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Telefon: 06 30 33 61 597

E-mail: szojamag@gmail.com

SZÓJATERMESZTÉS 
MÁSODVETÉSBEN



• A zöldítési célra vetett másodvetésű növények termesztése – a
támogatás összegén kívül – közvetlen jövedelmet nem hoz, sőt
költségekkel jár.

• Mégis van egy növény melynek másodvetéses termesztésével plusz
jövedelemhez juthatunk, ez pedig a másodvetésben termesztett szója.
Itt jegyezzük meg, hogy a támogatás a zöldítő keverékben szereplő
szójára vonatkozik, önálló vetésre egyelőre nem támogatott (Lásd
később!).

• A másodvetésű szója termesztését elsősorban a szójatermesztésben
gyakorlott gazdák, gazdaságok részére ajánljuk, ha öntözési
lehetőséggel is rendelkeznek.

• A hazai szója választékban eddig nem szerepelt olyan fajta, amelyik
extra rövid tenyészidejű (000-ás éréscsoportú) és az őszi korai fagyok
előtt biztonságosan beérik. Cégünk a Szójamag kft. jelenleg több ilyen
fajta tesztelését is végzi. Ezek közül kiemeljük a gyakorlatban már
bevált ukrán nemesítésű Annushka fajtát.



Nagyon rövid tenyészideje 
miatt, elsősorban öntözött 

körülmények között 
másodvetésre javasoljuk.

Őszi árpa után június 20-30. 
közötti vetésidővel október 
elején betakarítható, teljes 

termést hoz: 2-2,5 t/ha.

Vetőmag előállítás 
másodvetésben.

Vetőmag normája eltér az 
átlagostól, 1 millió mag 

elvetését javasoljuk!

ANUShKA
(ukrán)



• Vetőmagját a Szójamag kft. évek óta másodvetésben állítja elő.
A termesztés előfeltétele a korán lekerülő kalászos (őszi árpa).
A fajta termőhelytől körülményektől függően 1,8-2,5 t/ha
termésre képes a gyakorlatban.

• Termesztés technológiája eltér a hagyományos
szójatermesztés technológiájától!

• Melyek azok a különbségek, amiket feltétlenül figyelembe kell
vennünk, ha sikert és jövedelmet szeretnénk elérni.



TÁPANYAG VISSZAPÓTLÁS

Termőhelyi
osztály

Hatóanyag

A talaj tápanyag-ellátottsága

Igen gyenge Gyenge Közepes Megfelelő Jó Tökéletes

I.

N 66 63 60 55 45 28

P2O5 55 55 50 43 33 20

K2O 50 56 52 45 35 32

II.

N 70 66 62 56 50 30

P2O5 60 57 53 45 37 24

K2O 65 60 55 47 40 24

III.

N 72 70 67 63 55 35

P2O5 60 55 50 45 40 25

K2O 60 55 50 45 40 25
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A szója fajlagos műtrágyaigénye (hatóanyag, kg/t)

A nitrogénnel jól ellátott talajokban nincs szükség külön N kijuttatására.

Gyenge vagy közepes nitrogén szint esetén célszerű 200kg MAS 27%-os műtrágyát kijuttatni vetés

előtt bedolgozva, vagy direkt vetés esetén korai fejtrágyaként (54 kg/ha N hatóanyag)

Virágzás-terméskötődés időszakában lombtrágya kijuttatását javasoljuk.



TALAJELŐKÉSZÍTÉS

• Elsősorban a korán lekerülő őszi árpa az optimális elővetemény. A tarló

leforgatását korszerű talajművelő eszközökkel vagy sekély szántással is

elvégezhetjük.

• Lényeg a gyorsaság és az egyenletes sima felületű magágy, ami feltétele a

gyors, egyenletes kelésnek és a jó minőségben, veszteségmentesen elvégzett

betakarításnak. A fajta az alsó hüvelyeket a talajtól 5-6 cm-re hozza. Ezért a

rögös, rosszul megmunkált talajon nem tudjuk veszteség nélkül a betakarítást

elvégezni.

