olyan megállapodást irt alá, amely biztosította a
tengerentúlról érkező szójaimport
vámmentességét. Ugyanakkor az
EK megőrizte a gabonákra vonatkozó magas vámokat és termelési
támogatásokat, ezzel rontva a szója
versenyhelyzetét.
Ezen túl a magyar szójaágazat
fejlesztésénél akadályt jelent, hogy
a növény termesztésének technológiai háttere elavulttá vált, a szaktudás pedig megkopott. A legnagyobb fejlesztő cégek, mint például
a Monsanto és a Pioneer kutatásfejlesztési tevékenységüket elsősorban Észak- és Dél-Amerikára
összpontosítják, miután ezekben
a térségekben termesztenek szóját
nagyobb területeken. Ezzel szemben Európa kis piacot jelent számukra az alacsony szintű szójatermesztés miatt.
Ráadásul az agrárfejlesztéseket
meghatározó cégek jellemzően a
tengerentúlon széles körben alkalmazott génmódosított fajtákhoz
igazítják legújabb növényvédelmi
technológiáikat. Ezzel szemben Európában csak hagyományos fajtákat
lehet termeszteni. A legnagyobb
problémát a hatékony herbicidek

hiánya jelenti, ennek eredményeként nagy fejtörést okoz az európai
gazdáknak a szójatáblák gyommentesítése.

Az importkiváltás érdemei
Az import-függőség csillapítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a
hazai állattenyésztés ne maradjon
kitéve a szója világpiaci ármozgásának, a dollár-forint keresztárfolyam változásának vagy épp a délamerikai országok aktuális belpolitikai helyzetének.
A génmódosított szója helyettesítésének a gazdasági szempontokon túl számos környezetvédelmi
előnye is van. A szója jól illeszkedik a vetésforgóba és erősíti a mezőgazdaság fenntartható jellegét.
Egyik legnagyobb érdeme, hogy a
légkörből nitrogént köt meg. Ennek köszönhetően fokozza a talaj
tápanyagtartalmát és kiváltja a talajokat és vizeket szennyező műt-

A szójaimport kiváltásának a gazdasági
szempontokon
túl számos
környezetvédelmi
előnye is van
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olyan sokszínű vetésforgó kialakítását ösztönzi, ahol a szójának fontos
szerepe lesz.
A piaci trendek is a hazai szójababnak kedveznek, miután a garantáltan GMO-mentes alapanyag
után növekszik a kereslet az EUban, különösképpen Ausztriában
és Németországban. Továbbá a civil
szférától induló kezdeményezések –
elsősorban a Duna Szója összefogás
is ösztönzőleg hat az uniós szójatermesztésre.
rágyákat. A jelenleg egyoldalú vetésszerkezetet változatosabbá teszi,
ami növeli a természeti sokszínűséget és csökkenti a növényvédő
szer-felhasználást.
Az importált szója kiváltása
nem csak helyi szinten járna előn�nyel, hanem hozzájárulna egy
fenntarthatóbb globális élelmiszertermelési rendszerhez is. A jelenlegi
helyzet úgy fest, hogy Dél-Amerikában – elsősorban Brazíliában és
Argentínában – a multinacionális
cégek óriási tőkebefektetéseket eszközölnek a szójatermesztésbe és monokultúrás, a helyi kultúrától idegen
termelő egységeket alakítanak ki. E
mamut gazdaságok gőzerővel terjeszkednek és arra rendezkednek be,
hogy a Föld másik felén található,
iparosított kínai és európai állattenyésztés fehérjetakarmány-igényét
kielégítsék. Ez az intenzív növénytermesztési gyakorlat helyi szinten
környezeti és szociális feszültségeket
vált ki, például csökkenti a biodiverzitást és munkahelyek szűnnek meg.
Továbbá óriási ökológiai lábnyomot
hagy maga után az a logisztikai rendszer, amely szójaszállítmányokat juttat el Dél-Amerikából a 7000–8000
kilométerrel odébb működő európai
hizlaldákba.

