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Szójalábnyomok
az esőerdőben
Az új év dupla támogatást
ígér a fehérjenövényeknek

Jó úton haladunk?

Országjárás szója módra

Hatalmas készletek tartják
nyomottan az árakat
Kedves Olvasó!
Az idei év különösen fontos lesz a hazai szójatermesztés számára, miután az
új támogatási rendszer várhatóan nagy lendületet ad az ágazatnak. Erre a Magyar Szója Nonprofit Kft. is felkészült és tovább bővítjük tevékenységünket. A
fajtabemutatók és szakmai rendezvények megszervezésén túl egy szójára specializálódott szaktanácsadói csapat felállítását is tervezzük tavasszal. Így kívánjuk segíteni az új és már régi motoros szójatermesztők eredményességét.
Seiwerth Gábor
Magyar Szója Nonprofit Kft., ügyvezető

Hazai leltár

Jó úton haladunk?
Fontos kérdésekre keressük a választ
Az Agro Napló a szója termesztés helyzetéről kérdezte az ágazat fontos szereplőit: lehet-e stratégiai növény a szója Magyarországon. A válaszolók ennek a kérdésnek a fényében vázolták
fel a hazai szójatermesztés jelenét, a kihívásokat és a megvalósítandó feladatokat. Úgy tűnik a
megfelelő technológia a kezünkben van, várhatóan támogatás is segít minket, már csak kezdeményező és az újdonságra nyitott gazdákra van szükség a szója felvirágoztatásához.
Seiwerth Gábor
Magyar Szója
Nonprofit Kft.
A fehérjenövények között a világtermelésben a szója áll az első
helyen, Magyarországon viszont
mindössze 40 ezer hektárt foglal el. Napjainkban a folyamatosan emelkedő takarmányárak és
a GMO-mentes növénytermesztés igénye előtérbe állítja a szóját, amelynek főbb termőterületei
Bács-Kiskun, Baranya és Vas megyében vannak, de a nemesítési
munkáknak köszönhetően mára
az északi területeken is gond nélkül
beilleszthető a vetésforgóba.
Fellendülést hozhat a magyar
szójatermesztőknek az EU jövőre induló termeléshez kötött támogatási rendszere, ráadásul a
GMO-mentes termékek egyre keresettebbek a piacon. Az ágazat bővülése nyomán a hazai szójával kiválthatjuk a génmódosított import egy
részét.
Megítélésem szerint a szója stratégiai növény lehetne, de ehhez még
nagyon sokat kell tanulni. A növény
termesztésének technológiai háttere
a legtöbb helyen elavult, a szaktudás
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pedig megkopott. A szójatermesztésben a legnagyobb potenciál a helyes technológia megválasztásában
rejlik (fémzárolt, ellenőrzött vetőmag, oltóanyag, megfelelő sortávolság, talajművelő/sorközművelő
eszközök, megfelelően alkalmazott
vegyszeres növényvédelem), ám ezt
sajnos manapság még kevesen ismerik Magyarországon.
A szója termesztéstechnológiája
könnyen elsajátítható, de nagyon
pontosan be kell tartani azt. A korszerű fajták a termesztéshez rendelkezésre állnak, azok vetőmagjai
megvásárolhatóak. A fajtaválasztásnál a NÉBIH fajtakísérletei lehetnek
segítségünkre, hogy megfelelő régióba, megfelelő fajtát válasszunk.
Számos kísérletünk támasztja
alá, hogy Magyarország északi térségeiben az igen korai éréscsoportba tartozó fajták termeszthetőek
nagy biztonsággal, a déli megyékben pedig a korai és közép éréscsoport fajtái jövedelmezőek.
Számításaink szerint hektáronként 2 tonna termésmennyiség felett már jövedelmező a szójatermesztés. Ezt azonban csak megfelelő
agrotechnikával lehet elérni. Fontos, hogy a Magyar Szója Nonprofit
Kft. kísérleti eredményei minél
több gazdálkodó számára elérhe-

„A szója termesztését a tartósan
magas felvásárlási árak és a sokoldalú felhasználhatóság teszi
gazdaságossá.”
tőek legyenek, ez a mi feladatunk a
jövőben.
A szója átvételének kultúrája
sincs még meg hazánkban, ebben
is nagy a bizonytalanság. A piac
megvan a szójára, de azoknak az
integrátoroknak, akik át tudnák
venni, nincs kiforrott technológiájuk a terményátvételre. Ezenkívül
a kíméletes feldolgozásra is kevés
helyen van még lehetőség.
A szója termesztését a tartósan magas felvásárlási árak és a
sokoldalú felhasználhatóság teszi
gazdaságossá. Ezenkívül az itthon kizárólagosan termeszthető
GMO-mentes szója sokkal keresettebb. 2015-re a megnövekedett
termelési kedv miatt vetőmaghiány
várható, ami szintén árfelhajtó hatású lehet.

