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$IHKpUMHWDNDUPiQ\KHO\HWWHVtWpVHDOWHUQDWtY
IHKpUMHIRUUiVRNNDOD](8EDQ
3ʑʒʒ-˖ʜʕʇʈ±2ʎʝʊ-ʗʆʋʖ±+ʃʔʃʐʉʋ5ʝʍʑʕ0˖ʐʋʍʃ±
)ʝʔʋ0ʋʍʎ˖ʕ
.XOFVV]DYDNIHKpUMHWDNDUPiQ\V]yMDIHKpUMHHJ\pEIHKpUMHIRUUiVRN
-(/NyG4
g66=()2*/$/Ï0(*È//$3Ë7È62.
.g9(7.(=7(7e6(.-$9$6/$72.
$](8|QHOOiWRWWViJDV]yMiEyOHJ\pEIXOOIDWPDJYDNpVRODMLSDULPHOOpNWHU
PpNHNYDODPLQWH[WUDKiOWGDUiNEyON|UODODNXO$](8DV]yMDYLOiJNHUHVNH
GHOPpQHNiYDODYLOiJPiVRGLNV]iP~LPSRUWĘUHDJOREiOLVH[WUDKiOWV]yMDGD
UDLPSRUWRVUpV]HVHGpVpYHOSHGLJDOHJMHOHQWĘVHEELPSRUWĘU$](8N|]pSWiYRQ
V]HUpQ\PpUWpNEHQNpSHVFV|NNHQWHQLIJJĘVpJpWD]LPSRUWiOWPH]ĘJD]GDViJLQ\HUV
DQ\DJRNWyO $ V]yMDWHUPpN QDJ\REE DUiQ\~ NLYiOWiViKR] HJ\UpV]W QLQFV HOpJVpJHV
HJ\pEIHKpUMHIRUUiVDYLOiJSLDFRQPiVUpV]WD](8EDQDIHKpUMHWDNDUPiQ\RNEHOVĘ
WHUPHOpVHVHPPXWDWV]iPRWWHYĘYiOWR]iVW(QQHNRNDKRJ\D]RODMQ|YpQ\HNPiUHO
pUWpNIHOVĘKDWiUXNDWDYHWpVIRUJyEDQUiDGiVXODELRGt]HOJ\iUWiVSLDFDVHPPXWDW
Q|YHNYĘNHUHVOHWHWDQ|YpQ\RODMLUiQWWRYiEEiDIHKpUMHQ|YpQ\HNW|EEOHWWiPRJDWi
VDHOOHQpUHDYHWpVWHUOHWpVWHUPHOpVFVDNV]HUpQ\PpUWpNEHQQĘ(]pUWDV]yMDGDUD
IHOKDV]QiOiViQDNQ|YHNHGpVpYHOSiUKX]DPRVDQD](8LPSRUWMDLVQĘ$V]yMDGDUD
pYLWHUPHOpVHPLQWHJ\PLOOLyWRQQDYLOiJV]HUWHHKKH]NpSHVWDELR]HPDQ\DJ
WHUPHOpVPHOOpNWHUPpNHLLVHJ\UHIRQWRVDEEV]HUHSHWMiWV]DQDNIHKpUMHIRUUiVNpQW
PHUWV]yMDIHKpUMHHJ\HQpUWpNEHQH]PHJIHOHOPLQWHJ\PLOOLyWRQQDV]yMDGDUi
QDNYDJ\LVDJOREiOLVV]yMDGDUDWHUPHOpVFVDNQHPiQDN$](8EDQDNHYHUpN
WDNDUPiQ\J\iUWiV UHSFH QDSUDIRUJy pV V]yMDSRJiFVD IHOKDV]QiOiViKR] D ELRGt
]HOLSDUEDQMiUXOKR]]iD]HWDQROJ\iUWiVPHOOpNWHUPpNHSHGLJD](8V]yMDpV
V]yMDGDUDLPSRUWMiQDNiWYiOWMDNLYROXPHQEHQNLIHMH]YH$]iOODWLHUHGHWĦIHKpU
MpN|VV]HVHQPLQWHJ\PLOOLyWRQQD iOODWLIHKpUMHPLOOLyWRQQDKDOOLV]WPLOOLy
WRQQD V]yMDGDUiWYiOWDQDNNLV]yMDIHKpUMHHJ\HQpUWpNEHQNLIHMH]YHD]D]D]pYLJOR
EiOLVV]yMDGDUDIHOKDV]QiOiVFVDNQHPiWGHD]iOODWLIHKpUMHIHOKDV]QiOiVDV]i
PRVRUV]iJEDQNRUOiWR]RWWDKDOOLV]WHWSHGLJPDJDViUDPLDWWIĘOHJD]DNYDNXOW~UD
KDV]QRVtWMD+RVV]~WiYRQDV]yMDLPSRUWWDOV]HPEHQD](8EDQLVDKD]DLV]yMDWHU
PHOpVWĦQLNDOHJMREEDOWHUQDWtYiQDNHQQHNIHOWpWHOHDKHNWiURQNpQWLWRQQDN|U
OLWHUPpVKR]DPHOpUpVHDPLUHU|YLGWiYRQQLQFVHVpO\+RVV]DEEWiYRQD]RQEDQNR
PRO\SRWHQFLiOWMHOHQWDIĦEĘOpVOXFHUQiEyONLYRQWOHYpOIHKpUMHGHD]DNYDNXOW~UD
HUHGHWĦIHKpUMHIRUUiVLVV]yEDM|KHWDOWHUQDWtYDNpQW$URYDUIHKpUMHIHOKDV]QiOiViW
DWDNDUPiQ\R]iVEDQDPDJDViUPHOOHWWD](8MHOHQOHJLV]DEiO\R]iVDLVDNDGiO\R]
]D$EDNWHULiOLVpOHV]WĘDV]LQWHWLNXV~WRQpVIHUPHQWiFLyVHOMiUiVVDONpV]tWHWWDPL
QRVDYDNIHOKDV]QiOiViQDNHJ\HOĘUHDPDJDViUV]DENRUOiWRW DNULVWiO\RVDPLQRVD
YDNNLYpWHOpYHO 
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%(9(=(7e6e6,52'$/0,
ÁTTEKINTÉS
$YLOiJQpSHVVpJpQHNEĘYOpVpYHODK~V
LUiQWLNHUHVOHWIRO\DPDWRVDQQĘ$K~VIRJ\DV]WiV Q|YHNHGpVpW RO\DQ WpQ\H]ĘN LV
|V]W|Q]LNPLQWDJD]GDViJLIHMOĘGpVKDWiViUDQ|YHNYĘNHUHVOHWDPLJUiFLyYDJ\D]
életstílus és az étkezési szokások változása.
$K~VIRJ\DV]WiVNpWV]HUJ\RUVDEEDQQĘ
mint a globális népesség növekedése, és
H]DWUHQGIRO\WDWyGLN$)$2HOĘUHMHO]pVH
szerint a globális népesség létszáma 2050LJWRYiEELNDOD]pOHOPLV]HUHNLUiQW
PXWDWNR]yNHUHVOHWSHGLJNDOHPHOkedik ()$2).
A globális húsfogyasztás 2050-re a mai
300 millió tonnáról 470 millió tonnára
HPHONHGLND]D]D]HJ\IĘUHMXWyK~VIRJ\DV]tás 10 kg-os növekedésével számolhatunk.
(]DUREEDQiVV]HUĦQ|YHNHGpVXJ\DQDNkor takarmányozási problémákat okozhat
a fejlett állattenyésztéssel bíró országok
HVHWpEHQGHyULiVLOHKHWĘVpJHNHWQ\~MWD]
RO\DQGLQDPLNXVDQIHMOĘGĘRUV]iJRNQDN
mint amilyen Brazília, ahol nemcsak az
H[SRUW EĘYOpVpUH OHKHW V]iPtWDQL KDnem arra is, hogy a helyi középosztály
M|YHGHOPL KHO\]HWpQHN MDYXOiVD D EHOVĘ
IRJ\DV]WiVpOpQNOpVpWLVHOĘVHJtWLPDMG
A hústermelés trendje azt mutatja, hogy az
alacsony fajlagos takarmányfelhasználás
LUiQ\iEDWROyGLNHODK~VIpOpNHOĘiOOtWiVD
1HPYpOHWOHQD]DNYDNXOW~UDpVEDURP¿K~VHOĘiOOtWiVHOĘUHW|UpVH$]DNYDNXOW~UD
yWDNDODEDURP¿K~VWHUPHOpVH
NDODVHUWpVK~VpNDODPDUKDK~Vp
NDOQĘWWiWODJRVDQpYHQWH(QQHNRNDD
IDMODJRVpOĘV~O\J\DUDSRGiVKR]IHOKDV]QiOW
WDNDUPiQ\HOWpUĘPHQQ\LVpJH$M|YĘEHQD
EDURP¿K~VHOĘiOOtWiViWIRJMDYHQQLDYH]HWĘV]HUHSHW$](8UpV]HVHGpVHDJOREiOLV
K~VWHUPHOpVEĘO 2(&')$2).
A húsfogyasztás növekedésével párhuzamoVDQQĘD]LSDULNHYHUpNWDNDUPiQ\J\iUWiV
is, ennek globális mennyisége 2014-ben
már elérte a 970 millió tonnát. A termelés
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koncentrációját jelzi, hogy mindössze 4
RUV]iJRUV]iJFVRSRUWiOOtWMDHOĘDJOREiOLV
NHYHUpNWDNDUPiQ\iWQHYH]HWHVHQ
Kína, az USA, az EU és Brazília. Az egyes
WiSRNPHJRV]OiViEDQDEDURP¿WiSYH]HW
RVUpV]HVHGpVVHO (8± PDMGD]W
N|YHWLDVHUWpV (8± DNpUĘG]ĘN
 (8± DKDORVDUiQQ\DO$]
HJ\pEWiSRNRW (8± WHV]QHNNLD
keveréktakarmányban (,),)).
$IĘEERODMPDJYDN V]yMDUHSFHQDSraforgó, gyapot, földimogyoró, olajpálma
és kopra) globális termelése ma évi 530,
HEEĘODKiURPOHJIRQWRVDEERODMQ|YpQ\D
szója, a repce és a napraforgó termelése évi
PLOOLyWRQQDN|UODODNXO$]HOĘiOOtWRWW
olajmag több mint egynegyede exportra
kerül, vagyis évi mintegy 140 millió tonna,
HEEĘONpWFpOSLDFUD.tQiED PLOOLy
WRQQD pVD](8ED PLOOLyWRQQD (EEĘO
a szójabab részesedése 120, a repcemagé 15
és a napraforgómagé 1,5 millió tonna. Évi
2,5 millió tonnával említést érdemel még a
földimogyoró-olaj nemzetközi kereskedelme. A kopra, az olajpálma- és a gyapotmag
nem játszik szerepet a világkereskedelemben (86'$D). Az évi 530 millió tonQDRODMPDJEyOHOĘiOOtWRWWRODMGDUDpVOLV]W
PHQQ\LVpJHPLOOLyWRQQDHEEĘODV]yMDGDUDUHSFHpVQDSUDIRUJyGDUDN|]HO
ot, azaz 260-270 millió tonnát képvisel.
A szójadara termelése 210, a repcedara 40,
a napraforgódara pedig 15 millió tonnát
tesz ki évente. A 300 millió tonna olajmagOLV]WpVGDUDN|]HODYDJ\LVPLOOLy
WRQQD HEEĘOPLOOLyWRQQDV]yMDGDUD 
NHUOQHP]HWN|]LNHUHVNHGHOHPEH$IĘEE
RODMPDJYDNWHUPHOpVpQHND|WRUV]iJUD
esik (USA, Brazília, Argentína, Kína, InGLD D]H[SRUWiWNpWRUV]iJiW
pedig négy ország (USA, Brazília, Kanada
és Argentína) képviseli. Az olajmagdara
N|]HOiW|WRUV]iJRUV]iJFVRSRUW .tQD
86$$UJHQWtQD%UD]tOLD(8 iOOtWMDHOĘ
MHOHQWĘVUpV]pWLPSRUWEyOV]iUPD]yRODMmagvak feldolgozásával (Kína és az EU).
$YLOiJH[SRUWiW$UJHQWtQD%UD]tOLDpV
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az USA bonyolítja le, importoldalon az EU
UpV]HVHGpVH 86'$D).
A keveréktakarmány-gyártás legjelenWĘVHEEIHKpUMHIRUUiVDWHKiWDV]yMDGDUDD
repce- és a napraforgódara. Az elmúlt évek
átlagában az EU önellátottsága szójából
HJ\pEH[WUDKiOWGDUiNEyOYROW$
keveréktakarmány fehérjeforrásának terPHOpVpWpVNHUHVNHGHOPpWQpKiQ\RUV]iJ
országcsoport határozza meg, tehát mind
a termelés, mind a kereskedelem egyaránt
HUĘVHQNRQFHQWUiOW0LQGH]IJJĘVpJLYLV]RQ\NLDODNXOiViKR]YH]HWHWWDIĘLPSRUWĘURUV]iJRNEDQtJ\D](8EDQLV 86'$
D $]2(&'HOĘUHMHO]pVHV]HULQWD]
extrahált olajmagdara (beleértve a full-fat
magvakat is) termelése 2015–2025 között
N|]HONDOQĘDMHOHQOHJLUyO
millió tonnára. A termelésben és kereskedeOHPEHQYH]HWĘRUV]iJRNV~O\DJ\DNRUODWLODJ
nem változik, továbbra is néhány ország
uralja majd a piacot (2(&')$2).
A szója globális termelése 280-320 millió
tonna között mozgott az elmúlt években.
(QQHNFVDNQHPiWDV]yMDWHUPHOpsében és nemzetközi kereskedelmében
meghatározó országok, az USA, Brazília
pV$UJHQWtQDiOOtWMiNHOĘ(POtWpVWpUGHPHO
még Kína és India termelése is. Kínában a
V]yMDWHUPĘWHUOHWyWDFV|NNHQ
EHQN|]HOPLOOLyKHNWiURVWHUPĘWHUOHWHQ
a becslések szerint 12 millió tonna szójatermést takarítottak be (86'$D). IndiáEDQHJ\pUWHOPĦHQQĘDWHUPĘWHUOHWDKROD
szójatermelésre egy szociális programot is
felépítettek. Indiában a 11 millió hektárt kö]HOPLOOLyFVDOiGLJD]GDViJPĦYHOLDKRO
9 millió tonna szójababot termeltek. EmlíWpVWpUGHPHOPpJ8NUDMQDQ|YHNYĘWHUPHlése, ahol 2 millió hektáron közel 4 millió
WRQQDV]yMiWiOOtWRWWDNHOĘ 86'$D).
Az EU 2015-ben 2,1 millió tonna szójababot
termelt ((XURSHDQ&RPPLVVLRQ).
Közel 320 millió tonna szójababot állíWRWWDNHOĘEHQYLOiJV]HUWHPLOOLy
hektáron (86'$ D). A megtermelt
V]yMDN|]HODNHUODQHP]HWN|]LSL-

