
Kisebb döccenőkkel indult

a támogatott szójatermesztés
Ugrásszerűen nőtt az idén a hazai szójatermő terület az új fehérjetámogatásnak köszönhetően, azonban a 
termés elmaradt a várt mennyiségtől. A támogatási rendszer újdonságai és a terméskiesés miatt lesznek 
elutasított támogatási kérelmek is.

Egyelőre még messze van az ország attól, hogy az Alaptörvény-
ben foglalt GMO-mentessége érdekében teljes mértékben biztosít-
ható legyen az állati takarmányok, és ezen keresztül az élelmiszerek 
mentessége is, bár a Földművelésügyi Minisztérium idén már extra 
támogatással ösztönzi a hazai fehérjetakarmányok előállítását.  
És bár ez lenne a fő cél, az FM is kisebb léptékű, reálisabban elérhető 
célt tűzött ki 2020-ra. Egyrészt azért, mert többféle szemes és szálas 
fehérjenövény termesztését is támogatják, másrészt azért mert az 
állattenyésztésünk számára elsősorban a szója jelenti a fő fehérje-
takarmányt. A jelenlegi állomány mellett az ország éves szójabab-
szükséglete 637 ezer tonna, aminek csaknem felét a baromfiipar 
hasznosítja, több mint negyedét pedig a sertéstenyésztés, a többi a 
szarvasmarha és tejelőállítás, az állateledel-ipar és egyéb felhaszná-
lók között oszlik meg. 

Az FM szeretné elérni, hogy 2020-ra a jelenlegi állatállomány 
takarmányozásához szükséges szójamennyiség 54 százaléka hazai 
előállításból származzon, amit 120 ezer hektáros termőterület, 2,86 
tonnás hektáronkénti hozam mellett elérhetőnek is látnak. A kal-
kulációk alapján az FM elsősorban a hatékonyság javulásától várja 
a termésnövekedést, mivel 2025-re elérendő célként már 3,15 ton-
nás hektáronkénti hozammal mutattak be számításokat a közel-
múltban a Magyar Szója Nonprofit Kft. által megrendezett szójater-
mesztési tapasztalatokat és lehetőségeket körbejáró konferencián. 
Mindez persze elképzelhetetlen a termelési kultúra, tapasztalatok 
és az öntözés fejlesztése nélkül. A hazai fehérjetermelés ösztönzé-
sére mindenesetre 2015-től bevezette a tárca a szemes és szálasta-
karmányok termeléshez kötött támogatását. Ez a közvetlen támo-
gatásokból évi 27 millió euró, vagyis az idén 313,45 forint/eurós 
árfolyamon számolva 8,4 milliárd forint.

TERMELÉSI BOOM 2015-BEN
Ez sokak fantáziáját megmozgatta, 2014-hez 

képest látványosan nőtt például a szójabab és a 
szójavetőmag termőterület is. Tavaly összesen 
42 338 hektáron vetettek szóját, az idén ehhez 
képest szójabab után 65 003 hektárra növelte a 
vetésterületet, amely mintegy 9747 db beérkezett 
kérelmet jelent, emellett 607 db kérelem érkezett 

szójavetőmagra, amely 7232 hektárt fed le – mondta Gergely Márta 
Julianna, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági 
főosztályának munkatársa. Az idei, meghosszabbított támogatási 
kérelem beadási időszakban egyébként összesen 174 209 termelőtől 
érkezett területalapú támogatási kérelem mintegy 4 991 119 hek-
tárra. 

A 2014-es támogatási kérelmek alapján azzal kalkuláltunk, hogy 
a várhatóan 13,46 millió eurós keret 66 138,5 hektáros igénylés mellett 

hektáronként 203 eurós hektáronkénti fehérje 
támogatásra lesz elegendő, az ügyfélszámot 
pedig 3 793-ra becsültük – mondta Dr. Gyuricza  
Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  
Hivatal elnöke. Ehhez képest idén októ-
berben 13,458 millióra módosult a keret- 
összeg. A területalapú támogatáshoz beadott 
fehérjetámogatási kérelmek száma 79 993,4 hektárra növekedett 
– klimatikus adottságoktól, megtérüléstől függetlenül minden 
megyében megpróbálkoztak a termesztésével –, az igénylők száma 
pedig a várakozásokhoz képest 5 053-ra nőtt. Így a hektáronkénti 
fajlagos támogatási összeg 168 euróra módosult – mondta az elnök. 
A szója vetésterület növekedésének idén egyébként a fémzárolt 
vetőmag hiánya vetett gátat, és szerinte már jövőre meglesz a 100 
ezer hektáros vetésterület.

Az MVH adatai szerint a szemes fehérjetámogatásból 70 018,74 
hektár volt szója, a többi területen főleg tavaszi és őszi takarmány-
borsót termeltek 4 408 hektáron, sárgaborsót csaknem 1 996 hektá-
ron, valamint különféle édes csillagfürt fajtákat vetőmag, takarmá-
nyozási, illetve zöldtrágyázási céllal. A legnagyobb területre, közel 
19 ezer hektárnyi szójára az évtizedes termesztési hagyományok és 
a klimatikus viszonyok miatt Baranya megyéből érkezett kérelem, 
de dobogós volt Bács-Kiskun megye több mint 6 800 hektárral, 6,5 
ezer hektárral Vas megye is. Szintén ötezer hektár feletti vetéste-
rület volt Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén, és Győr-Moson-Sopron 
megyében is. 

AZ ELSŐ ÉV GYEREKBETEGSÉGEI
A termelési kedv látványos növekedése ellenére mégsem volt 

mindenütt minden rendben. A nyár óta zajló helyszíni ellenőr-
zések tapasztalatai szerint az igényelt táblák egy százalékán nem 
szója volt a kérelmezett területen – számolt be az eredményekről 
Gyuricza Csaba. Az MVH egyébként a nyár óta 389 ügyfélnél 903 
táblát ellenőrzött november közepéig összesen 4 257,28 hektáron.  
Az elnök szerint mivel a kérelmek feldolgozása még zajlik, kifize-
tés – és előlegfizetés is – csak akkor indítható, ha valamennyi jogo-
sultsági feltételt ellenőriztek. Erre legkésőbb 2016. június 30-ig van 
ideje a hivatalnak.

A szemes fehérjetakarmányokra a területalapú mellett igé-
nyelhető kiegészítő támogatás megszerzéséhez egyébként szigorú 
feltételeket kellett teljesíteni. Egy hektár a legkisebb igényelhető 
terület, kifizetés csak akkor várható, ha hektáronként megha-
tározott – minimálisan 70 kilogrammnyi – minősített vetőmag 
került a földbe, és ezt a kérelembeadás során igazolta is a gazda. Az 
MVH tapasztalatai szerint amennyiben nem sikerült a teljes igé-
nyelt területen ezt teljesíteni, csak arra a területre fizet az MVH, 
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várhatóan két százalékkal 12 millió tonnára mérsékli a termést.  
A világ legnagyobb feldolgozója és fogyasztója is Kína. Indiában is 
egyértelműen nő a termőterület, bár ott egy szociális programot 
is építettek rá – a mintegy 11 millió hektárt nagyjából ugyaneny-
nyi családi gazdaság műveli, a termékminőség emiatt nem éri el a 
nemzetközi sztenderdeket – mondta Fülöp Péter.

