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A Szója "finom lelkű" növény. Szereti, ha minden igényét kielégítik, amire csak a 

termesztés során szüksége van.

Ha nem kapja meg a megfelelő figyelmet, "bosszúállóvá" válik.

Minden technológiai hibát büntet, azzal hogy csökken a termése.

Minden ismeretünket, tudásunkat és tapasztalatunkat be kell vetnünk a 

színvonalas és gazdaságos termelés érdekében.

A szójáról



Integrált növényvédelem

 Előrejelzésen alapuló, okszerű növényvédő szeres kezelések

 Ha van megfelelő alternatív módszer, akkor nem alkalmaz kemikáliákat.

 Környezetvédelem. Minden elemére vigyáz: talaj, levegő, víz, élő

szervezetek

 Gazdaságosság. Kárküszöb érték.

 Magas szintű szakmai ismereteket igényel:

 A szója igényeinek ismerete

 A kártevők és természetes ellenségeik, gyomviszonyok ismerete

 Felhasználható peszticidek

 Ökonómiai ismeretek



Forrás: AKI Stat.O.

Megye 2013 2014 2015 2016 2017

1./ Baranya 15.372 16.670 19.767 16.242 16.605

2./ Fejér 410 435 2.097 1.454 1.568

3./ Győr-Moson-Sopron 1.015 1.850 6.111 4.762 5.700

4./ Komárom-Esztergom - 3 418 183 170

5./ Somogy 2.066 2.041 3.500 2.156 2.500

6./ Tolna 1.090 984 3.741 3.112 5.015

7./ Vas 3.564 3.511 7.595 7.023 7.564

8./ Veszprém 1.064 608 2.295 1.360 1.602

9./ Zala 2.330 2.640 5.775 4.649 5.310

10./ Bács-Kiskun 5.460 4.110 7.321 7.466 6.282

11./ Békés 2.866 3.100 5.620 3.710 3.900

12./ Csongrád 1.640 740 2.482 2.050 2.072

13./ Hajdu-Bihar 1.223 1.120 1.441 735 720

14./ Jász-NK-Szolnok 104 295 1.864 1.345 1.229

15./ Pest 12 9 421 207 195

16./ Szabolcs-Szatmár 362 454 1.164 683 596

17./ Borsod-Abaúj-

Zemplén
2.600 3.536 5.460 3.855 4.520

18./ Heves - 352 371 47 68

19./ Nógrád 169 15 284 159 218

Összesen (ha) 41.345 42.413 77.727 61.198 65.834

Termésátlag t/ha 2,060 2,686 1,826 2,958 2,462

A szója vetésterülete Magyarországon, megyénként (ha)

(2013 – 2017)



Aktuális kérdések

 Mi az oka, hogy 2015-ről 2016-ra kb. 16000 ha területcsökkenés következett 

be.

 Elsősorban:

 A termelési tapasztalatok hiánya

 2015-ben 5100 termelő vállalkozott a szója termesztésére (TÁMOGATÁS!)

 2016-ra 1700 termelőre csökkent a vállalkozó kedvű szójatermesztők száma

 2017-ben adatok feldolgozás alatt (4800 körül)

 Az információk hiánya (termesztéstechnológia, fajta, növényvédelem)

 Az integráció gyerekcipőben jár (termelő - integrátor/felvásárló – feldolgozó 

együttműködése)



A szójatermesztés sarkalatos pontjai

 Hazánkban elvileg 230-240 ezer ha alkalmas a szójatermesztésre.

 Reálisan 110-120 ezer hektáron valósítható meg a termelés.

 TALAJIGÉNY:

 Szélsőséges talajok kivételével mindenütt, ahol a kukorica is jól érzi magát

 ÉGHAJLAT:

 A szója kedveli a meleg és csapadékos klímát, ezért a szemes kukorica

termesztéséhez alkalmas területek ideálisak számára.

 Intenzíven folyik a rövid tenyészidejű szójafajták nemesítése, amelyek hűvösebb

éghajlaton és hosszúnappalos körülmények között is jó termőképességűek.