Hazai leltár

Bárány Sándor

nológiai és fajtabemutatókat szervezünk.

Szójához és a magyar agrárium
színvonalához méltatlanul kevés a
jelenlegi 40 ezer hektár körüli termőterület. A jövő évtől életbe lépő
fehérjenövény támogatás rendszere
meghozhatja a kedvet a szója termeléséhez. Magának a termelésnek
a támogatása nagyon fontos, de önmagában kevés!

A termesztéstechnológiában ki
kell emelni a növényvédelmi technológiát. A világban a legnagyobb
szójatermelő országok (USA, Brazília, Argentína) GM fajtákat és az
ehhez kifejlesztett totális gyomirtó
szereket használják. A GMO-mentes növényvédelmi technológiák
fejlesztése leállt. A szója Európában
„kiskultúra”, ezért a nagy növényvédő szer gyártó cégeknek nem éri
meg az ez irányú fejlesztés a régióban.

Ehhez hozzá kell adni a termesztéstechnológiai ismereteket
és biztosítani kell választékban és
minőségben is a termesztési igényeket kielégítő fajtákat is. Fontos
feladatunk a gazdák megszólítása,
ezért részükre rendszeresen tech-

Nálunk is a „maradékelv” érvényesül, vagyis egyre csökken a
felhasználható növényvédő szer
készítmények száma. Ebből adódóan igen nehéz megfelelni a teljes
gyommentesség követelményeinek.
Rovarkártevők megjelenése esetén

Agromédia Kft.

Popovics Tamás
Galldorf Zrt.

A fajta a termesztéstechnológia
egyik fontos eleme, de – szakmai
rendezvényeken, bemutatókon stb.
– foglalkozunk annak valamennyi
területével: vetés, növényvédelem,
betakarítás, tárolás. Segítenünk kell
a termelőket, meg kell mutatnunk,
meg kell tanítanunk mindazt, ami
sikeressé teheti őket a szójatermesztés során: a jó növényvédelem
0,5–1,0 tonna pluszt jelenthet hektáronként, a vágóasztal cseréje legalább ennyit, a jó fajta kiválasztása
talán még többet is.
A szója terméspotenciáljának
jelenleg csak 25–30%-át haszno-

sítjuk, sokat kell még tanulnunk,
fejlődnünk, de nem lehetetlen elérni pár éven belül akár 4-5 tonna
közötti termésmennyiséget hektáronként.
A honi növénytermesztésben
sok éven át erőltetett monokultúra
egyre komolyabban érezteti negatív hatását, itt elsősorban a repce,
kukorica és a napraforgó termesztése során jelentkező nehézségekre (növényvédelem), értékesítési
problémákra (pl. toxinproblémák)
gondolok.
A növénytermesztésben a generációváltásnak köszönhetően előrelépő ifjú nemzedék fogékony az
újra, a fiatal gazdák komolyan érdeklődnek az alternatív növények,
így a szójabab-termesztés lehetőségei iránt. Amennyiben a beharangozott és várt hazai fehérjen-
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„Fontos feladat
lenne a termelő
és a magyar feldolgozó közötti
integráció
kialakítása...”
minden alkalommal eseti felhasználási engedélyt kell kérni az illetékes hatóságtól.
Fontos feladat lenne a termelő és
a magyar feldolgozó közötti integráció kialakítása is a nagy mennyiségű, jó minőségű árualap biztosítása érdekében. Ha ez megvalósul,
akkor a szója fontos stratégiai növényünk lesz.