Új irányvonalak
A globális élelmiszerellátás instabilitása, a felgyorsult éghajlatváltozás és a gazdasági válság miatt
új szempontok kerülnek előtérbe
a piaci szereplők és a döntéshozók
számára. Brüsszelben és a kereskedelemben a költséghatékonyság és
termelékenység mellett egyre inkább olyan irányvonalak nyernek
hangsúlyt, mint az önellátás erősítése, a helyi termékek favorizálása,
a biodiverzitás megőrzése és a globális felmelegedés megfékezése.
Ezeknek a prioritásoknak a fényében alakította ki az EU a 20142020-as időszakra szóló agrártámogatásokat is, amely várhatóan
jelentősen erősíti a szója pozícióját a növénytermesztési ágazatok
között. Egyrészt a szója 2015-től
extra támogatásban részesül, Magyarországon évente várhatóan
körülbelül hektáronként 200 euró
termeléshez kötött támogatás jut
a szójatermesztőknek a területalapú támogatás felett. Másrészt
a támogatásokhoz kötődő zöldítési intézkedések (terménydiverzifikáció + ökológiai célterület)
a jelenleg egyoldalúan gabonacentrikus vetésszerkezet helyett egy
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Hazai teendők
Nem szabad ugyanakkor csupán
a szabályozásra és a piaci tényezőkre támaszkodni. Átütő eredmények
akkor születhetnek a szójatermesztésben, ha magunk is tudatosan fejlesztjük az ágazatot. Ebben a munkában oroszlánrészt kíván vállalni a
Magyar Szója Nonprofit Kft., amely
szervezet a hazai szója vertikum
egészét képviseli.
A feladatok között kiemelkedő
a szójatermesztéshez kapcsolódó
nemesítői- és kutatói munka, illetve
a szaktanácsadás összehangolása,
ami hozzásegít a hatékony termelési technológiák kialakításához és
átadásához. Továbbá fontos teendő
olyan szakmai fórumok szervezése
– úgy mint fajtabemutatók és mintagazdaságok –, amik a technológiai
ismeretek terjesztését szolgálják. Az
egyik legfontosabb tennivaló a hazai termékek marketingje, hogy az
itthoni fogyasztók a jó minőségű,
helyben előállított, GMO-mentes
termékeket keressék.

Forrás: Magyar Szója
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A magyar szója továbbra is GMO-mentes
Miközben az Alkotmány deklarálja Magyarország GMO-mentes státuszát, mindennapi élelmiszereink jelentős hányada mégis génmódosított alapanyagokból készül. A GMO-kra vonatkozó
tiltás ugyanis csak a termesztésre vonatkozik, az importra nem. Hazánk pedig nagy mennyiségben hoz be GM szóját harmadik országokból.

H

azánkban negyven éve jóformán azt sem tudtuk, mi
az a szója, az átlagemberek
a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején találkoztak a termékkel, amely mára áthatja az egész
élelmiszeripart.

termelés, 2013-ban 284 millió tonna volt, ennek két százaléka kerül
direkt emberi fogyasztásra, nagy
része takarmány és olaj lesz.

Szója mindenütt

Egykor Kína volt a legnagyobb
termesztő, ma évi 100 millió tonnával az USA vezet. A genetikailag
módosított szóját 1996 óta termesztik, a világtermelést vezető USAban és Argentínában szinte kizárólag genetikailag módosított (GM)
fajtákat találunk, amelyek gyomirtószer-toleránsak és kártevőrezisztensek. Magyarországra elsősorban Brazíliából – 2003 óta termelnek GM szóját – importálunk.
Az unióban a felhasználás 15-30
százaléka GMO-mentes.

A Soytats.com szakmai oldal információ szerint az utóbbi negyven
évben meghétszereződött a világ-

A mezőgazdasági szaklapok
évek óta foglalkoznak a problémával, miszerint az egész élelmezési

Sokan nem hitték el, hogy ez
bab, hiszen feldolgozott zacskós,
szárított változata volt az elterjedt.
Nem csak a vegetáriánusok ették,
találékony anyukák és trükkös vendéglátósok is megpróbálkoztak vele
– túlzás lenne azt állítani, hogy népszerű lett, de elfogadtuk, megismertük különböző változatait.

rendszer túlságosan a szójára támaszkodik. Ez hatványozottan igaz
Magyarországra, 40 ezer hektáros
termőterületünk nem elég a szójaönfenntartáshoz. Az sem mellékes,
hogy a nem génmódosított vetőmagból származó készleteink döntő
hányada exportra kerül. Az itthon
megtermelt mennyiség leginkább
más uniós tagországokban, Ausztriában, Németországban, Svédországban és Franciaországban kerül
a piacra.
Mivel a GMO-mentes szóját tonnánként akár 50-100 eurós felárral
lehet értékesíteni, a hazai tenyésztők nem tudják megfizetni az ebből
készült drágább takarmányokat. Az
agrarszektor.hu elemzése szerint
az állatok fehérjeforrásul szolgáló
szója kihagyására nincs lehetőség, mert drasztikus hatékonyságcsökkenést és komoly veszteségeket
okozna. Mai árakon nyolcmilliárd
forint többletköltséget jelentene,
ha az állattartók a GMO-s szójákat
mindenhol GMO-mentesre cserélnék fel.