acra, ahol Brazília, az USA és Argentína
UpV]HVHGpVH  N|UO DODNXO $] 86$
WHUPHOpVpWDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMDKRJ\D
kukoricával vetésforgóban hogyan alakul a
V]yMDpVDNXNRULFDWĘ]VGHLiUD$PHQQ\LEHQ
a szója legalább 2,5-szer többe kerül, mint
a kukorica, akkor a gazdák inkább szóját
YHWQHNHOOHQNH]ĘHVHWEHQSHGLJDNXNRULFiW
UpV]HVtWLNHOĘQ\EHQeYLPLQWHJ\
millió tonna szójabab kerül a globális keUHVNHGHOHPEHDWĘ]VGHLNHUHVNHGHOHPEHQ
viszont ennél jóval nagyobb mennyiségek
mozognak, mivel a szója spekulatív terPpN$V]yMDiUpUWpNDUiQ\iWHOVĘVRUEDQ
a fehérjetartalom befolyásolja, Európában
viszont a GMO-mentesség prémiuma is.
A szójabab a legnagyobb mennyiségben
HOĘiOOtWRWWPDJIpOHVpJDYLOiJRQGHDV]yjaolajnál nagyobb a pálmaolaj forgalma.
.tQDDYLOiJHOVĘV]iP~V]yMDLPSRUWĘUH
EHQPLOOLyWRQQDV]yMiWLPSRUWiOW DYLOiJNHUHVNHGHOHPiW DPL
az EU importjának hatszorosát jelenti. Az
(8RVUpV]HVHGpVHDV]yMDEDEJOREiOLVLPSRUWMiEDQDM|YĘEHQWRYiEEFV|Nkenhet az állattenyésztés kibocsátásának
VWDJQiOiViYDOpV.tQDQ|YHNYĘLPSRUWMiYDO
párhuzamosan (86'$E).
A világszerte megtermelt csaknem 320
millió tonna szójababból 2015-ben mintegy 260 millió tonna került feldolgozásra,
HEEĘOPLOOLyWRQQDV]yMDGDUDNpV]OW
(86'$E 8NUDMQDMHOHQWĘVHQMDYtWRWWD
DSLDFUDNHUOĘiUXPLQĘVpJpWXJ\DQDNNRUDSROLWLNDLNRFNi]DWRNLVHUĘV|GWHN
$QpJ\OHJQDJ\REEV]yMDGDUDWHUPHOĘRUszág, nevezetesen Kína, az USA, Argentína
pV%UD]tOLDDYLOiJWHUPHOpViWiOOtWMD
HOĘ(POtWpVWpUGHPHOPpJD](8pV,QGLD
szójadara-termelése is (86'$D). Az
HOĘiOOtWRWWV]yMDGDUDDNHUODYLOiJNHreskedelembe, ahol Argentína, Brazília és
D]86$HJ\WWHVUpV]HVHGpVHN|]HORW
tesz ki. A szójadara világkereskedelme tehát a szójababéhoz hasonló képet mutat a
YH]HWĘH[SRUWĘURUV]iJRNWHNLQWHWpEHQ$]
(8RVUpV]HVHGpVHDJOREiOLVV]yMDGD-
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UDLPSRUWEyOMHOHQWĘVQHNPRQGKDWyVĘWD
EHKR]DWDOV]HUpQ\PpUWpNĦHPHONHGpVpUH
számíthatunk, mert az intenzívebb állattenyésztés az EU-ban több magas fehérjetarWDOP~WDNDUPiQ\WLJpQ\HO IĘOHJV]yMDGDUiW 
a keveréktakarmányban (86'$E).
Az USDA (E HOĘUHMHO]pVHDODSMiQD
szója globális termelése 2024-ig 370 millió
WRQQiUDQĘKHWHEEĘOD]D]PLOOLy
tonna kerül a nemzetközi kereskedelembe,
DKiURPIĘH[SRUWĘURUV]iJ%UD]tOLDD]86$
pV$UJHQWtQDRVH[SRUWUpV]HVHGpVHSHGLJWRYiEEQĘ8NUDMQDH[SRUWPHQQ\LVpJHD
YL]VJiOWLGĘV]DNYpJpQPHJKDODGMDDPLOOLy
tonnát. Kína szójaimportja eléri a 108 millió tonnát, részesedése a globális importból
UDQĘ$](8V]yMDEDEEHKR]DWDODpYL
UĘOPLOOLyWRQQiUDFV|NNHQtJ\UpV]Hsedése a szójabab globális importjában 10UĘOUDHVLNYLVV]D$V]yMDGDUDJOREiOLV
WHUPHOpVHHOpULDPLOOLyWRQQiWpVD
kerül a világkereskedelembe. A nemzetközi
kereskedelem 10 millió tonnával, vagyis 76
PLOOLyWRQQiUDQĘDYLOiJH[SRUWEDQ$UJHQtína, Brazília és az USA együttes részeseGpVHWRYiEEUDLVN|UODODNXO$](8
szójadaraimportja szerény mértékben, 21
PLOOLyWRQQiUDQĘUpV]HVHGpVHDJOREiOLV
V]yMDGDUDLPSRUWEyOUyOUDFV|NNHQ
(86'$E). Kína és India kivételével
DW|EELYH]HWĘV]yMDWHUPHOĘpVH[SRUWĘU
ország átállt a GM-szója termesztésére. A
QHP]HWN|]LV]yMDNHUHVNHGHOHPN|]HO
iWNpSYLVHOĘKiURPRUV]iJQHYH]HWHVHQD]
Egyesült Államok, Argentína és Brazília
V]yMDWHUOHWpQHNiQWHUPHV]WHnek GM-szójababot. A GM-szójatermékek
pYUĘOpYUHQDJ\REEYROXPHQWNpSYLVHOQHN
a nemzetközi kereskedelemben, és egyre
nagyobb részesedéssel bírnak a globális
takarmány- és élelmiszerláncban (Popp
HWDO $NHUHVOHWHWDM|YĘEHQLV.tQD
mozgatja, 2015-ben már 78 millió tonna
szójababot importált, ugyanis szójából a
világ legnagyobb feldolgozója és fogyasztója
egyaránt. Az EU-nak sincs más alternatívája, ezért a genetikailag módosított szójabab
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pVV]yMDGDUDDUiQ\DD]LPSRUWEDQ
habár az EU-ban a szója vetésterülete 2015EHQPHJQĘWWpVPHJN|]HOtWHWWHDPLOOLy
hektárt (86'$D). A legnagyobb növekedés Bulgáriában és Olaszországban volt
PHJ¿J\HOKHWĘ
Ma az EU-ban az állattenyésztés fehérjeEi]LVDV]yMDQpONOHJ\HOĘUHQHPEL]WRVtWRWW
9DMRQLJD]HKRJ\D](8DN|]HOM|YĘEHQ
csak szerény mértékben képes csökkenteni
IJJĘVpJpWD]LPSRUWiOWIHKpUMHWDNDUPiQ\RNWyO"$](8VHUWpVpVEDURP¿K~VWHUPHOpVHHJ\UHLQNiEEDQDJ\HXUySDLNLN|WĘN
vonzáskörzetében koncentrálódik, ugyanis
MHOOHP]ĘHQLGHWHOHSHGWHNDV]yMDIHOGROJR]yN
és ide érkezik az importált szójadara is.
A géntechnológia egyre gyorsabb ütemEHQIHMOĘGLND]~MIHMOHV]WpVĦ*0Q|Ypnyek, így többek között a GM-szójafajták
is egyre nagyobb számban kerülhetnek a
nemzetközi forgalomba. Ezt a folyamatot
D]RQEDQHJ\HOĘUHHUĘVHQIpNH]LD]~M*0
fajták aszinkron, illetve aszimmetrikus engedélyezése. Aszinkron engedélyezés alatt
D]WpUWMNKRJ\HJ\H[SRUWĘURUV]iJEDQ
már engedélyezett GM-fajta jóváhagyása
még folyamatban van a kereskedelmi partnernél. Aszimmetrikus engedélyezés alatt
SHGLJD]WKRJ\HJ\H[SRUWĘURUV]iJEDQ
engedélyezett GM-fajta jóváhagyását nem
is kérik a kereskedelmi partnereknél. Az új
GM-szójafajták mihamarabbi termesztésbe
vonása érdekében az Egyesült Államok és
Kína szinkronizálja az engedélyezési eljárást.
Az USA egyre kevésbé foglalkozik szójapiaci pozíciójának javításával az Európai
Unióban, mivel az új GM-fajták engedélyezése túl sokáig húzódik vagy gyakorlatilag
reménytelen. Az EU igényének töredékét
tudja a nemzetközi piacon GMO-mentes
szójababként, szójadaraként beszerezni,
ráadásul a tonnánkénti felár 2005–2015
között az egyes tagállamokban 40 és 120
euró közötti sávban mozgott. Az EU-ban
DM|YĘEHQQDJ\REEOHKHWD]DOWHUQDWtYWDNDUPiQ\R]iVLOHKHWĘVpJHNV~O\DV]HUHSH
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(0ROQiUHWDO). Az EU alapjában véve
KiURPOHKHWĘVpJJHOiOOV]HPEHQYDJ\HOIRgadja, hogy élelmiszer-kibocsátása visszaHVLNpVEHKR]DWDODQĘ NO|Q|VHQK~VIpOpNEĘO YDJ\DQHP]HWN|]LSLDFLIRO\DPDWRNKR]
igazodva – természetesen szigorú kockázatbecslés érvényesítése mellett – nem késlelteti a GM-növények engedélyeztetését.
Számos szakmai érdekképviseleti szervezet
az engedélyezési eljárások felgyorsítását
pV HJ\V]HUĦVtWpVpW N|YHWHOL D] (8EDQ
egyébként a takarmányellátásban komoly
hátrányok érhetik az állattartókat ()()$&
E $KDUPDGLNOHKHWĘVpJKRJ\D](8
VDMiWPDJDiOOtWMDHOĘD*02PHQWHVIHhérjehordozó takarmányt, illetve annak
G|QWĘKiQ\DGiW.pUGpVKRJ\HUUHYDQH
UHiOLVOHKHWĘVpJ
A dél-amerikai országok fehérjetakarPiQ\H[SRUWMiWHJ\HOĘUHQHPWXGMiNPiV
országok helyettesíteni, mert a szójatermeléshez szükséges éghajlati viszonyok (szójaöv) behatárolják a szójatermelésre alkalmas
UpJLyNN|UpW1HPV]DEDG¿J\HOPHQNtYO
KDJ\QLKRJ\YLOiJV]HUWHQĘDPĦYHOKHWĘ
földterületekért folytatott verseny a gabona
pVRODMQ|YpQ\HN HOVĘVRUEDQV]yMD N|]|WW
ezért nem várható az olajnövények vetésteUOHWpQHNMHOHQWĘVQ|YHNHGpVHYDJ\LVHJ\UH
fontosabb lesz a fajlagos hozam növelése.
A szója és szójadara nagyobb arányú kiváltásához nincs elégséges alternatív fehérjeIRUUiV±Q|YpQ\LHUHGHWĦIHKpUMH RODMQ|YpQ\
fehérjenövény, mint például a takarmányborsó, a takarmánybab és édes csillagfürt)
YDJ\iOODWLHUHGHWĦIHKpUMH KDOOLV]WK~VpV
csontliszt) – a nemzetközi piacon. A táplálóérték szempontjából is csak szerény
PpUWpNEHQKHO\HWWHVtWKHWĘDV]yMDGDUDD]
HVV]HQFLiOLVDPLQRVDYDNNHGYH]Ę|VV]HWpWHOH
miatt. A szójában sem ideális az esszenciális
DPLQRVDYDNDUiQ\DGHNHGYH]ĘEE|VV]HWpWHOĦPLQWDW|EELQ|YpQ\LIHKpUMHIRUUiV NULVtályos aminosavakkal azonban komplettálni
tudják a takarmányfehérjét).
Szóba jöhet még ipari melléktermék, a
OHYpOIHKpUMH D] DNYDNXOW~UD HUHGHWĦ IH-

hérjeforrás (alga, békalencse, krill), a rovarfehérje, a mikrobiális fehérjeforrás és a
szintetikus aminosav. De vajon az alternatív
IHKpUMHIRUUiVRNOHKHWĘVpJHWMHOHQWHQHNHD
V]yMDIHKpUMHNLYiOWiViUD"$V]HU]ĘNHUUH
keresnek választ cikkükben.
$1<$*e60Ï'6=(5
$V]yMDDODS~IHKpUMHWDNDUPiQ\HOĘiOlítása, felhasználása, nemzetközi kereskedelme, szabályozása és kilátásai több
ismert és elismert nemzetközi szervezet,
valamint intézet és intézmény (Európai
Bizottság, OECD, FAO, IFIF, FEFAC, USDA
stb.) prognózisaira támaszkodva kerültek elemzésre. A szójafehérje alternatív
IHKpUMHIRUUiVRNNDOW|UWpQĘKHO\HWWHVtWpVH
egyrészt nemzetközi szervezetek (FEFAC,
IFIF, Európai Bizottság, ADM Germany,
2LO:RUOGVWE DGDWDLUDPiVUpV]WDOHJújabb és releváns nemzetközi szakirodalom feldolgozására épül. A vizsgálatot
QHKH]tWHWWHKRJ\DNO|QE|]ĘHOĘUHMHO]pVHNPyGV]HUWDQDHOWpUĘQHPIHOWpWOHnül ugyanazon feltételezésekre épülnek,
QHPXJ\DQD]RQLGĘV]DNUDYRQDWNR]QDN
WRYiEEiHVHWHQNpQWDJ\ĦMWĘIRJDOPDNDW
VHPGH¿QLiOMiNSRQWRVDQPHUWSpOGiXO
a szója nem fehérjenövény (olajnövény),
hanem a legfontosabb fehérjeforrás.
$]iOWDOXQNYL]VJiOWLGĘV]DNDQHP]HWN|]L
helyzet és kilátások tekintetében általában
a 2015–2025 közötti évekre vonatkozik, de
YDQQDNKRVV]DEEpVU|YLGHEELGĘVRURNLV
(5('0e1<(.e6e57e.(/e6h.
)DMODJRVIHKpUMHWHUPHOpVD](8EDQ
A szójadara fontos szerepet játszik az
esszenciális aminosavak biztosításában,
IĘOHJDEDURP¿pVVHUWpVK~VHOĘiOOtWiVD
során. Az esszenciális aminosavak jeOHQWLN D V]ĦN NHUHV]WPHWV]HWHW D] (8
takarmányfelhasználásában. Például lizin
V]NVpJHVDIHKpUMpNV]LQWp]LVpKH]HEEĘO
évi mintegy 2 millió tonnára van szükség
az EU-ban (a szintetikus lizin kivételével).
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$V]yMDGDUDPDJDVOL]LQWDUWDOPDEDQ
járul hozzá a gazdasági haszonállatok
lizinellátásához (7RHSIHU ,QWHUQDWLRQDO
)()$&). A szója a legfontosabb fehérjehordozó takarmány, globális
termelése háromszor nagyobb, mint a repce
és napraforgó együttes hozama. Továbbá
DV]yMDN|]HOiWWHV]LNLDPHOOpNWHUPpNDIHKpUMHG~VpVNHGYH]ĘDPLQRVDY
|VV]HWpWHOOHOUHQGHONH]ĘV]yMDGDUDH]pUWD
fehérjenövények helyett a szója mint olajnövény jelenti a legfontosabb fehérjehordozó
takarmányt az állattenyésztésben.
$ IHKpUMHKRUGR]yN HOĘiOOtWiViQDN Q|YHOpVHWHKiWHOVĘVRUEDQDV]yMDpVQHPD
fehérjenövények esetében várható. Feltehetjük a kérdést, hogy a fehérjenövények,
SpOGiXODRVIHKpUMHWDUWDOP~ERUVy
KRJ\DQNpSHVDRVIHKpUMHWDUWDOP~
szójababot kiváltani (7RHSIHU,QWHUQDWLRQDO). A kalkulációhoz az utolsó 10 év
iWODJKR]DPDLWYHWWN¿J\HOHPEH%UD]tOLiban a szója átlaghozama hektáronként 2,7
tonna, tehát átlagos fehérjehozama 0,98
WRQQDIHKpUMHWDUWDORPPHOOHWW$](8
ban a borsó hektáronkénti átlaghozama 2,7
tonna, vagyis átlagos fehérjehozama 0,6
WRQQDIHKpUMHWDUWDORPNDONXOiOiViYDO(EEĘON|YHWNH]LNKRJ\D](8EDQ
hektár borsó tud egy hektár brazil szójababot helyettesíteni. A borsó egyéb növények
fehérjetartalmát is helyettesítheti, mint
SpOGiXODE~]ipW(J\KHNWiUE~]DRV
fehérjetartalommal és 5,1 tonna hektáronkénti átlaghozammal számolva 0,6 tonna
nyersfehérjét termel. A repce hektáronkénti

WRQQDiWODJKR]DPpVIHKpUMHWDUWDlom mellett 0,65 tonna fehérjét ad, vagyis
valamivel többet, mint a borsó. A hektáronkénti nettó fehérjetermelés különbözete a
borsó és búza között zérus, a repce és búza
között csupán 0,05 tonna (1. táblázat).
A búza vetésterületének a borsó javára
W|UWpQĘFV|NNHQpVHD](8E~]DH[SRUWMinak visszaesésével járna, a hiányzó exportmennyiséget a világ más régióiban termesztett búzával lehetne pótolni. Az EU-ban a
hektáronkénti 5,1 tonna búzahozam azt is
MHOHQWLKRJ\DE~]iQiOPLQGHQNLHVĘKHNtárt 2 hektárral kell helyettesíteni, mert
a búza globális átlaghozama csupán 2,5
WRQQDYDJ\LVD]XQLyViWODJDN|UO
DODNXO(EEĘOD]HJ\V]HUĦV]iPtWiVEyONLLQdulva láthatjuk, hogy egy hektár brazil szójaterület kiváltásához az EU-ban 1,6 hektár
borsóterület vagy 1,6 hektár búzaterület
szükséges. Egy hektár borsó egy hektár
búzaterületet helyettesít az EU-ban, az itt
NLHVĘE~]DKR]DPSyWOiViKR]DYLOiJPiV
térségeiben két hektár búzaterületre lenne
szükség. Ez azt jelenti, hogy globális szinten
egy hektár brazil szójaterületet 3,2 hektár
búzaterület képes kiváltani (1. táblázat).
A szója hektáronkénti átlaghozama az
EU-ban és Brazíliában is 2,7 tonna körül
mozog. Az EU Bizottság középtávon, azaz
2025-ig is csak legfeljebb 0,8 millió hektár szójaterülettel és évi 2,4 millió tonna
KR]DPPDO  WKD  NDONXOiO (XURSHDQ
&RPPLVVLRQ). A behozatal ma évi 12
millió tonna szójabab és 19 millió tonna
szójadara (24 millió tonna szójabab-egyenWiEOi]DW

