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Növényi fehérjeforrások felhasználása az EU-28-ban
(2016/2017. gazdasági év)
Nyersfehérje egyenérték, millió tonna

• EU-28 önellátottsága:
• Repcemag – 79%
• Napraforgómag – 42%
• Szójabab – 5%

• Növényi fehérjeforrás kereslet:
27 m tonna (nyersfehérjében

20

Importált
Import
Uniós
eredetű
EU termelés
10

4.6

5

számítva)

• Növényi fehérjeimport: 17 m
tonna (nyersfehérjében számítva)

14.3

15

2.8

3.5

1.4
0

Hüvelyesek
és
HÜVELYESEK
származékok

Szójabab
és
SZÓJA
KOMPLEX

Repcemag
és
REPCE
KOMPLEX

származékok

származékok
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Növényifehérje-termelés fejlesztése –
„Európai Fehérjeterv”
• Fehérjenövények (>15%
nyersfehérje-tartalom):

Olajnövények: repce,
napraforgó, szója
Hüvelyesek: bab, borsó,
lencse, csillagfürt

Szálas fehérjetakarmányok:
lucerna, lóhere
Forrás: Európai Bizottság

• Felvevőpiaci szegmensek:

Konvencionális
takarmánykeverékek
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takarmánykeverékek

Élelmiszerek

Felvevőpiaci szegmensek
Konvencionális takarmánykeverékek

Prémium takarmánykeverékek

Élelmiszerek

Növényi fehérjeforrások legnagyobb
felvevő piaca (volumenben)

Tudatosság, változó fogyasztói
igények (GMO-mentes, bio,
állatjólét, környezeti hatás,
regionális származás)

Változó étkezési szokások (növényi
fehérjeforrások fogyasztása egyre
népszerűbb); kényelmi ételek
(gyors elkészítés)

EU felhasználás üteme lassul (2030-ig
évi +0,3%), a baromfi- és a
tejelőszarvasmarha-tartás eltolódása
Kelet-Európába

Rövid- és középtávon óriási
növekedési potenciállal
rendelkező piac a fenntartható
gazdaságból származó
(tej/tojás/hús) termékek
termelésének növekedése miatt

Ígéretes piac a hús- és
tejalternatívák forgalmának évi 14%
és 11%-os növekedése miatt

Erősen árérzékeny takarmánykeverék
összetétel.

Hozzáadott értéket képviselő
termékek, önkéntes
tanúsítványok – átláthatóság
fokozása

Magas profittermelő képesség, de
kis volument felvevő piac és
szükség van az ellátási láncok
kialakítására

Korlátozott felvevőpiaci szegmens az
EU-ban termesztett (alternatív)
fehérjenövények számára.

Potenciális hajtóerő az EU
fehérjenövény-termesztői
számára.

Növekvő érdeklődés a nagy
élelmiszergyártó cégek és
kiskereskedelmi áruházak felől
Forrás: Európai Bizottság

EU szakpolitikai ösztönzők – múlt/jelen
Kutatás és Innováció
• EIP-AGRI, amelynek forrásai a H2020 és operatív csoportokat támogató vidékfejlesztési programok
KAP

• Zöldítés
• Vidékfejlesztési programok pl. AKG, tudástranszfer, tanácsadói szolgáltatások, együttműködés és innováció és
befeketetési eszközök
• Termeléshez kötött támogatás (VCS)
Tagországi kezdeményezések
•
•
•
•
•
•

NL: Food Policy
DK: National Bioeconomy Panel
PL: A hazai termelésű növényi fehérjék használatának növelése az állati takarmányokban (2016-2020)
FR: Ellátási láncok erősítése, értékteremtés tanúsítványon keresztül
DE: Bemutató gazdaságok hálózata (szója, borsó, bab, csillagfürt) és tudástranszfer bio- és hagyományos termelők között
HU: Nemzeti Fehérjetakarmány Program

Európai Szója Deklaráció
• 2017 júliusában 14 tagország írta alá
• Kötelezettségvállalás a fenntartható szójatermesztésre és a növény fenntartható európai piacainak fejlesztésére
Forrás: Európai Bizottság

Kutatás és innováció
• H2020 projektek fókusza:
• A pillangósvirágúak szerepe a növénytermesztés diverzifikálásában, a
fenntartható talajgazdálkodásban és a tápanyagok körforgásában
• Fenntartható és versenyképes pillangósvirágúakra alapozott termelési rendszerek
és értékláncok kialakítása/fejlesztése
• A versenyképesség javításához a felvevőpiacok fejlesztése, az ellátási láncok koordinálása és
az ellátási technikák javítása egyidejűleg történjen!