Szinte minden GMO-s
Az állattenyésztés és az élelmiszeripar fehérjeszükségleteit importból fedezzük, évi 500-700 ezer
tonna szójadara és 100 ezer tonna szójabab érkezik, tudtuk meg
a Vidékfejlesztési Minisztérium
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Sajtóirodájának 2013 szeptemberi
közleményéből. Túlnyomó részben
argentin és brazil eredetű szójakészítmények érkeznek hozzánk, így
az is belefut a génmanipulált termékekbe, aki nem akar.
A nagyipari állattartás végfogyasztói számára ezért gyakorlatilag
kikerülhetetlen, hogy ne olyan húst
egyenek, amely gazdáját előtte nem
GM szójával etették, ezt ugyanis
nem kell feltüntetni a terméken.

Megéri vagy sem?
Magyarország tizenegy másik
országgal együtt aláírta az osztrák
kezdeményezésű Duna Szója egyezményt, amely alapján közös kutatás,
szakmai együttműködés indulhat –
hogy ez mennyire lesz életképes, a
következő években elválik.
Februárban egy, a GMO-mentes szójatermesztés lehetőségeivel
foglalkozó szakmai tanácskozáson
Szépe Ferenc, a VM mezőgazdasági
főosztályának főosztályvezetője elmondta, hogy a nemzetközi piacon
felkínált szójadarának ma már 81
százaléka génmódosított. Sajnos ez
az arány folyamatosan növekszik,
de a piacon egyre inkább keresik a
nem génmódosított szóját, az Európai Unióban a GMO-mentes szója
iránti kereslet az összes felhasználás
akár 30 százaléka is lehet.
A főosztályvezető elmondta, a
múlt század nyolcvanas éveiben közel 70 ezer hektár volt a vetésterület, így a mostani 40 ezer megduplázása, megháromszorozása a cél. A
szakember szerint a GMO-mentes
szója termesztése kifizetődő, mert
egy tonna ilyen terményért átlagosan 13-14 ezer forinttal kínálnak
többet a piacon, mint a génmódosított változatért.

Az agrárszektor februári elemzése kitért arra, hogy az elmúlt években a magyar szóját 110-120 ezer
forintos tonnánkénti áron lehetett
eladni, így „2,5 tonnás termésátlag
mellett hektáronként mintegy 300
ezer forint árbevételt hozott, és ez
a relatíve alacsony költségszint mellett tisztességes termelői jövedelmet
garantálhatott.”
Szójatermesztéssel foglalkozó
gazdáktól megtudtuk, hogy ahol a
kukorica jól érzi magát, ott szója is
ültethető. Kalászosok és kapásnövények után vetésforgóban ültetve jól
érzi magát. Mivel Magyarország a
termeszthetőségi sáv északi részén
található, nem minden fajta alkalmas ide – az MTA ATK vetőmagkutatói évtizedek óta dolgoznak a
megfelelő szójabab nemesítésén.
Idehaza Baranya megye a legjelentősebb szójás régió – az egyik legismertebb térségbeli szereplő a Bóly
Zrt., akik mintegy 2700 hektáron,
saját takarmány-előállítás céljából
foglalkoznak a növénnyel.

Van pozitív példa is
A hazai mennyiség nagy részét
az állattenyésztés veszi fel. Kevesen vannak, akik szójából jelentős
mennyiségben, szakmai elismerés
mellett képesek emberi fogyasztásra szánt élelmiszert előállítani. Ebben a szegmensben megkerülhetetlen a csak magyar szóját feldolgozó,
nem génmanipulált alapanyagból
dolgozó Yaso.
Speciális,
szabadalmaztatott
alapanyaguk teljes értékű fehérjeforrás, melyből számos szójás
eledel, kenyér, kolbász, keksz, pástétom, tofu, stb. készíthető. Hajas
Gabriella értékesítési vezető elárulta, hogy génmódosítás-mentes
dél-magyarországi szójababból, ter-
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A mostani
negyvenezer
hektáros hazai
vetésterület
megduplázása,
megháromszorozása a cél
mészetes úton készül, adalékanyagokat nem tartalmaz. „A szójabab
a természetes csíráztatási folyamaton keresztül értékes tulajdonságokkal gyarapszik, ezáltal könnyen
emészthetővé válik, eltűnik a mellékíze és nem okoz puffadást.” Az
előbb csíráztatott, majd főzött,
darált és pasztőrözött szójababjuk
teljes értékű növényi fehérjeforrás,
ideális vegetáriánus ételekhez.