+HNWiURQNpQWLIHKpUMHWHUPHOpVD](8EDQ
+R]DPWKD
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pUWpN $PLOOLyWRQQDV]yMDEDEHOĘiOOttásához legalább 15 millió hektár szántóra
lenne szükség, ez pedig 75-80 millió tonna
búzahozam kiesését jelentené. A borsó esetében 1,6-szor nagyobb területre, 24 millió
hektárra lenne szükség az importszója és
szójadara helyettesítésére. Arról nem is
EHV]pOYHKRJ\SpOGiXODNLHVĘE~]DWHUOHW
hozamának pótlása dupla nagyságú terüOHWHWLJpQ\HODYLOiJPiVUpJLyLEDQ(EEĘO
is világosan látszik, hogy az importált szója
V]HUpQ\PpUWpNĦ pYLPLOOLyWRQQD NLváltása jöhet csak szóba. További elemzést
LJpQ\HOKRJ\D](8EDQHOĘiOOtWRWWV]yMD
táplálóanyag-tartalma 1:1-ben kiváltja-e az
importot, mert Magyarországon a piaci szeUHSOĘNJ\DNUDQXWDOQDNLO\HQSUREOpPiNUD
is az alacsonyabb fehérjetartalom miatt.
(]]HOV]HPEHQDKD]DLV]DNpUWĘNMyYDOQDgyobb szójakiváltási arányról beszélnek az
EU szintjén.
Az EU-ban a zöldítés sem tud komolyabb
mértékben változtatni a vetésszerkezeten.
$](8PH]ĘJD]GDViJLWHUOHWHPLOOLy
KHNWiUHEEĘODV]iQWyPLOOLyKHNWiUW
WHV]NL$V]iQWyWHUOHWEĘODJDERQDPLQWHJ\
60 millió hektárt foglal el. Ha a zöldítésre
NLMHO|OWRV|NROyJLDLFpOWHUOHW WĘO
HOĘWWH HJ\HQOHWHVHQRV]ODQDPHJ
a szántóterületen termesztett növények
között, akkor a gabona vetésterülete 4,2
millió hektárral csökkenne. Hektáronként
WRQQDiWODJKR]DPPDOV]iPROYDDNLHVĘ
4,2 millió hektár 21,0 millió tonna gabo-

natermést jelentene. Az EU-ban az elmúlt
években a gabona külkereskedelme évi
15-20 millió tonna nettó exportot tett ki.
Ha minden egyéb feltételt változatlannak
tekintünk, akkor a fentebbi logika mentén
D](8QHWWyH[SRUWĘULSR]tFLyMDJDERQiEyODNiUPHJV]ĦQKHWQHtJ\eV]DN$IULND
piacait is elveszítheti, pedig hosszú távú
megbízható külkereskedelmi partnernek
tartják. Ez pedig nem lehet reális feltételezés a jelenlegi világkereskedelmi viszonyok
között ($'0*HUPDQ\).
1|YpQ\LHUHGHWĦIHKpUMHIRUUiVRND]
(8EDQ
$](8EDQV]yEDM|KHWĘIHKpUMHKRUGR]y
takarmány-alapanyagok az olajnövények
pVD]D]RNEyOHOĘiOOtWRWWH[WUDKiOWGDUDpV
olajpogácsa, valamint a hüvelyes növények.
További alternatíva lehet a levélprotein, vaODPLQWD]DNYDNXOW~UDHUHGHWĦIHKpUMHIRUUiV
és a rovarfehérje (2. táblázat).
A fehérjeforrásokkal szemben a minimális elvárás, hogy hektáronként legalább
egy tonna fehérjehozamot érjenek el a feKpUMH OHJDOiEE RV HPpV]WKHWĘVpJH
mellett. További kritérium lehet még a
szénlábnyom, a földhasználat változása
pVDQ|YHNYĘQLWURJpQPĦWUiJ\i]iVKDWisa. Az EU-ban az olajnövények mérsékelt
IHKpUMHKR]DPD WKD KiWUiQ\WMHlent. Új, fehérjében gazdag szójababfajták
piaci bevezetésével javítható a hektáronkénti fehérjetermelés. Rövid távon a borsó

)HKpUMHKRUGR]yWDNDUPiQ\DODSDQ\DJRND](8EDQ
0HJQHYH]pV
2ODMRVPDJ
+YHO\HVPDJ
6]iODVWDNDUPiQ\Q|YpQ\
/HYpOIHKpUMH
$NYDNXOW~UDHUHGHWĠIHKpUMH
*DERQD
5RYDUIHKpUMH
ForrásVDMiW|VV]HiOOtWiV

WiEOi]DW

)HKpUMHIRUUiV
V]yMDGDUDQDSUDIRUJypVUHSFHGDUD
ERUVyOyEDEFVLOODJIUWFVLFVHULERUVypVD]RNNRQFHQWUiWXPD
OXFHUQD
IĠFXNRUUpSDOHYpO
PDNURpVPLNURDOJDEpNDOHQFVH
]DEpVTXLQRD $QGRNN|OHV NRQFHQWUiWXPD
N|]|QVpJHVOLV]WERJiUKi]LOpJ\IHNHWHNDWRQDOpJ\
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ForrásYDQ.ULPSHQHWDO

SHUVSHNWLYLNXVDOWHUQDWtYiQDNWĦQLN W
SURWHLQKD GHDERUVyQDJ\RQpU]pNHQ\
DNyURNR]yNUDpVNiUWHYĘNUH WiEOi]DW 
Hosszú távon a szójaimporttal szemben
D](8EDQLVDKD]DLV]yMDWHUPHOpVWĦQLN
a legjobb alternatívának, ennek feltétele a
hektáronkénti 4 tonna körüli terméshozam
HOpUpVH WSURWHLQKD 
2ODMQ|YpQ\HN
Az elmúlt évtizedben a repcetermelés nöYHNHGpVHD](8EDQIĘOHJDELRGt]HOJ\iUWiV
Q|YHNHGpVpQHNYROWN|V]|QKHWĘ$N|YHWNH]ĘpYWL]HGEHQ ± D]RODMQ|YpQ\
WHUPHOpVW HOVĘVRUEDQ D] iOODWWHQ\pV]WpV
termelésének alakulása befolyásolja. Míg
az EU repce- és napraforgómag-termelése stabilizálódik, a szójadara importja
V]HUpQ\PpUWpNEHQQĘ$NĘRODMDODFVRQ\
ára és a szójatermés utóbbi években elért
rekordhozama a készletek növekedéséhez
YH]HWHWW$Q|YHNYĘV]yMDWHUPHOpVNHGYH]Ę
világpiaci árakkal kecsegtet középtávon.
A szója fehérjetartalma magasabb a rep-

ce- és napraforgómagénál, de az EU-ban a
UHSFHpVQDSUDIRUJyPDJQDJ\YROXPHQĦ
termelése miatt a szójadara aránya alacsonyabb a keveréktakarmányban, mint Északés Dél-Amerikában. A biodízelgyártás alapDQ\DJIHOKDV]QiOiVD IĘOHJUHSFH WRYiEEUD
LVDQ|YpQ\RODMJ\iUWiVDN|UOPDUDG
Az elmúlt évtizedben az olajnövények
termelését a vetésterület expanziója jellePH]WHIĘOHJDQ|YHNYĘELRGt]HOJ\iUWiVQDN
N|V]|QKHWĘHQ$M|YĘEHQDELRGt]HOJ\iUWiV
DODSDQ\DJLJpQ\HVWDELOL]iOyGLNDPLHOVĘsorban a repcét érinti. A 2015–2025 közötti
LGĘV]DNEDQDUHSFHWHUPHOpVHHQ\KpQFV|Nken, a napraforgónál nem lesz változás, a
V]yMDEDEHOĘiOOtWiVDSHGLJDpYLUĘO
2,4 millió tonnára emelkedik. A szójaterPHOpVDIĘV]yMDWHUPHOĘWDJRUV]iJRNEDQ
(Olaszország, Franciaország és Magyarország) a fehérjenövényekre bevezetett
többlettámogatás és a 15 tagországban az
ökológiai célterületen engedélyezett fehérjenövény-termesztés következményeként
QĘ$V]yMDWHUOHWPiUEHQLVH]HU
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KHNWiUUDON|]HOPLOOLyKHNWiUUDEĘYOW
PLQGHQHNHOĘWW2ODV]RUV]iJEDQ)UDQFLDRUszágban, Magyarországon és Horvátországban ((XURSHDQ&RPPLVVLRQ). Említést érdemel, hogy Magyarországon ennél
VRNNDOQDJ\REEMHOHQWĘVpJHWWXODMGRQtWDQDN
DQ|YHNYĘV]yMDWHUPHOpVQHN1HPV]DEDG
elfelejteni, hogy Magyarországon legfeljebb
pYLPLOOLyWRQQDW|EEOHWWHUPHOpVUĘO
van szó, ami elhanyagolható volumen az EU
31 millió tonnás szójatermék-felhasználásához viszonyítva.
$UHSFHWHUOHWUĘOPLOOLyKHNWiUUD
DQDSUDIRUJypUĘOPLOOLyKHNWiUUD
csökken 2025-ig a stagnáló biodízelgyárWiVVDOpVDV]LJRURGyQ|YpQ\YpGĘV]HUIHOhasználási szabályozással párhuzamosan.
Németországban a repceterület 2015-ben
100 ezer hektárral csökkent. Ezzel szemben
D](8HOĘUHMHO]pVHV]HULQWDV]yMDWHUOHW
nagysága nem változik, mert 0,8 millió
hektár körül alakul. A szója és a repce hektáronkénti hozama továbbra is magasabb
lesz a napraforgóénál. Az EU-ban a repce
PiUHOpUWHIHOVĘKDWiUiWDYHWpVIRUJyEDQ
ráadásul a biodízelgyártás piaca sem muWDWQ|YHNYĘNHUHVOHWHWDUHSFHRODMLUiQW
A repcetermelés 2015–2025 között évi 2021, a napraforgóé évi 8, a szójáé pedig évi
2,4 millió tonna körül stabilizálódik. Az
alternatív fehérjeforrások vetésterületük
MHOHQWĘVQ|YHOpVHQpONOQHPNpSHVHNIHOvenni a versenyt a szójával a fajlagos fehérMHKR]DPNO|Q|VHQDOL]LQHOĘiOOtWiViEDQ
((XURSHDQ&RPPLVVLRQ). Az olajmagYDNG|QWĘKiQ\DGiWIHOGROJR]]iNIĘOHJD]
EU15-ben. A GMO-mentes szójadara iránt
PXWDWNR]yQ|YHNYĘNHUHVOHWDV]yMDIHOGROJR]iVM|YHGHOPH]ĘVpJpWLVMDYtWMD$]RODMIHOdolgozók egy része többféle olajmagot képes
fogadni és a mindenkori piaci viszonyok
döntik el, hogy éppen repce-, napraforgómagot vagy szójababot dolgoznak-e fel.
$N|YHWNH]ĘpYWL]HGEHQDVHUWpVpVEDURP¿iOORPiQ\Q|YHNHGpVHPHOOHWWDWHUmelékenység javítása érdekében intenzívebb lesz a tejtermelés is, ehhez azonban