„...nem lehetetlen
elérni pár éven
belül akár 4-5
tonna közötti termésmennyiséget
hektáronként.”
övény támogatás valósággá válik,
az nagymértékben hozzájárulhat a
szójatermesztés jelenleginél jóval
nagyobb fellendüléséhez.
Bár a megkezdett út elején járunk, sokat kell még tennünk
azért, hogy az elképzeléseink, közös céljaink – akár 100 ezer hektár GMO-mentes hazai szójabab
termőterület elérése 5 éven belül –
megvalósuljanak.
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Balikó Sándor
Bóly Zrt.

A szója folyamatosan és egyre
bővülő mértékben megkerülhetetlen fehérjeforrás az állatok takarmányában, továbbá feltartóztathatatlanul tért hódít a humán
táplálkozásban. Európa jelentős
mennyiségű – évi több millió tonna
– GMO-mentes szójabab vásárló,
felhasználó. Magyarország Alaptörvényében rögzített GMO-mentes
státusza felértékeli a magyar szójababot.
Ezt támasztja alá az is, hogy
a hazai bab egy része külföldre –

Csík Zoltán
fiatal gazdálkodó

Második éve termesztjük a szóját, így a termesztéstechnológia fortélyaival még csak ismerkedem, de
érdeklődésem töretlen.
Első sorban az integrált termesztés és növényvédelem szempontjait
szem előtt tartva kezdtünk bele a
hüvelyes termesztésébe. A szója
vetésforgóba vételével az is célom,
hogy a légkörből megkötött nitrogént hasznosítva megtakarítsam
a műtrágyázás költségeinek egy
részét, elkerüljem a műtrágyák talajsavanyító hatását, megőrizzem
talajaink állapotát, így hosszabb
távon is fenntarthatóan gazdálkodhassunk.
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nevezetesen a szomszédokhoz –
Ausztriába kerül. Az osztrákok e területen is előttünk járnak, ugyanis
náluk a tojástermelésben tanúsított
GMO-mentes termékelőállítás folyik. Nekünk sincs mire várni, ha
ki akarjuk aknázni a termesztésben,
feldolgozásban,
felhasználásban
meglévő tapasztalatainkat, eredményeket.
Az itthon termelt és feldolgozott takarmányszója hozzájárulhat
a stagnáló létszámú abrakfogyasztó állatok takarmányköltségének
csökkenéséhez, végső soron az állattenyésztés versenyképességének
növeléséhez.
A szója vetésterület növelésének
lehetőségét egyértelműen az eredményesség, a hatékonyság javításáA szója után vetett őszi búza minőségére is kedvező hatást gyakorolt a növény. Megfigyeltem, hogy
az érett, malmi minőségű őszi búza
még jelentős mennyiségű csapadék
hatására sem veszített beltartalmi
értékéből, miközben egy másik táblánkon lévő ugyanilyen fajta ekkor
már csak takarmány minőséget
produkált.
Azokat a fiatal gazdatársaimat,
akik fontolgatják a szójatermesztést, csak buzdítani tudom, merjenek belevágni! Saját tapasztalataim
szerint a lelkiismeretes gazdálkodó
kevésbé korszerű gépparkkal és
szójával kapcsolatos ismereteinek
fejlesztésével is szép eredményeket
érhet el.
Ha a gazdálkodók megfelelő termesztéstechnológiával, szakmai tudásuk gyarapításával elsajátítanák a
szója termesztésének fontos mozzanatait, sikerességük hatására a

„Ezek után nincs
más választásunk, meg kell
tanulnunk szóját
termelnünk!”
ban látom. Az idei esztendő relatíve
jó terméseredménye tovább növelhető! Ehhez rendelkezésre állnak a
fajták, a termesztéstechnológia és
biztos felvevőpiaca van a megtermett árunak. A megtermett szójabab hazai takarmányozási célú feldolgozására a kapacitások, továbbá
a feldolgozási és takarmányozási
gyakorlat adottak. Ezek után nincs
más választásunk, meg kell tanulnunk szóját termelnünk!

„Azokat a fiatal
gazdatársaimat,
akik fontolgatják
a szójatermesztést, csak buzdítani tudom, merjenek belevágni!”
növény stratégiai szerepet tölthetne
be hazánkban. Remélem a jövőben
ez a növény is felveheti a versenyt a
nagyobb területen termesztett kultúrákkal, véleményem szerint ehhez elsősorban vállalkozó szellemű
gazdálkodókra van szükség. Nagy
segítség lehet számukra az átalakuló támogatási rendszer, valamint a
tapasztalt szójatermesztők ismereteinek átadása.

