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Talajelőkészítés 
A talajművelést a szója igényeihez, ill. az elővetemény tulajdonságaihoz 
igazítjuk.

 Hagyományos (elterjedt) művelési mód:

Mélyművelést igényel, de mélyítő szántás nem javasolt, inkább
lazítás (40- 60 cm altalaj lazítás) normál szántással kombinálva.
Fontos a nedvesség megőrzése és a gyomok irtása.

 Konzerváló művelés lehetősége:

- Az USA-ban a szója terület több mint 80%-n no-till és redukált művelési módot
alkalmaznak. (Ez feltételezi a gyomírtószer ellenálló GM fajták alkalmazását is).
-Hazánkban az eltérő csapadék viszonyok és egyéb okok miatt a szántás nélküli
termesztés csak korlátozottan javasolható.
-A mulcshagyó, forgatás nélküli művelés egyes,
- gyorsan melegedő talajokon eredményes lehet.



A hagyományos talajművelési rendszer



Tápanyagellátása I.
Tápanyagigényes növény, nagy fajlagos tápanyagtartalommal.

– 1 t terméssel járó tápanyagfelvétel (kg/t):
N: 62 CaO: 42
P2O5: 37 MgO: 9
K2O: 51

– N szükségletét jó talaj és elővetemény valamint Rhizóbium-oltás 
esetén N-gyűjtésével is biztosítja.

– Késői elővetemény és az oltás elmaradása esetén viszont az 
egyébként számított N-igény kb. 1.7-szeresét adjuk.

– A N túladagolása azonban terméscsökkentő lehet.





Tápanyagellátása II.
Extenzív termesztésnél:

– Külön N-műtrágyát nem adunk
– P és K műtrágyát csak a szükséges minimális mértékben.

 Intenzív termesztésnél:
– Minden esetben mag-, vagy talajoltás és magágy készítésnél 

kb. 40 kg/ha N-adag az éhezési szakasz áthidalására
– Jó PK ellátottság biztosítása az egész tenyészidőben.



Vetés I.

Vetés előtt közvetlenül Rhizobium oltószer a talajra, vagy magoltás a magra
permetezéssel napfénymentes helyen. Ez esetben fungicides csávázást
nem alkalmazunk

 Optimális vetésidő:
Április 15-30. körül
Az ország melegebb vidékein: ápr. 15-20.
Az északi hűvösebb részeken: 1-2 héttel később,
amikor a talaj hőmérséklete tartósan eléri a 8 °C –ot



Vetés II.
A vetés paraméterei:

Sortávolság: 24-50 cm
Vetésmélység: 2 - 4 cm
Csírázóképesség: >80%
Csíraszám: 550-650 ezer db/ha (tenyészidőtől függően)
Önritkulás: 15 – 25%
Ezermagtömeg: 120-200 g

A vetés módja: szemenként vetőgéppel
Vetése csak precíziós modern gépekkel ajánlott.
Vetőmagszükséglet kb. 90 – 100 kg/ha.



Növényvédelem, növényápolás I.
Gyomnövényei
 A legveszélyesebb gyomnövényei:

- kakaslábfű (Echinochloa crus-galli),
- muharfélék (Setaria spp.),
- köles (Panicum miliaceum)

 A tenyészidőszak második felében a növényállományok fölé leggyakrabban a 
T4-es kétszikűek nőnek, melyek közül:

- a disznóparéjfélék (Amaranthus spp.),
- a libatop (Chenopodium album),
- a parlagfű (Ambrosia elatior) a   legjellemzőbbek.

 A szártarackosok (G1) közül:
- a tarackbúza (Agropyron repens),
- a fenyércirok (Sorghum halepense),
- a nád (Phragmites communis) jelenthet problémát.

 A gyökértarackosok (G3) közül:
- az acat (Cirsium arvense) megjelenésére szinte minden táblán

– kisebb-nagyobb foktokban – számíthatunk.