• A vetés közvetlenül, direkt vetéssel is elvégezhető, de ilyenkor számolni kell a

betakarító gépek, szállítóeszközök, bálázó gépek által taposott nyomok

hatásával.





TŐSZÁM

• Ez a fajta kifejezetten igényli a magas tőszámot, hiszen

koraiságánál fogva elágazásra nem hajlamos.

• Egy szemből egy szója szál fog fejlődni.

• Kivethető magszám: egymillió mag/ha.

• Ez 130-as ezer szem tömegű magnál 130-140 kg/ha.



SORTÁVOLSÁG

• 45 cm-es sortávolságon ennél a tőszámnál a magok 2-

2,3 cm-re vannak egymástól.

• Azoknak javasoljuk ahol a kultivátorozást precízen és

jól el tudják végezni.

• 15cm-es gabona sortávra való vetésnél egyenletesebb

a tőszámeloszlás, de itt értelemszerűen nem lehet

mechanikai sorközművelést végezni.



VETÉS

• A talajművelés után a lehető leggyorsabban kerüljön földbe a

vetőmag.

• A 20-25 C-os talajhőmérsékleten a szója 5-6 nap alatt kisorol.



A VETŐMAG CSÁVÁZÁSA, OLTÁSA

A csávázás jó hatású, a csírakori gombabetegségek kártételétől védi a fiatal szója

növényeket. Egy csávázószer a Vitavax engedélyezett szójában. A vetőmag oltása: az

oltóanyag 40-50 nap alatt fejti ki hatását, ekkor kezdődik a N megkötése a levegőből

a Rhisobium baktériumok segítségével. Elsősorban azokon a területeken javasoljuk a

vetőmag oltását ahol még soha nem volt szója.

Az oltással segítjük a makro és mikró elemek beépülését is.



GYOMIRTÁS, NÖVÉNYVÉDELEM

• A gyors kelés gyors talajborítottságot is jelent. Ilyen
tőszámmal vetett szója jelentős gyomelnyomó hatással bír.

• Az alapgyomirtás – bármilyen készítménnyel végezzük is –
mindig visszaveti „leülteti” az állományt. A növényvédő
szakember tábla és gyomismerete dönti el, hogy
alkalmazzon-e alapgyomirtást vagy sem. Az alapgyomirtás
elhagyása esetén lehet alkalmazni a felülkezelő
készítményeket (ezekből összesen 3 hatóanyag van
engedélyezve, plusz a speciális egyszikű irtó készítmények).



A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS LEGUTOLSÓ PILLANATA



A FELÜLKEZELÉSRE ELSŐSORBAN A CORUM KÉSZÍTMÉNYT JAVASOLJUK 1,9 L/HA DÓZISBAN 

• Ezen kívül a Pulsar 1 l/ha és a Refine SX-50 20g/ha alkalmazható egyenként önállóan, vagy
kombinációban de csökkentett dózisban (pl.: Pulsar 0,8 l/ha + Refine SX-50 10 g/ha)

• A szója állományunk a keléstől számított 3 hét múlva hozza az első virágokat, eddig az időig a
felülkezeléseket el kell végezni. Virágzásban a gyomirtás már nem javasolt kivéve a speciális egyszikű
irtó készítményeket (pl: Panthera vagy Targa Super 1,5 l/ha dózisban).



A FAJTA FEHÉRPENÉSZES ROTHADÁSRA ÉRZÉKENY.
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Az előveteményben különösen, ha két-három évvel előbb a napraforgó vagy repce előfordult, a fertőzés

veszélye nagy. Ha a fertőzés mértéke eléri a kritikus szintet, szükség helyzeti engedéllyel rendelkező

készítményekkel lehet védekezni. Szóba jöhető készítmények: Topsin-Metil, Bellis, Propulse, engedélyezett

dózisokban.