Mindeközben a GMO mentes importra is komoly figyelmet 
fordító EU importja minimálisan, 12,7 millió tonnára bővül. Az 
itteni vetésterület 30 százalékkal növekedett, és nagyjából 6 szá-
zalék termésnövekedést prognosztizálnak erre az évre a szakértők. 
A legnagyobb növekedést egyébként Bulgáriában tapasztalták, 
ahol 0-ról 37 ezer hektárra nőtt a szója termőterülete. Olaszor-
szágban 13 százalékkal 262 ezer hektárra nőtt a termőterület, és 
4 százalékkal kevesebb, 896 ezer tonnányi szóját állítottak elő. Az 
olaszok a legnagyobb GMO mentes szójadara előállítók a konti-
nensen – számunkra nem mindig a legkedvezőbb árakon kínál-
ják a terméket. Meglátásunk szerint a nedves szójadara GMO 
mentességi prémiuma a jövőben is stabil lesz, ez jelenleg olyan 50 
dollár körül van tonnánként – mondta Fülöp Péter. Mindezekhez 
képest Magyarország viszonylag kevéssé tudja befolyásolni a szó-
jabab vagy készítmény árakat.

Mivel továbbra is jelentős kereslet van a magyar GMO-mentes 
szójára és az ennek felhasználásával készített takarmányokra is, 
ezért számunkra nagyon fontos szempont a minőség is, ezért fon-
tos lenne, hogy a gazdák a mennyiség növelése mellett törekedje-
nek a minél magasabb fehérje- és alacsonyabb rosttartalom elő-
állítására is – hívta fel a figyelmet Fülöp. Szerinte az erre az évre 
prognosztizált 140 ezer tonnás termésből várhatóan expandált, 
extrudált szójából 50–60 ezer tonnát, 30–40 ezer tonnát extrahált 
szójadaraként használnak majd fel belföldön, a többi vélhetően 
exportra kerül. 

A feldolgozói kapacitás jelenleg nem jelent 
szűk keresztmetszetet, ugyanakkor nem lát-
ható, hogy a GMO-mentes szója jelenlegi 
tonnánkénti 50 eurós felára mellett miként 
lehetne itthoni felhasználásra bírni a terme-
lőket, ha lényegesen jobban megéri exportálni 
a terményt - mondta a konferencián Papp  
Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgató helyet-
tese. Azt azonban biztatónak nevezte, hogy az idén az aszály, 
és az elhúzódó betakarítás ellenére sikerült meghaladni az 1,8 
tonnás hektáronkénti hozamot. Szavai szerint kiemelt figyel-
met kell fordítani a jövőben arra, hogy a termesztéstechnoló-
giában több tapasztalatra van szükség, ahogyan a területnek és 
a helyi mikroklímának megfelelő fajta és művelésmód megvá-
lasztására is.

Ugyan Magyarország is tagja a Duna Szója nemzetközi együtt-
működésnek, amely ugyancsak a GMO-mentes szója-előállítást 
és -felhasználást próbálja előmozdítani és védjegyhasználattal 
is ösztönözni a magasabb árak elérését, azonban több tagország 
is előrébb jár már mind a termőterület-növelés, mind az élelmi-
szeripari felhasználás, és így a kereskedelmi forgalomba kerülő 
GMO-mentes védjegyes élelmiszer-előállítás terén is. Utóbbi-
hoz ráadásul fizetőképes kereslet is párosul nemcsak az adott 
országban, de egész Nyugat-Európában. Vagyis tovább erősödik 
a nemzetközi piacra kerülő szójatermés iránti kereslet, ami kis-
mértékben továbbra is a hazai állattenyésztési és élelmiszeripari 
feldolgozás ellen hat.
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amekkorán tényleg ennyit vetett el a termelő – hívta fel a figyelmet 
Gergely Márta Julianna. A gazdálkodási napló vezetése ugyancsak 
kötelező volt, ahogyan annak igazolása is, hogy sikerült a hektáron-
ként elvárt minimális termést betakarítani. Ezt a szója, lóbab, édes 
csillagfürt termesztésénél hektáronként egy, míg a szárazborsó, 
csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó esetében két tonnában 
szabta meg az FM. Ezt november 15-ig tehették meg a gazdák vagy 
a tárolási napló, vagy a betárolást és a betárolt mennyiséget igazoló 
egyéb dokumentum benyújtásával. Amennyiben értékesítették a 
termést betakarítás után, akkor vagy számlával, vagy felvásárlási 
jeggyel igazolható az elvárt hozam.

Mivel ez nemcsak egy új támogatási forma, de sokak számára 
új növénykultúra is volt, ezért számos kérdés érkezett nemcsak a 
tájékoztatási fórumokon az MVH szakembereihez, de a hivatal 
portálján is. A legtöbb kérdés a szaporítóanyag igazolásokra – pél-
dául a külföldről szerzett input anyagokra vonatkozott. Valameny-
nyi külföldi számláról, dokumentumról szakfordító által készített 
igazolást kellett benyújtani a támogatási kérelemmel, az ezzel kap-
csolatos nehézségek miatt várhatóan könnyítési javaslatot teszünk 
– hívta fel a figyelmet Gyuricza Csaba. Az idei kérelem beadási 
időszak tapasztalatai alapján azt tanácsolta, hogy jövőre a gazdák 
fordítsanak megkülönböztetett figyelmet arra, hogy a kérelembe az 
adott táblára ténylegesen kijuttatott szaporítóanyag mennyiséget 
kilogrammban kell feltüntetni. A vetőmagbeszerzéskor pedig arra, 
hogy a számla tartalmazza a fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzár-
számra vonatkozó adatokat is, mivel így megspórolható a vetőmag-
címke beküldése. A támogatási kérelemhez minden adatot, igazo-
lást csatolni kell, mert ennél a jogcímnél nincs hiánypótlás – hívta 
fel a figyelmet Gyuricza Csaba.

Ugyancsak sokan érdeklődtek a termeléshez kötött támoga-
tás és a zöldítés kapcsolatáról:  az elnök szerint a szója mindkét 
támogatásnál elszámolható növény volt. Az ökológiai jelentőségű 
célterületként megjelölt területek között is szép számmal volt 
szójaterület: összesen 65 633 hektárt jelöltek meg ekként a terme-
lők – közölte Gergely Márta Julianna. (Egyébként a célterületként 
elszámolható területnek nem kell egyúttal támogatható területnek 
is lennie, és lehetőség van a szomszédos, nem saját kezelésben lévő 
ökológiai célterületek elszámolására is. Ezzel kapcsolatban fontos 
tudni, hogy csak 15 hektár szántó terület fölött kötelező kijelölni, 
a bevezetés pedig kétlépcsős: az idén a szántóterület 5, a 2017. évi 
felülvizsgálattól függően akár 7 százalék is lehet.)

Számos kérdés érkezett a vis maior esetek igazolásáról, a kifi-
zetésekre vonatkozó következményeiről – különösen azért, mert 
a nyári aszály nem kedvezett az egyébként meleg, párás klímát 
igénylő növények fejlődésének, és igazán jó termést többnyire csak 
az öntözött területeken adott. Több termelőnek is gondot okozott 
például az egy tonnás hozam előállítása. Az FM adatai szerint az 
idén 2 784 hektár szójára jelentettek be aszálykárt, 1 147 hektárra 
jégesőkárt, 623 hektárra pedig belvízkárt. Az egyéb káresemények-
kel együtt összesen 4 526 hektár szójaterületet ért valamilyen kár. A 
legnagyobb területeken Borsod-Abaúj-Zemplén, és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében okozott gondot az aszály, mindkét megyében 
több mint 750 hektárra érkezett kárjelentés. 