A szójatermesztés sarkalatos pontjai

 VÍZIGÉNY:

 Kritikus fenofázisokban (május, június, július) szükséges 160-180 mm víz

 HŐIGÉNY:

 Vetés: min. 10°C-os talajhőmérsékletnél (a magasabb csak jobb).

 A növekedéshez ideális léghőmérséklet: 22-25°C.

 A tenyészidő alatt 1000-1500 °C. A tenyészidőt napokban meghatározva 109-126

napnak felel meg. Évjáratonként jelentős, 15-20 nap eltérés is lehet.



A szójatermesztés sarkalatos pontjai

 TALAJMŰVELÉS

 Legfontosabb a talajnedvesség megőrzése és a minőségi egyenletes magágy 

készítése

 Sima talajfelszín a veszteségmentes betakarítás érdekében is fontos.

 A SZÓJA OLTÁSA

 A szója  - kedvező körülmények között – szimbiózisra lép egy baktériumfajjal, a 

Rhizobium japonicummal.

 Régebben általános volt a szója oltásához a betonkeverő használata, ma már a 

szója vetőmagok 90%-át csávázva, vetőmag üzemben oltva kérik a gazdák.



A szójatermesztés sarkalatos pontjai

 FAJTAKÉRDÉS:

 Adott területen a gazda számára a legjobb fajtát kell kiválasztani.

 A Magyar Szója Nonprofit kft. országos fajtabemutatói.

 TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS:

 Szaktanácsadás alapján érdemes végezni

 KONDÍCIÓNÁLÓ ANYAGOK, STIMULÁTOROK, LOMBTRÁGYÁK HASZNÁLATA:

 A klasszikus vetésforgó, rendszeres istállótrágyázási gyakorlat átalakulása miatt, több 
létfontosságú elemek (főként mikroelemek) hiányoznak a talajból, amelyeket pótolnunk kell.

 Kis részrehajlással hozok fel egy példát:

HÍG TRÁGYA KIJUTTATÁSA A PRÜGYI MGZRT-BEN TALAJMUNKA



 A lombtrágya kifejezetten a szója biológiai igényét elégíti ki.

Plantal® szója FF lombtrágya

Makro- és mezo elemek g/liter %(m/m)
Nitrogén (N) 106,7 7,79

Ebből nitrát (NO3) 50,6 3,69

ammónium(NH4) 56,2 4,10

Foszfor-pentoxid (P2O5) 141,2 10,34

Dikálium-oxid (K2O) 109,9 8,02

Magnézium-oxid (MgO) 27,4 2,00

Kén-trioxid (SO3) 68,5 5,00

Mikroelemek g/liter %(m/m)
Bór (B) 4,80 0,35

Kobalt* (Co) 0,30 0,02

Réz* (Cu) 7,00 0,5096

Vas* (Fe) 11,40 0,83

Mangán* (Mn) 15,95 1,1644

Molibdén (Mo) 0,11 0,0079

Cink* (Zn) 14,80 1,08

TÁPANYAG ÖSSZETÉTEL

Egyéb anyagok: *EDTA, hatékonyságjavító formulációs segédanyagok



 FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐNYEI:

 Összetétele megfelel a szója élettani igényeinek

 A virágzás előtti használata javítja a kötődést és a szemszámot

 Virágzás utáni alkalmazása növeli a termés mennyiségét és javítja a beltartalmát

 Szuszpenzió forma a kiemelkedően magas makro- és mikroelem tartalom biztosítására

 Könnyen és gyorsan elkészíthető permetlé

 Jó ár-érték arány, megtérülő felhasználás

 FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

A szója táplálására két alkalommal javasolt alkalmazni,

 A virágzás kezdetekor 2 l/ha

 Az elvirágzás után 2 l/ha

Légi kijuttatásnál 50-80 l/ha, földi kijuttatásnál 250-300 l/ha vízmennyiségben kipermetezve

A Plantal® szója FF a legtöbb növényvédő szerrel keverhető.

 FONTOS!