GOMBABETEGSÉGEK



Száraz körülmények között mindenképpen szükséges egy kelesztő öntözés
15 mm körüli víznormával. A nagy júliusi és aug.i melegben is fontos az
optimális vízellátás. Ilyenkor további 60-80 mm vízpótlás szükséges. Száraz
évjáratokban az öntözés a másodvetéses szójatermesztés sikerének a
záloga!

ÖNTÖZÉS
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• A fajtára jellemző a rendkívül gyors érési folyamat. Desszikálásra általában
nincs szükség, kivéve ha a tábla elgyomosodott.

• Az aratás megkezdése előtt figyelni kell a kombájn beállításokra (rosták,
levegő), mert a szemek kisebbek a normál szójáénál (1000 szem tömeg
120-130 g).

BETAKARÍTÁS



TERMESZTÉSI KÖLTSÉGEK
A gazda minden esetben ki tudja számolni, hogy milyen költségei 

merültek fel a másodvetésű szója termesztésekor.

Csak egy példa: 

Talajmunka költségei 15 000 ft/ha

Vetés 10 000 ft/ha

vetőmag költség 42 000 ft/ha

műtrágya 200 kg MAS 15 000 ft/ha

műtrágya szórás 6 000 ft/ha

gyomirtoszer költsége 25 000 ft/ha

permetezés költs. 8 000 ft/ha

betakarítás, szállítás 30 000 ft/ha

tisztítás, ki-be tár. 15 000 ft/ha



Összes költség:

Szolgáltatásban 166 000 ft/ha
ebből anyagköltség 82 000 ft/ha

Saját eszközökkel önk. Áron 130-140 000 ft/ha

Az öntözés költsége gazdaságonként a vízelosztás módjától nagyban függ, alapesetben
60mm kijuttatása 15-18 000 ft/ha.

Az értékesítési ár 105 000 ft/t 2,3 t/ha várható terméssel számolva az árbevétel 241 500 ft.

Összességében 166 000 ft-os költségszint 1,58 t/ha a 0 eredmény
140 000 ft-os költségnél 1,33 t/ha a 0 eredmény

így reálisan 90 000 ft/ha többletjövedelem érhető el.

A másodvetésben termesztett szója közvetett haszna:

 a talajszerkezet javítása

 kiváló elővetemény hatás

 nitrogén mérleg javítása a nitrogén megkötésével



A Magyar Szója Nonprofit Kft. javaslata a termeléshez kötött támogatás változtatásához:

• A termeléshez kötött fehérje növénytámogatást itt is lehessen igényelni.

Gyakorlati megvalósítás:

A támogatási kérelem benyújtásának végéig (május 15.-ig) a gazdának
pontosan jelezni kell a másodvetést (helyét, idejét).

Bejelentési kötelezettség legyen a tényleges vetéskor mellékletek
becsatolásával (számla – vetőmag-minősítő bizonyítvány).

• A szója másodvetés EFA elemként (zöldítés) is figyelembe vehető legyen.

VÉGÜL EGY JAVASLAT



• Magyarországon a szója másodvetésben is termeszthető

• A termesztéshez szükséges fajta és technológia rendelkezésre áll

• A másodvetésű szója termesztése több ponton eltér a hagyományos

szójatermesztési technológiától

• A tápanyag visszapótlás (csak Nitrogén)

• Elvetett magszám (1 millió/ha)

• gyomirtás. A terület és a gyomviszonyok ismeretében elmaradhat az

alapgyomirtás és csak felülkezelünk

• Optimális vízellátás biztosítása, ha kell öntözzünk

• Betakarításkor figyeljünk oda a kombájn beállításokra

• 1,5-1,6 tonna/ha termésátlag felett plusz jövedelmet érhetünk el

ÖSSZEFOGLALÁS