A lehetséges szankciók is számos kérdést generáltak. Az elutasí-
tott területre szemes termeléshez kötött támogatás nem, de a terü-
letalapú ettől függetlenül kifizethető – tisztázta az egyik gazdálko-
dói aggodalmat az elnök. Az esetleges elutasítás főbb okai között 
említette azt, ha a minimálisan előírtnál kevesebb vetőmag került 
a földbe, ha a vetőmag-felhasználást igazoló dokumentum hiány-

zik, vagy ha nem teljesül az elvárt minimális hozam. Amennyiben a 
bejelentett terület meghaladja a meghatározott területet – vagyis a 
különbség 2-3 hektárnál nagyobb, de legfeljebb 20 százalék –, akkor 
a támogatást a különbség duplájával kell csökkenteni, de ha az elté-
rés átlépi a 20 százalékot, akkor nem lehet támogatást adni. Ameny-
nyiben az eltérés meghaladja az 50 százalékot, akkor azontúl, hogy 
a termelő nem kapja meg az igényelt támogatást, az eltérés pontos 
mértékének megfelelő támogatási összegnek megfelelő szankcióval 
kell sújtani.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
A 2014-2015-ös agrárévben globális rekord-

termést könyvelhettek el a gazdák: az előző évit 
10 százalékkal meghaladó 318 millió tonnányi 
szójababot állítottak elő mintegy 118 millió 
hektáron – adott nemzetközi kitekintést Fülöp 
Péter, az UBM Feed Kft. kereskedelmi igazga-
tója. Ebből nagyságrendileg 250 millió tonnát 
a termelő országban fel is dolgoznak, majd a feldolgozott szója-
készítményeket értékesítik. Az északi féltekén a növekedés főleg 
az Egyesült Államok eredményeinek tudható be, de rekordra 
számítanak Kanadában, Oroszországban és Ukrajnában is. Az 
amerikai termelést alapvetően befolyásolja, hogy kukoricával 
vetésforgóban állítják elő, és attól függően döntenek a farmerek 
a területnagyságról, hogy adott időszakban hogyan alakulnak az 
egyes termények tőzsdei árai. Amennyiben a szója 2,5-szer többe 
kerül, mint a kukorica, akkor inkább azt vetnek, egyéb esetben 
pedig a kukoricában látnak nagyobb esélyt a jövedelmezőségre 
– mondta Fülöp Péter. Az ukrán termelők jelentősen javították a 
piacra kerülő áru minőségét, ugyanakkor a politikai kockázatok 
is erősödtek.

A déli félteke legnagyobb kibocsátói Brazília és Argentína – 
utóbbinál a gazdasági és politikai válság bizonytalanná teszi a 
termelést, viszont az elemzők rekordkészleteket várnak 2016 ele-
jére a készletezés miatt. Az előbbinél pedig továbbra is a kikötői 
kapacitások szűkössége, valamint az ottani munkások sztrájkjai 
okozhatnak zavarokat az exportban. A brazil szójatermesztés 8 
éve töretlenül bővül újabb területek bevonásával, illetve a kuko-
rica rovására, jelenleg 94 millió tonnás termésre van kilátás.

A globális szójabab készletállomány 90 millió tonnás, és a 
három legnagyobb exportőrnél mintegy 56 millió tonnára tehető. 
A globális kereskedelem meglehetősen koncentrált: három-négy 
nagy vállalat a legmeghatározóbb szereplő, van olyan is, hogy a 
készletek 70–80 százalékát birtokolják. Várhatóan egyébként 
mintegy 115 millió tonna szójabab kerül idén a globális kereskede-
lem végfogyasztóihoz, lévén a szója spekulatív termék, ezért a tőzs-
dei kereskedelemben ennél nagyobb mennyiségek is mozognak.  
A spekulatív alapon felhalmozódott szójamennyiség miatt viszony-
lag alacsonyak a tőzsdei árak, de ez meglátásunk szerint belátható 
időn belül emelkedésbe fordul át, ezért felhasználói oldalról érde-
mes már most a 2017-es évre is tervezni – mondta Fülöp Péter.  
Az ár-érték arányt elsősorban a fehérjetartalom befolyásolja – 
Európában a GMO-mentesség prémiuma is –, mivel ugyan a szója-
bab a legnagyobb mennyiségben előállított magféleség a világon, 
azonban a szójaolajnál nagyobb a pálmaolaj forgalma. 

A keresletet továbbra is Kína mozgatja, és bár lassul az import-
növekedés üteme, így is elérheti a 74 millió tonnát. Az ottani szója-
termő területek egyébként 2009 óta csökkennek, ráadásul az idén 
7,2 millió hektáros termőterület egyes részein aszály pusztít, ami 

Az idén tizenegy uniós tagállam fizetett támogatási előleget, 
mindössze négy ország – köztük Magyarország is – kezdte 
meg a zöldítési támogatás kifizetését – hívta fel a figyelmet 
Gyuricza Csaba. Idén nyolc jogcímen indul meg az előlegek 
kifizetése (egyedüli tagországként az EU-ban), a keresztel-
lenőrzések lezárása miatt november végéig. Valószínűleg a 
legtöbb gazda nem kapja meg a zöldítési előleget a szükséges 
ellenőrzések, a szójára pedig a hozamigazolások november 
15-i beküldési határideje, és az ezt követő adatfeldolgozás 
miatt – mondta az elnök.

Az idei évben bebizonyosodott, hogy 
azzá válhat abban az esetben, hogy ha ezt a 
tendenciát tovább tudjuk folytatni. Az irány 
jó, a terület növekedett, a termés mennyi-
sége is növekedett annak ellenére, hogy a 
termésátlagok csökkentek. Érezhetően egyre 
többen kezdik elkötelezni magukat a szója 
mellett. Ha a termelők, a forgalmazók, a 
Minisztérium és az ellenőrző hatóság közös nevezőre jut és 
látható mennyiség képződik Magyarországon szójából, akkor 
a feldolgozók is megmozdulnak. Mert 150–200 ezer tonnányi 
GMO-mentes szóját a nagy multi cégek is beépítenék a feldol-
gozó rendszerükbe. A GMO-jelölésre már több próbálkozás is 
napvilágot látott, azt kellene végre eldönteni, hogy a fogyasz-
tók számára tényleg láthatóvá tesszük-e ezt a GMO-mentes-
séget. A megfelelő módon történő jelölés, bevezetés és annak 
a láttatása a boltokban véleményem szerint gerjesztené a 
fogyasztást. Most már csak az a kérdés, hogy mennyivel lesz 
drágább a GMO-mentes áru? A felárral elrugaszkodni nem 
lehet, 20–30–50%-os árelmozdulásokra nem kell és nem is sza-
bad számolni. 

