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Jelentősége
 Világon:

– A Földön az ötödik legfontosabb növény, vetésterülete 80 millió ha, 
termésátlaga: 1,8 - 2,2 t/ha 

– Fő termelők: USA (50-55%), Brazília, Argentína, Kína
EU:  350-480 eha, 2.8-3.1 t/ha

A világon olajnövényként tartják számon, nálunk a fehérje növényekhez soroljuk

 Hazánkban:
– a XIX. szd. 70-es éveitől, Haberlandt Frigyes 1873-ban 20 változattal kezdte
– Jelentősebb termesztése 1930-tól (Fáber Sándor)
– Folyamatos növekedés, II. világháború alatt 37 ezer ha
– 80-as évek fehérje program: 1988-ra 66 ezer ha
– Ma: 25-29 ezer ha (2,0-2,5 t/ha)
– Magas fehérje (~40%)  és olaj (~20%) tartalom
– A fehérje és olaj tartalom között negatív  korreláció.



Forrás: The American Soybean Association

A világ szójatermelése 2007

Jelentős szójatermelők
2007

Ország millió t
USA 70.4
Brazilia 61.0
Argentina 47.0
Kína 14.3
India 9.3
Paraguay 7.0
Kanada 2.7
Többi ország 8.2



Jelentősége

Felhasználása:
 Magas fehérje tartalom, aminosav összetétele közel áll az állati fehérjékhez

 Élelmiszerként:hús pótló, tej, főzelék, keksz, lecitin, margarin, extrahált
szójadara,szójaolaj, szójaliszt,
texturált szójafehérje (TSP) konzervipar.).

 Takarmány: abrak (hőkezelés) zöldtakarmány (keverékekben),
olajpogácsája, extrahált szójadara
Silózás: a hüvelyek kifejlődésekor

 Ipar: festék-, kence-, linóleum-, celluloid-, szappan- alapanyag, stb.

 Olaja lassan száradó.

 Nyers szójában: tripszin és lipáz inhibítor,
ezért csak hőkezelés után emészthető.



Származása, rendszertana
 Származás: DK- Kína (Mandzsúria) Ljaohi-Szungari folyók medencéje.

ie. 5000-3200 
Innen terjedt el Japánba, Koreába, Indiába, majd 1640 körül 
Európába.

 Glycine nemzetség

 Soja alnemzetség

 A szójának (Glycine max) 6 alfaja (ökotípusa) van.

 Őse: G. soja szőlőszerűen futó, 1 éves növény, melyből az ember 
szelektálta a kultúrszóját

A kultúrszója egyéves, önbeporzó, vadon nem fordul elő.



A növény botanikája és fiziológiája I.
Az egész növényt erős szőrzet borítja. 

 Gyökérzet: 150-250 cm mélyre hatol orsó alakú főgyökér + 4 sorban 
mellékgyökerek
Fajspecifikus baktériuma: Rhizobium japonicum

 Szár: 60-150 cm,
Kezdetben dudvás, majd elfásodik.
Növekedése lehet determinált (nálunk ez) 
vagy interdeterminált.

 Levelek:     hármasan összetettek

 Virágzat: fürt, 3-8db a nóduszokon képződő öntermékenyülő 
virágokkal, melyekből csak 1-4 db marad a többi lehull.

 Termés:      hüvely, 1-4  maggal (különböző színű lehet )
EMT: 120-200g



A szója növény felépítése





A növény botanikája és fiziológiája II.

Az egyes szójafajták között a következő növekedési típusok fordulhatnak elő:

- determinált: a virágzás csak a vegetatív fejlődés befejezése után 
kezdődik

- indeterminált: a virágzás már a vegetatív fejlődés alatt kezdődik

- félig determinált típus: a fenti két típus tulajdonságaival vegyesen 
rendelkezik

Hazánkban kizárólag indeterminált fajtákat termesztünk.



A szója vegetatív fejlődési stádiumai



A szója generatív fejlődési stádiumai



Biológiai alapok I.
 Nemesítési célkitűzések:

Nagy termőképesség és zöldhozam
– Termésbiztonság, ökostabilitás
– Betegség-, kártevő-, ellenállóság
– Jó állóképesség
– Érésre levelek lehullása
– Pergésmentesség
– Magas fehérje és olajtartalom

 Fajtahasználat:
Viszonylag jó fajtakínálat  (2009: 45 db) 4 tenyészidő csoportból:

Igen korai: 00 80-100 nap 2000-2400°C
Korai: 0 100-120 nap 2300-2700°C
Középérésű: I. 120-140 nap 2600-3000°C
Késői II. > 140 nap 2700-3200°C
Nálunk főleg korai és középérésű fajtákat célszerű
termeszteni.



