
2016.



Szója termőterület – 2015. 
(ha)



Szója termésátlagok – 2015.
(t/ha)



Szója és kukorica átlagok %-os 
eltérése az országostól 2015.



Bevétel többlet/hiány Ft/ha-ban 
országos átlaghoz képest 2015.
(Kukorica 42 Ft/kg, szója 100 Ft/kg)



Bevétel többlet/hiány Ft/ha-ban az 
57573 Ft/ha többlet támogatással 2015. 

AIRES



Zöldítés: 
másodvetés, vagy szójatermesztés?

• Zöldítéses másodvetés szorzója 0,3

• Szójatermesztés szorzója 0,7 

• 1 ha szójával 2,3 ha másodvetés egyenértékű

• 1 ha másodvetés költsége átlagosan legalább 
10000 Ft (vetés, vetőmag)

• Tehát 1 ha szójával 23000 Ft értékű 
másodvetést tudunk kiváltani

• ………és ha ez így van?



Bevétel többlet/hiány az előbbiek 
figyelembe vételével (Ft/ha)



2016 / 2015 
Szójaterület változása (%) 2016.05.23.
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Szója és kukorica árak 
1998-2014. (Ft/t) KSH



Szója/kukorica ár hányados 
1998-2014. 

Az USA-ban iránymutatónak tekintik a több évtizedes
átlagon alapuló 2,5-es árarányt. A trendek alapján,
amennyiben a mutató meghaladta a 2,5-et, vagy
növekedett az előző évihez képest, a szója
vetésterülete nőtt. (AKI)



Gabonakutató az élvonalban!
Részarányunk a szójatermesztésben 
(hektárban)

14713

61701

GK Összes

742
1908

12063

Aires Bahia Pannónia Kincse



Pannónia Kincse

Példa:
15 g termést adjon 1 növény,

feltételezzünk 300 ezer növényt  
hektáronként.

Ez 4,5 millió g/ha, azaz 4500 kg/ha 
termésátlag  



Aires, Bahia

Aires -korai

Bahia - középérésű

Közvetlenül etethető



Gyomirtás
Tarackbúza

Mandulapalka

Csillagpázsit

Fenyércirok (rizómás)

Kakaslábfű

Pirók ujjasmuhar

mohar fajok

Fenyércirok (magról kelő)

Selyemkoró

Fekete üröm

Szulákfélék

Mezei acat

Parlagfű

Fehér libatop

Szőrös disznóparéj

Napraforgó árvakelés (Clearfield, Clearfield Plus) 

Napraforgó árvakelés (Express)

Selyemmályva

Szerbtövis

Lapulevelű keserűfű

Csattanó maszlag

Egynyári szélfű

Fekete csucsorKétszikűek

Évelők

Magról kelők

Egyszikűek

Évelők

Magról kelők

Hatékonyság:
0 - egyáltalán nem hatásos
1 - gyenge hatás
2 - mérsékelt hatás
3 - közepes hatás
4 - jó hatás
5 - kiváló hatás



Peronoszpóra



Elrúgott virágok, hüvelyek, magas 
növények



Miért válasszák a Gabonakutató 
szója vetőmagjait?

• Korszerű kiszerelés.

• Modern, hatékony oltás.

• Tőszám szempontjából rugalmas fajták (nem 
determinált növekedésűek).

• Választék az érésidő tekintetében.

• 3 fajtából 2 közvetlenül is etethető megfelelő 
korlátozások betartásával.

• Háttértámogatás a termesztés során.

• Magyar előállítás, magyar feldolgozás!



Köszönjük figyelmüket!

2016