Forrás: Agro Napló
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Országjárás szója módra

Többszörös érdeklődés a fajtabemutatókon a támogatások hatására

A

Magyar Szója Nonprofit
Kft. újabb sikeres szója
„road show”-t szervezett az ország több pontján. A fajtabemutatókon közel kétszeres volt
a jelenlét az egy évvel korábbival
összehasonlítva, a becslések szerint
a 700 főt is meghaladta a jelenlevők
száma. A magas részvétel leginkább a sikeres 2013-as szervezésnek és az idei évre várható támogatásoknak köszönhető.

A fajtabemutatóhoz társult
szakmai fórum is, ahol idén a legnagyobb figyelmet a szója támogatása és az igénylés feltételei kapták.
Novák László, a Lajtamag munkatársa előadásában elmondta, hogy
200 eurós többlet kifizetésre számíthatnak a gazdák az előzetes szá-

mítások szerint. A támogatás legfontosabb előfeltétele a fémzárolt
vetőmag használata és az 1t/ha-os
terméshozam elérése.

határozza meg a szója világpiaci
árát, ami az ázsiai kielégíthetetlen
kereslet miatt várhatóan tartósan
magasan marad.

A növényvédelmi előadások
keretein belül a gombabetegségek
kerültek fókuszba, miután a tavalyi esőzések nyomán kialakult
fertőzések különösen nagy fejtörést okoztak a gazdáknak. Bárány
Sándor növényvédelmi szakértő a
fémzárolt és csávázott vetőmag alkalmazását emelte ki legjobb stratégiaként a gombabetegségek elleni
védekezéshez.

Idén is lesznek fajtabemutatók,
ugyanakkor már nem csak az országjárás keretein belül kaphatnak
a gazdák információt a technológiáról. A Magyar Szója ugyanis felállít egy szójára szakosodott szaktanácsadó stábot, illetve elkészít egy
mindenki számára elérhető termesztéstechnológiai kézikönyvet.
Az ehhez kapcsolódó, frissülő információk a www.magyarszoja.hu
weboldalon lesznek olvashatóak.

Fülöp Péter, a Galldorf munkatársa a piaci trendekről szóló előadásában emelte ki, hogy hosszú
távon a kínai fogyasztás felfutása

Forrás: Magyar Szója

Az országjárás 2014-es állomásai:

Prügy
Károlyháza

Bátya

Bak
Szabadszentkirály

Mezőberény

Újmohács
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Az új év dupla támogatást ígér a
fehérjenövényeknek
A jelenlegi tervek alapján a gabonához képest csaknem kétszeresére nő a fehérjenövények területalapú támogatása 2015-ben. A hektáronként 130 ezer forintos kifizetés és a zöldítés eredményeként a jelenleg egyoldalú „gabonanehéz” vetésforgó sokszínűbbé válhat. Végül pedig az
uniós mezőgazdaság egy sokkal inkább fenntartható formát ölthet.

A

z Európai Unió agrártámogatási rendszere ezidáig nemigen kivételezett a
szójatermesztéssel a többi ágazattal
szemben. Bár a tavaly kifutott agrár-környezetgazdálkodási program némileg ösztönözte a gazdákat
arra, hogy szóját vessenek.
Az idén kezdődött hatéves periódus nagy változást hozhat a szója
ágazat számára. A Közös Agrárpolitika (KAP) egyik legfontosabb célja
2015-2020-ra vonatkozóan, hogy a
vetésváltást ösztönözze, és ezzel is
erősítse a jelenleg egyoldalúan gabona-centrikus növénytermesztés

sokszínűségét. A szója mutatkozik
az egyik legígéretesebb alternatív
növényként a vetésforgóban, miután piaci értéke kiemelkedő és kiváló előveteményként szolgál más
kultúrákhoz a nitrogén-megkötő
képessége miatt. Ráadásul Brüsszel
lehetőséget biztosít a nemzeti kormányok számára a fehérjenövények
– köztük a szója – külön termeléshez kötött támogatására is.
Az alábbiakban a közvetlen támogatások 2015-2020-as időszakra
kialakított új rendszerét tekintjük
át, különös tekintettel a szójatermesztéshez kapcsolódó támogatások-

ra. A legfontosabb elemeket emeljük ki, a szabályozások részletes
leírásai megtalálható a www.magyarszoja.hu oldalon.
Közvetlen támogatásra 1,27 milliárd euró (megközelítőleg évi 400
milliárd forint) jut 2015 és 2020 között, ez a forrás 34 százalékkal nagyobb, mint a korábbi 7 évben.