 A Plantal® szója FF hatékonyságát növelik a termékben (és minden más Plantal®

termékben) meglévő adjuvánsok – pl. tapadásfokozó, párolgáscsökkentő, visszanedvesítő, 
kelatizáló adalékok -, amelyek a permetlé egyéb hatóanyagainak működését is segítik.

Plantal® szója FF lombtrágya



Plantal® szója FF lombtrágya

 Ez évi tapasztalataink igen kedvezőek, folytatjuk a piaci bevezetését.

KEZELETLEN KEZELT



A szója kémiai növényvédelme

Az eredményes szójatermesztés egyik legfontosabb technológiai eleme a

növényvédelem.

Ez alatt értjük :

 a gyomirtást

 növényi betegségek elleni védekezést

 kártevők elleni védekezést.



A szója gyomviszonyai:

A kapás kultúraként termelt szója lassú kezdeti fejlődésével a vegetációs idő első 1,5 – 2 hónapjában gyomelnyomó

képességgel nem rendelkezik, ezért ebben az időszakban erőteljes gyomirtó hatásra van szükség.

Elgyomosodott szójából még senki nem aratott nagy termést. Kezdő szójatermelőknél az első sikertelen gyomirtás el is veszi a

kedvét a gazdának a további szója termesztési próbálkozásoktól.

Tény, hogy a szója gyomirtása komoly szakértelmet kíván. Ismernie kell a gazdának a saját területén előforduló gyomokat.

Mechanikai sorközművelés: szükséges és jótékony.

Tapasztalataink szerint az alapkezelés (Preemergens) elmaradása további gondokat és költségeket jelent.

Az alapgyomirtás akkor lehet eredményes, ha azt 10-20mm bemosó csapadék követi.

Fotó:   Sikorsky Gábor  János

Gyomirtás, növényápolás



A szója gyomirtására rendelkezésre álló hatóanyagok és készítmények

alapkezelések

S = érzékeny MS = mérsékelten érzékeny R = nem érzékeny

HATÓANYAGOK
Magról kelő 
egyszikűek

Évelő
egyszikűek

Parlagfű
Disznóparéj 

fajok
Libatop 

fajok
Csattanó 
maszlag

Selyem-
mályva

Szerbtövis fajok
Keserűfű

fajok
Napraforgó 
árvakelésű

Évelő kétszikűek

KÉSZÍTMÉNYEK

Vetés után kelés előtt, preemergensen a vetést követő 3 napon belül

DIMETENAMID-P
S R MS S MS R R R MS R RSpektrum (720 g/l)

DIMETENAMID-P

+ PENDIMETALIN S R MS S S R S R S R R
Wing P (250 g/l+250 g/l)

FLUMIOXAZIN
R R MS S S S S S S R RPledge 50 WP (50 %)

KLOMAZON

MS R MS R MS S S MS S MS RCommand 48 EC (480 g/l)

LINURON (2018.06.03.)

R R MS S S R MS R S R RAfalon Dispersion (450 g/l)

METRIBUZIN

MS R MS S S S S S S MS RSencor 600 SC (600 g/l)

Sencor (600 g/l)

Mistral

PENDIMETALIN

S R R S S MS S R S R R
Pendigan 330 EC (330 g/l)

Stomp Super (330 g/l)

Stomp Aqua

Sharpen 330 EC (330 g/l)

S-METOLAKLÓR
S R R MS R R R R R R R

Dual Gold 960 EC (960 g/l)



A szója gyomirtására rendelkezésre álló hatóanyagok és készítmények

felülkezelés

S = érzékeny MS = mérsékelten érzékeny R = nem érzékeny

Hatóanyagok Magról kelő 

egyszikűek

Évelő

egyszikűek
Parlagfű

Disznóparéj 

fajok

Libatop 

fajok

Csattanó 

maszlag

Selyem-

mályva

Szerbtövis

fajok

Keserűfű

fajok

Napraforgó 

árvakelésű

Évelő 

kétszikűek
Készítmény

Állománykezelés (posztemergens) a szója 2-4 valódi leveles állapotától a virágzás kezdetéig, a gyomnövények tömeges kelése után, azok 2-4 valódi leveles 

fejlettségénél

BENTAZON

R R MS S S S MS S S MS MSBasagran (480 g/l)