A Magyar Szója Nonprofit Kft. a napokban átalakult 
egyesületté, melynek jogi procedúrája még folyamatban 
van. A termelők oktatásában, az információk átadásában, 
a rendezvények szervezésében látja az egyesület legfonto-
sabb szerepét Seiwerth Gábor. Ezenkívül minden olyan szó-
ját érintő kérdésben – mint például a GMO-jelölés, vagy az 
új szabályzók kiírása, vagy valamiféle orientáció – várják 
az intézményeknek és a hatóságnak a konzultációs igényét.  
Az egyesülethez való csatlakozás egyszerűbb lesz, ezáltal sok-
kal többen szerepet tudnak vállalni a Magyar Szója Egyesü-
let életében. – Oktatnunk kell, láttatnunk kell, amelyhez idő, 
energia és pénz szükséges, ehhez viszont egy jó anyagi bázist 
kell teremtenünk. Ha a szóját megtanuljuk termeszteni, és a  
2,5–3 tonnás termésszintet átlagban el tudjuk érni, akkor már 
a 2 tonnás termelési költség felett vagyunk, ettől kezdve jöve-
delmezővé válik a szója termelése. 

Megkérdeztük
Seiwerth Gábort, a rendezvényt szervező  
Szója Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy stratégiai növény 
lehet-e a szója Magyarországon?



címmel az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársainak vizsgá-
lati eredményeit Dr. Tikász Ildikó Edit osztályvezető összegezte.

A KAP 2015–2020 időszak közvetlen támogatásának köszönhe-
tően rekord nagyságú területen, közel 77 ezer hektáron termesztettek 
szóját 2015-ben Magyarországon. A szójatermesztő gazdaságok száma  
- vetőmagtermesztőkkel együtt - 5 157-re nőtt, csaknem meghárom-

szorozódott. A kedvezőtlen időjárás miatt a szója területének 80 százalékos növekedését 
azonban a tavalyinál 30 százalékkal gyengébb, 1,85 tonna/hektár átlaghozam kísérte, így a 
gazdák összességében 142 ezer tonna termést takarítottak be. 

A nagy területnövekedés kedvezően hatott Magyarországnak az EU szójatermesztésé-
ben elfoglalt pozíciójára 2015-ben. A szójaterület nagyságát illetően a negyedik, a termést 
tekintve Olaszország és Franciaország után a harmadik helyre lépett elő, ezáltal a Közösség 
szójababtermeléséhez 7 százalékkal járult hozzá. A magyarországi termésátlag ötéves átla-
gát tekintve ugyanakkor messze elmarad a nyugat-európai versenytársak 2,9 tonna/hektár 
hozamátlagától, ami főként a technológiai ismeretek hiányára vezethető vissza. Jelentősége 
a termesztés jövedelmezősége és a gazdaságok versenyképessége szempontjából nem elha-
nyagolható. 

VÁLTOZÁSOK A SZÓJATERMESZTÉS SZERKEZETÉBEN (2015 VS. 2014)

A szója termőterülete és a szójatermesztő gazdaságok száma kivétel nélkül nőtt 
Magyarország minden megyéjében az előző évihez képest 2015-ben. Az emelkedés mér-
téke egyes nem kiemelt termőkörzetekben (pl. Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Eszter-
gom) elérte az 500–600 százalékot, jóllehet abszolút értékben ez legfeljebb 1 500 hektár 
termőterületet, illetve 140 darab gazdaságot jelentett. A főbb termelőkörzeteknek tartott 
Baranya, Bács-Kiskun, Vas, Zala, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Békés megyékben ugyanakkor a szója termőterülete egyenként 1 400–6 000 hektárral, 
a gazdaságok száma 90–500 darabbal bővült.

Ha a változás mértékét a szójaterület nagysága alapján vizsgáljuk, megállapítható, hogy 
a 10 hektárnál kisebb szójaterülettel rendelkező gazdaságok száma és területük emelkedett 
a legnagyobb mértékben 2014-hez képest, szinte megháromszorozódott. E kategória 3 456 
gazdaságának területe meghaladta a 13 ezer hektárt. A gazdaságok szójaterületének növe-
kedésével a bővülés mértéke viszont csökkenést mutat. A 10–30 hektár közötti területtel 
rendelkező gazdaságnál közel két és félszeres, a 30–100 hektár kategóriában nem sokkal 
több mint másfélszeres csak a növekedés. A 100–250 hektárméretnél már enyhe terület-
csökkenés történt, míg a 250 hektárnál nagyobb szójaterülettel rendelkező gazdaságok szá-
mában 15 százalékos, a területükben pedig 10 százalékos esés figyelhető meg.

Ahogy már említettük, a gazdaságok száma a termeléshez kötött támogatásnak köszön-
hetően példátlanul nagyra emelkedett 2015-ben. Az 5 157 szójatermesztő gazdaság közül 2 
723 gazdaság „új belépő”-ként (2005–2014 között egyszer sem termesztett szóját!) az idén 
kezdett először szójatermesztésbe, szójaterületük meghaladta a 23 ezer hektárt. Figyelemre 
méltó, hogy az „új belépőnek” tekinthető gazdaságok száma évente 286 és 1 195 között moz-
gott a 2005–2014 közötti tízéves időszak során. A 2015. évi újonnan belépők többsége (58 
százalék) 5 hektárnál kisebb területen próbálkozott első nekifutásra, ezzel szemben a leg-
nagyobb területi arány (58 százalék) a 10–50 hektár közötti kategóriába tartozott. 

A jövőt illetően fontos kérdés, hogy az újonnan belépő gazdaságok közül hányan 
válhatnak rendszeres szójatermesztővé? Ha abból indulunk ki, hogy 2005-2014 között 
a minden évben szóját termesztő gazdaságok aránya az újonnan belépők közül legfel-
jebb 5-8 százalék között változott, a 2723 „új belépő”-ből elképzelhető, hogy hosszú távon 
csak 150-200 darab gazdaság marad meg „igazi” szójatermelőnek. Ha viszont figyelembe 
vesszük azt, hogy a KAP 2015-2020 előírásainak teljesítése (zöldítés), az öt éven át igé-
nyelhető termeléshez kötött támogatás és a Magyar Szója Nonprofit Kft. szaktanácsadói 
tevékenységének köszönhetően az 5157 gazdaságból 1116 (22 százalék) termesztett szóját 
2014-ben is, akár 300-600-ra is emelkedhet a számuk. 

[ SZÓJAÉRTÉKELŐ ]

A SZÓJATERMESZTÉS SZÍNVONALA 
ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE MAGYARORSZÁGON

[ SZÓJAÉRTÉKELŐ ]

• A 2015-ös év különleges volt a magyar szójater-
mesztők és így a feldolgozók számára, hiszen a 
szaktárca az EU előírásait és az általa bizto-
sított lehetőségeket maximálisan kihasználva 
7 éves programot hirdetett a szálas és szemes 
fehérjenövények vetésterületének növelése érde-
kében, ennek köszönhetően a 2014. évi 42 000 
hektáros vetésterület 2015-ben 77 000 hektárra nőtt.

• Az MVH és az AKI adatai alapján 2015-ben duplájára nőtt a szó-
jababot termesztő termelők és termelő szervezetek száma, ami azt 
jelentette, hogy sok olyan termelő fogott bele a szója termesztésébe, 
aki korábban soha nem foglalkozott ezzel. Ez egyrészről meglát-
szott a különböző fajtabemutatókon tapasztalható vendég létszá-
mon, az érdeklődők kérdésein, a megfogalmazott kétségeiken épp-
úgy, mint a betakarításkor elszámolt hozamokon.

• Az év nem volt kegyes a termelőkhöz: előbb az aszályos időszak, 
később az intenzív esőzés okozott komoly problémát a növényter-
mesztőknek a tenyészidőszak során. Ennek következtében az orszá-
gos átlag idén nem éri el a 2 tonnát hektáronként.