Van rá igény külföldön?
A Yaso mögött álló Fitorex Kft.
komoly nemzetközi elismerésnek
örvend. A Frost&Sullivan piackutató 2012-es „Product Differentiation Excellent Award” díját nyerték
Londonban, mint egyedi tulajdonságokkal rendelkező, kiváló minőségű termék. Ugyanabban az évben
a frankfurti Health Ingredients
Europe kiállításon az év súly- és
éhségkezelő innovatív termékének
járó díját nyerték el. Csíráztatott
tofujuk a világ legnagyobb élelmiszeripari vásárán, a 2013-as kölni
Anugán 2013-ban a Fine Food kategóriában került be a díjazottak
közé, míg gluténmentes lapkenyerüket idén a Sial Canada Innovation versenyére válogatták be.

Forrás: Origo

Külszemle

Megduplázná a régió termelését 2020-ra a
Duna Szója összefogás
Immár két éves a Duna Szója összefogás, ami a Duna-menti tizenkét országban fogja össze a
szójaágazat szereplőit. A génmódosítás-mentes szójatermesztés bővítését zászlajára tűző kezdeményezés nagy lehetőségeket kínál a hazai élelmiszeriparnak ahhoz, hogy bővítse a minőségi élelmiszerek tárházát.

A

génmódosítástól mentes
(GMO-mentes) termékek
előállítása az EU-ban sikerrel kecsegtet, különösképpen a
nyugat-európai tagállamokban. Ezt
felismerve számos élelmiszeripari
cég, például a német Zott tejfeldolgozó vagy az osztrák REWE élelmiszer kereskedelmi lánc köteleződik
el a GMO-mentesség mellett annak
ellenére, hogy egyre nehezebb biztosítani a génmódosítástól mentes alapanyagokat a termelésnél.
Elsősorban a GMO-mentes szója
beszerzése ütközik kihívásokba a
húskészítmények előállításánál, miután az EU mindössze 2 százalékát
állítja elő annak a szójabab mennyiségnek, amit felhasznál. A hiányt
pedig olyan országokból pótolja –
első sorban Dél-Amerikából – ahol
a szója nagy része génmódosított.
A helyzet orvoslása érdekében
osztrák és bajorországi cégek ös�szefogást kezdeményeztek és létrehozták a Duna Szója (Donau Soya)
szövetséget 2012-ben. A Duna
Szója elsődleges célja a fenntartható és GMO-mentes szójatermelés
bővítése a Duna-menti régiókban.
A kezdeményezők a szójatermesztéshez kötődő piaci szereplőket kívánják együttműködésre sarkalni, a
kapcsolódó kutatásokat összefogni
és egy olyan Duna Szója védjegyet
létrehozni, amely tanúsítja, hogy az
adott termék a régióban előállított,
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GMO-menetes szójaalapanyag felhasználásával készült.
A kezdeményezés nem véletlenül pattant ki az osztrák oldalon.
Ausztriában különösen nagy keletje
van a helyben előállított, minőségi
tanúsítványokkal ellátott élelmiszereknek, a génmódosított növények
elleni harcban pedig zászlóshajós
szerepet töltenek be az EU-ban. A
GMO-mentes alapanyagok előteremtése ezért különösen fontos az
osztrák élelmiszeripari cégeknek.
A tengerentúli GMO-s szójaimport helyett alternatív szójaalapanyag-lelőhely után kénytelenek
nézni, ehhez forrásként pedig a
Duna-menti régiók kínálkoznak
a legalkalmasabbnak. A térségben ugyanis egyelőre kis területen
foglalkoznak szójatermesztéssel, a
természeti adottságok pedig nagy
növekedési potenciált kínálnak a
fehérjében gazdag növény számá-

ra. A tíz Duna-menti ország közül
különösképpen Magyarországon,
Romániában és Ukrajnában lehetne
jelentősebben felturbózni a szójatermesztést.

Lehetőségek és veszélyek
A kezdeményezők elképzelése,
hogy a Duna Szója összefogás keretein belül a tőkében gazdag, de
termőföldben szűkösebb nyugati
országok (főképpen Ausztria, Bajorország, Svájc) szaktudást és tőkét
kínálnak a szójaágazat fellendítéséhez a kelet-európai térségekben (elsősorban Románia, Bulgária, Ukrajna, Moldova). Cserében a keleti
országok GMO-mentes szójababot
állítanak elő a nyugat-európai élelmiszeripar részére.
Magyarország számára fontos,
hogy ebben a szerepelosztásban ne
az alapanyag beszállító státuszt foglalja el. Helyette inkább érdemes kihasználni a Duna Szója összefogás
lehetőségeit és az idehaza megtermesztett szójababot minél magasabb
fokon feldolgozni és „nagy hozzáadott értékű”, Duna Szója címkével
ellátott termékként értékesíteni.
Ennek nemzetgazdasági haszna,
hogy munkahelyek jönnek létre és
a feldolgozás révén az élelmiszerek termelési értékének nagyobb
hányada is itthon keletkezik ezzel
emelve a GDP-t. Mindehhez fontos

