
 

Az ideális fehérje – és olajnövények, de melyek a gazdálkodók 

számára ideális típusok és melyek a fogyasztóké? 

Az ideális olaj és fehérjenövények a mezőgazdasági termék feldolgozók és fogyasztók 

szempontjából gyakran eltérőek. A keresetnek megfelelő fajták kialakítása nemesítői oldalról 

igen hosszú idő, napjainkban ehhez képest a keresleti oldal igényei jóval gyorsabban változnak. 

 

Amennyiben a francia és nyugat-európai trendekre, termelésre és piacra összpontosítunk, az 

alábbiakat tapasztalhatjuk: 

1. A fogyasztók igénylik a magas minőséget és nyomon követhetőséget, különös 

tekintettel a származásra és a génmódosításra. 

2. Az élelmiszeriparnak alkalmazkodnia kell a fogyasztói kereslet igényeihez, le kell 

győznie a technológiai akadályokat, miközben költséghatékonynak kell maradnia. 

3. A gazdálkodóknak úgy kell termelniük, hogy magas minőséget és hozamot érjenek el 

minimális környezetterhelés mellett, költséghatékonyan, a megtermelt árut tisztességes 

piaci áron tudják értékesíteni. 

 

Az „ideális” vetőmagok olyan tőkét képeznek, melyek kielégítő hozammal és minőséggel 

biztosítják a következő generációs kitermesztést oly módon, a korlátozott erőforrások optimális 

felhasználásának érdekében. A felvásárlói oldalon gyakori és egyszerű kritérium, hogy: nagy 

mennyiség alacsony áron. Ehhez tömegtermelésre van szükség, melyhez Dél-Amerika és 

Délkelet-Ázsia igen gyorsan alkalmazkodott. Így el tudja látni az importra szoruló országokat. 

 

A „fejlett” országokban azért nem érezhető ez a gyors alkalmazkodás és „fejlődés”, mert eleget 

kell tenniük a társadalmi igényeknek, mint a környezetvédelem, ipari lábnyom minimalizálása, 

GMO mentesség stb. mely a tömegtermelés lehetőségeit korlátozza, a minőség oldalra is 

hangsúlyt helyez. 

 

A biológiai sokféleség védelme érdekében bevezetett intézkedések korlátozhatják az olaj- és 

fehérjenövények genetikai potenciáljának maximális kihasználását, a növényvédő szerek és 

műtrágya felhasználás korlátozása bár indokolt a tömegtermelést egyes esetekben nehezítheti. 

 

Egy másik feltörekvő piac, a GMO mentes termékek piaca, mely Németországban például 

egyre nagyobb. Németországban és Franciaországban azok a termékek, melyek nyomon 

követhetők és garantáltan GMO mentes alapanyagokból készülnek, megkaphatják az „Ohne 

Gentechnik” (Gén technológia mentes) jelölést és címkét. 

 

Ez még nagyobb hatással van az olaj- és fehérjenövény termesztésre. A változás kedvezett az 

ökológiai gazdaságoknak és a piac fellendülésének is. A speciális termelési környezetben 

előállított, kisebb termésmennyiségű hüvelyesek termesztése felértékelődött. A gazdálkodók 

egyre többször illesztik a vetésforgójukba a hüvelyes növényeket, hogy kiszolgálják a 

környezetükben lévő organikus állattartást végző gazdálkodókat. Ennek hatására az ökológiai 

állati termékek előállítása 2017-ben emelkedett. A kereslet azonban tovább növekszik, ezért 

Európában egyre nagyobb jelentősége lesz az ökológiai, GMO mentes olajos- és 

fehérjenövényeknek. A legjelentősebb a szójabab-, majd őt követi a borsó fehérje, míg az olajos 

növényeknél a repce- és a napraforgó-fehérje versenyzik egymással a feldolgozóiparban. 

 



Arra van szükség, hogy a minőségi európai áru olyan megkülönböztető címkét kaphasson, mely 

a teljes előállítási értéklánc, minden szintjén, input és output termékekre is alkalmazható. 

 

Ezért lényeges az önellátó fehérje termelés (KAP reform), mely a magasabb minőségű fehérje 

és olajtartalmú növények előállítását támogatja. 

 

Ahhoz, hogy ez tendenciájában teljes Európára igaz legyen, a gazdálkodóknak olyan fajtákra 

van szükségük, melyek jól alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz, termesztésük megfelelő 

technológiával gazdaságos. Azokat a fajtákat kell előtérbe helyezni, melyek kevesebb 

növényvédő szert és műtrágyát igényelnek, ugyanakkor biztosítják a magas hozamot. A 

fajtanemesítés irányának, a nitrogénmegkötés és a minőségi beltartalom irányába kell 

elmozdulnia, kis mértékű technológiai változtatások mellett. 

 

Mindez nem elegendő ahhoz, hogy folyamatos és fenntartható nettó jövedelmet biztosítson. A 

felvásárlási ár folyamatos ellenőrzése és befolyásolása elengedhetetlen, a belföldi piac 

védelmével együtt. Így csökkenthető az európai belső piac import áru függősége, és minőségi 

áruk piaca lehet. 

 

Természetesen ehhez további kutatás és fejlesztés szükséges. Olyan fajták termesztésbe vonása 

és nemesítése, melyek a fenti termelői, feldolgozói és vásárlói igényeket kielégítik, mégpedig 

úgy, hogy a teljes termék előállítási értéklánc nyomon követhető.  

 

 

Jelen cikk Perrine Tonin és munkatársai esettanulmányát mutatja be, mely 2018 

novemberében jelent meg a „New ideotypes of oil & protein crops” („Az olaj- és 

fehérjenövények új ideális típusai”) szaklapban. 

 

 

A teljes cikk elérhető: 

https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/full_html/2018/06/ocl180060s/ocl180060s.html 
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