• Szójabab feldolgozóként cégünk kötelessége első osztályú, 
magas beltartalmú full-fat szójával ellátni vevőinket. Ehhez a 
korábbi években is megkövetelt, beltartalmi mutatókon ala-
puló szerződéskötést és átvételt szorgalmaztuk szállítóink felé.  
A tapasztalatunk idén igen vegyes volt; a felvásárolt szójabab minő-
sége 90%-ban volt szerződésnek megfelelő, azaz a nyersfehérje-tar-
talom elérte vagy meghaladta a 33%-ot, a nyerszsír- (vagy nyers 
olaj) tartalom elérte vagy meghaladta a 19%-ot, így tudtuk/tudjuk 
garantálni állattenyésztő partnereink felé a minimum 52%-os ún. 
profat tartalmat. A felvásárolt tételek egy része lehetőséget adott 
arra is, hogy a prémiumot fizető takarmánykeverőknek 54–56%-os 
profat tartalmat is garantálni tudjunk.

• Adatgyűjtésünk és elemzéseink alapján készítettünk egy elmé-
leti fajtasorrendet, amelybe termőhelyre lebontva, éréscsoportba 
sorolva betettük az összes olyan fajtát, amelyből komolyabb tételt 
vásároltunk fel az elmúlt közel 3 hónapban. Szeretném megje-
gyezni, hogy sok termelőnek fogalma sem volt róla, hogy milyen 
fajtát vetett, ez megkérdőjelezi annak az előírásnak a betartását, 
mely előírja a fémzárolt vetőmag beszerzését a támogatás lehívása 
érdekében.

• Cégünk a Magyar Szója Nonprofit Kft.-n és a Magyar Szója Egye-
sületen kívül – amely a magyar szójatermesztés feltétlen támogatá-
sát tűzte zászlajára –, tagja az osztrák kezdeményezésre megala-
kult Duna Szója Szövetségnek is, amelynek célkitűzéseit elfogadtuk 
és mint Magyarország elsőként minősített GMO-mentes „Donau 
Soya” szójabab feldolgozója, kereskedője ezen előírások betartása 
mellett végezzük a magyar GMO-mentes szójabab felvásárlását, 
feldolgozását és értékesítését. Ez a tagság azonban olyan jelentős 
adminisztrációt és anyagi terhet (éves tagdíj, gyártás és értékesítés 
utáni mennyiség alapú díj) jelent számunkra, hogy kezdeményezni 
fogjuk ennek mérséklését, különben nem éri meg a DS Szervezeten 
belüli tagságunkat fenntartani.

Megkérdeztük
Bene Zoltánt, a Karintia Kft. ügyvezetőjét 
vetőmag-forgalmazói tapasztalatairól:

Megkérdeztük
Popovics Tamást, a Galldorf Zrt. igazgatóját,  
a feldolgozóipar idei tapasztalatairól:

• A hazai GMO-mentes növénytermesztésben 
egyre jelentősebb szerephez jutó szójabab az 
utóbbi évek slágerterményévé nőtte ki magát. 
Példátlanul jelentős mértékben, 80%-kal emel-
kedett a szója vetésterülete 2015-ben Magyar-
országon, 2020-ig pedig akár 150 000 ha 
feletti termőterület is könnyen elképzelhető. 
A GMO-függőség csökkentése a takarmányozásban kiemelt cél. A 
növénytermesztésben már sikerült, viszont továbbra is óriási a hazai 
fehérjefüggőség. A hiányt elsősorban import GMO-s takarmány alap-
anyagokkal tudjuk pótolni.

• A Karintia Kft. elsőként csatlakozott az ausztriai székhelyű 
GMO-mentes szójabab termesztését felkaroló Duna Szója Szövet-
séghez. A Duna menti országok termelőit, kereskedőit és feldolgozóit 
tömörítő szövetség célja, hogy a régió országaiban jelentősen növe-
kedjen a GMO-mentes szójabab termesztésének területe, ezzel is csök-
kentve a szójabab függőséget. A Duna Szója Szövetség tagjaként az 
agrártárcánál tett látogatásunk keretében megkaptuk a teljes körű, 
és legmagasabb szakpolitikai szintű támogatást a tekintetben, hogy 
Magyarországon ellenőrzött körülmények között kerüljön a génkeze-
lés-mentes szójabab köztermesztésbe, és azt követően a piacra.

• Évről évre 2 000–3 000 gazda veti néhány vagy akár több száz hek-
táron a GMO-mentes szójababot Magyarországon. Ez a szám az 
idei évtől ugrásszerűen 5 000 fölé emelkedett. Ez azt jelenti, hogy 
van az országban legalább 2 000 gazda, aki először vetette ezt a 
növényt. Nekik fogni kell a kezét, segíteni kell őket a szója termesz-
tésében.

• Fontos ugyanakkor, hogy fenntartható folyamatokról beszéljünk! 
Az óriási mértékű termeléshez kötött extra támogatás irányt muta-
tott, jelenleg viszont csak a 2020-ig tartó ciklus végéig látunk előre. 
Senki nem tudja még, hogyan alakul az agrárium támogatása azt 
követően. A fenntarthatóság lényege, hogy a szója vetési kedv 2020 
után se csökkenjen Magyarországon. Ehhez véleményem szerint 
elengedhetetlen a modern genetikájú, bőtermő szójafajták és az 
ahhoz szorosan kapcsolódó termesztéstechnológiák megismertetése 
a gazdákkal. Szója vetőmag előállítóként, forgalmazóként és keres-
kedőként is egyaránt érintett a Karintia Kft. a témában, igaz a fele-
lőssége is jelentős ez által, ami a tájékoztatást illeti. Az ország meg-
határozó szója vetőmag előállító és forgalmazó vállalataként évek 
óta részt veszünk a szója termesztését és értékesítését segítő konfe-
renciák szervezésében. Hogy igény mutatkozik a szója termesztését 
segítő igényes szakmai rendezvényekre, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy az előző évi „KARINTIA SZÓJA ROADSHOW” országjáró 
előadássorozatunk kivétel nélkül telt házas volt, számos hozzászóló 
véleményével tűzdelve. 2015 év végén és a jövő év elején cégünk az 
ország 8 különböző helyszínén folytatja a nagy látogatottsággal 
bíró SZÓJA ROADSHOW sorozatát.

• Lesz-e elég fémzárolt SZÓJA VETŐMAG? Az idei termésű szója 
esetében a terület növekedésének egyik korlátja a fémzárolt pré-
mium vetőmagok idő előtti hiánya volt. Okulva az előző szezonból 
javasoljuk, hogy időben hozzuk meg a döntést, ami a szója fajta-
választását illeti! Bár összvetőmag mennyiséggel számolva orszá-
gosan nem várható hiány, nem így a modern genetikájú, top szója 
fajták esetében. Szűk keresztmetszetet a következő szezonban is a 
modern genetikájú, top szója fajták rendelkezésre állása, vagy eset-
leges idő előtti hiánya jelentheti.