Külszemle

Az összefogás
keretein belül a
nyugati országok
technológiát biztosítanak, cserébe a keleti országok alapanyagot
állítanak elő
piacot találni a minőségi, de drágább élelmiszereknek.
A hazai fogyasztók egyelőre szerény érdeklődést mutatnak a prémium élelmiszerek iránt, így az itthoni feldolgozók csupán elenyésző
része hajlandó berendezkedni a
tanúsítottan GMO-mentes termékek előállítására. Meglepő módon
egyedül a hobbiállat-eledel gyártás
az az ágazat Magyarországon, ahol
megkövetelik és meg is fizetik a
GMO-mentességet.
Hazánktól nyugatra lévő piacok
nagyobb eladási lehetőségekkel kecsegtetnek a hazai GMO-mentes,
minőségi termékek számára. A
nagyobb vásárlóerővel rendelkező EU-s országokban ugyanakkor
éppen az a fogyasztói patriotizmus
állít kihívásokat a magyar kereskedők elé, ami itthon még erősítésre
szorul.

Tervek és eredmények
Az összefogás kezdeményezői
azzal számolnak, hogy potenciálisan 2,4 millió hektárt lehet bevonni szójatermeléshez a Duna-menti
régióban, ahonnan 4-5 millió tonna babot aratnának évente. Ezt a
termelési szintet 2020-ra kívánják

elérni, ami egy igen ambiciózus cél,
miután a jelenlegi termelést (kb.
700 ezer hektáron 1,7 millió tonna
szójabab) legalább a kétszeresére
kéne bővíteni.
A kezdeményezéshez 15 országból 150 szervezet és cég csatlakozott 2014. augusztusig, köztük a
hazai szójaágazatot átfogó Magyar
Szója Nonprofit Kft. A Duna Szója
égisze alatt az idei év során fajtabemutatók és szakmai események
vannak napirenden, mégpedig
Ausztriában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Boszniában.
Az összefogás további sikere, hogy
megnyílt az újvidéki Duna Szója
regionális iroda és a moldovai miniszter is aláírta az egyezményt.
A 2013-as indító évben 70 ezer
tonna szóját címkéztek fel, ami a
Duna-menti térség szójatermelésének közel 5 százalékát fedi le. Az
előirányzott cél 2014-ben 200 ezer
tonna Duna Szója tanúsított szójabab előállítása.
Az első Duna Szója védjeggyel
fémjelzett termék – osztrák tojás – 2013. novemberben került az
osztrák szupermarketek (REWE,
Spar, Hofer) polcaira, az év elejétől minden osztrák tojótelep átállt
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Duna Szója tojástermelésre. Az
osztrák tojáságazat az elsődleges
úttörője a Duna Szója termékek
bevezetésének, miután a tojótyúkoknál a legegyszerűbb beilleszteni
a GMO-mentes szójaalapanyagot a
takarmányreceptúrákba. Már elindultak azok a projektek is, amelyek
a sertés- és baromfihús ágazatok átállását készítik elő.
A Duna Szója által tanúsított
szójafeldolgozó üzemek és takarmánykeverők főleg Ausztriában és
Svájcban helyezkednek el egyelőre. Az egyedüli hazai gyár a Vandamme esztergomi olajnövény
feldolgozója, ami felvértezte magát
Duna Szója igazolással. A belga tulajdonossal rendelkező cég a tanúsítványt a szójabab-sajtolás során
keletkező szójadarára illeszti, amit
nyugat-európai takarmánykeverőknek értékesít.

Forrás: Magyar Szója

A szójabab világpiaci ára 2010 július óta a legalacsonyabb pontra süllyedt szeptemberben, miután az előrejelzések rekord szójababkínálatot vetítenek előre. A világpiaci árfolyamesés hatására a hazai telephelyi árak 20 százalékkal csökkentek nyár eleje óta, szeptember közepén
100-103 ezer forintot kínáltak a kereskedők egy tonna újtermésű hazai szójababért.

