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Szójaterületek nagysága az EU-27 területén

Forrás: http://www.biodieselmagazine.com/articles/2517046/eu-soybean-production-up-11-this-year-doubled-
in-10-years

http://www.biodieselmagazine.com/articles/2517046/eu-soybean-production-up-11-this-year-doubled-in-10-years
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A szója jelentősége az ökogazdálkodásban

• Fehérjebázis az öko
állattartásban

• Nitrogént köt meg

• Vetésforgót gazdagít 
(jelenleg 3-4% a 
maghüvelyes az öko-szántón)

• Humán felhasználása 
növekszik
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ÖMKi szója kísérletek:

-kisparcellás

-on-farm (5-6 helyszínen)

-fajtatesztek ökotermesztésben

-termesztéstechnológiai elemek vizsgálata (magoltás, 
talajoltás, vetésmódok, talajművelés, öntözés)
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Szója on-farm fajta- és termesztéstechnológiai tesztek 
helyszínei 2021

-

Jellemzők
eltérő agro-ökológiai adottságok mellett

-különböző agronómiai körülmények között

-új fajták bevonása

-input-anyagok fejlesztésében való részvétel

-innovatív termesztési és feldolgozási módszerek
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Szója 
fővetés

Fajta On-farm

Miháld Jászdózsa Gyula Mosonmagyaróvár
/Püski

2020 Termesztéstech.: 
Konvencionális
Bio

Termesztéstech.: 
Konvencionális
Bio

Input-anyag teszt:
- talajkezelés Biofil

Termesztéstech.: 
Bio

Talajművelés:
Reduced till
Szántott-
szántatlan
Vetéstechnika
gabona-kapás

Termesztéstech.: 
Low input

2021 Termesztéstech.: 
Konvencionális
Bio

Termesztéstech.: 
Konvencionális
Bio

Input-anyag teszt:
- talajkezelés Biofil
Adatok: Tornyi

Termesztéstech.: 
Bio

Talajművelés:
Reduced till
Szántott-
szántatlan

Termesztéstech.: 
Low input

Input-anyag teszt:
növénykondícionálá
s

Mentor x x x x
Bettina x x x x
Aires x x x x
Albenga x x x x

EIP-AGRI Szójatermesztési projekt
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Az ökológiai szójatermesztés/másodvetés perspektívái és kihívásai

❖Gabonatermesztő gazdaságok diverzifikációjára alkalmas-hasonló
géprendszer, de: pl. sűsűsoros vetőtárcsa, flexibilis vágóasztal szükséges

Szezontól időben eltérő lehet a gépszükséglet!

❖Másodvetésben gabona sortávolságra is, 1 milliós csíraszámmal

Herbicid nélkül, bioban alternatíva a gyomfésű, forgókéses kapa

❖Vetésváltásba korán lekerülők után (június közepe-vége) jól beilleszthető-
őszi árpa, takarmánykeverék

❖Alkalmazkodik a nem szélsőséges talajtípusokhoz: vízgazdálkodásra
igényes!

❖Bővülő fajtaválaszték –(másodvetésre alkalmas 000, 0000 fajták)

❖Mérsékelt növényegészségügyi kockázat de: lepkefajok növekvő

kockázatával számolhatunk

❖ A gyomnyomás mérsékeltebb, de: a gyomszabályozás szakmai és műszaki
felkészültséget igényel!

❖Input anyagok és eszközök:-szélesedő választék, de: üzemi magoltáshoz
még kevés készítmény van

❖Hosszú távú értékesítési lehetőség –integrátori, feldolgozói háttér
szükséges
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Fajtatesztek szempontjai

• Biotikus és abiotikus stressztűrés (arid klímához való alkalmazkodás, 
betegségellenállóság  pl. Pseudomonas syn., Peronospora)

• Termés mennyisége, minősége (ProFet, fehérjetartalom), stabilitása 

• Kezdeti fejlődés intenzitása (gyom-kompetíció)

• Alkalmazkodás a rendelkezésre álló agrotechnikához ( pl. különböző 
sortávolságok)

• Másodvetésre való alkalmasság (2021-ben már 7 szuperkorai fajta a 
kísérletben)

Anushka (000) Bettina (00)Borbála (0)Mentor (00)
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Termesztéstechnológiai kísérletek

• Talajművelés hatásai (forgatással-forgatás nélkül)

• Talaj- és magoltás hatékonysága (baktériumtörzsek kombinációja is)

• Öntözés hatásai a termére (+ 30-50 % terméstöbblet)

• Sortávolság változatainak hatásai (fajtánként eltérő lehet)

• Másodvetés mint új perspektíva (őszi árpa és takarmánykeverék után )

• Mulcsba vetés (rozsba direkt vetés)
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A szója kutatások projektjei és 
disszemináció

-DiverIMPACTS, SolACE, EIP-AGRI, MNVH

-Értéklánc fejlesztése a vetőmagellátástól a feldolgozásig-
műhelymunkák, szakmai napok

- Szántóföldi bemutatóval

-Publikációk, szakmai kiadványok
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www.biokutatas.hu

@omkihungary

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

eva.hunyadi@biokutatas.hu

https://www.facebook.com/FiBLnews
https://www.biokutatas.hu/en/index/index/
http://www.biokutatas.hu/
https://www.facebook.com/omkihungary/