• A tagországok vidékfejlesztési programjain keresztül finanszírozott
operatív csoportok (példák):
• A borsó, a csillagfürt és a lóbab termesztésének ösztönzése a franciaországi
Bretagne-ban
• A szálataskarmány-rendszerek (pl. lucerna) javítása az olaszországi Parmigiano
Reggiano OEM sajt előállításához
Többszereplős és rendszerszintű megközelítés!
Forrás: Európai Bizottság

KAP eszközök – Termeléshez kötött támogatás (VCS)
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Fehérjenövények termőterülete az EU-28-ban
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Forrás: Eurostat

Tagországi kezdeményezések
DÁNIA
Nemzeti Biogazdaság Bizottság:

Peszticidhasználat
csökkentése
Üvegházhatású-gázkibocsátás

HOLLANDIA
Az élelmiszerpolitika egyik célja az
emberi fogyasztásra szánt állati és
növényi fehérjék közötti egyensúly
helyreállítása

Fehérjék
jövőjére
vonatkozó
ajánlások
Víz-keretirányelv

Cél: a fenntartható termelésű lóbabból, fűfélékből,
rovarokból, tengeri fehérjékből származó fehérjeforrások
kinyerésének nagyüzemi feldolgozása
Cél: 2025-re a tejtermelő gazdaságokban felhasznált
fehérjeforrások 65%-a a gazdaságból vagy annak 20 km
sugarú körzetéből származzon!!

AUSZTRIA
Takarmányigény kielégítése helyi, GMOmentes fehérje-alapanyagokka.

Forrás: Európai Bizottság

EU szakpolitikai ösztönzők - jövő
(1) KAP 2021-2027 keretében megvalósuló nemzeti stratégiák célzott támogatásai

• Ágazati programok
• az ellátási láncok megerősítése, a növényi
fehérjék piaci potenciáljának felszabadítása
és a mezőgazdasági termelők
alkalmazkodóképességének javítása.

• Vidékfejlesztési programok
• A pillangósvirágúak termesztése által
megvalósuló környezeti és éghajlati
célkitűzések támogatása
• Beruházások, mezőgazdasági tanácsadás,
tudástranszfer, termelői szervezetek
létrehozása és az élelmiszerlánc mentén
kötött együttműködések támogatása

• Termeléshez kötött támogatás
Hozzájárul a KAP 9 célkitűzésének (gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi) teljesüléséhez
Forrás: Európai Bizottság

EU szakpolitikai ösztönzők - jövő
(2) K+F+I tevékenységek
támogatása
• Horizont Európa keretprogram
A fehérjenövényeket célzó egyedi
kutatási/innovációs projektekre
vonatkozó pályázati felhívások

• EIP-AGRI
Tematikus hálózatok és operatív
csoportok tevékenységének folytatása

A fehérjenövények versenyképességének javítása

(3) A piacelemzés és átláthatóság
javítása a fehérjenövények
piacának jobb nyomon követését
szolgáló eszközökkel
• Adatgyűjtés színvonalának javítása
• Árak, kereskedelmi forgalom,
termelési/fogyasztási adatok

• DG Agri Crops Market Observatory
• Figyelem a fehérjenövények piaci
mechanizmusaira

A piaci szereplők termelési és beruházási döntéseinek
támogatása
Forrás: Európai Bizottság

EU szakpolitikai ösztönzők - jövő
(4) A növényi fehérjék
táplálkozási, egészségügyi,
éghajlati és környezeti előnyeinek
előmozdítása
• Uniós promóciós program
• 2019-ben: 200 millió EUR keretösszeg!

• Tájékoztatás közösségi médiákban,
vásárokon; iskolaprogramok

Európai származású fehérjenövények alkalmazásának
ösztönzése a mezőgazdaságban, a takarmányozásban
és az élelmiszergyártásban.