[ SZÓJAÉRTÉKELŐ ]

TERMELÉSI SZÍNVONAL ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG

A szója jövedelmezőségét gyengének tartják Magyarországon, 
nem tekintik versenyképesnek a legnagyobb szántóföldi kultúrák-
kal szemben. Az országos átlageredményeket vizsgálva igaznak is 
tűnik ez a hipotézis. A szójatermesztéssel elérhető jövedelem nagy-
sága területalapú támogatás (SAPS) nélkül alig haladta meg a 21 
ezer forintot hektáronként a 2010–2014 közötti időszak átlagában 
és messze elmaradt például a kukoricatermesztés 68 ezer forint/
hektáros eredményétől. A 2014. évi rekordhozam mellett realizált 
48 ezer Ft/hektár jövedelem – bár kétszerese az ötéves átlagnak – 
továbbra sem bizonyult versenyképesnek a kukoricához és a repcé-
hez viszonyítva, ugyanakkor már felülmúlta a napraforgóét (32 ezer 
Ft/hektár) és a búzáét (30 ezer Ft/hektár) (1. ábra). A területalapú 
támogatás mellett is átlagosan 26 százalékkal alacsonyabb, 98 ezer 
forint/hektár jövedelem keletkezett csupán.

A szójatermesztés költség- és jövedelemviszonya a termőhelyi 
adottságok mellett erőteljesen függ az adott üzemben tapasztal-
ható agrotechnikai és termelési színvonaltól. Ez utóbbi jellege a ter-
mésátlagokban nyomon követhető, ugyanakkor az időjárás hatása 
is nagymértékben érezhető. Például egy kedvezőtlen időjárású 
évben, amikor is igen gyenge termés mutatkozott (2012), a gazda-
ságok mindössze 5 százaléka ért el 3 tonna/hektár feletti hozamot.  
A legfőbb versenytársnövénynek számító kukoricatermesztő gaz-
daságoknak viszont a 9 százaléka esett ugyanezen hozamkategó-
riába. Közepes hozamot a szójatermesztő gazdaságok 26 százaléka, 
míg alacsony hozamot 69 százalékuk produkált, szemben a kuko-
ricatermesztők 28 százalékos és 63 százalékos arányával. Kedvező 

időjárás mellett (2014) bár javult a szójatermesztés színvonala, a 
magas hozamkategóriában a szójatermesztő gazdaságok aránya 
meg sem közelítette a kukoricatermesztők arányát. 

A termelési színvonal feltárása rámutat arra, a szójatermesztés 
jövedelmezőségének országos eredménye mögött többnyire ala-
csony színvonal húzódik meg. A jövedelmezőség mélyebb vizsgá-
lata során már látható, hogy az egyes kategóriákban realizálható 
jövedelmek között óriási a különbség minden évben. Amíg a szóját 
alacsony hozam mellett termesztő gazdaságok támogatás mellett 
is csak 39 ezer forint jövedelmet realizáltak hektáronként, addig 
közepes hozam esetében 115 ezer forint, magas termésátlagnál 177 
ezer forint jövedelem keletkezett 2010–2014 átlagában. 

Ha az eredményeket a kukorica jövedelmezőségével összevet-
jük, máris másként ítélhető meg a szója versenypozíciója. Az 1. táb-
lázat jól mutatja, hogy alacsony hozamok mellett a szójatermesztés 
két év kivételével fel tudta venni a versenyt a kukoricatermesztés-
sel, és közepes hozamok esetén is öt évből négyben eredménye-
sebb volt a kukoricánál. A magas hozamokat eredményező inten-
zív kukoricatermesztéssel szemben viszont csak két alkalommal 
tudott versenyképes lenni a szójatermesztés. A siker ebben a két 
évben kevésbé a jó hozamokkal, mint inkább a szója és a kukorica 
értékesítési ára közötti igen nagy különbséggel magyarázható. 

Összességében megállapítható, hogy az intenzívebb technoló-
gia miatt a kukoricatermesztés lényegesen jövedelmezőbb a magas 
hozamkategóriában. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a magas 
hozam melletti szójatermesztés 135–273 ezer forint/hektáros  

1. ábra: a szójatermesztés jövedelmezősége a főbb szántóföldi kultúrákhoz viszonyítva
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1. táblázat: a szójabab és a kukorica ágazati eredményéneka) alakulása Magyarországon

a) Támogatással együtt, b) A tesztüzemi minta által reprezentált gazdaságok súlyozott átlaga – nem egyezik az öt év átlageredményével.                    Forrás: AKI, FADN
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Forrás: FADN adatok alapján az AKI Agrárközgazdasági Kutatások Osztályán készült ábra,  * előzetes adat

IDŐSZAK
ALACSONY HOZAM KÖZEPES HOZAM MAGAS HOZAM

SZÓJA
<2 T/HA

KUKORICA
<4,5 T/HA

SZÓJA
2-3 T/HA

KUKORICA
4,5-7,5 T/HA

SZÓJA
>3 T/HA

KUKORICA
>7,5 T/HA

2010 25 813 25 046 93 266 84 565 134 632 164 860
2011 23 682 68 740 87 539 151 906 170 249 250 142
2012 58 326 45 123 176 768 156 995 245 097 311 541
2013 36 508 21 776 138 947 105 864 272 796 185 279
2014 18 213 46 658 123 361 96 670 173 740 170 185

2010-2014 átlagab) 38 864 40 667 114 857 122 456 177 181 195 507
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jövedelme (támogatással) nagyobb a közepes hozamú kukorica-
termesztés hektáronkénti 85–157 ezer forint támogatást tartal-
mazó eredményénél. Sőt a közepes hozamú szójatermesztés is 
akár két-háromszor nagyobb jövedelmet tudott realizálni a gyenge 
hozamú kukoricatermesztéssel szemben a 2010–2014 közötti évek-
ben. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a szója nem 
igényel nagyobb ráfordítást, mint a kukorica, elővetemény-értéke 
nagy, az utána következő növény jövedelmezőségét növeli.

SZÓJATERMESZTÉS KÖLTSÉGSZERKEZETE – INPUT RÁFORDÍTÁS 
A szójatermesztés és a kukoricatermesztés költségszerkezete 

hasonló. A szója hektáronkénti 217 ezer forint termelési költsége 
alig 6 százalékkal volt kevesebb a kukorica költségétől 2010–2014 
átlagában, az inputköltségek aránya viszont mindkét növény eseté-
ben 38%-ot, a gépi munkáé 20–23%-ot képviselt. A termelési szín-
vonalbeli különbségek miatt a szójabab jövedelmezősége a „gyenge” 
hozamok révén 2010–2014 átlagában mégis elmarad a kukoricáé-
hoz képest. Ez annak is tulajdonítható, hogy a szakszerű technoló-
giai ismeretek hiányában az inputráfordítások nem hozzák meg a 
várt hozameredményt.

Ha az egyes inputok arányát országos átlagban nézzük, az 
közel ugyanakkora a szója és a kukorica termelési költségén belül. 
A vetőmagköltség 10 és 13 százalék, a műtrágyaköltség 15-15 szá-
zalék, a növényvédő szerek költsége pedig 13 és 9 százalék volt. 
Hozamcsoportonként vizsgálva a ráfordítások költségszerkezete 
viszont jelentős eltérést mutat a két növény esetében. Például a 
magas hozamcsoportba tartozó szójatermesztők egy hektárra vetí-
tett inputráfordításainak költsége 10 százalékkal alacsonyabb volt, 

mint a kukoricatermesztőké: ők 29 százalékkal kevesebb vetőmag-
költséget, 18 százalékkal kevesebb műtrágyaköltséget, viszont – a 
szűkebb növényvédőszer-kínálat miatt – 26 százalékkal nagyobb 
növényvédőszer-költséget számoltak el. Ugyanez nem mondható 
el a közepes és az alacsony hozamkategória szójatermelői eseté-
ben, ahol a közepes hozamkategóriában a kukoricáéval azonos, az 
alacsony hozamkategória esetében pedig a kukoricáénál 13%-kal 
magasabb volt a szója inputráfordításainak költsége. Nem figyel-
hető meg tovább az egy hektárra vetített csökkenő inputráfordítás 
sem, ami a kukoricatermesztés esetében látható a magas hozamka-
tegóriából az alacsony hozamkategória felé haladva. 