a takarmányba magasabb arányban kell
takarmányfehérjét bekeverni. A szójadaUDQ|YHNYĘLPSRUWMiQDNWUHQGMHEHQ
PHJIRUGXOW D UHSFHGDUDHOĘiOOtWiV J\RUV
IHOIXWiViYDOHJ\LGĘEHQ$](8LPSRUWMD
2015–2025 között viszont a szójadara felhasználásának növekedésével párhuzamoVDQLVQĘ$IĘV]yMDWHUPHOĘRUV]iJRNEDQ
de különösen Brazíliában és Argentínában
folytatódik a szójaterület expanziója. Az
(8D]RODMIHOGROJR]yNDSDFLWiVEĘYtWpVpYHO
továbbra is a szójabab (és nem extrahált szójadara) behozatalára helyezi a hangsúlyt.
A szójabab és szójadara világpiaci ára nem
éri el a közelmúlt magas árszintjét, ami öszW|Q]ĘOHJKDWDV]yMDWHUPpNHNLPSRUWMiUD
Az EU szójabab- és szójadara-behozatala
V]HUpQ\PpUWpNEHQQĘ.tQDXWiQD](8WRvábbra is a világ második legnagyobb szóMDEDELPSRUWĘUHPDUDGV]yMDGDUDHVHWpEHQ
PHJWDUWMDYH]HWĘKHO\pW$]HJ\pEIHKpUMHIRUrás behozatala szerény mértékben csökken
a szója versenyképes importja és az egyéb
IHKpUMHIRUUiVQ|YHNYĘEHOVĘSLDFLWHUPHOpVH
miatt ((XURSHDQ&RPPLVVLRQ).
+YHO\HVQ|YpQ\HN
A Közös Agrárpolitika (KAP) ösztönzi
az új kihívásokra reagáló gazdálkodási
gyakorlatot a fehérjehiány csökkentése
érdekében, így a Kereskedelmi Világszervezet (:RUOG7UDGH2UJDQL]DWLRQ:72 
agrár-környezetgazdálkodási (zöld dobozos) támogatásként könyveli el a termelést
N|]YHWOHQO|V]W|Q]Ę ViUJDGRER]RV WiPRJDWiVKHO\HWW$NRUiEELUHQGHOHW
68. cikkét több tagállam a fehérjenövények
termeléséhez nyújtott egyedi támogatásra
használta fel agrár-környezetgazdálkodási támogatási jogcímként. Az új KAP is
gyakorlatilag ezt a jogcímet alkalmazza a
zöldítés bevezetésével. Fontos szempont a
fehérjenövényekre és szójára összpontosító
NXWDWiVIHMOHV]WpVpVLQQRYiFLyHUĘVtWpVHLVD
PH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘNKHO\LLVPHUHWHLQHN
és a fenntartható gazdálkodási gyakorlat
¿J\HOHPEHYpWHOpYHO
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Az EU teljes fehérjenövény-termelése
(takarmányborsó, lóbab, csillagfürt) jelenOHJD](8V]iQWyWHUOHWpQHNDOLJiW
foglalja el. A fehérjenövény-termesztésben
mutatkozó visszaesés az Egyesült Államokkal kötött nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak is tulajdonítható, amelyek
OHKHWĘYpWHWWpND](8V]iPiUDJDERQDWHUmelésének védelmét, ennek fejében viszont
szabad utat kapott a fehérjenövények és
RODMPDJYDN(8EDW|UWpQĘYiPPHQWHVEHhozatala (GATT és az 1992. évi Blair Housemegállapodás). Említést érdemel, hogy ez a
megállapodás a fehérjenövény- (és szója-)
termesztés hatékonyságának javulásához
és új technológiák bevezetéséhez vezetett
az EU-n kívüli országokban, ugyanakkor
D]XQLyVWHUPHOĘNV]iPiUDJD]GDViJLODJ
már nem volt vonzó a fehérjenövények termesztése és az ezzel kapcsolatos kutatás és
fejlesztés sem (3RSSHWDO).
Az EU fehérjetakarmány-behozatala
évi közel 20 millió harmadik országokban
PHJPĦYHOWKHNWiUQDNYDJ\D](8V]iQWyWHUOHWHN|]HOiQDNIHOHOPHJ(QQHNHOlenére az EU takarmányipara az évi csupán
PLOOLyWRQQD|VV]WHUPHOpVEĘODOLJPLOOLy
tonna fehérjenövényt (hüvelyes növényt)
használ fel takarmányként. A dél-amerikai
V]yMDH[SRUWĘURUV]iJRNV]iPiUDDQHP]HWközi piacon egyre fontosabb szójaimporWĘUNpQWMHOHQWPHJ.tQDDKRODWHUPHV]WpV
feltételei kevésbé szigorúak, mint az Európai Unióban, de Kína stratégiája hosszú
távon gyengítheti a nemzetközi szójapiac
stabilitását, ezzel az uniós ellátási láncot is.
A fehérjehordozó takarmányok nagymérWpNĦEHKR]DWDOiYDOD](8iOODWWHQ\pV]WpVL
ágazata rendkívül kiszolgáltatott és sebezKHWĘD]iUYRODWLOLWiVVDOV]HPEHQ$](8
nemzetközi versenyképessége veszélybe
kerül(t) a takarmánycélú fehérjenövények
járulékos költségei miatt, mivel a GM-növéQ\HNUHD](8PLQG|VV]HRVWĦUpVKDWiUWV]DERWWPHJRVPpUpVLEL]RQ\talansággal. Tehát nem hárult el teljesen
annak a kockázata, hogy az EU-ban nem
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HQJHGpO\H]HWW*0DQ\DJRNDODFVRQ\V]LQWĦ
jelenléte hatással lehet a szója- (és kukorica-)termékek importjára (3RSSHWDO).
Az EU-ban termesztett pillangós takarmánynövények (lucerna, vörös here,
baltacím stb.) és hüvelyes növények (borsó, szója, csillagfürt, lóbab, bükköny stb.)
aránya továbbra is csekély. A fehérjenövéQ\HNWHUPHOpVHXJ\DQQĘD]HJ\HVWDJRUszágokban bevezetett többlettámogatás és
zöldítés (ökológiai célterület), valamint a
IHKpUMHIRUUiVLUiQWPXWDWNR]yQ|YHNYĘNHreslet hatására, de vetésterületük aránya az
|VV]HVYHWpVWHUOHWEĘOWRYiEEUDLVDODFVRQ\
PDUDG$KiURPIĘIHKpUMHKRUGR]yKYHlyes növény a takarmányborsó, a lóbab és
DFVLOODJIUW$ERUVyWIĘOHJ)UDQFLDRUV]iJban, Spanyolországban és Németországban, a lóbabot az Egyesült Királyságban és
Franciaországban termesztik, a csillagfürt
YHWpVWHUOHWpQHNDSHGLJ/HQJ\HORUszágban található. A fehérjenövények terPHOpVHD]HOP~OWNpWpYWL]HGEHQMHOHQWĘVHQ
YLVV]DHVHWWHOVĘVRUEDQD]DODFVRQ\KR]DP
valamint a fehérjenövények és olajmagvak
vámmentes behozatala miatt. A fehérjeQ|YpQ\HNWHUOHWHyWDD]RQEDQQĘ
amihez hozzájárul a 2015-ben bevezetett
új támogatási rendszer is, ugyanis több
tagországban termeléshez kötött többlettámogatást nyújtanak és 27 tagországban
a zöldítés (ökológiai célterületen) keretében
is engedélyezett a termesztése. 2015-ben
IĘOHJD](8EDQXJURWWPHJDWHUPHOpV
((XURSHDQ&RPPLVVLRQ), ennek elOHQpUHDYL]VJiOWLGĘV]DNEDQ ± 
DYHWpVWHUOHWFVDNV]HUpQ\PpUWpNEHQQĘ
DMHOHQOHJLPLQWHJ\UĘOPLOOLyKHNWiUUDDPLPLQG|VV]HRVUpV]HVHGpVW
MHOHQWDV]iQWyWHUOHWEĘO$NHGYH]ĘWHUPHV]WpVLIHOWpWHOHNQHNN|V]|QKHWĘHQ
EDQpVEHQMHOHQWĘVHQHPHONHGHWWD
borsó és bab fajlagos hozama, különösen
az EU13-ban, ahol szintén meghaladta a
hektáronkénti 2 tonnát. A fajlagos hozam
további mérsékelt növekedése várható a
fehérjenövényekkel kapcsolatos kutatás és
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szaktanácsadás hatására. Mindazonáltal az
EU fehérjenövény-termelése mindössze évi
PLQWHJ\PLOOLyWRQQiWWHV]NLHEEĘODOLJ
millió tonnát használ fel a takarmányipar,
vagyis elhanyagolható szerepet játszik az
pYLPLOOLyWRQQDNHYHUpNWDNDUPiQ\HOĘállításában ((XURSHDQ&RPPLVVLRQ).
/HYpOIHKpUMH
$IĦOXFHUQDIHKpUMHKR]DPDPDJDVpUWpNH±WKDN|]|WWYiOWR]LNXJ\DQDNNRU
alacsony a biológiai értéke és a fehérjeliszt
gyártása energiaigényes (szárítás), vagyis
magas a szénlábnyom. A levélfehérje komoly mértékben hozzájárul a hízósertés és
koca szárazanyag-felvételéhez (4. táblázat).
Hosszabb távon azonban komoly potenciiOWMHOHQWDIĦpVOXFHUQDHQQHNIHOWpWHOH
a fehérje költséghatékony kinyerése és a
táplálóérték meghatározása.
A levélfehérjével kapcsolatos kutatások
N|]|WW HOVĘ KHO\HQ HJ\ PDJ\DU V]HOOHPL
|U|NVpJQHNWHNLQWKHWĘHOMiUiVWDOXFHUQD
levélfehérje-koncentrátumot (/HDI3URWHLQ&RQFHQWUDWH LPC) indokolt kiemelni.
Az LPC-technológia alapjainak kidolgo]iViUD HOĘV]|U 0DJ\DURUV]iJRQ NHUOW
VRU±N|]|WWIHOWDOiOyMDpVHOVĘ
szabadalmaztatója (UHN\.iURO\ magyar
gépészmérnök, a biotechnológia szó atyja
volt ((UHN\). Ereky az 1920-as években szabadalmaztatta a zöldmalom eljárást,
mellyel értékes fehérjedús takarmányokat
iOOtWRWWHOĘIULVVQ|YpQ\HNEĘOH]]HO~WMiUD
indítva a levélfehérje-feldolgozás iparágát.
$IHMOĘGpVW|EEN|]EHQVĘOpSFVĘMpWN|YHWĘHQ
az 1960-as években Holló János és Koch
Lehel szabadalmára alapozva MagyarorV]iJRQOpWHVOWD]HOVĘOHYpOIHKpUMH]HP

9(3(;QpYHQ 9(JHWDEOH3URWHLQ(;WUDFW).
0LQGNpWPDJ\DUV]DEDGDORPNRUiWPHJHOĘ]ĘYLOiJV]tQYRQDO~WXGRPiQ\RVFV~FVWHOMHVtWPpQ\YROW$9(3(;SURJUDPLQGtWiVDD]
RODMiUUREEDQiVLGĘV]DNiUDHVHWWDJ\RUVDQ
Q|YHNYĘHQHUJLDiUDNPHOOHWWJD]GDViJLODJ
ellehetetlenült.
Az USA-ban végzett vizsgálatok szerint a
lucerna környezeti hatása a hazánkban termesztett valamennyi szántóföldi növénynél
NHGYH]ĘEE)iULHWDO  megállapítotWiNKRJ\D]~MV]HUĦLQQRYDWtYHOJRQGROiVRQDODSXOyEHOVĘKĘN|]OpVĦPLNURKXOOimú koaguláción alapuló fehérjetechnológia
(0LFUR:DYH&RDJXODWLRQ0:& N|OWVpJtakarékos, kíméletes módszer. Az általuk
NLIHMOHV]WHWWIRO\DPDWRVPĦN|GpVĦ0:&
WHFKQROyJLiYDOHOĘiOOtWRWWOXFHUQDOHYpOIHhérje-koncentrátum esszenciális aminoVDYWDUWDOPDNDOPDJDVDEEPLQW
a szójáé, ráadásul a beltartalmi mutatók is
jobbak voltak az extrudált szójadaráénál.
A Tedejen 2003-ban felépített 200 liter
]|OGOpyUDNDSDFLWiV~0:&GHPRQVWUiFLyV
üzemben (SLORWSODQW) Fári és munkatársai
rögzítették annak legfontosabb üzemgazGDViJLPXWDWyLWD]0:&WHFKQROyJLDN|]gazdasági értékelése érdekében (Molnár
HWDO).
Az 1970-es években a „zöld atombombáQDN´LVQHYH]HWWOHYpOIHKpUMHNRQFHQWUiWXP
technológia világszerte kutatás-fejlesztés
WiUJ\iW NpSH]WH NO|QE|]Ę LQWHQ]LWiVsal. Magyarországon 1970–1974 között
NpWOXFHUQDELR¿QRPtWy]HPpSOWIHOD
KiURPV]DEDGDORPPDOLVYpGHWW9(3(;
technológia néven (Ács és Tamási). Ez
a technológia magában foglalta a barna
OpEĘOWRYiEEWHQ\pV]WHWWpOHV]WĘHOĘiOOtWi-
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sát 6LQJOH&HOO3URWHLQ néven. Az eljárás
DNpVĘEEEHN|YHWNH]HWWHQHUJLDiUUREEDQiV
miatt nem volt gazdaságos. Kína lucernafehérjét gyártó üzemet épít a kanadai Terrace
városában (British Columbia). A lucernát
6DVNDWFKHZDQEDQWHUPHV]WLN%ULWLVK&Rlumbiában dolgozzák fel és Kínába exporWiOMiN$]]HPIĘQHNDGPXQNiW.tQD
lucernafehérje iránti igénye mind takarmányozási, mind élelmezési célra folyamatoVDQQĘ$OXFHUQDV]pQDLPSRUWMDQDJ\SUREléma a szigorú kínai növényegészségügyi
HOĘtUiVRN PLDWW D IHOGROJR]RWW OXFHUQiW
sokkal könnyebb importálni. Az eljárás
WHUPpV]HWHVSUpVHOpVVHONH]GĘGLNPDMGD
NLSUpVHOWOpV]ĦUpVpYHOpVFHQWULIXJiOiVival folytatódik, végül a csomagolt fehérje a
végtermék, a melléktermék pedig a pellet.
A fehérjét természetes préseléssel vonják
NLDOXFHUQDOHYHOpEĘONpPLDLV]LQWp]LVQpOkül, így kémiai emisszió sincs, az üzemben
NHOHWNH]ĘNLVPHQQ\LVpJĦV]HQQ\Yt]VHP
ártalmas a környezetre. Az üzem évi kapacitása 10 000 tonna takarmányfehérje és
2000 tonna élelmiszercélú fehérje.
$NYDNXOW~UDHUHGHWĦIHKpUMHIRUUiV
$] DNYDNXOW~UD HUHGHWĦ IHKpUMHIRUUiV
(alga, békalencse, krill) is szóba jöhet alternatívaként hosszabb távon az alacsony
földhasználat és a jó fajlagos fehérjehozam
alapján, ehhez viszont nélkülözhetetlen a
táplálóérték meghatározása és a szárítási költségek csökkentése. Hosszú távon
a rovarok is alternatívát kínálnak, mert
alacsony a földhasználat és szerves hulladékot hasznosítanak. Ehhez szükség van
a fajlagos termelési költség csökkentésére,
a táplálóérték meghatározására, de a takarmánycélú felhasználás engedélyezése
is várat magára.
$OJD
$]DOJiNDOHJJ\RUVDEEDQQ|YHNHGĘpOĘOpnyek a természetben. Számos projekt vizsgálja a termelési eljárásokat és az algák
DONDOPD]iVLOHKHWĘVpJHLWDVHUWpVWDNDUPi-
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nyokban. A fototróf (fotoszintézisre képes,
kékeszöld és zöld) algákat mesterségesen
létrehozott tavakban termesztik. Betakarítás után megszárítják és lisztet készítenek
EHOĘOHDPLRVIHKpUMHWDUWDOP~pVD
hasznos esszenciális aminosavakkal együtt
értékes fehérjetakarmányt jelent.
Az algatenyésztésnek két technológiája létezik, mégpedig az DXWRWUyI (napfény
és CO2) és a heterotróf (fermentáció) eljárás. Heterotróf eljárással ma hozzáYHWĘOHJ pYL  WRQQD DOJDRODMDW D]D]
WiSOiOpNNLHJpV]tWĘWWHUPHOQHNPDJDVpUWpNĦ
emberi élelmezési célra. Biomassza-termelés céljára proteinben és olajban gazdag
fajok kifejlesztésén dolgoznak. Autotróf elMiUiVVDOHOVĘVRUEDQDELRGt]HOJ\iUWiVKR]
kívántak algaolajat termelni, de a kísérletek
NXGDUFEDIXOODGWDNVRNYiOODONR]iVFVĘGEH
ment vagy átállt az omegaolaj gyártására. Évente a 6SLUXOLQD fajból 15 ezer tonna, a &KORUHOOD fajból pedig 5 ezer tonna
speciális élelmiszer és takarmány készül.
$M|YĘEHQYiUKDWyD]DOJDWDNDUPiQ\R]iVL
célú felhasználása, mert a termelési költségek csökkenésével az élelmiszer helyett a
WDNDUPiQ\HOĘiOOtWiViUD|VV]SRQWRVtWDQDN
majd. Az alga mint biomassza legnagyobb
OHKHWĘVpJHD]DNYDNXOW~UDWDNDUPiQ\R]isában rejlik (omega3-as zsírsavakban gazGDJRODM $KDOOLV]WpVKDORODMQ|YHNYĘiUDpV
az újabb technológia (optimális fehérje- és
olajtartalom) 5-10 év múlva mindezt leheWĘYpWHV]L %DFKLV).
Az elvégzett takarmányozási kísérletek
szerint a hagyományos takarmányfehérje
algaliszttel részben kiváltható, ami a baURP¿WiSEDQD]|VV]HVIHKpUMHDNiUiLJ
DVHUWpVWiSEDQOHJIHOMHEEiLJNHYHUKHWĘ
be (6SRODRUHHWDO*RXYHLDHWDO
). Számos országban hivatalosan is
engedélyezték az algatakarmány felhasználását a csirketápban (<DSHWDO). Más
tanulmány a sertéstápban a fehérjetakarPiQ\OHJIHOMHEEiLJMDYDVROMDDEHNHYHUpVWHOVĘVRUEDQD]DOJDIHKpUMHMHOOHP]Ę
ízvilága miatt (+HQPDQ±$XVWUDOLD).
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1DJ\M|YĘWMyVROQDND]DOJiQDNDNpUĘG]ĘN
takarmányozásában, mert azok a rostokat
is megemésztik. Az alga takarmányozásával
csökkent az elhullás is.
%pNDOHQFVH
A békalencsét hagyományosan állati takarmány-alapanyagként használják a világ
V]iPRVUpJLyMiEDQ*\RUVDQQ|YHNYĘYt]LQ|YpQ\QDJ\RQPDJDVIHKpUMHWDUtalommal. Nagy termesztési rendszerekben
szaporítják, betakarítják és megszárítják.
7RYiEELIHOGROJR]iVVDOQ|YHOKHWĘDIHKpUMHtartalma, biztosítva a megbízható termékPLQĘVpJHW(J\HOĘUHQHPMiWV]LNNRPRO\
szerepet fehérjeforrásként a takarmányozásban (%DFKLV).
.ULOOpVWHQJHULNXNDF
Az antarktiszi vörösrák (krill) tömegét 300-500 millió tonnára becsülik, a
környezetvédelmi problémák azonban
behatárolják a lehetséges felhasználását.
Kína célja a krill humán élelmezési célUD W|UWpQĘ IHOKDV]QiOiVD $] HQJHGpO\Hzett fogás ma évi 620 ezer tonna, ami 15
ezer tonna fehérjelisztnek felel meg. Az
AKER MARINE norvég cég is érdekelt a
NULOOIRJiVEDQ$IHOGROJR]iVIĘWHUPpNHD
NULOORODM WiSOiOpNNLHJpV]tWĘ PHOOpNWHUPpNHDOLV]W DNYDNXOW~UDWDNDUPiQ\ $M|YĘben a fogás az engedélyezett mennyiségWĘOIJJGHDOLV]WWHUPHOpVPLQGHQNpSSHQ
évi 200 ezer tonna alatt marad. A kifogott
mennyiséget a krillolaj iránti kereslet is
befolyásolja, ugyanakkor versenyezni kell
az élelmiszercélú felhasználással is (%DFKLV
).
$OHJN|QQ\HEEHQWHQ\pV]WKHWĘDUDJDGR]y
tengeri kukac, ezért magas a fehérjeigénye.
Természetes körülmények között a hallisztJ\iUWiVVRUiQNpS]ĘG|WWKDOKXOODGpNNDO
táplálkozik. A kísérleti üzemek mind a mai
napig nem bizonyultak gazdaságilag életNpSHVQHN/HKHWVpJHVQHNWĦQLND]LQWHQ]tY
haltenyésztéssel kombinálni a tengeri kuNDFHOĘiOOtWiViWKDOUOpNWiSWDODMRQKDEiU