A

szójabab ára novemberi lejáratra 360 dollár alá esett
szeptember közepén a Chicagói Árutőzsdén. Ez közel 35 százalékos csökkenés a júniusi árakkal
összehasonlítva. Az árfolyam nyár
eleje óta kisebb megszakításokkal
folyamatosan csökken, a mélypont
az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) szeptember
11-én közzétett havi jelentése után
alakult ki. A havonta közzétett
előrejelzés ugyanis a korábban becsültnél is magasabb terméseredményt közölt és a tárca szerint soha
eddig nem látott globális termés
várható az októberben kezdődő
2014/2015-ös gazdasági évben. A
világ elsődleges szójabab-termesztőjének számító USA-ban a tavalyinál közel egyötödével több, 106

millió tonna szójababot takarítanak
be idén ősszel – derül ki az USDA
jelentéséből.
A dél-amerikai kontinens legfőbb termelőire, Brazíliára és Argentínára egyelőre csak bizonytalan becslések állnak rendelkezésre,
tekintve, hogy a latin-amerikai országokban csak szeptember végén
kezdik a vetést a 2014/2015-ös szezonban. A termelési kedvet itt az
északi féltekének betakarítási eredményei, valamint a világpiaci árak
alakulása határozza meg.

Hazai helyzet

hatását. Amíg júniusban 122 ezer
forintot kínáltak a hazai kereskedők
egy tonna szójababért, addig szeptember közepén a keleti megyékben
100 ezer forint, a nyugati országrészben pedig 103 ezer forint körül
alakult a magyarországi telephelyi
ár. Így azok a gazdálkodók jártak
jól, akik előre eladták terményüket. Az alacsony őszi árak nyomán
arra lehet számítani, hogy a tároló
kapacitással rendelkező termelők
kivárnak tavaszig a terményük eladásával.

Kruppa Bertalan
Agrárgazdasági Kutató Intézet

A tengerentúli nyomott árszint
idehaza a forint árfolyam-gyengülése miatt mérsékeltebben érezteti

A szójabab novemberi jegyzése a chicagói tőzsdén
580
540

USD/tonna

Piaci trend

Kedvező termésbecslések négyéves
mélypontra nyomták a szójabab árát

500
460
420
380
340

Forrás: CBOT

Sz ja

Nemzetközi hírek

Mexikói méhészek megálljt parancsoltak a GM fajtának

M

exikói méhészek arattak
nagy sikert, amikor sikerült kiharcolniuk, hogy
az egyik legnagyobb méztermelő állam, Yucaton körzeti ügyésze
visszavonja a Monsanto engedélyét.
A 2012 júniusában kiadott engedély
feljogosította a mezőgazdasági óriás
céget, hogy hét államban, több mint
253 ezer hektáron ültesse el a Roundup Ready márka név alatt futó GM
szóját. Ez a génmódosított fajta speciális tulajdonsága, hogy ellenálló a
glifozát nevű gyomírtószerre, így
alkalmazásával könnyebb a gyomírtás.
A bíró a döntését olyan tudományos bizonyítékokkal indokolja, amelyek a Roundup-ready
fajták (pl.: szója, kukorica, repce)
emberre és környezetre gyakorolt
káros hatását igazolják. Egyes kutatók szerint például a glifozát nagy
mennyiségű globális használata

xikóban. A több ezer maja földművesen és méhészen túl olyan
szervezetek is tiltakoztak, mint a
Természetvédelmi Területek Országos Bizottsága vagy a Nemzeti
Ökológiai Intézet. A közép-amerikai ország egyébként is kis nyitottságot mutatott eddig a GMO-s
fajták irányába. Az egyedüli termeszthető génmódosított növény
Mexikóban a GM gyapot.

Forrás: www.ultra.com

is közrejátszhat a méhek tömeges
pusztulásában.
A GM szójabab termesztésének
engedélyezése ellen széles körű társadalmi tiltakozás alakult ki Me-

A méztermelés egy fontos ágazat Mexikóban, miután a világ
hatodik legnagyobb méztermelője, és a harmadik legnagyobb
mézexportőre. A génmódosított
szója elterjedése azért is fenyegette a méztermelőket, mert a mexikói méztermelők legnagyobb exportpiaca az Európai Unió, ahol a
GMO-s pollent tartalmazó mézet
nehéz értékesíteni.