Alaptámogatás
Az elmúlt évekhez hasonlóan
a gazdálkodók alaptámogatásban
(SAPS) részesülnek, ami várhatóan 44 ezer forintot jelent hektá-

A közvetlen támogatások felosztása 2015-2020 között:

szemes fehérjenövények
term. kötött támogatása

SAPS és kisgazdálkodók
egyszerűsített támogatása

1%

szálas fehérjenövények
term. kötött támogatása

54%

1%

365 milliárd Ft/év

más ágazatok
term. kötött támogatása

13%

fiatal gazdák támogatása

1%
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zöld komponens
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A zöldítési követelmények
teljesítésének
egyik legjobb
módja a szója
termesztése
ronként. Erre az összegre minden
olyan gazda jogosult, aki legalább
egy hektár mezőgazdasági területtel
rendelkezik és termőföldjét megfelelő kultúrállapotban megőrzi.

Zöld komponens
Új elem a zöld komponens, ami
a becslések alapján 25 ezer forint
kiegészítő támogatást kínál azon
termelők számára, akik az alábbi
– környezetvédelmi szempontból
előnyös – gazdálkodási gyakorlatot
követik:
• vetésváltás – 10-30 hektár közötti
szántón legalább két különböző
növénykultúra, 30 hektár fölötti
szántón legalább három különböző növénykultúra termesztése;
a legnagyobb területen termesztett növény a szántóterület legfeljebb 75%-át, három növény
esetén a két legnagyobb növény
a szántóterület legfeljebb 95%-át
fedheti le.
• állandó gyepterület megőrzése –
az állandó gyepterületek mező-

gazdasági területhez viszonyított
aránya nem csökkenhet 5%-ot
meghaladó mértékben országos
szinten.
• ökológiai fókuszterület – 15 hektár szántó felett a gazdálkodó 5%os fókuszterületet jelöl ki, ahol
természeti szempontból különlegesen értékes, a szaktárca által
előre meghatározott gazdálkodási formákat alkalmaz.
A zöldítési követelmények teljesítésének egyik lehetősége a szója
termesztése, miután az ökológiai
fókuszterületeken elismerik a nitrogénmegkötő növényeket – köztük
a szóját. Nitrogénmegkötő növény
0,7-es szorzóval kalkulálható, vagyis ha egy 100 hektáros gazdaság legalább 7,14 ha-on (5% x 0,7 = 7,14)
termeszt szóját, akkor megfelel a
zöldítés feltételének és ennek köszönhetően a teljes 100 hektárra jár
a zöldítési támogatás (100 ha x kb.
25.000 Ft).

Termeléshez kötött
támogatás
A közvetlen támogatásokból
megközelítőleg 54 milliárd Ft-t
(15%) különítenek el a piacilag érzékeny ágazatok (pl.: szarvasmarha,
cukorrépa, rizs, fehérjenövények)
termeléshez kötött támogatásához.
Az elkülönített összegből a szemes
és szálas fehérjenövények 4-4 milliárd Ft-tal részesülnek (a közvetlen
kifizetések 1-1%-a).

A szójatermesztőknek járó közvetlen támogatás:

SAPS
Zöldítés
Termeléshez kötött támogatás, szója
Összesen

≈44 ezer Ft/ha
≈25 ezer Ft/ha
≈60 ezer Ft/ha
≈130 ezer Ft/ha
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A szemes fehérjenövényekre
– köztük a szója, borsó, lóbab és
csillagfürt – elkülönített összeget
területarányosan osztják le a kifizetésre jogosult termelők között. Ez
azt jelenti, hogy az egy hektárra jutó
támogatás attól függően változik,
hogy a jogcímre mekkora területtel
jelentkeznek be a gazdálkodók.
A szaktárca készített egy becslést
az elmúlt évek adataira alapozva: a
kalkuláció szerint 2015-ben körülbelül 67 ezer hektár szemes fehérjenövény területtel lehet számolni,
ennek eredményeként körülbelül
60 ezer Ft/ha támogatást zsebelhetnek be a szója – és más szemes
fehérjenövény – termesztők.
A termeléshez kötött támogatáshoz a szójatermesztés esetén az
alábbi kritériumok teljesítése szükséges:
- fémzárolt vetőmag használata,
- 1 t/ha minimális hozam,
- gazdálkodási napló vezetése.
Ha az alap támogatást, a zöldítést, illetve a termeléshez kötött
támogatásokat összeadjuk, akkor a
szójatermesztők jövőre várhatóan
125-130 ezer Ft/ha támogatásban
részesülnek.
A közvetlen kifizetések rendszerének bemutatásánál fontos még
két további támogatást is kiemelni: a fiatal gazdálkodók kiegészítő
támogatást (kb. 20 ezer Ft/ha), a
kisgazdaságok pedig egyszerűsített
egyösszegű támogatást (375 ezer Ft/
év/termelő) kaphatnak.

Forrás: Magyar Szója
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Szójalábnyomok az esőerdőben
A fenntartható szójatermelés nyomában

A fenntarthatósági védjeggyel ellátott szójatermékek felfutását várja a piacon a piacvezető szója tanúsító cég. A szója a boltok polcain külön nemigen jelenik meg, csak feldolgozott formában
más árukkal együtt. Mégis a szabványok kibocsátói abban bíznak, hogy az egyre inkább slágernek bizonyuló zöld termékek térhódításával a „fenntartható szója” iránti étvágy is feltámad.

A

nyugati világ élelmiszer
fogyasztási szokásai tarthatatlan terhet rónak a Földre. Szemléletes példa erre a szója
esete. A főképp takarmányként
hasznosított növény globális termelése kétszeresére nőtt az elmúlt
két évtizedben és 2050-ig várhatóan újra megduplázódik a világnépesség gyarapodása és a növekvő
húsfogyasztás nyomán. A bővülés
túlnyomó részéért – megközelítőleg
négyötödéért – Dél-Amerika felel,
ahol a szójaterület 17 millió hektárról 46 millió hektárra nőtt 1990 és
2010 között.
A szója rohamos térhódítása
óriási környezeti károkat okoz különösen Brazíliában, ahol értékes
természeti területek beszántásával
nyernek teret a termelés fokozásához. A szója az egyik felelőse az
Amazon irtásáért, ami felületének
egyötödét vesztette el az elmúlt 40
évben. A kiemelkedő élővilággal
ékeskedő Cerrado szavannában pedig egy Angliának megfelelő területet vontak művelés alá a szója táblák
kialakításához. Mindezt azért, hogy
a 10 ezer kilométerrel arrébb elhelyezkedő kínai és európai hizlaldákban kielégítsék a jószágok fehérje
szükségletét.
Derűlátásra ad okot, hogy a
nagyobb jóléttel megáldott országokban slágertéma a környezetvé-
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delem. Egyre több szervezet, illetve
élelmiszeripari cég tűzi zászlajára a
fenntarthatóságot. A szójatermelés
fenntarthatóságának kérdéskörét
feszegette a Proterra Alapítvány által szervezett konferencia is, amit
a holland illetékességű non-profit
szervezet október közepén rendezett Hamburgban immár harmadik
alkalommal. A Proterra Alapítvány
célja, hogy erősítse a szójatermelés
fenntarthatóságát és emiatt indította el tanúsítvány programját, amely
biztosítja, hogy a védjegyével fémjelzett szója fenntartható.

Zöldülő szupermarketek
Ludger Breloh, a REWE német
szupermarket lánc képviselőjeként
a konferencián kiemelte, hogy a
zöld termékek felfutása nyomán
egyre nagyobb előszeretettel alkalmazzák a GMO-mentességet és
fenntarthatóságot szavatoló védjegyeket, főleg Európa módosabb
részein. A zöld termékekért felelős
osztályvezető saját cégét hozta példaként, amely 2014 őszén bejelentette, hogy baromfihús termékei kizárólag GMO-mentes takarmányon
nevelt állattól származhatnak a jövőben. Breloh szerint a kezdeményezés nyomán a versenytársak is
kénytelenek egy hasonló nyilatkozattal előrukkolni, ha nem akarnak
lemaradni a vásárlók kegyeiért folyó küzdelemben. A kiskereskedel-

mi láncok leginkább a sajátmárkás
árucikkekre és az alapélelmiszerekre - baromfihúsra, tojásra és tejre
- vonatkozóan fogalmaznak meg
hasonló ígéreteket. Sőt, több országban teljes ágazatok köteleződnek el a fenntartható szója mellett,
a holland állattenyésztés például
100 százalékban tanúsított szóját
használ fel 2015-től.