DV]HQQ\H]ĘDQ\DJRNWHVWNEHQNRQFHQWUilódnak, ez pedig szabályozási kérdéseket
vet fel (%DFKLV).
Összességében megállapítható, hogy az
DOJDIHKpUMHHOĘiOOtWiViQDNSLDFLEHYH]HWpVH
5 év múlva esedékes lehet az omega-3-as
zsírsav termelésével kombinálva. Ez a kombináció az akvakultúra (lazac) takarmányozására is ideális megoldást nyújt(hat).
$W|EELDNYDNXOW~UDHUHGHWĦIHKpUMHIRUUiV
HOĘiOOtWiViQDNPHQQ\LVpJHV]HUpQ\PpUWpNĦPDUDGDM|YĘEHQpVOHJIHOMHEEUpVSLDFL
igényeket elégít ki.
5RYDUIHKpUMH
A rovarok hatékonyan hasznosítják a
szerves hulladékot (trágya, ipari növényi
HUHGHWĦpVKi]WDUWiVLKXOODGpN ELRPDVV]D
termelésre, továbbá a ragadozó halak és
V]DEDGWDUWiV~EDURP¿pWUHQGMpQHNWHUPpszetes komponense, emellett a rovarfehérje
HPpV]WKHWĘVpJH  PDJDVDEEPLQW
DOHJW|EERODMQ|YpQ\EĘONLQ\HUWIHKpUMHforrásnak. Kísérletek bizonyították, hogy
DURYDURNNLWĦQĘIHKpUMHIRUUiVWMHOHQWHQHN
D]HJ\UHJĦJ\RPU~KDV]RQiOODWRNKDODN
és garnélarák számára. A rovarok nyersIHKpUMHWDUWDOPDPDJDVN|]|WW
YiOWR]LN]VtUWDUWDOPD  pVURVWWDUWDOPD  LVPDJDVUiDGiVXONHGYH]Ę
az aminosav-összetétele is. A rovarfehérjetermelésben a földhasználat csökkentése
LVNRPRO\WpQ\H]ĘQHNV]iPtW0tJDV]yMD
évi hektáronkénti 2,5 tonna terméshozam
PHOOHWWDOLJWRQQDSURWHLQWWHUPHO 
V]iUD]DQ\DJW|PHJpVQ\HUVIHKpUMH D
OpJ\OiUYDKHNWiURQNpQWpYL SHWpEĘO
QDSDODWWNHONLDOiUYDKR]DPDWKD 
1000 tonna összhozam elérésével 150 tonna
SURWHLQWWHUPHO V]iUD]DQ\DJW|PHJpV
IHKpUMHNDONXOiViYDO 0LQGH]DI|OGhasználat közel 150-szeres csökkentését is
jelenti ()LWFKHV).
Kínában elterjedt a közönséges lisztbogár
tenyésztése, ahonnan évi több millió tonna
szárított lárvát exportálnak hobbiállat- és
madáreleség céljára, amelynek ára 2015-
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ben ()UHHRQ%RDUG)2% (85W
körül alakult. A lisztbogár a biohulladékot
fehérjetakarmánnyá transzformálja, míg
a melléktermék szerves trágyaként vagy
komposztként hasznosítható. Ehhez hasonlóan foglalkoznak a házi légy tenyésztésével
is, évi több százezer tonna szárított lárvát
termelnek. A szárított lárva ára kb. 4200
(85WDNLNHOWOiUYip(85WN|UO
mozgott 2015-ben. A lárva az állati eredeWĦWUiJ\iWWDNDUPiQQ\iWUDQV]IRUPiOMD
a melléktermék pedig szerves trágyaként
KDV]QRVtWKDWy 1\XJDW$IULNiEDQ IĘOHJ
|QHOOiWyIDUPRNRQ EDURP¿pVKDOWDUWiV 
használják fel a termeszeket, amelyeket a
V]DEDGEDQ|VV]HJ\ĦMWHQHNYDJ\FVDOLYDO
fogják be azokat. A légylárva termelése
LVIHMOĘGLNGHDEHPXWDWyIDUPRNPHOOHWW
széles körben még nem terjedt el ()LWFKHV
).
A Dél-afrikai Köztársaságban a -DVRQ
'DYLG'UHZ által 2009-ben alapított
$JURSURWHLQ7HFKQRORJLHV cég 2014-ben
NH]GWHHOD]LSDUV]HUĦWHUPHOpVWQDSL
NJ pOĘV~O\ OiUYDIHOGROJR]iViYDOHEEĘOD
kihozatal 100 kg proteint tesz ki. KapaciWiViWYpJpUHMHOHQWĘVHQQ|YHOWHQDSL
7 tonna fehérjeliszt, 3 tonna olaj és 20 tonna szerves trágya. Terveik között szerepel,
hogy 2020-ra 10-nél több új telephelyen
kezdik el a termelést a házi légy és a fektete
NDWRQDOpJ\WHQ\pV]WpVpYHOQ|YpQ\LHUHGHWĦ
pOHOPLV]HULSDULpVpWWHUPLÄWLV]WD´V]HUYHV
hulladék felhasználásával. Az USA-ban
*OHQ&RXUWULJKW által 2009-ben alapított
(QYLURÀLJKWvállalat a fekete katonalégy
tenyésztésével foglalkozik, amihez a söripar
és etanolipar melléktermékeit, valamint
DYpJIRJ\DV]WiVHOĘWWLIi]LVEDQNpS]ĘG|WW
élelmiszer-hulladékot használ fel. A magas
protein- és alacsony zsírtartalmú takarmányt a tilápia, az édesvízi garnélarák és
az afrikai harcsa etetésére vásárolják meg.
A magas protein- és zsírtartalmú lárvák
a ragadozó halak (pl. szivárványos pisztráng és sügér) takarmányozását szolgálják.
Jelenleg kísérleteket folytatnak a halliszt
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OiUYDIHKpUMHOLV]WWHO W|UWpQĘ NLYiOWiViUD
ÈOODWNHUWHNpVNHUHVNHGĘNV]iPiUDLVpUtékesítenek rovarfehérjelisztet, valamint
pOĘpVV]iUtWRWWOiUYiWHJ\DUiQW$NDQDGDL
Vancouverben az (QWHUUD)HHG&RUSRUDtion cég is elkezdte a fekete katonalégy
tenyésztését élelmiszeripari és zöldséges
bolti melléktermékek, valamint lejárt szavatosságú élelmiszerek (gyümölcs, zöldség,
kenyér, hal és a tenger gyümölcsei) haszQRVtWiViYDO7|EEIpOHWDNDUPiQ\WLVHOĘiOlítanak és forgalmaznak. A szárított egész
URYDURNPDGDUDNKDODNKOOĘNpVNpWpOWĦHN
takarmánykiegészítését szolgálják. A halpVEDURP¿WiSEDQDKDOOLV]WKHO\HWWHVtWpVpUH
KDV]QiOMiNDRVSURWHLQpVRV
zsírtartalmú rovarfehérjelisztet. A mellékterméket szerves trágyaként értékesítik taODMMDYtWiVLFpOUDDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘN
számára, de a kertészet, az üvegházak és
a háztartások is megvásárolják. A termeOpVV]ĦNNHUHV]WPHWV]HWHDOpJ\WHQ\pV]WpV
alapanyagának (élelmiszer-hulladék) a beszerzése ()LWFKHV).
Az EU-ban a jelenlegi szabályozás akadályozza a rovarfehérje felhasználását a
takarmányozásban. A halliszt és hidrolizált
fehérje kivételével minden egyéb feldolgo]RWWiOODWLHUHGHWĦIHKpUMHWDNDUPiQ\R]isi célú felhasználása tilos a BSE-járvány
NLW|UpVH yWD (&   $ N|]HOmúltban részben feloldották a tiltást (EC
 PHUWDQHPNpUĘG]ĘiOODWRNEyO
készült hús- és csontliszt felhasználható az akvakultúrában (hobbiállateledelgyártásnál mindig is felhasználható volt).
A kivétel azonban nem vonatkozik a feldolgozott rovarfehérjére, ezért még az
akvakultúrában sem engedélyezett a takarmányozási célú használata. Jelenleg az
EFSA ((XURSHDQ)RRG6DIHW\$XWKRULW\)
vizsgálja a rovarok tenyésztésének és fogyasztásának élelmiszer- és takarmánycélú biztonsági kockázatát. Számos európai
vállalat lobbizik az általuk alapított ,QWHUQDWLRQDO3ODWIRUPRI,QVHFWVIRU)RRGDQG
Feed (IPIFF) szervezet keretében annak

520

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

érdekében, hogy engedélyezzék a rovarereGHWĦIHKpUMHIRUUiVIHOKDV]QiOiViWD]iOODWL
takarmányozásban. Az Egyesült Királyság
már rendelkezik tapasztalatokkal a légylárva tenyésztésével kapcsolatban, mert mintHJ\WHOHSKHO\HQiOOtWDQDNHOĘKHWLH]HU
tonna lárvát a rekreációs horgászat számára
*UDQW%DLW/WG/LIHɣRG8.ZDUPVGLUHFW
stb.). Dongólegyet tenyésztenek vágóhídi
melléktermék hasznosításával. A termelési folyamat munkaintenzív, de a lárvatermelés magas megtérülése ellensúlyozza a
befektetett munkát. Közönséges lisztbogár
tenyésztésében is tapasztalatot szereztek,
PHUWDPDGiUpVKOOĘHOHVpJHOĘiOOtWiVDMy
piacot jelent. Számos európai országban
(Norvégia, Dánia, Franciaország, Svájc)
folytatnak rovartenyésztési kísérleteket
()LWFKHV).
Az EU 7. keretprogramjában is kiírásra
került e téma (QDEOLQJWKH([SORLWDWLRQRI
,QVHFWVDVD6XVWDLQDEOH6RXUFHRI3URWHLQ
IRU$QLPDO)HHGDQG+XPDQ1XWULWLRQ
)HE0D\ címmel. Az eddigi
tapasztalok alapján a trágya is alkalmas
a házi légy lárváinak tenyésztéséhez és
D]HOĘ]HWHVNtVpUOHWHND]WVXJDOOMiNKRJ\
egyéb szerves hulladékok is megfelelnek
táptalajnak, de a kevert szerves hulladékok és különleges szerves melléktermékek
hozzákeverése növelheti a fajlagos hozamot. A kifejlesztett feldolgozási módszer
alkalmas lárvaszárításra és csökkenti a
potenciális mikrobiológiai kockázatoNDWLV$IHOGROJR]RWWQ\HUVOiUYDNLWĦQĘ
táplálóértékkel rendelkezik az együreJĦJ\RPU~iOODWRNWDNDUPiQ\R]iViEDQ
az aminosav-összetétel a hallisztéhez, a
]VtUSUR¿OSHGLJDSiOPDRODMpKR]KDVRQOy
$ WĦ]KHO\HQ V]iUtWRWW IXOOIDW Ki]LOpJ\OiUYD DPLQRVDYHPpV]WKHWĘVpJH
QHP NO|QE|]LN MHOHQWĘVHQ D KDOOLV]WpWĘO D PHWDEROL]iOKDWy HQHUJLD SHGLJ
jóval nagyobb. A technológia továbbfejlesztése nélkülözhetetlen a termelési
költség csökkentése érdekében. Ehhez
a termelési méret növelése, a rovarte-

nyésztés hatékonyságának javítása (pl.
gépesítéssel) és a feldolgozási költségek
visszaszorítása szükséges. További felDGDW D URYDUIDMRNQDN PHJIHOHOĘ WiSWDODM
NpV]tWpVH pV D URYDUHUHGHWĦ IHKpUMHWHUmékek szavatossági idejének növelése.
A rovarfehérjeliszt bekeverése a
brojlertápba a mindenkori ár függvénye.
Az összes brojlertáp esetében a rovarOLV]WRVEHNHYHUpVHD](8EDQH]HU
tonna, globális szinten 3,4 millió tonna
rovarfehérjelisztet jelent ()LWFKHV).
$]pOHOPLV]HUKXOODGpNpVWUiJ\DNLWĦQĘ
táptalaj a házi légy lárváinak tenyésztéséhez, ezért világszerte kialakítottak erre
alapozott tenyésztési rendszereket. A lárva
táplálóértéke kiváló (a hallisztéhez hasonló)
és alkalmas haszonállatok, illetve halak
takarmányozására. A kiterjedt biztonsági
vizsgálatok minimális kockázatot mutattak
ki, a potenciális kockázat (pl. mikroba és
nehézfém) pedig a feldolgozással tovább
FV|NNHQWKHWĘ
(J\VHMWIHKpUMHIRUUiVRN pOHV]WĘ
$]HJ\VHMWIHKpUMHWHUPHOpVH~MUDHOĘWpUEH
NHUOW$]HJ\VHMWSURWHLQHNHPpV]WKHWĘ
HJ\VHMWĦPLNURRUJDQL]PXVRN DOJDpOHV]WĘ
gomba és baktérium), amelyek élelmezési
és takarmányozási célra is felhasználhaWyN0H]ĘJD]GDViJLHPEHULpViOODWLKXOODGpNNDOLVHOĘiOOtWKDWyGHDXWRWUyIHOMiUiVVDO
is. Ideális és költséghatékony protein, de
J\DNUDQDODFVRQ\PLQĘVpJĦWHUPpNHWNDpunk, mert például a baktérium toxint
is termelhet. Az EU takarmányról szóló
szabályozása, az (& 1R számú rendelet kitér az egysejtproteinekre is.
A mikroorganizmusokból származó (mellék)termékek fermentációjának körébe tarWR]LNDEDNWpULXPpOHV]WĘNJRPEDpVD
fermentációból származó melléktermékek
(a felsorolás egyébként nagyszámú éleszWĘIDMWWDUWDOPD] $EL]WRQViJPLQĘVtWHWW
feltételezése (4XDOL¿HG3UHVXPSWLRQRI
6DIHW\ QPS) az EFSA-n belül egy kockázatbecslési megközelítés. Ez nem jelent
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EFSA-engedélyezést, de még szabályozási státuszt sem. A QPS-megközelítést
ma a mikroorganizmusok, többek között
V]iPRVpOHV]WĘIDMHVHWpEHQDONDOPD]]iN
A fermentációból származó melléktermékekre korlátozások vonatkoznak a GMtakarmány és élelmiszer-szabályozással
összhangban (5), ha a fermentációs eljárás GM-mikroorganizmusokat is
PDJiEDQIRJODO(]PLWMHOHQWDWHUPHOĘN
V]iPiUD"$J\iUWyIHOHODWHUPpNEL]WRQViJipUWtJ\DNRFNi]DWEHFVOpVpVHOOHQĘU]pV
alkalmazásáért is (5 $]pOHV]WĘ
(6DFFKDURP\FHVFHUHYLVLDH PLQWHOVĘGOHges termelés a takarmány- és élelmiszeriparhoz tartozik (7DFRQ).
WiEOi]DW
$]DPLQRVDYDNUHODWtYPHQQ\LVpJHD]pOHV]
WđKDOOLV]WpVV]yMDGDUDIHKpUMpEHQ
0HV]i]DOpN
$PLQRVDY

eOHV]WĒ

+DOOLV]W

6]yMDGDUD

(VV]HQFLiOLVDPLQRVDYDN
KLV]WLGLQ
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YDOLQ







PHWLRQLQ













IHQLODODQLQ

1HPHVV]HQFLiOLVDPLQRVDYDN
DODQLQ







DUJLQLQ







DVSDUDJLQVDY







FLV]WLQ







JOXWDPLQVDY







JOLFLQ







SURODPLQ







V]HULQ







WLUR]LQ







Forrás7DFRQ

6SLUXOLQD FLDQREDNWpULXP
$FpODEDNWpULXPPLQWIHKpUMHIRUUiVHOĘállítása szerves hulladékból és bakteriális
fehérjeliszt készítése. Jelenleg több projekt
(1XWULV\QF8QLELR)UHHNLQG) is fut, ebEĘONHWWĘDKDOOLV]WSLDFRWFpOR]]DPHJGH
DSLDFLEHYH]HWpVHOĘWWQHPYiUKDWy
6RNpOHV]WĘIDMOpWH]LN$6DFFKDURP\FHV
FHUHYLVLDHVWĘpOHV]WĘWDSpNVpJEHQpVV|Uiparban használják, melaszon (kukorica,
UpSDJ\|NpUFXNRUQiG WHQ\pV]WKHWĘ$ &DQGLGDXWLOLVWDNDUPiQ\pOHV]WĘpVD7RUXOD
pOHV]WĘDSDStUJ\iUWiVQiOKDV]QiOWIDSpSHQ
HUMHV]WKHWĘ$WHMLSDUEDQD.OX\YHURP\FHV
PDU[LDQXVODFWLV tejsavbaktériumot a tejVDYyPHOOpNWHUPpNHLQHUMHV]WLN$]pOHV]WĘ
jó fehérjeforrás, habár az összetétel a fajok,
a táptalaj és a feldolgozás függvényében
változik, így a feldolgozás optimalizálására
és a termék standardizálására van szükség. Az aminosavak relatív mennyisége az
pOHV]WĘKDOOLV]WpVV]yMDGDUDIHKpUMpEHQ
hasonló képet mutat, alacsonyabb érték
D]pOHV]WĘIHKpUMpEHQFVDNDPHWLRQLQpV
cisztin esetében tapasztalható (5. táblázat).
$]pOHV]WĘHPpV]WKHWĘVpJHNLYiOy
N|]|WWYiOWR]LN$V|UpOHV]WĘSLDFDSHUVSHNWLYLNXVpVGLQDPLNXVDQQĘ$]HJ\HV
SLDFLHOHP]pVHNQDJ\RQHOWpUĘpUWpNHVtWpVL
eredményeket közölnek, ennek függvényében az évi értékesített mennyiség 151 és
700 ezer tonna között szóródik. Az értékesítés évi növekedése a becslések szerint
±N|]|WWiWODJEDQpYLNDO
QĘ(OVĘVRUEDQEDURP¿VHUWpVpVV]DUYDVmarhatápba keverik be, legnagyobb piaca
Ázsia és Észak-Amerika. Ugyanakkor a biztonságos és standard terméknek magas ára
van, mert a piac garantáltan biztonságos
WHUPpNHWLJpQ\HO(J\UpV]WD]HOVĘGOHJHV
pOHV]WĘW|U]VHN IHUPHQWiFLy WHUPHOpVLN|OWségeit kell optimalizálni, másrészt magas
pUWpNĦWHUPpNNLIHMOHV]WpVpUHYDQV]NVpJ
A termelés költsége nagymértékben függ a
WiSWDODM PHODV] N|OWVpJpWĘO 7DFRQ).