(5) Tudásátadás ösztönzése
• értéklánc-menedzsment, a
fenntartható termesztéstechnológiák
és olyan kutatási tevékenységek
területén, mint a növénynemesítés, a
műszaki-technológiai innováció vagy a
feldolgozás
• Bizottság további vitákat szorgalmaz a
tagállamokkal, az Európai Parlamenttel
és más érdekelt felekkel

A növényi fehérjékben lévő gazdasági potenciál jobb
kihasználása regionális és nemzeti szinten
Forrás: Európai Bizottság

Magyar fehérjenövény stratégia
• GMO-mentes mezőgazdasági politika (2012. január 1. - Alaptörvény)
• GMO-mentes élelmiszerlánc kialakítása:
1. GMO-mentes védjegy kialakítása és
népszerűsítése az élelmiszerelőállítók
és a fogyasztók körében

3. Nemzeti Fehérjetakarmány Program
indítása 1186/2018. (IV.4.)
Kormányhatározat

2. GMO-mentes termelésből származó
termékek népszerűsítése - Fogyasztói
tudatosság növelése

• Regionális , uniós és nemzetközi együttműködések a GMO-mentesség
érdekében
Duna-Szója nyilatkozat
(2012. december)

Forrás: Agrárminisztérium

Európai Szója Nyilatkozat
(2017. június 12.)

Szövetség a GMO-mentes Európáért
(2015)

Nemzeti Fehérjetakarmány Program - 6 alprogram
1. Szójababtermesztés ösztönzése

2. Alternatív fehérjenövények felhasználásának ösztönzése
3.

GMO mentes takarmányfehérje-szükséglet biztosítása

4.

Innovatív takarmányalapanyag-feldolgozási technológiák

5. Fenntartható takarmányozási rendszerek – alacsony környezetterhelésű állattenyésztés
6.

GMO mentes termékek piaci pozíciójának erősítése, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása

Forrás: Agrárminisztérium

∑: 7.900 mio HUF

NFP – 1. alprogram
Szójababtermesztés ösztönzése/növelése
CÉL: A szójatermelés hozamának növelése, a termesztéstechnológia fejlesztése, az
ökológiai viszonyoknak legmegfelelőbb fajták használatának elterjesztése
1) Szójababfajták termőhelyre optimalizált termesztéstechnológiai ajánlásainak
kifejlesztése
Ökonómiai értékelések félüzemi kísérletekben és üzemi szinten; táplálóanyagtartalom-vizsgálatok;
termelési színvonal nyomon követése, termőkörzetek kiterjeszthetőségének vizsgálata

2) Öntözéses szójatermesztés
az öntözésre alkalmas/rászoruló területek beazonosítása, a növényi fázisokhoz igazított
öntözési ajánlások kidolgozása, hatásvizsgálatok

3) Jó mezőgazdasági gyakorlatok, termesztéstechnológiai ismeretek tudástárának
létrehozása, termesztési gyakorlatok gyakorlatorientált átadása
4) K+F+I együttműködések kialakítása
EU tagországokkal, valamint a Duna Szója Szövetségben együttműködő tagokkal
Forrás: Agrárminisztérium

NFP – 2. alprogram
Alternatív fehérjenövények felhasználásának növelése
CÉL: Alternatív fehérjeforrások bevonása a takarmányozási gyakorlatba
1) Termőhelyre optimalizált termesztéstechnológiai ajánlások fejlesztése
• Ökonómiai értékelések félüzemi kísérletekben és üzemi szinten; termelési színvonal nyomon
követése, termőkörzetek kiterjeszthetőségének vizsgálata
• Hozamok és beltartalmi értékek javítására irányuló félüzemi kísérletek, táplálóanyagtartalomvizsgálatok
2) Feldolgozási eljárások kidolgozása, technológiák fejlesztése
• Gyártástechnológiák fejlesztése a táplálóanyagtartalom optimális feltárása, és a kisüzemi
keretek között történő feldolgozhatóság és felhasználás kiterjesztése érdekében

3) Alternatív fehérjenövényekre épülő takarmányozástechnológiai kutatások támogatása
• Etetési kísérletek, e növények takarmányreceptúrákba építhetősége és gyakorlati
megvalósíthatósága érdekében

4) Jó mezőgazdasági gyakorlatok, termesztéstechnológiai ismeretek tudástárának
létrehozása, termesztési gyakorlatok gyakorlatorientált átadása