Fenntartható szója
szabványok
A szója piacán megtalálható
fenntarthatósági szabványok közül
a Proterra tanúsítvány képviseli
(4 millió tonna 2013-ban) a legnagyobb mennyiséget, de fontos
piaci szereplő a bécsi központú
Duna Szója és a WWF által protezsált RTRS (Fenntartható Szója
Kerekasztal) tanúsítványok is (1-1
millió tonna). A fenntartható szójáért felárat fizetnek a piacon. A

A fogyasztói tudatosság erősítésének az egyik
legjobb módja a
termékek „szója
lábnyom”-ának a
feltüntetése

Külszemle

A Proterra konferencián a szója és az őserdők kapcsolata kerül terítékre
prémium széles sávban mozoghat a
szabvány típusától függően, például
a Proterra esetében 20-25 százalék
az árnövekmény a hagyományos
terménnyel szemben.
A fenntarthatósági tanúsítványok lényege, hogy környezetvédelmi és szociális feltételekkel szavatolják, hogy a címkével fémjelzett
termény nem származhat beszántott őserdő vagy szavanna területéről, illetve a jó mezőgazdasági
gyakorlat alkalmazása és a megfelelő munkakörülmény biztosítása is
követelmény. A kritériumok közötti
különbség, hogy amíg a Proterra és
Duna Szója kiköti a GMO-mentességet, addig az RTRS megengedőbb
a sokak által vitatott technológiával
szemben. Az is eltérés, hogy a Duna
Szója címke a földrajzi származást
is behatárolja más szabványokkal
ellentétben.

Komplex termelési-lánc
A sokszínű szabványskála ellenére a globális szója termelés egyelőre elenyésző hányadát, mindössze
2 százalékát (5 millió tonna) jelölik
fenntarthatósági védjeggyel. Különösen csonka ez a mutató annak
a fényében, hogy például a kávé és

kakaó 40, illetve 22 százaléka rendelkezik hasonló tanúsítvánnyal
a globális piacon. Matthias Krön,
a Duna Szója Szövetség elnöke elmondta, a szójánál a tanúsítvány
bevezetése nehézségekbe ütközik,
miután sokféle módon használják
fel és a végtermék (jellemzően hús,
tej és tojás) többszörös feldolgozás
során nyeri el végső formáját. Ellentétben például az említett kakaóval vagy a kávéval, amely termékek
esetén egyszerűbb a termelési lánc
és így sokkal könnyebb egy védjegy
bevezetése. A szója termelési lánc
komplexitása miatt ágazati megközelítésre van szükség Krön szerint
és az osztrák tojással példálózott,
ahol a termelési lánc minden szereplője egyszerre és összehangoltan
állt át a fenntartható szója felhasználására.

Rejtett termék
A szója szabványok elterjesztésénél az is kihívást jelent, hogy a
vásárlók közvetlen módon nem találkoznak szójával a boltokban, így
nehezen értelmezik a tanúsítványt.
A szója gyakorlatilag egy rejtett termék a vásárlok előtt. Például 1kg
baromfihús vagy tojás előállításánál
átlagban 575g, illetve 307g szóját
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használnak fel. Legtöbb fogyasztó
nem is sejti, hogy egy tanúsítvány
nélküli hússzelet megvásárlásával
hogyan járul hozzá a dél-amerikai
természet rombolásához. A fogyasztói tudatosság erősítésének
egyik legjobb módja lehetne, ha a
csomagoláson feltüntetnék a termékek „szója lábnyom”-át. A címke a
„karbon lábnyom” elvéhez hasonlóan az árucikk elkészítéséhez felhasznált szója mennyiségéről vagy
területéről nyújtana információt,
ezzel szembesítve a vásárlót a döntése súlyával.
A tanúsítványok jövője szempontjából Ázsia kulcs tényező a
kereskedelemre gyakorolt egyedülálló szerepe miatt. Kína egymaga
felel a globális szójabab felhasználás egynegyedéért, illetve az import
40 százalékáért. A legnépesebb
lakossággal rendelkező térség fogyasztói azonban kis érdeklődést
tanúsítanak a zöld termékek iránt,
a környezeti szempontok helyett
a legfontosabb kérdés, hogy van-e
egyáltalán mit enni. A tanúsító cégek jelenleg puhatolóznak, hogy
hogyan szólíthatnák meg az ázsiai
vásárlókat. Siker esetén átütő keresletet lehet generálni a fenntartható
szója iránt.
Magyarországon is egyelőre kis
keletje van a prémium termékeknek
a fogyasztók árérzékenysége miatt,
de az osztrák és német kereskedelmi trendek várhatóan hozzánk
is előbb vagy utóbb begyűrűznek.
Jelenleg leginkább az exportra termelő gazdáknak és feldolgozóknak
lehet érdekes felvértezni magukat fenntarthatósági – első sorban
Duna Szója – tanúsítvánnyal.