Forrás: The Guardian

Óvnak a transzatlanti megállapodástól a GMO-tilalmat
féltő környezetvédők

A

Greenpeace, a Magyar Természetvédők Szövetsége és
a Védegylet a GMO-kerekasztal – az Országgyűlés munkáját
segítő szakmai, tanácsadó testület
– nyáron megtartott ülésén heves
kritikát fogalmazott meg az EU
és az USA között körvonalazódó,
transzatlanti partnerség (Transatlantic Trade and Investment Partnership, röviden TTIP) mezőgazdasági részét illetően.
A környezetvédők szerint a tervezett egyezmény egyik legfőbb
veszélye, hogy az gyengítené az
élelmiszerekkel és környezetvédelemmel kapcsolatos szabályokat. A

megállapodás jó eséllyel hozzájárulna olyan technológiák (génmódosított növények, hormonkezelés az
állattenyésztésben, stb.) könnyebb
engedélyezéséhez, amelyek az Európai Unióban fogyasztó-, egészség- és környezetvédelmi okokból
tiltottak - vélekedik a három civil
szervezet.
Azt is kifogasolják, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok
között folyó szabadkereskedelmi
tárgyalások részleteiről a nyilvánosságot kizárva folynak az egyeztetések, abba szerintük a civil szervezeteket, szakszervezeteket nem
vonják be.
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A zöldek arra szólítják fel a magyar kormányzatot és a magyar EP
képviselőket, hogy határozottan
lépjenek fel ezen egyezmény jelen
formája ellen, valamint vonják be a
civil szervezeteket a hazai álláspont
megalkotásába.
A tervezett TTIP megállapodás
fő célja, hogy az óceán két partján
összhangba hozzák az egyezmény
által érintett területekre vonatkozó
jogszabályokat. A tárgyalások 2013
júliusában kezdődtek és a résztvevők várakozásai szerint 2015-ben
hozzák tető alá a megállapodást.

Forrás: Magyar Szója

Szója Oskola

A szója betakarítása
A szója aratása szeptember második felében kezdődik. A művelet eredményességét nagyban
megalapozza az elővetemény betakarítása után elvégzett talajmunkák. Ugyanakkor a gyommentesen megőrzött állomány és a megfelelően kialakított fajtaösszetétel is hozzájárul a bőséges, jó minőségű terméshez.

A

z aratás a szójatermesztés
egyik legkritikusabb munkája. Meleg őszi napokon
a szója gyorsan szárad. Akkor tekinthető érettnek, és arathatónak
a legkisebb veszteséggel, amikor a
csúcsi fürt hüvelyeiben a magvak
teljesen kifejlődtek, a fajtára jellemző színűek és a növény levelei mind
lehullottak (1. kép). A szója magja
ebben az állapotban 14–18 százalék
vizet tartalmaz. A betakarításkori
veszteség nagyságát a talaj felszíne,
a tábla gyomossága, az időpont helyes megválasztása, az aratott fajta
valamint a kombájn szakszerű beállítása határozza meg.

Talajelőkészítés,
állománykezelés
A szója egyenletes talajfelszínt
kíván, aminek első lépése az elővetemény lekerülését követő őszi
mélyszántás. Hosszú, kevésbé csapadékos őszön a mélyszántást tárcsás művelőeszközzel munkáljuk
el. A szántás őszi elmunkálásával a
kora tavaszi munkaműveletek számát csökkenthetjük, ami a költségmegtakarítás mellett a tavaszi munkaidővel való jobb gazdálkodást is
segíti. A tavaszi előkészítő munkánál a legoptimálisabb időben elvégzett akár kétszeri simítózást követően, lehetőleg egy munkaművelettel
történjen az egyenletes és sima vetőágy elkészítése.

Sz ja

A gyommal fertőzött szója már
a vegetációban is komoly terméskiesést eredményezhet, ami a betakarításnál tovább emelkedhet (2.
kép). Általában a szóját nem kell
deszikkálni. A deszikkálásra ott van
szükség, ahol nem sikerült a szója
gyommentesen tartása, illetve ahol
megkéstek a vetéssel, és az utóvetemény őszi búzát időben akarják
vetni.
A szója gyorsan szárad. Meleg
őszi napokon képes akár napi 2–4
százalék nedvesség leadására. Az
aratás 14–16 százalékos nedvességtartalom mellett végezhető a legkisebb veszteséggel. Vetőmagtermesztés esetén – a jó csírázóképesség
érdekében – ez különösen fontos.
12 százalék alatt (túléretten) és 20

1. kép: Aratásra kész szója

százalékos nedvességtartalom felett
igen megnő a betakarítási veszteség.