Forrás: Agrárminisztérium

NFP – 3-5. alprogram
Takarmányozási rendszerek fejlesztése
3. GMO-mentes takarmányfehérje-szükséglet biztosítása
• Etetési kísérletek, új takarmányozási gyakorlatok az alternatív fehérjeforrások hasznosítása érdekében
(feldolgozóipari melléktermékek, magas fehérjetartalmú gabonák, mikroalgák) – sertés, baromfi és szarvasmarha

4. Innovatív takarmányalapanyagok-feldolgozási technológiák
• Szójabab, borsó és a lucerna feldolgozási technológiájának fejlesztése, kisüzemi gyakorlatba történő áthelyezése,
különös tekintettel a szarvasmarha-tartó gazdaságokban történő takarmányozásra

5. Fenntartható takarmányozási rendszerek – alacsony környezetterhelésű állattenyésztés
• NEC irányelvben rögzített NH3-kibocsátás csökkentési kötelezettség teljesíthetőségének vizsgálata
• Alacsony NH3-kibocsátást eredményező takarmányozási, tartástechnológiai, trágyakezelési és trágyakijuttatási
rendszerek beazonosítása Magyarországon,
• Emissziós leltárak, szakpolitikai intézkedések előrejelzések megalapozása
Forrás: Agrárminisztérium

NFP – 6. alprogram
GMO-mentes termékek piaci pozíciójának erősítése, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása

Nemzeti Fehérjetakarmány Program vs.
„Európai Fehérjeterv”
K+F+I
(EIP-Agri,
H2020)

Tudástranszfer

KAP

„Európai
Fehérjeterv”

Indíttatás

=

Probléma kezelése

≠

Nemzeti
Fehérjetakarmány
Program

Koncepció

=/≠

Stratégiai eszközök

=/≠

• Növénytermesztés
• Takarmányozás
• K+F+I
• GMO-mentes
termékek promóciója
• Tudástranszfer

Magyarország:
GMO-mentes
mezőgazdasági
politika

EIP-Agri,
H2020

Növénytermesztés
Takarmánygyártás
Élelmiszeripar

Piacelemzés és
átláthatóság

Kommunikáció,
promóció

KAP (zöldítés, VCS)

Az „Európai Fehérjeterv”-ben bemutatott ösztönzők
is!
biztosíthatnak finanszírozási forrást!

Forrás: NAIK-AKI Ágazati Ökonómiai Kutatások Osztály

GMOmentes
védjegy

Konklúzió
Alternatív fehérjenövények termelői számára
Kihívások

Lehetőségek

Állati termékek értékláncának részévé válni
• Homogén árualap biztosítása, termelés növelése,
minőségbiztosítás

„Európai Fehérjeterv” ösztönzőinek maximális kihasználása

•
•
•

Éghajlatváltozás, növényvédelem, termesztés agronómiai feltételeinek
kialakítása, agronómiai szaktudás növelése
Verseny a szántóterületért (vetésforgó), környezeti előnyök kiaknázása
Versenyképesség növelése a benchmark növényekkel és az import fehérjével
szemben

• Feldolgozási technológiák fejlesztése
•

Ellenőrzött alapanyagok, kisüzemi feldolgozás (gyártástechnológiák),
minőségbiztosítás

• Alternatív növények helye a takarmányozásban
•
•

Költséghatékony receptúrák a saját gazdaságban történő felhasználásra
(kisüzemi gazdaságok)
Ökonómiai optimum szerinti takarmányozás

Növényifehérje-alapú élelmiszerek értékláncának részévé válni
• Homogén árualap biztosítása, termelés növelése,
minőségbiztosítás
• Fogyasztói igények felismerése
• Partnerség kialakítása az innovatív élelmiszerek gyártóival

• Regionális együttműködések
• K+F programok kiaknázása, hálózatosodás
• Aktív részvétel promóciós programokban, proaktivitás növelése

• Információátadás az átláthatóság javításához, piaci nyomon
követhetőséghez
GMO-mentes mezőgazdasági politika ösztönzőinek maximális
kihasználása
• Tudástranszferbe történő bekapcsolódás (Teljes értéklánc mentén)
• Partnerségi kapcsolatok kialakítása

• Réspiaci lehetőségek kiaknázása
• Egységes arculat részévé válva-piaci lehetőségek növekedése

Köszönöm a
figyelmet!