Biológiai alapok II.
A genetikailag módosított szójafajtákról:

2009-ben  a világ 25 országában134 millió ha-on GM szóját vetettek és a világ 
termelés több mint 75 %-a GM szója. A nagy szójatermelő és exportáló 
országokban (USA, Brazília, Argentína) csaknem kizárólag GM szójafajtákat 
termesztenek.

A génmódosítással a következő tulajdonságokat kívánják javítani:
- betegségekkel szembeni ellenállóképesség
- gyomírtó szerekkel szembeni ellenállás
- beltartalmi értékek javítása
- szárazságtűrés
- jobb eltarthatóság

Hazánkban a GM növények termesztése tiltott!





Termőhely igénye I.
Alkalmazkodó képessége közepes, jó kultúrállapotú talajt, intenzív termesztés-
technikát igényel.
Termésátlag ingadozás okai lehetnek:

– vízellátás ingadozó
– virágzás idején túlságosan magas hőmérséklet (30-35 °C)
– alacsony légnedvesség.

Talajigény:

– Jó víz- és tápanyaggazdálkodású talaj
– Középkötött és kötött talajok
– Legjobban a mélyrétegű vályog és a lazább szerkezetű talajokat szereti
– A talajok mésztartalmával szemben kevésbé igényes 
– 6-7 pH közötti erdőtalajon is termeszthető, fontos azonban a meszezés
– A talajból a vizet és tápanyagot nagymértékben kihasználja.
– Szélsőséges talajtípusok, sovány homoktalajok, szikesek nem alkalmasak 



A szójatermesztés hazai területei



Termőhely igénye II.
 Éghajlatigény:

– 2200-2500 °C hőösszeg
– 300 - 350 mm csapadékösszeg
– Transzspirációs koefficiens: 700 – 800 l víz /1 kg sz.a.
– Meleg párás klímát klímát és jó vízellátottságot igényel
– Május-októberi időszak csapadékellátottsága befolyásolja a fehérjetartalmat, 

az olajtartalmat és az ezermagtömeget 
– A fehérjetartalom nő az átlag hőmérséklet  és júniusi csapadékos napok 

számának növekedésével
– Az ezermagtömeg az augusztusi magas hőmérséklet és napfénytartam 

hatására csökken, de az aug. - szeptemberi légnedvesség növekedés 
hatására emelkedik.

A szója eredetileg rövidnappalos növény, ezért a mérsékelt égövre megvilágítás-
közömbös fajtákat kellett nemesíteni.



A termesztés módszere 
 Vetésváltása:

Késő tavaszi vetése miatt nem túlzottan igényes az előveteményére.
Fontos, hogy még ősszel jó talajelőkészítés legyen elvégezhető.

 Elővetemény igénye:
Elméletileg önmaga után is vethető lenne, de kórtani okok és a rezisztens 
gyomok felszaporodása miatt jobb a váltás.

– Jó elővetemények: őszi-, tavaszi kalászosok

– Közepes vagy vitatott elővetemények: kukorica.

– Rossz elővetemények:  napraforgó, repce, szója, más hüvelyes, 
pillangós



Hatása a talajtermékenységre:

 Talajvédő (erózióvédő) hatás (növénysűrűség, tenyészidő hossza):
– Tág térállása miatt főként a tenyészidőszak elején területe fokozottan 

erózióveszélyes. 

 Hatása a talaj szervesanyag mérlegére
– Gyökérzete mélyre hatoló, kedvező C/N arányú, szára elfásodó nehezen

bomló.
– A „humuszgyarapító” növények között tartjuk számon. 
– Termesztésével mintegy 160 - 240 kg/ha szerves-C bevitelével számolhatunk.

 Vízgazdálkodása
– Részben talajzsaroló növénynek is nevezhetjük, mivel a víz- és 

tápanyagkészletet nagymértékben kihasználja



Előadás összefoglalása

A szója származása, története.

Felhasználása, termesztése a világon és hazánkban.

A szójatermesztés ökológiai feltételrendszere, biológiai alapjai.

A szója vetésváltása.



Előadás ellenőrző kérdései

 Ismertesse a szójatermesztés jelentőségét (származása, 
felhasználása, vetésterülete, termésátlaga)!

 Ismertesse a szójatermesztés ökológiai (éghajlat- és talajigény) 
feltételeit!

 Ismertesse a szójatermesztés biológiai alapjait!

 Ismertesse a szója elővetemény igényét!!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A SZÓJA INTEGRÁLT TERMESZTÉSE II.

Előadás anyagát készítette:
Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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