Szerző: Kruppa Bertalan
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Piaci trend

Hatalmas készletek tartják
nyomottan az árakat
A szójabab világpiaci ára harmadával csökkent az elmúlt félévben az USA rekord termése nyomán és a felhalmozódott hatalmas készletek miatt várhatóan nyomott árszint is marad 2015ben. Az áresés mértéke a gyenge forint miatt itthon mérsékeltebben érezhető, év végén 100102 ezer forintot kínáltak a kereskedők egy tonna újtermésű hazai szójababért.

A

CBOT-on (Chicagói Árutőzsde) az újév első napjaiban 390 dollár/tonna
körül mozgott a szójabab irányadó
márciusi jegyzése, ami csaknem 30
százalékkal alacsonyabb, mint a fél
évvel korábbi szint. A tavaly júniusban kezdődő áresés az USA-ból
érkező, a szója szempontjából közel
ideális időjárási hírek nyomán indult el. A világ elsőszámú termelőjénél a megfelelő csapadék mennyiségnek és a bővülő vetésterületnek
köszönhetően 107 millió tonnás
rekordtermést takarítottak be, ami
az egy évvel korábbit csaknem 20
százalékkal haladja meg.

A nyomott árak fennmaradását
valószínűsítik a dél-amerikai termésre vonatkozó előrejelzések. A
globális kibocsátás közel felét adó
régióból ugyanis Brazíliában 8 százalékkal 94 millió tonnára, Argentínában pedig 2 százalékkal 55 millió
tonnára nő a termés a 2014/2015
gazdasági évben az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium december elején közzétett havi jelentése
szerint.

a biodízel előállítás csökkenése miatt. Egyedül a bővülő kínai fogyasztás lehet árfelhajtó hatású.

Az elemzők szerint 2015-ben
tartósan alacsonyan maradhat a
szója ára a globális készletek emelkedése, a vetésterület növekedése és

Forrás: AKI

A tengerentúli nyomott árszint
idehaza a forint árfolyam-gyengülése miatt mérsékeltebben érezteti
hatását. Amíg júniusban 122 ezer
forintot kínáltak a hazai kereskedők egy tonna szójababért, addig a
termény 100-102 ezer forintért találhatott gazdát az év végén.

A szójabab átlagos fronthavi árfolyama a chicagói árutőzsdén
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Forrás: Indexmundi
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Piaci trend
A szójaolaj átlagos fronthavi árfolyama a chicagói árutőzsdén
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Főbb termények havi átlagos ára a chicagói tőzsdén
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Szója infó

Rejtett termék a szója

A vásárlók az élelmiszerboltok polcain ritkán találkoznak közvetlenül szójával. Ezért legtöbben
nem is sejtik, hogy a mindennapi élelmiszerek elkészítéséhez mekkora mennyiségű szóját használnak fel. Ez azért van így, mert a globális szója termelés legnagyobb hányadát - megközelítőleg háromnegyedét - takarmányként hasznosítják és így jellemzően állati termékek formájában
– „bőrben” – jut el a szója a fogyasztókhoz. Az alábbiakban a legfontosabb élelmiszerek előállításához felhasznált szója mennyiségét tekintjük át:

1kg állati termékhez felhasznált átlagos szója mennyiség*:

sertéshús 263g

marhahús 175g

baromﬁhús
575g

tojás
307g

*Hollandiában
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