
A termelők a nagyobb profit reményében a magasabb 

olajtartalmú szójabab fajtákat választják 
 

 

St. Louis (2020. szeptember 10.)  - A mezőgazdaságban az őszi időszak nemcsak a betakarítást 

jelenti, hanem a következő évre való stratégiai felkészülést is egyben. Sok termesztő tesz a 

vetésforgójába magas olajsavtartalmú szóját a nagyobb profit reményében, anélkül, hogy extra 

fejtörést okozna számukra a szigorú termesztési követelmények betartása. 

Az ipari szójababhoz hasonlóan kell termeszteni, a vele szemben támasztott legfőbb 

követelmény a többi fajtától való elkülönített termesztés (szerk. megjegyzése: hasonlóan a 

magas olajsavtartalmú napraforgó termesztési követelményeihez). 

 

„Ez egy nagy lehetőség a gazdáknak arra, hogy növeljék a földjük és a terményük értékét.” - 

mondja a United Soybean Board (USB) termesztési-vezetője, Belinda Burrier, aki szintén 

magas olajtartalmú szóját termeszt Marylandben. A magas olajsavtartalmú szójabab megújítja 

és növeli a jelenlegi piacot, miközben olyan terméket nyújt a fogyasztónak, amit keres és a 

termesztő is megkapja az elvárt nyereséget. 

 

Ezek a speciális szójafajták jelenleg Midwest és Delmarva Peninsula térségben hozzáférhetőek. 

2021-es tenyészidőszakra megnőtt a magas olajsavtartalmú szójabab fajtákra köthető 

szerződések megkötésének lehetősége, számos átvételi pont biztosításával és átlagosan több 

mint 50 cent/véka  (~5,62 Ft/kg 2020.10.02-án) profit többlettel. Egy közelmúltban készített 

tanulmány szerint, ha a magas olajsav iránti igény az előrejelzések alapján tovább emelkedik, 

akkor egy 1000 acre-on (cca. 405 ha) gazdálkodó szójatermesztő nettó 34.000-50.000 dollár 

többlet nyereségre tehet szert a magas olajsavtartalom iránti nagyobb kereslet miatt. 

 

A magas olajsavtartalmú szójabab már most forradalmasította a szójaipart: élelmiszer célú 

feldolgozás növekedésétől az ipari felhasználás bővüléséig. Felhasználható például a motorolaj, 

gumiabroncs, cipő és akár aszfalt gyártásához is. Olyan termék előállításával, ami bioalapú 

alternatívák iránti igényt elégít ki, a magas olajsavtartalmú szója hosszútávú értéket teremt 

minden amerikai szójatermesztőnek. 

 

Napjaink gazdasági és piaci körülményei közepette egy szerény növekedést biztosít ez a 

speciális szója, pont azt, amire szükségünk van – vallja egy indianai gazda. 

 

„Valójában nemcsak nekem, hanem mindannyiunknak előnyös, ha magas olajsavtartalmú 

szóját termesztek.” – mondja Kevin Wilson, indianai szójatermesztő és USB termesztési 

vezető. „Évről évre növeljük ennek a szójának a vetésterületét, mert látjuk a kereslet 

fokozódását. Erősítjük a stabil hazai piacunkat és büszke vagyok arra, hogy ennek én is részese 

vagyok.” 

 

Az amerikai felvásárló- és feldolgozó helyek szerződéseket kínálnak a különböző magas 

olajsavtartalmú szójababra akár gazdaságon belüli tárolására, akár meghatározott mennyiségű 

termény leszállítására. 

”Ezeknek a szójafajtáknak ugyanaz a gyomnövények és gomba elleni védekezési módszere és 

ugyanattól a kereskedőtől szerezhető be a vetőmag is. Semmivel sem nehezebb, és mégis többet 

keresünk vele. Mit is akarhatnék többet?” 

 

A United Soybean Board-ról: A United Soybean Board (USB) 78 önkéntes termesztési 

igazgatója dolgozik az amerikai termesztők érdekében, hogy a gazdák tagsági díjai maximálisan 



megtérüljenek (szerk. megjegyzése: a szójatermesztők évente a piaci árbevétel 0,5 %-át fizetik 

be tagsági díjként). Ezek az önkéntesek befektetik a tagsági díjakat különböző programokba és 

együttműködésekbe, hogy a szójával kapcsolatos innováció ne csak a mennyiségekről szóljon, 

hanem növelje az amerikai szója preferenciáját is. Ez az előny az amerikai szójadara és az olaj 

minőségén, valamint az amerikai szójatermesztők által vállalt fenntarthatóságon alapszik. 

Ahogy a szövetségi Soybean Promotion, Research és Consumer Information Act meghatározza, 

az USDA Agricultural Marketing Service felügyeleti jogkörrel rendelkezik a USB és az évente 

beszedett szója tagsági díjak felett.  

További információ a United Soybean Board-ról: unitedsoybean.org 

 

 

Forrás: 

https://www.unitedsoybean.org/article/farmers-choose-high-oleic-soybeans-for-higher-

potential-profits 
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