522

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

6]LQWHWLNXVDPLQRVDYDNHOĘiOOtWiVD
$]DPLQRVDYDND)|OG|QOpWH]ĘOHJUpJHEbi tápanyagok, ezek az élet alapelemei a
OHJĘVLEELGĘNWĘONH]GYHHJpV]HQDMHOHQkori élet kialakulásáig. Az aminosavak a
szervezetben számos fontos funkciót látQDNHOpVpStWĘHOHPHLDWHVWVHMWMHLQHND
hormonoknak és enzimeknek. A szervezet
fehérjéit alkotó 20 aminosavból 11-et más
DPLQRVDYDNEyOYDJ\DQ\DJRNEyOLVHOĘOHKHW
állítani, míg a maradék 9-et a szervezet
nem képes szintetizálni, vagyis a 20-ból
9 aminosavat az élelmiszerrel kell bevinQLH]HNHWÄHVV]HQFLiOLVDPLQRVDYDNQDN´
hívják. A szükségesnél kevesebb aminosav fogyasztásánál a szervezet nem képes
DNO|QE|]ĘIXQNFLyNPHJIHOHOĘWHOMHVtWpsére, az esszenciális aminosavak hiánya
SHGLJ DOXOWiSOiOWViJKR] YDJ\ pUGHV EĘU
kialakulásához vezet. A fehérjét alkotó
aminosavak mellett a szervezet minden
aminosavat szabad formában is tárol, amelyek vitaminok, hormonok és új fehérjék
szintéziséhez szükségesek. Az állati fehérjék általában nagy mennyiségben tartalmazzák az esszenciális aminosavakat és
azok összetétele nagyon hasonló az emberi
fehérjéhez, ezért az állati fehérjék biológiai
hasznosíthatóságát tartják a legjobbnak.
$WRMiVIHKpUMHDPLQRVDYpUWpNHpVDWRjás aminosav-egyensúlyát tartják a legjobbnak az összes fehérje között. Például a gabonafehérjék és a hántolt rizs aminosavértéke
pVGHDOL]LQEĘOPLQWHVV]HQFLiOLV
aminosavból tartalmaznak a legkevesebbet.
7DNDUPiQ\NLHJpV]tWĘQHNIĘOHJDOL]LQD
metionin, a treonin, az arginin, a valin, a
leucin és a triptofán szolgál.
$]DPLQRVDYDNIĘOHJIHUPHQWiFLyVHOjárással készülnek természetes anyagok
felhasználásával, hasonlóan a joghurthoz,
sörhöz, ecethez, misóhoz (szójababpaszta),
szójaszószhoz stb. Az aminosav-fermentációs folyamatban a mikroorganizmusok a
tápanyagot a számukra szükséges létfontosságú anyagokká alakítják. A fermen-

tációs eljárás során a szirupot (alapanyagot) a tartályba töltik, majd hozzáadják a
mikroorganizmust és ezek proliferációval
RV]WyGiV~WMiQW|UWpQĘV]DSRURGiV HOĘiOlítják az aminosavat. Ebben a folyamatban
az enzimeknek van fontos szerepük. Ezek
az enzimek fehérjék, amelyek kémiai reakFLyNDWNDWDOL]iOQDND]pOĘV]HUYH]HWEHQpV
nélkülözhetetlenek az anyagok lebontásában és szintetizálásában. A fermentációs
folyamatban 10-30-féle enzim vesz részt
D]HJ\PiVWN|YHWĘUHDNFLyNVRUiQpVHQQHNHUHGPpQ\HNpQWNO|QE|]ĘDPLQRVDYDN
keletkeznek. Fontos szempont olyan mikroorganizmust találni, ami nagy hatékonyViJJDOiOOtWMDHOĘD]DPLQRVDYDNDW$WDODM
egy grammja kb. 100 millió mikroorganizmust tartalmaz, ezek közül kell kiválasztani
a gyártás számára a leghasznosabbakat.
A mikroorganizmusok általában a 20-féle
DPLQRVDYDWDV]iPXNUDPHJIHOHOĘPpUWpNEHQiOOtWMiNHOĘXJ\DQLVRO\DQPHFKDQL]mussal rendelkeznek, ami szabályozza az
HQ]LPHNPHQQ\LVpJpWpVPLQĘVpJpW1DJ\
PHQQ\LVpJĦDPLQRVDYJ\iUWiVDpUGHNpEHQ
a szabályozó mechanizmus kikapcsolása
szükséges, ez pedig az enzimek mennyiséJpWĘOpVPLQĘVpJpWĘOIJJ$WHUPHOpVQĘ
KDDFpODPLQRVDYHOĘiOOtWiViEDQUpV]WYHYĘ
enzimek nagy mennyiségben vannak jelen
DPHJIHOHOĘIHOWpWHOHNNHOPtJDWHUPHOpV
csökken, ha az enzimek mennyisége kevés.
A fermentációs eljáráson túl az
enzimatikus reakciós és extrakciós eljárást is használják aminosavak gyártására.
Az enzimatikus reakciós eljárásnál egy
prekurzor aminosav felhasználásával állítMiNHOĘDFpODPLQRVDYDWHJ\YDJ\NpWHQ]LP
használatával. Ez az enzimatikus eljárás
OHKHWĘYpWHV]LD]iWDODNtWiVWHJ\DGRWWDPLQRVDYYiPLNUREiNQpONOtJ\HONHUOKHWĘ
a glükózt használó hosszú procedúra. Ha
a prekurzor aminosav ára alacsony, akkor
ezt az eljárást választják. Az extrakciós eljárásnál természetes fehérjéket bontanak
V]pWNO|QE|]ĘDPLQRVDYDNUDD]RQEDQD
kiinduló fehérjét alkotó egyes aminosa-
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YDNPHQQ\LVpJHNRUOiWR]]DD]HOĘiOOtWKDWy
PHQQ\LVpJHW$IHUPHQWiFLyVHOMiUiVHOĘnye, hogy a tömeggyártás alacsony költVpJJHOYpJH]KHWĘHODPLOHQGOHWHWDGRWW
D] DPLQRVDYSLDF EĘYOpVpQHN $ OHJQDgyobb mennyiségben gyártott aminosav,
a glutamát gyártási eljárása az 1960-as évek
yWDD]H[WUDNFLyVPyGV]HUWĘOHOPR]GXOWD
fermentációs módszer felé. A glutaminsavat
pVVyLW 1DJOXWDPiW pOHOPLV]HUHNt]HVtWĘ
anyagaként használják, de kristályos forPiEDQWDNDUPiQ\NLHJpV]tWĘNpQWQHPKDV]nálják, mert nem esszenciális aminosav.
(]WN|YHWĘHQPiVDPLQRVDYDNJ\iUWiVDLV
gyorsan átváltott a fermentációs eljárásra.
A legnagyobb mennyiségben gyártott
aminosavak a glutaminsav, a lizin és a
metionin. Az aminosavak második legnagyobb fogyasztója a human célú felhasználás (gyógyszer-, egészség-, sport- és
szépségipar) mellett a takarmányipar. Az
iOODWLHUHGHWĦIHKpUMHIRUUiVIHOKDV]QiOiVinak tulajdonított BSE-járvány kitörése után
J\RUVDQQĘWWD]DPLQRVDYDNEHNHYHUpVH
a takarmányba. A globális takarmánykiHJpV]tWĘSLDFEDQPLOOLiUG86'
forgalmat bonyolított le, 2020-ra pedig a
IRUJDORPHOpULDPLOOLiUG86'WHEEĘOD
WDNDUPiQ\NLHJpV]tWĘNpQWKDV]QiOWDPLQRsavak forgalma közel 6 milliárd USD-t tesz
PDMGNL$]pYLQ|YHNHGpVPLQWHJ\UD
WHKHWĘ$WDNDUPiQ\R]iVLFpOUDKDV]QiOW
aminosavak legnagyobb fogyasztója Kína,
India és Brazília (5HVHDUFKDQG0DUNHWV
 $OHJQDJ\REESLDFLV]HUHSOĘNDJORbális piacon az Evonik (Németország), a
Cargill, Inc. (USA), az Ajinomoto (Japán),
a Cheil Jedang (Dél- Korea) és a Kemin
Europa (USA).
A forgalmazásban a lizin vezet,
majd a metionin követi. Az Evonik cég
metioningyártási kapacitása évi 580
H]HUWRQQiUDEĘYOW$]HOP~OWpYEHQD
WULSWRIiQLUiQWLVQĘWWDNHUHVOHWD]86$
EDQ D ''*6 Q|YHNYĘ IHOKDV]QiOiViYDO
párhuzamosan. A csendes-óceáni térség
(Ázsia), Észak-Amerika és Európa képviseli

a globális értékesítés felét. Az aminosavak
takarmányozási célú felhasználása, ezzel
az optimális takarmányozás hozzájárul a
CO2-kibocsátás, a vízfogyasztás és a nitroJpQPĦWUiJ\DIHOKDV]QiOiVFV|NNHQWpVpKH]
3pOGiXOOL]LQKR]]iDGiVDDWDNDUPiQ\KR] IHOpU  V]yMDGDUD EHNHYHUpVpYHO
ezért csökken az ammóniakibocsátás is,
mert a szójadarából fel nem használt aminosavak bomlásterméke szén-dioxid, víz
és ammónia. Vagy például 1 kilogramm
metionin 260 kilogramm szójadarát helyettesít, az ammóniakibocsátást 8 kilogrammal, a nitrátfelhasználást 7,9 kilogrammal
csökkenti. A takarmányozásban felhasznált
PHWLRQLQPLQWHJ\PLOOLyKHNWiUPH]Ęgazdasági területet szabadít fel (5HVHDUFK
DQG0DUNHWV). A takarmányozásban
használt aminosavak világpiacán 2013-ban
DOL]LQUpV]DUiQ\DRWWHWWNLPLOOLy
tonna lizintermelés mellett. A takarmányozásban használt másik három aminosav
– triptofán, metionin és treonin – részaráQ\DFVXSiQYROWHJ\WWHVHQPLQWHJ\
1 millió tonna mennyiséggel (%\PH).
,SDULPHOOpNWHUPpNHN
%LR]HPDQ\DJJ\iUWiVPHOOpNWHUPpNHL
$] HWDQRO]HPHN iUD MHOOHP]Ę D
QHGYHV ĘUOpVHV HOMiUiV $ QHGYHV ĘUOpVHV
etanolgyártás melléktermékeinek hasznosítása kevesebb gondot okoz, a CGM (Corn
*OXWHQ0HDO), a CGF (Corn Gluten Feed), a
kukoricacsíra és a csíraolaj egyaránt keresett
termékek és az izoglükóz-gyártás melléktermékeiként már korábban kialakult a piacuk.
$&*0DNXNRULFDNHPpQ\tWĘMpWĘOHOYiODV]tott fehérjetartalmát koncentrált formában,
QHYH]HWHVHQDV]iUD]DQ\DJiEDQ
WDUWDOPD]]D$&*)RVIHKpUMHWDUtalmú takarmány, amely az áztatóvíz és a
technológia során korábban elválasztott,
majd visszaadagolt rost (kukoricahéj) együttes szárításával keletkezik. A CGF hozzáadott anyagot, idegen íz- és aromaanyagot
QHPWDUWDOPD]$ONDOPD]iViYDOQĘD]iOOD-
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tok étvágya, takarmányfogyasztása, ezáltal
WHUPHOpVHLV(QQHNN|V]|QKHWĘW|EEHNN|zött, hogy az állatok szívesen fogyasztják,
QLQFVV]RNWDWiVLLGĘpVDV]DUYDVPDUKiYDO
akár napi 3-4 kg is minden gond nélkül
PHJHWHWKHWĘV]iUD]IRUPiEDQDEUDNNpQW
Sertések takarmányozásában is igen jól felKDV]QiOKDWyPHJIHOHOĘDPLQRVDYWDUWDOP~
takarmánykomponensek kiegészítésével. Az
HWHWKHWĘVpJYROXPHQpWD]HJ\UHJĦJ\RPU~
fajoknál a magas rosttartalom korlátozza.
$IHKpUMHWDUWDORPKR]YLV]RQ\tWRWWNHGYH]Ę
ár miatt a hobbiállateledel-gyártók is szívesen alkalmazzák. A kukoricacsíra-olajat
az élelmiszeriparban, a kozmetikai iparban
és a gyógyhatású készítmények gyártásánál
egyaránt felhasználják. A kukoricacsírapréselvény és az elválasztott rost (kukoricahéj) takarmányok gyártásánál hasznosítható.
$]HWDQRO]HPHNDV]iUD]ĘUOpVHVHOMiUiVWDONDOPD]$V]iUD]ĘUOpVHVELRHWDQRO
J\iUWiVVRUiQNHOHWNH]ĘPHOOpNWHUPpND
JDERQDPRVOpN RVV]iUD]DQ\DJWDUtalom) vagy ZHWGLVWLOOHUVJUDLQ :'* 
9t]HOYRQiVVDOHEEĘOD]~J\QHYH]HWWJDERQDW|UN|O\ RVV]iUD]DQ\DJWDUWDORP 
vagy GULHGGLVWLOOHUVJUDLQ (DDG), szárításVDOSHGLJDRVV]iUD]DQ\DJWDUWDOP~
szárított gabonatörköly oldható anyagokkal
vagy GLVWLOOHUVGULHGJUDLQVZLWKVROXEOHV
''*6 iOOtWKDWyHOĘ0LQGKiURPKDV]QRsítható takarmányként. A DDG és DDGS fehérjében, energiában, ásványi anyagokban
és vitaminban gazdag, hús- és tejhasznú
szarvasmarhák számára könnyen emésztKHWĘIHKpUMHpVHQHUJLDIRUUiVGHEDURP¿
és sertéstakarmányként is felhasználható.
$IHOGROJR]iVPHOOpNWHUPpNHDODSYHWĘHQD
gabonamoslék, mivel azonban ennek szárazanyag-tartalma rendkívül alacsony,
takarmányként hasznosítani csak olyan
üzemekben gazdaságos, amelyek közvetlen
N|]HOpEHQWDOiOKDWyNDNpUĘG]ĘNHWWDUWy
WHOHSHNpVDJDERQDPRVOpNDNiUHJ\FVĘUHQGV]HUHQDWDNDUPiQ\HOĘNpV]tWĘEHMXWtatható. Szárítás nélküli hasznosítási mód