Benta 480 SL

Troy 480 (470 g/l)

BENTAZON-IMAZAMOX
MS MS S S S S S S S MS MS

Corum (480g/l + 22,4 g/l)

TIFENSZULFURON-METIL
R R S S S S S S S S R

Refine 50 SX (500 g/kg)

IMAZAMOX
MS MS S S S S S S S S MS

Pulsar 40 SL (40 g/l)

SPECIÁLIS EGYSZIKŰIRTÓK

CIKLOXIDIM
S S R R R R R R R R R

Focus Ultra (100 g/l)

KLETODIM
S S R R R R R R R R R

Select Super (120 g/l)

PROPAQUIZAFOP
S S R R R R R R R R R

Agil 100 EC (100 g/l)

QUIZALOFOP-P-ETIL

S S R R R R R R R R R
Targa Super (5%)



MOST KELL AZ ELSŐ POSZT-KEZELÉST ELVÉGEZNI



NA ETTŐL FÉLTÜNK, ILYEN HELYRE NEM VALÓ SZÓJA



A Szója desszikálása (állományszárítása)

Hatóanyagok Magról kelő 

egyszikűek

Évelő

egyszikű

ek

Parlagfű
Disznóparéj 

fajok
Libatop fajok

Csattanó 

maszlag

Selyem-

mályva

Szerbtövis

fajok

Keserűfű

fajok

Napraforgó 

árvakelésű

Évelő 

kétszikűek
Készítmény

DESSZIKÁLÁS - ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁS

DIQUAT-DIBROMID

LOMBTALANÍTÓ, TOTÁLIS HATÁSReglone Air (374 g/l)

Mission

GLIFOZÁT-K-SÓ

LOMBTALANÍTÓ, TOTÁLIS HATÁS, TARLÓKEZELÉS

Glialka Star (360 g/l)

Glialka Top (360 g/l)

GLIFOZÁT-IZOPROPILAMIN SÓ

Barclay Gallup Biograde 360

Barclay Gallup Hi-Active (490g/l)

Boom Efekt (360 g/l)

Marsh 480 SL

Dominator Extra (480 g/l)

Fozát 480 (480 g/l)

Kapazin (360 g/l)

Medallon Premium (360 g/l)

Roundup Bioaktiv (360 g/l)

Roundup Mega

Taifun Forte (360 g/l)

2016 november 30-án a NÉBIH 24 glifozát hatóanyagú készítmény engedélyét visszavonta ( EU rendeletet harmonizálásával) BS.



Sok fejtörést okoznak az előveteményben (kalászosban, de főként kukoricában) felhasznált gyomirtó

szerek is. A gazdának az tűnik fel, hogy a kelő vagy fejlődő szója sárgul, fejlődésében visszamarad,

sínylődik.

Csapadékhiányra vagy éppen víznyomásra, tápanyaghiányra gondolunk elsősorban, holott az

előveteményben felhasznált le nem bomlott gyomirtó szer maradványok a felelősek. A gyártó cégek az

ilyen hosszú hatástartamú (perzisztens) szereknél a használati útmutatón, címkén vagy az engedély

okiratban feltüntetik az ezzel járó veszélyeket, de előfordul hogy külön a szójára vonatkoztatva nem

hangsúlyozzák ki.

Az alábbi összeállítás a teljesség igénye nélkül tartalmazza azokat a készítményeket, amelyek

felhasználását a szója vetése előtti évben kerülni kell, vagy be kell tartani az előírásokat. (pl.:

mélyszántás)

AMINOPILARIDOK

(gabona, kukorica gyomirtó szerek)
Taltos N450WG, Mustang forte , Genius, Ikarus, Runway

MEZOTRION

(kukorica gyomirtószer)

Callisto 4SC, Caluma, Evolya, Mesotrion 480SC, Elumis, Arigo

51WG, Camix, Lumax, Calaris, Calaris Pro

TOPRAMEZON

(kukorica gyomirtószer)
Clio, Clio Star, Stellar

MÉLYSZÁNTÁS UTÁN SEM VETHETŐ PILLANGÓS!