Gondos fajtaválasztás
A fajta helyes megválasztása
igen lényeges feltétele a jó termés
elérésének. A fajtával szemben
támasztott követelmény, hogy a
termesztési területtől függően az
alkalmazott agrotechnika mellett a
lehető legnagyobb és legjobb minőségű termést adja. A korszerű fajták
egyöntetű érésűek, kiváló szárszilárdságúak, az alsó hüvelyeik távolabb, 10–20 cm-re vannak a földtől,
hogy a betakarítási veszteség minimális legyen. Ha nagyobb területen
termesztünk szóját, érdemes – a
terület nagyságától és a betakarító

Szója Oskola
kapacitástól függően – két-három
eltérő tenyészidejű fajta termesztésével foglalkozni, még akkor is,
ha a korai fajták termőképessége
valamivel gyengébb. Ugyanis az
időben széthúzott aratás csökkenti
az időjárási kockázatot, mérsékli
az aratási munkacsúcsot és növeli a
termésbiztonságot.

Betakarítással járó
feladatok
Betakarítás során a vágási veszteség abból származik, hogy a gabona vágóasztallal felszerelt kombájn vágószerkezete nem simul
teljes hosszában a talajfelszínhez.
Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a legtöbb kombájnra beszerezhető flexibilis vágóasztalt. Az
aratás során a szalmát lehetőség
szerint szecskázzuk, mert nagyban
megkönnyíti az aratás utáni talajmunkát. A különböző szójafajták
arathatósága eltérő. A legtöbb fajta
szárszilárdsága megfelelő, de előfordul, hogy a szójaállomány megdől.
Ha bármi ok miatt – túlzott nitrogén műtrágyázás vagy szélsőséges
időjárás – a dőlés általános és nagymérvű, akkor egyirányú vágással
csökkenthető a veszteség (3. kép).

3. kép: A kissé megdőlt szója aratása

A szója zömmel szeptemberben
és októberben kerül betakarításra.
Ezekben a hónapokban gyakran
kényszerül a termelő az optimálisnál magasabb nedvességtartalommal történő betakarításra. Ha
a szóját 14 százaléknál magasabb
nedvességtartalommal takarítjuk
be, szárítani szükséges. A szárítást
mindenképpen előzze meg az előtisztítás, amely során eltávolításra
kerülnek a szármaradványok, hüvelyek, éretlen magok valamint a flexibilis vágószerkezet használatának
következtében a nagyobb mennyiségű por, esetleg rög.

A szárítás történhet meleg vagy
hideg levegővel, a termény nedvességtartalma és a szárítóberendezés
teljesítménye függvényében. A
szója rendkívül érzékeny a szárítás
ütemére.
A szárítás során a szárítandó
és a leszárított mag nedvességtartalmát, a szárító közeg hőfokát és
relatív páratartalmát folyamatosan
mérni kell. A szárítás során a mag
hőmérséklete nem haladhatja meg
a 30ºC-ot. Minél magasabb a betakarított mag nedvességtartalma,
annál alacsonyabban kell a szárítási
hőmérsékletet beállítani. 18 százalékig 50–60ºC, ennél nagyobb, 20
százalék feletti nedvességtartalomnál a szárító közeg hőmérséklete
30–40ºC legyen. A szójababot 14
százalék nedvességtartalomra kell
szárítani, mert a tárolás így biztonságosan megoldható.
Merész Béla
Margittasziget 92 Kft.

Forrás: Agro Napló

2. kép: Fontos a gyommentes állomány
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Szója infó

A szója felhasználása
A globális szójabab termés legnagyobb hányadát sajtolóüzemekben dolgozzák fel, ahol szójaolajat és szójadarát nyernek a préselés után. A szójadara gazdag fehérjében és nélkülözhetetlen
takarmány-alapanyag. A kinyert olajat az élelmiszer- és vegyipar hasznosítja, illetve egy részéből
– jellemzően a tengerentúlon – üzemanyag készül. Az alábbi grafika a szójabab jellemző hasznosítási módjait és arányait mutatja be:

80%
dara
A szójabab elsődleges
összetevője a dara.

97%

takarmány

A szójadara döntő hányada takarmányként kerül
felhasználásra, kulcsfontosságú fehérjeforrás a
baromfi- és sertés takarmánykeverékeknek.

3% élelmiszer

olaj

A másik fontos
összetevő az olaj.

68% élelmiszer

Szójaolajat jellemzően az élelmiszeriparban
használják, pl.: sütőolajként, salátaöntetként,
pékáruban.

25% biodízel

A szójaolaj egynegyedéből bioüzemanyag
készül.

A szójadara kisebb részéből élelmiszer-készítmények
készülnek, pl.: szójaliszt, szójakocka, szójapehely

Sz ja

20%

7% vegyipar

A szójaolaj kisebb hányadát ipari termékek,
pl.: festékek, műanyagok, tisztítószerek stb...
gyártásánál használják fel

A kiadvány
a Magyar Szója Nonprofit Kft.
megbízásából készült.
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