lehet még a gabonamoslék biogázüzemben
W|UWpQĘIHOGROJR]iVDtJ\D]HWDQRO]HPKĘ
villamosáram- és gázellátása is biztosítható. A nemzetközi gyakorlatban azonban
MHOHQOHJDOHJHOWHUMHGWHEEDI|OGJi]]HPĦ
szárítással a DDG, illetve DDGS gyártása.
A DDGS a kukorica fajlagos energiatartalPiQDNiWWDUWDOPD]]D$''*6
D YHUVHQ\]Ę WDNDUPiQ\DODSDQ\DJRNKR]
képest relatíve olcsó, vagyis kiváló terméket jelent az állattenyésztésben. Az elmúlt
években a DDGS ára az Illinois államra jelOHP]ĘNXNRULFDiUiWpVV]yMDGDUDiU
iWpUWHHO$WHUPHOĘLiUEHQpV
EHQDNXNRULFDiUiUDpVDV]yMDGDUDiUiUDN~V]RWWIHOVĘWDpYL
szárazság után 2013–2014-ben a kukoriFDiUiUDpVDV]yMDGDUDiUiUD
rúgott. A DDGS tonnánként 270, a magas
fehérjetartalmú szójadara 435 kilogramm
fehérjét tartalmaz, ezért viszonylag olcsó
fehérjetakarmánynak számít, ha ára nem éri
HODV]yMDGDUDiUiW 5)$).
Világszerte 41 millió tonna DDGS-t (ebEĘOD]86$D](8PLOOLyWRQQiWiOOtWRWW
HOĘ pVPLOOLyWRQQD&*0HWpV&*)HW
HEEĘOD]86$PLOOLyWRQQiW WHUPHOWHN
2015-ben (5)$H385(). Az
USA 2015-ben 13 millió tonna DDGS-t és
2 millió tonna CGF-et, vagyis a termelés
FVDNQHPiWH[SRUWiOWDPLQWHJ\
NO|QE|]ĘRUV]iJED$]H[SRUWYROXPHQ
több mint fele Kínába ment, további fontos célország volt még Mexikó, Vietnam,
Dél-Korea, Kanada és Thaiföld. A DDGS exportmennyisége egyenértékben kifejezve az
86$NXNRULFDH[SRUWMiQDNW|EEPLQW
át tette ki, ezzel is közvetve növelve a kukorica kivitelét (5)$:LVQHU).
Az EU 2014-ben 3,3 millió tonna DDG-t,
DDGS-t és 0,3 millió tonna gluténlisztet és
pOHV]WĘNRQFHQWUiWXPRWWHUPHOWDPHO\D]
(8V]yMDpVV]yMDGDUDLPSRUWMiQDNiW
váltotta ki volumenben kifejezve. Minden
tonna gabona felhasználásával ugyanannyi
iOODWLWDNDUPiQ\WiOOtWDQDNHOĘPLQWHWDQROW
(H3XUH).
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$''*6IHKpUMHWDUWDOPD±D]HOĘiOOtWiVWHFKQROyJLiMiWyOIJJĘHQ±
Q\HUV]VtUWDUWDOPDN|]|WWPR]RJ
DWWyOIJJĘHQKRJ\D]RODMWDUWDOPDWDIHOdolgozás elején külön kinyerik (kukoricacsíra-olaj) vagy sem. Szójadara-kiváltási
egyenértéke 0,4–0,6 között alakul. Gyakorlatilag mindegyik állatfajnál fel lehet
KDV]QiOQLDOHJMREEYLV]RQWDWHMHOĘWHKHnek takarmányozásában, de alkalmas a
EDURP¿IDMRNWDNDUPiQ\R]iViUDLVKDEiU
a kukorica- és búzafehérjéhez képest a
DDGS lizin- és cisztintartalma, továbbá
D]DPLQRVDYDNHPpV]WKHWĘVpJHFV|NNHQ
('XEOHF]HWDO $JDERQiEyOHOĘállított bioetanol a közlekedési szektoron
kívül a takarmányozásban is óriási változást hozott a gyártás melléktermékeként termelt szárított gabonatörköllyel.
Magyarországon a 3DQQRQLD(WKDQRO– a
EĘYtWpVHUHGPpQ\HNpQW±pYHQWHHJ\PLOOLy
tonna kukorica feldolgozásával 325 ezer
WRQQD ''*6 HOĘiOOtWiViUD NpSHV D 
millió liter bioetanol és 10 ezer tonna kukoricaolaj termelése mellett. A DDGS-t
több mint 220 felhasználó vásárolja meg
Európában és Európán kívül, például Izrael, illetve Észak-Afrika vagy a Perzsaöböl térsége. A végfelhasználók között a
WDNDUPiQ\NHYHUĘNpVNHUHVNHGĘNPHOOHWW
DEDURP¿VHUWpVpVV]DUYDVPDUKDiJD]DW
V]HUHSOĘLWLVPHJWDOiOMXN,WWKRQDJD]GiN
még mindig bizalmatlanok a DDGS-sel
szemben, mivel új iparágról van szó, ezért
nagyon csekély mennyiséget értékesítenek
Magyarországon, annak ellenére, hogy EuUySiEDQNHPpQ\tWĘEĘOW|EEOHWYDQIHKpUMpEĘOSHGLJKLiQ\
$ELRGt]HOJ\iUWiVIĘDODSDQ\DJDDV]yja- és a repceolaj melléktermékei körébe
tartozó szója- és repcepogácsa. A szójabab
IHOGROJR]iVDXWiQPLQWHJ\DUHSFHPDJ
IHOGROJR]iViYDOSHGLJRODMRVPDJOLV]W
keletkezik, amely fehérjetakarmányként
hasznosítható. A globális biodízelgyártásban évi 7 millió tonna szója- és 9 millió tonna repceolajat használnak fel, így
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28 millió tonna szójadara és 13 millió tonQDUHSFHGDUDNpS]ĘGLN 3RSSHWDO).
Az észterezés során a kiindulásul szolgáló
Q|YpQ\RODM W|PHJpQHN iYDO PHJHJ\H]ĘW|PHJĦJOLFHULQNHOHWNH]LNPHOOpNtermékként (86'$D). A glicerint a
kozmetikai és az élelmiszeripar mellett a
takarmányipar használja fel, de csak korlátozott mennyiségben. A sertések etetésénél a glicerin fajlagos energiatartalma
megegyezik a kukoricáéval ()$2). Az
EU-ban felhasznált 6 millió tonna repceolaj
feldolgozásából 9 millió tonna repcedara is
készül, vagyis a biodízelgyártásnál keletke]HWWJOREiOLVPHQQ\LVpJD$](8EDQ
0,9 millió tonna szójaolaj feldolgozásával
melléktermékként 3,4 millió tonna szójaGDUiWLVHOĘiOOtWDQDN 86'$D). Az EUban a keveréktakarmány-gyártásban (évi
153 millió tonna) az olajosmag-liszt aránya
elérte a 42 millió tonnát, a biodízelipar 2014EHQHKKH]EDQMiUXOWKR]]i )()$&
).
$QDJ\tYĦKD]DLHONpS]HOpVHNNHOHOOHQtétben Magyarországon egy üzem gyárt
biodízelt, nevezetesen a Rossi Biofuel
Zrt. (Komárom), amely vásárolt növényi
olajokból (repceolaj mellett pálma- és
szójaolajat is felhasználnak) és használt
VWĘRODMEyONpV]tWELRGt]HOW$ELRGt]HOJ\iUtása (átészterezés) 3 db, egyenként 50 000
WRQQDpYNDSDFLWiV~J\iUWyVRUUDOW|UWpQLN
Az extrahált darák a növényolajgyártásban
NpS]ĘGQHN QHP D Gt]HOJ\iUWiVEDQ (Omondható, hogy a hazai biodízelgyártáshoz
szükséges növényolajgyártás melléktermékeként mintegy 40-50 ezer tonna repceSRJiFVDNpS]ĘGLNKDDELRGt]HOJ\iUWiVEDQDKDV]QiOWVWĘRODMDUiQ\DN|UO
mozog. Az 2LO:RUOG  kimutatása
szerint 2014-ben Magyarországon 1,2 millió
WRQQDH[WUDKiOWGDUiWiOOtWRWWDNHOĘHEEĘO
0,7 millió tonnát tett ki a napraforgómag
és 0,11 millió tonnát a repcedara. A nettó
felhasználás (export-import) közel 1,1 milOLyWRQQiWWHWWNLHEEĘODQDSUDIRUJyGDUD
380 ezer, a szójadara 310 ezer, a kukorica-
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glutén-takarmány 280 ezer és a repcedara
100 ezer tonna volt (2LO:RUOG).
Ha abból indulunk ki, hogy évi 210 millió
WRQQDV]yMDGDUiW HEEĘOPLOOLyWRQQD
DELRGt]HOLSDUQDNN|V]|QKHWĘ PLOOLy
WRQQDUHSFHSRJiFViW HEEĘOPLOOLyWRQQD
DELRGt]HOLSDUQDNN|V]|QKHWĘ pVPLOOLy
tonna napraforgódarát termelnek világszerte, akkor a bioüzemanyag-gyártásnak
komoly hatása van a takarmánypiacra. Az
etanolipar évente 45 millió tonna DDG-t,
DDGS-t, CGM-et és CGF-et, a biodízelipar
pedig évi 13 millió tonna repcedarát és 28
PLOOLy WRQQD V]yMDGDUiW iOOtW HOĘ YDJ\LV
szójafehérje-egyenértékben ez megfelel
mintegy 65-70 millió tonna szójadarának.
1|YpQ\LHUHGHWĦHJ\pEPHOOpNWHUPpNHN
$]pOHOPLV]HULSDUURKDPRVIHMOĘGpVHNLKDWDQ|YpQ\LHUHGHWĦpVWDNDUPiQ\R]iVL
célra felhasználható melléktermékekre is
(pl. malomipari melléktermék, cukoripari
melléktermék: répaszelet, melasz stb.). EgyUpV]UĘOPDJDDYiODV]WpNPiVUpV]UĘOSHGLJ
D]LSDULWHFKQROyJLDNRUV]HUĦV|GpVpYHOD
melléktermékekben visszamaradó értékes
DQ\DJRNDUiQ\DpVPLQĘVpJHLVYiOWR]LN
$ V]HV]LSDU pV V|UJ\iUWiV LV NO|QE|]Ę
PHOOpNWHUPpNHNHWiOOtWHOĘ V]HV]PRVOpN
sörtörköly stb.). A legtöbb szeszipari melOpNWHUPpNNLYiOyHPpV]WKHWĘVpJJHOUHQGHOkezik az ipari technológiában bekövetkezett
változás hatására, így azokat a korábban
alkalmazott mennyiségeknél nagyobb
arányban is fel lehet használni. Az élelmiszeripari melléktermékek felhasználásáról
nemzetközi adatok nem állnak rendelkezésre. Magyarországon a cukor- és a konzervipar leépülésével ma csupán a szeszmoslék
pVV|UW|UN|O\MiWV]LNPHJOHKHWĘVHQV]HUpQ\
szerepet fehérjeforrásként.
ÈOODWLHUHGHWĦPHOOpNWHUPpNHN
$K~VpVFVRQWOLV]WIHKpUMpW
KDPXW]VtUWpVYL]HWWDUtalmaz. A világ legtöbb országában tiltják
DK~VpVFVRQWOLV]WIHOKDV]QiOiViWNpUĘG]Ę

állatok takarmányozásában, de számos orV]iJEDQHQJHGpO\H]HWWD]HJ\UHJĦJ\RPU~
állatok etetésére. Az USA-ban és az EU-ban
kiterjedt a használata a hobbiállat-eleség
gyártásában és az akvakultúrában, emellett
D](8EDQDPHJ~MXOyHQHUJLDHOĘiOOtWiVban és a szén kiváltására is felhasználják.
A feldolgozott állati fehérjék termelése
2013-ban 12,3 millió tonnát tett ki világV]HUWH HQQHN D PHQQ\LVpJQHN D D
NHUOWH[SRUWSLDFRNUDDSHGLJEHOföldi hasznosításra. Az USA és az EU 4-4,
Brazília 3,5 és Ausztrália 0,7 millió tonnát
termelt. A világexport kétharmadát képviseli az EU és az USA, a globális export
±N|]|WWUĘOPLOOLyWRQQiUDQĘWW$JOREiOLVLPSRUWIHOpW,QGRQp]LD
Vietnam és Thaiföld bonyolította le, de ezek
az országok Kínával, a Fülöp-szigetekkel és
Chilével együtt már a világimport kétharmadát képviselték, ahol a fehérjeforrást a
EDURP¿iJD]DWpVD]DNYDNXOW~UDWDNDUPinyozásában használták fel. A nemzetközi ár
MHOOHP]ĘHQ86'WN|]|WWYiOWR]LN
(6ZLVKHU).
A globális halliszttermelés évi 5 millió
tonna (2014-ben csupán 4 millió tonnát tett
ki), a halolajé 1 millió tonna körül alakul, és
D]2(&')$2HOĘUHMHO]pVHDODSMiQLJ
ezen a szinten stabilizálódik (2(&')$2
). A halliszt és halolaj ára 2010–2015
között óriási ingadozást mutatott, ára tonnánként 1000 és 2500 USD között válto]RWW$KDOOLV]WiUDEHQ86'W
D KDORODMp  86'W N|UO PR]JRWW
A magas ár miatt az akvakultúra hasznosítMDDKDOOLV]WpVKDORODMiW$KDOOLV]W
és halolaj közel egyharmadát már a halfelGROJR]iVPHOOpNWHUPpNHLEĘOiOOtWMiNHOĘ
$PHOOpNWHUPpNEĘONpV]tWHWWKDOOLV]WHOĘQ\H
hogy általában friss alapanyagból készül,
MyD]DPLQRVDY|VV]HWpWHOH IDMWDIJJĘ D
szabályozás pedig nem tesz különbséget
D]HJpV]KDOEyOYDJ\PHOOpNWHUPpNHLEĘO
HOĘiOOtWRWWKDOOLV]WN|]|WW+iWUiQ\DYLV]RQW
az alacsonyabb protein- és nagyobb hamutartalom (csontok miatt), a vegyszer- és
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antibiotikum-maradvány kockázata, ráadáVXOD]RQRVKDOIDMQDNQHPHWHWKHWĘYLVV]D
(%DFKLV).
$]iOODWLHUHGHWĦPHOOpNWHUPpNHN|VV]Hsen mintegy 20 millió tonna (állati fehérje
14 millió tonna, halliszt 6-7 millió tonna)
szójadarát váltanak ki szójafehérje-egyenértékben kalkulálva, azaz az évi globális
V]yMDGDUDIHOKDV]QiOiVFVDNQHPiW
(POtWpVWpUGHPHOKRJ\D]iOODWLHUHGHWĦ
fehérje takarmányozási célú felhasználása
számos országban korlátozott a hobbiállat
és az akvakultúra kivételével.
)HKpUMHIRUUiVRNiUDL
Az egyes fehérjeforrások világpiaci árainak összehasonlításából kiderül, hogy a
szójadara még mindig magasan a legolcsóbb takarmány, míg a halliszt és a rovarfehérje ára többszöröse a szójadaráénak
(6. táblázat).
$IHKpUMHIRUUiVDODNXOiVDD
NHYHUpNWDNDUPiQ\EDQ
Az EU állattenyésztése évi 480 millió
tonna takarmányt igényel, ennek csaknem
D PLOOLyWRQQD DJD]GDViJEDQ
HOĘiOOtWRWWpVIHOKDV]QiOWW|PHJWDNDUPiQ\
DYiViUROWLSDULNHYHUpNWDNDUPiQ\
DJD]GDViJEDQWHUPHOWWDNDUPiQ\JDERQDpVDD]HJ\pEYiViUROWWDNDUmány-alapanyag. A keveréktakarmányban a takarmánygabona és olajmagliszt
DUiQ\D PHJOHKHWĘVHQ VWDELO PDUDGW D]
elmúlt években WDNDUPiQ\JDERQD
RODMPDJGDUDpVOLV]W $]pOHOPL-

szer- és bioetanol-ipar melléktermékei
RWD]RODMpV]VtURWDKYHO\HV
Q|YpQ\HNRWNpSYLVHOQHN$W|EELDODSanyag (tejtermék, széna, ásványi anyaJRNWDNDUPiQ\NLHJpV]tWĘNYLWDPLQRN 
DUiQ\DFVXSiQRWWHV]NL$]
évi 0DF6KDUU\IpOH KAP-reform óta a
WDNDUPiQ\JDERQDDUiQ\DUĘOUD
QĘWW$]iOODWLHUHGHWĦIHKpUMHIRUUiVRND]
DODSDQ\DJRNiWNpSYLVHOWpNGH
óta tilos a felhasználásuk, így szójával
SyWROWiNDNLHVpVW$Q|YHNYĘELRGt]HOgyártással párhuzamosan emelkedett a
repcedara aránya ()()$&E). A 2014EHQHOĘiOOtWRWWPLOOLyWRQQDNHYHUpNtakarmányban a takarmány-alapanyag
LPSRUWKiQ\DGDPLOOLyWRQQDYROWHEEĘO
a takarmánygabona 12 millió tonnát tett
ki. A behozott legfontosabb fehérjetakarmányok körébe tartozik az olajmagdara
és -liszt, a 24 millió tonna behozatalból
19 millió tonnát tett ki a szójadara. A teljes olajmagdara és -liszt felhasználásáQDNN|]HODYROWD]LPSRUWKiQ\DG
Emellett a 12 millió tonna importált szójababból közel 10 millió tonna szójadara készül az EU-ban, vagyis szójadaraegyenértékben kifejezve az olajmagdara
és -liszt importhányada az EU-ba behozott
WDNDUPiQ\DODSDQ\DJFVDNQHPD
$IHKpUMHWDNDUPiQ\iWDV]yMDGDUDpV
N|]HOiWDUHSFHpVQDSUDIRUJyGDUD
jelenti. Az EU takarmányfehérje-önelláWRWWViJDyWDN|]|WWYiOWR]RWW
MHOHQOHJ 7LNiV]±9DUJD). Míg
például a szója és szójadara esetében az
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)HKpUMHIRUUiV