Az utónövény vetésének korlátozása





Szójafajták gyomirtószer érzékenysége

Forrás: Bárány Sándor után

• ES Senator

• ES Mentor

• Daccor

• Mavka

METRIBUZIN ÉRZÉKENYSÉG (SENCOR DG) 

• Cardiff

• Lucija

PENDIMETALIN ÉRZÉKENYSÉG (WING, PENDIGAN, STOMP
SUPER)

A LISTA MÉG NEM TELJES, EZEK IDEI TAPASZTALATOK

A teljes állomány kipusztulhat!

A gyökérnyak üvegessé válik,

szeles időben a növény kitörik

ÚJ



PENDIMETALIN ÉRZÉKENYSÉG
Forrás: Dr. Dobszai-Tóth Veronika



A gyomirtás fejlesztésének iránya

 A szója növényvédő szerek fejlesztése a hagyományos technológiákban leállt.
Az EU újabb és újabb szigorításokat vezet be, ezáltal szűkül a felhasználható
készítmények köre.

 Magyarországon a szója a maga 70 000 hektár területével „kiskultúrának”
számít. A maradékelv érvényesül. Marad az, ami korábban engedélyezve volt,
újakat nem fejlesztenek.

 Nekünk a kevésből kell a legjobbakat, a leghatékonyabbakat megkeresni és
felhasználni. ( pl.: hogyan oldjuk meg a teljes parlagfű mentességet szójában?!)

 A gyomirtás fejlesztésének iránya

 Új hatóanyag (nikoszulfuron) bevezetése (Sumi agro)

 Elővetemény tarlókezelése totális gyomirtószerrel

 Sorközművelés, sorpermetezés

 Kenéses kijuttatás állományban (parlagfű elleni védekezés glifozát hatóanyaggal)

Vagyis mire számíthatunk:



 A szója betegségei

▪ vírusok okozta betegségek (SMV)

▪ baktériumos betegségek (baktériumos barna levélfoltosság)

▪ gombabetegségek:

▪ (szeptóriás barna levélfoltosság

▪ szója peronoszpóra!

▪ Fehérpenészes szárkorhadás!

▪ Diaporte komplex: hüvely és szárragya

▪ Szója antraknózis)

 Az új korszerű fajták behozatalával párhuzamosan elkezdtük azok 

kórtani vizsgálatát is, a hatósággal együttműködve. Az utóbbi években 

is számos gombabetegség jelent meg a szója állományokban. Ezek 

közül a legfontosabbakat mutatjuk be.

A szója betegségek elleni védekezés



A szója engedélyezett gombaölő szerei

Szójában engedélyezett csávázószerek 



Szója engedélyezett gombaölő szerei

Eseti engedélyek!

 Piraklostrobulin, Boscalid

 Bellis (BASF)

 Fluopiram

 Propulse (Bayer)

 Tiofanát-metil

 Topsin-metil M-70WDG (Sumiagro)



Fotó:   Kun Ágnes
FEHÉRPENÉSZES SZÁRKORHADÁS



 CONIOTHYRIUM MINITANS  hiperparazita gomba spóráit tartalmazza. A  

fehérpenészes korhadás talajban levő szkleróciumait pusztítja 

Készítmény:

 CONTANS WG (KWIZDA, Bayer)

 TRICHODERMA ASPERELLUM hiperparazita gombák spóráit tartalmazza. A 
talajból fertőző gombák ellen hatékony.

 Fehérpenészes korhadás, palántadőlés, fuzáriumfajok, burgonyavész 

kórokozóinak közvetlen parazitálásával elősegíti a gyökérzet egészséges 

fejlődését, növeli a termést.

Készítmények:

 TRIFENDER    ( KWIZDA )

 FIELDER  ( AGRONAUTA )

Szójában engedélyezett mikrobiológiai 

készítmények
ÚJ



A szója kártevői

 Engedélyezett rovar és atkaölő szerek:

 Jelenleg engedélyezett készítménnyel gyakorlatilag nem rendelkezünk.