Növényvédelem, növényápolás II.
Betegségei
 Vírusos betegségek

– Szója mozaik vírus (SMV)
– Szója sárga mozaik (Phaseolus virus
– Vírusos rügyszáradás (Tobaco ring spot virus)

 Baktériumos betegségek
– Baktériumos levélfoltosság (Pseudomonas glycinea)
– Baktériumos fekély (Xantomonas phaseoli)
– Baktériumos szójavész (Pseudomonas tabaci)
– Baktériumos hervadás (Corynebacterium flaccum faciens)

 Gomba betegségek
– Szójaperonoszpóra (Peronospora manshurica)
– Fehérpenészes szárrothadás (Sclerotinia sclerotiorum)
– Fuzáriumos tőhervadás (Fusarium oxisporum)
– Lisztharmat, (Micosphaere diffusa)
– Szeptoriás barnafoltosság (Septoria glycinea)
– Fekete szár- és gyökérrothadás

(Macrophomia phaseoli)



Növényvédelem, növényápolás III.
Kártevői
 Talajlakó polifág kártevők
 Gerincesek: őz, nyúl, fácán, mezei pocok
 Rovarok:

– csipkéző bogarak, 
– barkók,
– atkák, 
– levéltetvek, 
– poloskák,
– bagolylepkék,
– Hollóbogár
– Akácmoly (Etinella zinkenella)



Öntözés

 Vízigényes növény, öntözésre 60-100% többlettermés.
 Vízigénye a különböző fejlődési fázisokban eltérő.

 Legkritikusabb szakaszok:
- Csírázás-kelés
- Hüvelykötődés- magtelítődés 
- 50-60 mm-es vízadagokkal 2 – 4 alkalommal

 Levegő páratartalma befolyásolja a termés mennyiségét
(legnagyobb termések 85-90% páratartalom között) 

 Öntözés a fehérje mennyiségét csökkentheti, az olajat növeli



Érés, betakarítás I.

 Zöldtakarmánynak: csúcsi virágzás után kaszáljuk
és szecskázzuk.

 Silózáshoz:  augusztus II. felében (viaszérés körül) a 
silókukoricához igazítva.

 Nedves tartósítás kukoricával: 28-32% nedvesség tartalomnál.



Érés, betakarítás II.
Magnak:

 Viszonylag gyorsan szárad: akár 3 -5% is meleg napokon.
 A virágzás ideje elhúzódik a növényeken eltérő érettségű magok. 
 Érésgyorsítók használata indokolt lehet a késői fajtáknál.

 Aratás megkezdése: növények levelei lehullottak, 
14-16% szemnedvességnél 
(pergő fajtákat 16-17% szemnedvességnél)

– Betakarítás átalakított gabonakombájnnal
– Fontos a pontos beállítás, a szója sérülékeny 
– Magtörés esetén a tárolás alatt a mag tápanyagai hamar bomlásnak  

indulnak csökken a használati érték.
– Szárítás 12% nedvesség tartalomra, max. 70°C
– A 70 °C szárítási hőmérséklet lebontja az 

antinutritív anyagokat is.



A növény minősége

A különböző érésű fajták beltartalma az eltérő ökológiai és termesztési 
viszonyok szerint igen változékony.

Fehérjetartalom: 31.7 – 43.2%, átlagosan: 40%,

Olajtartalom: 18.3 – 24.9%, átlagosan 20%, közöttük erős negatív 
korreláció.
Az olajtartalom relatíve változékonyabb.

Magas esszenciális aminosav tartalom, 40 – 48% a limitáló aminosav index.



Vetőmag termesztése
Nagy gondosságot igényel.
 Elővetemény: Legjobb a kalászos. 

Két éven belül nem lehet:  - napraforgó
- hüvelyes
- pillangós szálas

 Két szemle van: - virágzáskor
- éréskor

 Kizáró okok: - erős gyomosság (max: 3 %) 
(mogyorós lednek, csattanó maszlag, szulák)

- mozaik vírusosság (max: 10%)
- gombás fertőzés (max: 3%)
- baktériumos betegség (max: 3%)

A növényállományt deszikkálni nem szabad,
szárítási hőmérséklet 30-35 °C



Előadás összefoglalása

A szója származása, története.

Felhasználása, termesztése a világon és hazánkban.

A szójatermesztés ökológiai feltételrendszere, biológiai alapjai.

A szójatermesztés agrotechnikai elemei.



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 szójatermesztés agrotechnikai elemeit!



Előadás felhasznált forrásai:

• Szakirodalom:
• Antal J. (szerk.) 2005: Növénytermesztéstan II. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. (tankönyv) 
• Balikó et al. 2005: A szója termesztése. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest. 
• Egyéb források: előadásokon, gyakorlatokon 

javasolt kiadványok, ismeretterjesztő és szakcikkek.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A LUCERNA INTEGRÁLT TERMESZTÉSE I.

Előadás anyagát készítette:
Dr. Hoffmann Sándor egyetemi tanár
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