Láthatjuk, hogy amíg az intenzív termesztéstechnológiának 
(hatékony szaktanácsadás) köszönhetően az inputráfordítások a 
kukorica hozamában hatékonyan érvényesülni tudtak, a szójater-
mesztésnél ez kevésbé figyelhető meg. Az alacsony és a közepes 
hozamcsoportokba tartozó szójatermesztő gazdaságok egy tonnára 
vetített inputköltsége rendkívül nagy volt a magas hozamú csopor-
téhoz képest, ami a termesztéstechnológiai tapasztalatlanságokra 
vezethető vissza (túlzott N-műtrágya és növényvédőszer-használat 
hozamcsökkentő hatása). Mindezek jól mutatják, hogy a szójater-
mesztők szakszerű technológiai ismeretek birtokában, odafigyelve 
komoly jövedelemre is szert tehetnek Magyarországon, ehhez a 
szaktanácsadás igénybevétele elengedhetetlen. Helyesen megvá-
lasztott inputráfordítással a gazdaságok nemcsak kétszer magasabb 
hozamokat érhetnek el, hanem a termésbiztonságot is növelhetik. 
A termeléshez kötött támogatással pedig egy olyan finanszírozási 
eszközt kaptak a kezükbe, amellyel a 2015–2020 közötti időszakban 
jelentős veszteségek nélkül megtanulhatnak szóját termeszteni és 
kikísérletezhetik a növény racionális helyét a vetésszerkezetükben.

/Dr. Tikász Ildikó Edit, Varga Edina - AKI összeállítása/

címmel Dr. Balikó Sándor (Bóly Zrt.) és Dr. 
Bárány Sándor (Agroméda Kft.) a Szója Non-
profit Kft. alapítói összegezték tapasztalata-
ikat.
A szójatermesztéssel kapcsolatos tapasztala-
taink – köszönhetően az 1970-es évek fehér-
jeprogramjának – folyamatosan gyarapod-

tak és természetesen napjainkban tovább gazdagodtak az idei 
esztendőben szerzett ismereteinkkel. 

2015. év különleges jelentőséggel bír e növény hazai termesz-
tés történetében, minthogy sem a jelenlegi, sem a történelmi 
Magyarország területén nem díszlett szója ekkora területen.  
Az is egyedülálló tény, hogy soha ilyen nagy számban nem vál-
lalkoztak gazdák és gazdálkodó szervezetek arra, hogy szójater- 
mesztéssel próbálkozzanak, ennek következtében páratlan 
lehetőség adatott tapasztalatok, ismeretek szerzésére.

A termelésfejlesztés lehetőségeire áttérve kerüljük az ilyenkor 
kötelező és megkerülhetetlen kérdéseket, hogy lehet-e Magyar-
országon, továbbá minek a rovására stb. szóját – tágabb kite-
kintésben – fehérjenövényeket termelni, ehelyett igyekszünk 
számba venni mindazon körülményeket, amelyek érdemben 

alakították az idei eredményeket. Figyel-
met érdemel a megyék sorrendje, különösen 
az, hogy hagyományosan szójatermő régiók 
(Baranya és Bács-Kiskun megyék) mellett 
Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala, Békés és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben nőtt 
igen jelentősen a vetésterület!

A környezeti tényezők – amelyek kevéssé befolyásolhatók – 
közül a hőmérséklet és csapadék együtt fontosak a növekedésre, 
fejlődésre, végső soron a termés mennyiségére.

Az is jól ismert, hogy a szója a legtöbb vizet a virágzás, hüvelykö-
tés, magtelítődés fenofázisokban igényli. 

Az egyes évjáratok adatai jól reprezentálják az említett három 
havi összcsapadék mennyiség és a termésátlag szoros koreláci-
óját. 

A szójatermesztésre alkalmas tábla kiválasztása fontosságát 
nem kezelik súlyának megfelelően a gazdák, éppen ezért meg-
ismételjük:

A TERMELÉSFEJLESZTÉS TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI
A 2015-ÖS ÉS AZ AZT MEGELŐZŐ ÉVEK TAPASZTALATAI BIRTOKÁBAN 
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• évelő gyomoktól mentes táblát jelöljük, 
• ne válasszuk azt a táblát sem, amelynek előveteményét olyan 

herbiciddel permetezték, amelyek le nem bomlott szermarad-
ványai károsítják a szóját,

• az elővetemény napraforgó és repce semmiképpen sem legyen!

Sajnálatos módon nagyon sok szójavetés került napraforgó után, 
megoldhatatlan gyomirtási problémát okozva. A szójatermesz-
téssel ez évben ismerkedő gazdák közül sokan vetették azt tava-
szi talajelőkészítés után, ami teljességgel elfogadhatatlan. Nem 
megengedhető!

Amennyiben a növényi sorrendet vizsgáljuk azt láttuk, hogy a 
szója – kalászos – szója, ill. a kukorica – szója – kalászos sorrend 
dominált.

A kalászos utónövény jól hasznosítja a szója nitrogéngyűjtő bak-
tériumok által megkötött és a talajban visszamaradt nitrogént. 
Ne mondjunk le erről!

2015. évben tovább nőt a vetőmag-forgalmazók által oltottan és 
csávázottan forgalomba hozott vetnivaló aránya.
Több termelő jelezte, hogy az ilyen módon kezelt vetőmag lég-
köri nitrogént nem kötött, gyakorlatilag nem volt gümősödés. 

A gümősödés hiányának számos oka van: a szója kezdeti növe-
kedéséhez egy-két hónapig szükséges a mesterséges nitrogén-
pótlás, a vetést megelőzően 40–50 kg hatóanyag kiadása szük-
séges. Ezenkívül a talaj pH-értéke (5,5 pH alatt nem jellemző a 
gümőképződés). A szárazság is gátolhatja a Rhisobium baktéri-
umok felszaporodását. A szójatáblák szemléje során (amennyi-
ben nincs gümőképződés) a termés növelése érdekében hasznos 
lombtrágyák használata, illetve a szója fejtrágyázása 35–40 kg 
nitrogén hatóanyaggal.

A fajta- és vetőmag-előállítást vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
e területeken a bőség zavarával küszködünk. A Nemzeti Fajta-
listán 65 fajtát regisztráltak, az EU Közös Fajtalistáján 379 (!) 
szerepel.

E bőséges választékból minden termelő képes lehet a saját ter- 
mesztési körülményei, termesztési céljának megfelelő fajtát 
kiválasztani, megtalálni.

A szója vetésével kapcsolatos problémák közül – az idei eszten-
dőben gyakran felvetődő kérdést – a sortávolság témáját emeljük 
ki.

A gyakorlatban három – 24 – 45–50 – 76 cm – sortávolsággal 
találkozunk. Mi változatlanul a 45–50 cm-est támogatjuk, ter-
mészetesen nem kizárólagosan, amennyiben biztosítható az 
állomány gyommentessége. Az egyre terjedő 76 cm-es sortávol-
ság esetén legalább két körülményt célszerű mérlegelni:

• hosszabb tenyészidejű, nagy testű, elágazásra hajlamos fajtát 
válasszunk, amelynek javasolt hektáronkénti csíraszáma nem 
haladja meg a 370–400 ezret hektáronként,

• a lassú kezdeti fejlődésű szója gyomelnyomó képessége igen 
gyenge, 76-os sortávolság alkalmazásával ez az állapot akár 
egy hónappal is meghosszabbodhat.