)HKpUMHWDUWDORP

ÉUNJWHUPpN

WiEOi]DW
0HHXUyNJ
ÉUNJIHKpUMH

/LV]WERJiU







+i]LOpJ\







+DOOLV]W







%~]D







6]yMDGDUD







Forrás.ULPSHQHWDO

528

GAZDÁLKODÁS xʰʘʈʑʎʛʃʏ xʕʜʝʏ ±

|QHOOiWRWWViJEDQFVXSiQRWWHWW
ki, a repce- és napraforgódaránál elérte a
RW )()$&D).
Az Európai Unió évi mintegy 12 millió
tonna szójabab- és 19 millió tonna szójaGDUDLPSRUWMiQDNDYLOiJKiURP
OHJQDJ\REEV]yMDWHUPHOĘMpWĘO±86$%UDzília, Argentína – és Paraguayból származik. A behozatal forrásai tekintetében nincs
igazán alternatíva, bár az utóbbi években
Ukrajna és Oroszország szójatermelésének
PHJXJUiVD¿J\HOHPUHPpOWy8NUDMQDN|zéptávon évi 1-2 millió tonna szójababot
exportál, ez azonban elhanyagolható menynyiség az EU mintegy 28-29 millió tonna
V]yMDGDUD HEEĘOPLOOLyWRQQDVDMiWWHUmelés) takarmányozási célú felhasználáViKR]NpSHVW$](8EDQPLQG|VV]H
azaz mintegy 5 millió tonna GMO-mentes
szójadarát használnak fel a takarmánykeverék-gyártásban (7LNiV]±9DUJD).
*\DNRUODWLODJHJ\IDMWDUpVSLDFLWHUPpNUĘO
van szó, amelynek fenntartása nagyon korOiWR]RWWHOVĘVRUEDQDQ|YHNYĘN|OWVpJHN
miatt. Az EU-ban a tagállamok hatáskörébe
került a GM-növények termesztésének engedélyezése, ezzel szemben a GM-növények
kereskedelmének engedélyezése továbbra
is uniós hatáskör maradt. Az egyéb olajPDJGDUD IĘOHJUHSFHGDUD IHOKDV]QiOiVDD
keveréktakarmányban 12-13 millió tonnát
tesz ki, ehhez képest a fehérjenövények (takarmányborsó, lóbab és csillagfürt) aránya
PLQG|VV]HYDJ\LVPLOOLyWRQQDD]pYL
4 millió tonna terméshozamból ((XURSHDQ
&RPPLVVLRQ).
Az EU-ban 2015–2025 között a
WDNDUPiQ\IHOKDV]QiOiV DVDMiWHOĘiOOtWiV~
W|PHJWDNDUPiQ\QpONO NDOYDJ\LV
DMHOHQOHJLUyOPLOOLyWRQQiUDQĘ
a tejtermelés és abrakfogyasztó ágazatok
W|EEOHWLJpQ\pQHNN|V]|QKHWĘHQ$](8
képviseli a keveréktakarmány-felhasználás
iWpVH]D]DUiQ\QHPYiOWR]LN
ig. Az EU13-ban az intenzívebb állattartás
fehérjében gazdagabb takarmányt igényel.
Különbséget kell tennünk az alacsony fe-

hérjetartalmú takarmányok (AFT) – takarmánygabona, búza, rizs, korpa, melasz, valamint gumós és gyökérnövények
–, a közepes fehérjetartalmú takarmányok
(KFT) – kukoricaglutén-takarmány, DDGS,
takarmányborsó és savópor – és a magas
fehérjetartalmú takarmányok (MFT) – növényi fehérjeliszt, halliszt, hús- és csontliszt
– között. Az EU13-ban nagyobb arányban
használnak fel alacsony fehérjetartalmú taNDUPiQ\WPLQWD](8EHQ YHUVXV
 $]HOĘUHMHO]pVV]HULQWDWDNDUPiQ\R]iVEDQQĘD.)7pV0)7DUiQ\DD]$)7
rovására, ami az intenzívebb állattartás
irányába mutat, ezért keveréktakarmáQ\RNEDQQĘDV]yMDGDUDDUiQ\D (XURSHDQ
&RPPLVVLRQ). Magyarország a keveUpNWDNDUPiQ\EDQD] (8 JDERQDPHOOHWWRODMPDJGDUiW (8 
YDODPLQWpOHOPLV]HUpVELRHWDQROLSDUL
PHOOpNWHUPpNHW (8 KDV]QiOIHO$]
EU átlagához képest egyrészt alacsonyabb
az olajmagdara aránya, másrészt ezen belül
DV]yMDGDUDFVDNRVDUiQ\WNpSYLVHO
(2LO:RUOG). Ez is mutatja, hogy Magyarországon az EU átlagához képest az
alacsony és közepes fehérjetartalmú alapanyagok aránya magasabb a magas fehérjetartalmú fehérjeforrások rovására.
$] (8EHQ D .)7 DUiQ\D QĘ D WDNDUPiQ\R]iVEDQIĘOHJDQ|YHNYĘ''*6
HWDQROWHUPHOpV D YL]VJiOW LGĘV]DN HOVĘ
IHOpEHQ QĘ  pV WDNDUPiQ\ERUVy LOOHWYH
lóbab (többlettámogatás és ökológiai célterület) felhasználásának eredményeként.
A takarmány-alapanyagok világpiaci árai
kismértékben emelkednek. Az árkülönbség
a magas és alacsony proteintartalmú alapDQ\DJRNN|]|WWQĘDPDJDVSURWHLQWDUWDOP~
alapanyagok javára. Ennek oka, hogy az
intenzívebb állattenyésztés több MFT-t igéQ\HOH]pUWD]RNLUiQWQĘDNHUHVOHW(PHOOHWW
D]RODMPDJYDNiUDODNXOiVDDQ|YHNYĘNĘRODMiUpVDNO|QE|]ĘDODSDQ\DJRNHJ\PiVKR]
viszonyított árával is összefügg. A követke]ĘpYEHQDNXNRULFDpVWDNDUPiQ\E~]D
aránya stabilizálódik, míg a takarmányárpa
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pVIĘOHJV]yMDGDUDIHOKDV]QiOiVDYLVV]DWpU
DJ\RUVDQQ|YHNYĘELR]HPDQ\DJJ\iUWiV
HOĘWWLLGĘV]DNV]LQWMpUH$]DEUDNIRJ\DV]Wy
ágazatoknál folyamatosan csökken a fajlagos takarmányfelhasználás ((XURSHDQ
&RPPLVVLRQ)
.g9(7.(=7(7e6(.e6
JAVASLATOK
Az alternatív, illetve szójafehérjét helyetWHVtWĘIHKpUMHIRUUiVRNNDOV]HPEHQD]HOYirás, hogy hektáronként legalább 1,5-2,0 tonna körüli fehérjehozamot érjenek el a fehérje
OHJDOiEERVHPpV]WKHWĘVpJHPHOOHWW
Hosszú távon a szójaimporttal szemben az
(8EDQLVDKD]DLV]yMDWHUPHOpVWĦQLNDOHJjobb alternatívának, ennek feltétele a hektáronkénti 4 tonna terméshozam elérése,
amire rövid távon nincsen esély. Az EU-ban
nem várható az olaj-, illetve fehérjenövények (hüvelyes növények) vetésterületének
pVWHUPHOpVpQHNV]iPRWWHYĘQ|YHNHGpVHtJ\
az olaj- és fehérjenövények mint alternatív
IHKpUMHIRUUiVRNEĘYOpVHVHP$EEyONLLQdulva, hogy évi 210 millió tonna szójadarát,
40 millió tonna repcepogácsát és 15 millió
tonna napraforgódarát termelnek világszerte, az ipari melléktermékeknek komoly hatása van a takarmánypiacra. A bioüzemanyaggyártásban az etanolipar évente 45 millió
tonna DDG-t, DDGS-t, CGM-et és CGF-et,
a biodízelipar pedig a növényolaj-felhasználással közvetve évi 13 millió tonna repcedarát és 28 millió tonna szójadarát állít
HOĘYDJ\LVV]yMDIHKpUMHHJ\HQpUWpNEHQH]
megfelel mintegy 65-70 millió tonna szóMDGDUiQDND]D]D]pYHQWHHOĘiOOtWRWWV]yMDGDUDiQDN$]iOODWLHUHGHWĦIHKpUMpN
(állati fehérje és halliszt) mintegy 20 millió
tonna szójadarát váltanak ki szójafehérjeegyenértékben kifejezve, azaz az évi globális
V]yMDGDUDIHOKDV]QiOiVFVDNQHPiW
habár takarmányozási célú felhasználásuk
korlátozott.
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Hosszabb távon azonban komoly poWHQFLiOWMHOHQWDIĦEĘOpVOXFHUQiEyONLYRQW
levélfehérje, ennek feltétele a fehérje költséghatékony kinyerése és a táplálóérték
PHJKDWiUR]iVD$]DNYDNXOW~UDHUHGHWĦIHhérjeforrások (alga, békalencse, krill, tengeri kukac) is szóba jöhetnek alternatívaként
hosszabb távon az alacsony földhasználat
és a jó fajlagos fehérjehozam alapján, ehhez viszont nélkülözhetetlen a táplálóérték meghatározása és a szárítási költségek
csökkentése. A rovarfehérje felhasználását
a takarmányozásban a magas ár mellett az
EU jelenlegi szabályozása is akadályozza.
$]pOHV]WĘMyIHKpUMHIRUUiVKDEiUD]|V]szetétel a fajok, a táptalaj és a feldolgozás
függvényében változik, így a feldolgozás
optimalizálására és a termék standardizálására van szükség. A szintetikus amiQRVDYDNEyOWDNDUPiQ\NLHJpV]tWĘQHNIĘOHJ
a lizin, a metionin, a treonin és a triptofán
szolgál, de nagyobb arányú felhasználásukQDNHJ\HOĘUHDPDJDViUV]DENRUOiWRWKDEiU
hat kristályos aminosavat a takarmányipar
már költséghatékony módon használ fel. Az
egyes fehérjeforrások világpiaci árainak
összehasonlításából kiderül, hogy a szójadara még mindig magasan a legolcsóbb
takarmány, ugyanis például a halliszt és
a rovarfehérje ára többszöröse a szójadaráénak.
$](8EDQDWDNDUPiQ\R]iVEDQQĘD
közepes és magas fehérjetartalmú alapanyagok aránya az alacsony fehérjetartalmú alapanyagok rovására. Ennek oka,
hogy az intenzívebb állattenyésztés több
magas fehérjetartalmú takarmányt igényel,
ezért a szójadara felhasználása visszatér a
J\RUVDQQ|YHNYĘELR]HPDQ\DJJ\iUWiV
HOĘWWLLGĘV]DNV]LQWMpUH(]D]WLVMHOHQWL
hogy az egyéb vagy alternatív fehérjeforUiVRNEHOiWKDWyLGĘQEHOOQHPYiOWMiNNL
a szójafehérjét.
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WRUVLQDXQL¿HGDQGFORVHGV\VWHP7KHHFRQRPLFHYDOXDWLRQV\VWHPDWL]HVWKHHɣHFWVRI
HFRQRPLFIDFWRUVLQFRQIRUPLW\ZLWKVWUXFWXUHRIWKH'H0HWHUODQGTXDOLW\DVVHVVPHQW
system. The precondition of the elaborated application of the land evaluation method in
SUDFWLFHLVWRDVVLJQWRHDFK'H0HWHUFDWHJRU\DZHLJKWHG±VRFDOOHGVWDQGDUG±%DVLF
Gross Margin value. The computation of Gross Margin is carried out by sampling. A set of
correction factors (irrigation possibility, infrastructure, access to the area, externalities)
LVDOVRFRQVLGHUHGZKHQWKHHFRQRPLFYDOXHRIODQGLVFDOFXODWHG,QIRUPDWLRQIRUFRUUHFWLRQIDFWRUVFDQDOVREHUHDGRQGLJLWDOPDSVZKHUHE\ZHHQVXUHWKHDXWRPDWLFFKDUDFWHU
RIWKHYDOXDWLRQV\VWHP7KHQHZFRPSOH[HYDOXDWLRQV\VWHPLVXVHIXOIRUJHWWLQJWKH
realistic land value and land price. The economic value of land based on the calculation
RISRWHQWLDO*URVV0DUJLQZKLFKLQFOXGHVWKHWRWDOVRFLDOHFRQRPLFUHWXUQRIWKHSORW
,WFDQDOVREHXVHGWRGH¿QHWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHDOWHUQDWLYHXVDJHIRUODQGDVZHOO
5(3/$&(0(173527(,1:,7+$/7(51$7,9(6285&(62)3527(,1)25
)((',17+((8
%\3RSS-y]VHI±2OiK-XGLW±+DUDQJL5iNRV0yQLND±)iUL0LNOyV
.H\ZRUGVSURWHLQIHHGVR\DSURWHLQDOWHUQDWLYHSURWHLQVRXUFHV
-(/&ODVVL¿FDWLRQ4

7KH(8LVGHSHQGHQWIRURQLPSRUWVRISURWHLQULFKIHHGVWXɣVDQGWKHVHOIVXɤFLHQF\
RIVR\SURGXFWVLVMXVWDURXQG7KH(8LPSRUWVDERXWRIVR\EHDQDQGRIWKH
VR\EHDQPHDODYDLODEOHLQZRUOGPDUNHW,QWKH(8WKHUHDUHQRVXEVWLWXWHVIRULPSRUWHG
SURWHLQULFKIHHGVWXɣVLQWKHQHDUIXWXUH2LOVHHGPHDOVDUHDOVRUHFRJQL]HGDVLPSRUWDQW
SURWHLQIHHGVWXɣKRZHYHUIRUFOLPDWLFDQGDJURQRPLFUHDVRQVDQGWKHVORZJURZWKRIWKH
biofuels industry the EU is unable to increase considerably the production of oilseeds. Furthermore, the competitiveness of grain legumes in arable crop rotations is limited and yield
LQFUHDVHVDUHQHHGHGWRUHSODFHLPSRUWHGVR\EHDQSURGXFWVDQGWKLVZRXOGDOVREHQHHGHGIRU
European soybean production. Taking into consideration that 210 million tonnes of soymeal
is produced a year globally, the co-products of biodiesel production have a relatively high
impact on the feed market. The protein feed output by the biofuels industry is equal to about
PLOOLRQWRQQHVRIVR\EHDQPHDORURIWKHJOREDOVR\EHDQPHDOSURGXFWLRQ,QWKH
(8WKHFRQWULEXWLRQRIWKHELRGLHVHOLQGXVWU\DFFRXQWHGIRULQWKHVKDUHRIRLOVHHGPHDOV
as feed material in the compound feed industry and the ethanol industry displaces nearly
RIVR\EHDQDQGVR\EHDQPHDOLPSRUWVE\YROXPH,QDGGLWLRQWRWKHJOREDOSURGXFWLRQ
RIPLOOLRQWRQQHVRI¿VKPHDOSHUDQQXPWKHJOREDORXWSXWRIDQLPDOSURWHLQLVDURXQG
PLOOLRQWRQQHVSHU\HDUUHSODFLQJDERXWPLOOLRQWRQQHVRIVR\EHDQPHDOVRURIWKH
JOREDOSURGXFWLRQRIVR\EHDQPHDO3URWHLQOHYHOVLQJUDVVOHDYHVDUHORZEXWELRUH¿QHULHV
of green leaves could potentially produce high protein content products and alfalfa protein
extracts are commercially available on the market but in restricted areas. Recently, products
RIDTXDWLFELRPDVVKDYHVXUIDFHGDVSRWHQWLDOSURWHLQVRXUFHVIRUDQLPDOIHHGKRZHYHUDW
present production cost are too high to make bulk markets accessible to aquatic biomass.
,QVHFWVDUHDZHOONQRZQVRXUFHRISURWHLQEXWVWLOOPXFKNQRZOHGJHLV\HWWREHFROOHFWHGWR
judge the real potential of insects as protein sources for animal feed. Improvement of cost
HɣHFWLYHQHVVIRUWKHSURGXFWLRQRI\LHVWDQGDPLQRDFLGLVQHHGHGWRPDNHWKHPDOWHUQDWLYH
SURWHLQVRXUFHV6R\EHDQPHDOLVVWLOOWKHPRVWSULFHFRPSHWLWLYHIHHGSURWHLQDQGZLOOQRW
be replaced by alternative protein sources in the next decade.