 Szója vetőmag előállításban a Zoom atkaölőszer engedélyezett

 Kártevők megjelenésekor szükséghelyzeti engedélyt kell kérni, pl.: Atka kártevők: 

Ortus 5SC

 Meleg, aszályos nyáron az atkák kártétele igen veszélyes. A különféle 

lombrágó kártevők megjelenésének bármikor ki vagyunk szolgáltatva. 

Fontos ilyenkor a gazdák figyelmeztetése, illetve segítségnyújtás a 

szükséghelyzeti engedélyek gyors beszerzésében.



A FERTŐZÉS A TÁBLASZÉLEKEN KEZDŐDIK ÉS BEFELÉ TERJED

VÉDEKEZÉS NÉLKÜL JELENTŐS A KÁRTÉTEL
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A VÁNDORPOLOSKA 
KÜLÖNFÉLE FEJLŐDÉSI ALAKJAI

BOGÁNCSLEPKE HERNYÓJA ÉS 
KÁRTÉTELE

BOGÁNCSLEPKE

GYAPOTTOK BAGOLYLEPKE KUKORICAMOLY
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Nezara_viridula_instars_Budapest_2010.jpg


A szójában engedélyezett rovarölő 

szerek

 Klórpirifosz

 Pyristar rovarölő csávázó (engedélyezve 2019.01.31.-ig, Adama)

 Deltametrin

 K-Obiol raktári kártevők (2022.10.31.-ig, Bayer)

ESETI ENGEDÉLYEK:

 Rágó-szívó kártevők ellen

 Mospilan (Sumi agro)

 Atkák ellen

 Ortus (Sumi agro)

 Nissorun (Sumi agro)



 A szóját másodvetésben is lehet termelni nagyon rövid tenyészidejű 

fajtákból.

 Ezzel kapcsolatos javaslatunk:

 A termeléshez kötött fehérje növény támogatást ez esetben is lehessen 

érvényesíteni.

 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.

 (2018. január 1.-től  hatályba lépő növényvédő szer korlátozás mellett!)

Szója másodvetés támogatása



 A zöldítésre vonatkozó 2018. január 1.-től érvényes jogszabály szerint a 

fővetésű, vegyszerrel kezelt szója EFA (zöldítés) elemként nem számolható 

el. A másodvetésű szója pedig önállóan nem, csak keverékben volt EFA 

elemként elszámolható. Javaslatunk lényege ki kell bővíteni a fehérje 

támogatást, a másodvetésű tisztán vetett (nem keverék takarmányban) 

szójára.

 A vegyszeres kezelést tiltó jogszabályt szó szerint értelmezve a vegyszerezés 

tilalma csak a vetőmag földbe juttatása után lép érvénybe. A vetést 

megelőzően akár totális tarlókezelés vagy közvetlenül a vetés előtt 

bedolgozott növényvédő szer felhasználása nem minősül tiltott 

tevékenységnek.

 Másik fontos szempont az öntözési kapacitás kihasználása. 

 A másodvetéses szója termesztését elsősorban öntöző gazdaságoknak 

javasoljuk. Számításaink szerint 8-10 ezer ha szójaterület növekedést 

eredményezhet.

Szója másodvetés támogatása



Összefoglalva

 A szója 2015-től kiemelt támogatásban részesül

 A hazai termelésű szója garantáltan GMO mentes és értékesíthető.

 Az állattenyésztés jó felvevő piac(?) (vagy export!)

 A szójatermesztés 2 tonna/ha hozam esetén már gazdaságos.

 A korszerű fajták a termeléshez rendelkezésre állnak, azok vetőmagjai 

megvásárolhatók.

 A szójatermesztés technológiája elsajátítható, de fegyelmet kíván.

 A szója termesztése a hazai gazdaságok vetésszerkezetébe tökéletesen beilleszthető.

 A Magyar Szója Nonprofit Kft. és a Magyar Szója Egyesület egyaránt segíti a 

termelőket abban, hogy naprakész információkat kapjanak.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!
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