Ez évben is a gyomirtás jelentette a legnagyobb kihívást, amely-
nek sikeres megoldása sokaknak meghaladta a felkészültségét. 
Az alapkezelések túlnyomó része, a szükséges 10–15 mm-es 
bemosó csapadék elmaradása okán, hatástalannak bizonyultak.

A szükségessé vált állománykezelések időzítése nagy gyakorla-
tot feltételez. Jóllehet a gyomirtás végrehajtását a gyomok fej-
lettsége határozza meg, ugyanakkor – tekintettel arra, hogy a 
szójanövény herbicidre fokozottan érzékeny – nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a szója fejlettségét sem.

Tehát kompromisszumot kell kötni annak érdekében, hogy a 
gyomirtásnak eredménye legyen, ugyanakkor a szójánkat ne, 
vagy csak vállalható mértékben érje kár. 
A gyakorlatra lefordítva ez azt jelenti, hogy szikleveles állapotú 
szóját ne permetezzük (bár a gyomok fejlettsége azt kívánná) 
várjuk meg az 1-2 összetett leveles stádiumot.

Enyhén károsodott szója   Fotó: Bárány-Sikorszki

Most kell az első posztkezelést elvégezni  Fotó: Bárány-Sikorszki
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Az idei év tapasztalatai közül, a fajták gyomirtó szer érzékeny-
sége hozott több kellemetlen meglepetést. A gyakorlati megfi-
gyelések mellett célszerű lenne kísérleti körülmények között 
tesztelni azokat. Ezért, az alábbi táblázat megállapításait a 2015. 
évi tapasztalatoknak fogadjuk el.

A SZÓJA KÁRTEVŐI 

A betegségek és kártevők – egy kivétellel – menetrendszerűen 
jelentkeztek, károsításuk kezelhető szinten maradt. 

Az ismert időjárási körülményeknek „köszönhetően” jelentős 
gazdasági károkat okozott a közönséges takács atka. Gyakorla-
tilag az ország egész területén károsított kisebb-nagyobb mér-
tékben, attól függően, hogy a gazdák felismerték-e a kárképet, 
illetve védekeztek-e ellene.

A fertőzés a táblaszéleken kezdődik és befelé terjed
Fotók: Dr. Bárány Sándor

Részleges gyomirtó hatás. Acat a szójában jó hatékonysággal nem irtható
Fotó: Sikorszki G.

Megerősödött parlagfű utolsó pillanat!  Fotó: Bárány-Sikorszki

Na ettől féltünk! Ilyen helyre nem való szója (acat és fenyércirok tenger) 
Fotó: Bárány-Sikorszki

SZÓJAFAJTÁK GYOMIRTÓSZER ÉRZÉKENYSÉGE

METRIBUZIN ÉRZÉKENYSÉG (SENCOR DG)
ES Senator

A teljes állomány 
kipusztulhat!

ES Mentor
Daccor
Mavka

PENDIMETALIN ÉRZÉKENYSÉG (WING, PENDIGAN, STOMP SUPER)
Cardiff A gyökérnyak üvegessé válik, szeles időben a 

növény kitörikLucija

A LISTA MÉG NEM TELJES, EZEK IDEI TAPASZTALATOK
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Gondot jelent a védekezésben az, hogy jelenleg nem rendel-
kezünk engedélyezett rovar és atkaölő szerekkel.

A kártevők megjelenésekor ún. szükséghelyzeti engedélyt 
kell kérni a hatóságtól (2015-ben atkakártevők ellen pl. az Ortus 
5SC).

Azt, hogy „az aratás a szójatermesztés egyik legkritikusabb 
munkája” az idei esztendő is messzemenően alátámasztja.

A kedvezőtlen körülmények (szeptember közepétől novem-
ber közepéig tartó betakarítás) nehezítették azt, ezzel együtt sok 
gazdának okozott fejtörést:

• a szója beérésének a megállapítása, ebből adódóan a

• betakarítás megkezdésének eldöntése

• gyakori és visszatérő kérdés volt, hogy deszikkáljunk-e?

• már javában tartott a betakarítási szezon, és több termelő 
akkor kezdett piacot keresni a learatott, vagy még lábon álló 
termésének (no comment!)

2015. év fontos és különleges dátum a hazai szójatermesz-
tés történetében. Sok tapasztalattal és még több tanulsággal 
gazdagodtunk, de közel sem elegendővel. Adottságaink és lehe-
tőségeink kihasználásától távol vagyunk. Az összes hátrányos 
körülmény ellenére soha ennyi szójabab nem termett Magyar-
országon, ám, hogy még többet érjünk el, ahhoz továbbra is 
tanulásra és a szójatermesztés folytatására biztatjuk a gazdá-
kat!

Védekezés nélkül jelentős a kártétel
Fotó: Sikorszki Gábor

A Balaton Agrár Zrt. Ordacsehiben 
gazdálkodik valamivel több, mint 1000 
hektáron. Főbb növényeink a kukorica, 
napraforgó (magas olajsavas), búza, 
árpa, repce és a szója. Emellett jelentős 
szőlészeti és halászati ágazat is. A kör-
nyezeti adottságokat nézve nem igazán 
a területünkre való a szója, illetve az idei 
esztendő sem mondható egy kimondott „szójás évnek”, de mi 
közel 100 ha-on termeltünk belőle! 

Kétféle vetésmódot alkalmaztunk; dupla gabona sortá-
volsággal (25 cm), illetve 76,2 cm kukorica sortávolsággal 
vetettük a szóját. A gazdaság e két vetési formára van ugyanis 
berendezkedve. A gabonavetésnél közel 100 kg vetőmagnor-
mával, a kukorica sortávúnál 85 kg vetőmagnormával dol-
goztunk hektáronként. A két technológia közel azonos, mind 
növényvédelemben, mind tápanyagutánpótlásban, a lényegi 
különbség a kukorica sortávnál a kultivátorozás, illetve az 
ezzel egy menetben történő folyékony műtrágya-kijuttatás 
volt. Alapgyomirtásban és felülkezelésben a két technológia 
megegyezett. Meglepő módon, bár a kultivátorozott szója 
„szebb képet mutatott” a gabona sortávúnál, mégis azon a 
parcellán 3 t/ha lett az eredmény, ellentétben a 3,3 t/ha-t adó 
duplagabona sortávúval szemben. 

Én azt gondolom, hogy figyelembe véve a termőhelyi 
adottságokat, illetve az idei évet, van okunk büszkélkedni 
az eredményeinkkel. Véleményem szerint a 76 cm-es tőtá-
volságnál biztos előny a kultivátorozás, a vetőmag megvá-
lasztásánál a jobban bokrosodó, illetve a nagyobb térállósá-
got megháláló fajták kerülnek egyre inkább előtérbe. Mivel 
Magyarországon minden megyében termelnek szóját, ezért 
talán nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szója termőhely tuda-
tos kiválasztására.

-an összeállítás-

Megkérdeztük
Bogdán Istvánt, a Balaton Agrár Zrt. 
növénytermesztési ágazatvezetőjét 
ez évi szójatermesztési tapasztalatairól:


