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2. OLDAL

Tisztelt Termelő!

GALANKÓ Attila
Szakmai tanácsadó

A saatbau linz hungária Kft. és a LAJTAMAG Kft. 2016 tavaszi szezonra szóló fajtaajánlatát
nyújtjuk át Önnek. Kínálatunk gerincét kitevő fajtáink nemesítője a saatbau linz. A saatbau
linz Ausztria piacvezető vetőmag forgalmazó és nemesítő vállalata. Kb. 3000 gazda tulajdona
és szövetkezeti formában működik. Ma már nemzetközi konszernné válva, több európai
országban van önálló leányvállalata. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb tevékenysége a
kukoricanemesítés és vetőmag értékesítés volt. Licences és saját nemesítésű fajtákból, főleg a
korai érésű hibrideket igénylő piacokon 800 ezer zsák vetőmagot értékesít a cég. Ennek is
köszönhető, hogy 2014 őszén adták át a német határ közelében fekvő Geinbergben az európai
viszonylatban is egyik legmodernebbnek számító 550 000 zsák kapacitású hibrid vetőmagüzemet.
Új nemesítési irányt és programot indítva a szárazabb klímájú piacokra is elkezdődött a fajták
nemesítése és tesztelése. Célunk, hogy teljes FAO és hasznosítási szortimenttel tudjunk az
Önök rendelkezésére állni. Ezen válogatott hibridek kollekcióját nyújtjuk át Önöknek.
Az is célunk, hogy a napraforgó piacon is jelen legyünk. Anyacégünk ezért egy nemesítő céget
és annak számos anyagát megvásárolta. Ennek köszönhetően egy hagyományos és két
herbicid toleráns fajtával tudunk az Önök rendelkezésére állni.
Tavaszi kínálatunkban továbbra is főszereplő a szója. Amennyiben a támogatási rendszer
továbbra is ösztönzi a szójatermesztést, kitartóan perspektivikus növény maradhat és ez „csak”
egy hozzáadott plusz tényező, hiszen a legjobb szójatermesztőknél az utóbbi években támogatás nélkül is sikernövény volt a szója. Szárazságnak fokozottan kitett növény, de az látható,
hogy gazdaságosan termelhető, biztosan és jó áron értékesíthető. Az is megfigyelhető európai
trend, hogy egyelőre GMO mentes fajtákat kíván a piac. Ennek biztosítására több Duna menti
ország karolta fel a GMO mentes szójatermesztés ügyét, köztük Magyarország is.
Fajtakínálatunkban szereplő igen korai fajták: KENT, ES MENTOR, SY ELIOT magas
terméspotenciállal rendelkeznek, de még csapadékos évjáratban is biztonsággal beérnek és
deszikkálás nélkül betakaríthatók. Az SG EIDER, SGSR PICOR és a STEARA fajtáinkat első
sorban az ország délibb területein gazdálkodó, hosszabb tenyészidejű fajtákat igénylő termelők
részére ajánljuk.
Szója vetőmagjainkat továbbra is a legmagasabb szintű technológiát megtestesítő FIX und
FERTIG NPPL-el készre kezelt formában értékesítjük.
Válassza fajtáinkat, vesse magjainkat, bármelyiket veti , a magERŐ Önnel lesz!

TOVÁBBI INFORMÁCI ÓKÉRT
KERESSE MUNKATÁRSAINKAT!

saatbau linz hungária Kft.
9400 Sopron, Táncsics major
Tel: +36 99/513 401, Fax: +36 99/513 402,
hungaria@saatbau.com, www.saatbau.com

LAJTAMAG Kft.
9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.
Tel: +36 96/578 280, Fax: +36 96/578 288,
info@lajtamag.hu, www.lajtamag.hu

HALÁSZ László
Tel.: +36 30/659 63 75
halasz.laszlo@lajtamag.hu

SZŰCS Ádám
Tel.: +36 30/827 47 71
szucs.adam@lajtamag.hu

RÉDER Richárd
Tel.: +36 30/516 64 81
reder.richard@lajtamag.hu

CSIKÓS Zoltán
Tel.: +36 30/998 47 62
csikos-zoltan@chello.hu

MIKOSS László
Tel.: +36 20/218 95 31
mikoss.laszlo@gmail.com

FODOR Péter
Tel.: +36 30/587 78 07
fodor.peter@lajtamag.hu
GALANKÓ Attila
Tel.: +36 30/267 06 47
attila.galanko@saatbau.com

IGEN KORAI (00)

KENT

Semmi nem áll jobban
Piaci bevezetése óta egyik legnagyobb vetésterületen vetett
fajtánk. Kedvező évjáratban stabilan 3-4 tonna/ha körüli
termésátlagok elérésére is képes, amit deszikkálás nélkül is be
lehet takarítani. Kiemelkedő a szárszilárdsága, még a legviharosabb évjáratokban és helyeken sem dőlt meg. Különösen
szklerotíniának ellenálló. Világos köldökű, humán felhasználásra
is alkalmas fajta. Magas fehérjetartalom és fehérjehozam
jellemzi. Jellegzetes, hegyes csúcsban végződő levelei miatt jól
felismerhető, szép állományokat képez. Termesztését főleg a
Nyugat-Dunántúlon és a csapadékosabb területeken ajánljuk.
• az egyik legjobb állóképességű fajta
• betakarítása deszikkálás nélkül is, magpergés mentesen
lehetséges
• humán felhasználásra is alkalmas
• szklerotiniával szemben nagyon jó ellenálló képességű
Termés [Relativ termés %]

120
110
100

kísérleti átlag

130

KENT

140

90
80
70

132

100

Forrás: Magyar Szója Nonprofit Kft. Bak, 2015, 29 fajta átlaga,
100 % = 2.870 kg/ha
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IGEN KORAI (00)

SY ELIOT

Az ízletes

Humán feldolgozásra kiválóan alkalmas fajta. Világos köldökű,
lila virágú fajta. Terménye szójatej és tofu előállító cégek kedvelt
alapanyaga, tesztjeik alapján jó ízanyagú. Az igen korai éréscsoportban érő fajtáink közül a legkorábban érő, rendkívül jó
termésszinttel és termésstabilitással bíró fajta.
•
•
•
•

magas ezermagtömeg
közepes növénymagasság és közepes kezdeti fejlődés
magas fehérjetartalom
szklerotiniával szemben különösen ellenálló

Termés [Relativ termés %]

120
110
100

IGEN KORAI (00)

kísérleti átlag

130

SY ELIOT

140

90

ES MENTOR

80

139

100

Duplán jó

70

Az ES MENTOR jelenleg az igen korai–korai éréscsoport és
Nyugat-Európa számos szójatermő területének méltán kiemelkedő fajtája. Duplán jó, mert rendkívül magas a termőképessége
és jól kihasználhatók koraiságának előnyei. Deszikkálás nélkül
betakarítható. Rendkívül stabil szárú, jó állóképességű fajta.
Felső emeletén a hüvelyek szinte csokorba rendeződnek, ettől
jellegzetes, kompakt megjelenésű e fajta. A termés jelentős része
rendeződik ide, így jól betakarítható. Hektáronkénti fehérjehozama is kiemelkedő. Betegség ellenállósága jó. Világos köldökű,
humán felhasználásra is alkalmas.

IGEN KORAI (00)

•
•
•
•

éréscsoportjának kiemelkedő termőképességű fajtája
kitűnő állóképességű, jó kezdeti fejlődésű
nagyon magas fehérjetartalmú
betegségeknek igen jól ellenálló fajta

Termés [Relativ termés %]

110
105

kísérleti átlag

115

ES MENTOR

120

117

100

100
95
90
85

Forrás: Magyar Szója Nonprofit Kft. Szabadszentkirály, 2014, 14 fajta
átlaga, 100 % = 4.213 kg/ha

Forrás: Magyar Szója Nonprofit Kft. Prügy, 2014, 17 fajta átlaga,
100 % = 3.359 kg/ha

CARDIFF

Kimutatja szeme a fehérjét!
A humán feldolgozásra egyik legalkalmasabb szójafajtánk.
Elsősorban magas fehérjetartalma miatt. Fehérjéje kiváló
minőségű. Kezdeti fejlődése gyors, állománya hamarabb záródik.
•
•
•
•

magas magtermés
közepes termet, nagyon jó a szárszilárdsága
jó betegség-ellenállóság
nagyon magas fehérjetartalom
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KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

STEARA

Csillag a szójaföldeken
Kiemelkedő termőképességű , fajtáink közül a leghosszabb
tenyészidejű fajta. Rendkívül alkalmas az ország déli, fő szójatermő területein történő termesztésre. Akár egy – másfél héttel is
korábban beérik mint a piacvezető 2 fajta, de termésmennyisége
eléri vagy meg is haladja azokét. Így a tenyészidő és a termőképesség kiváló kombinációját testesíti meg. Virágszíne lila.
Viszonylag magas termetű, de állóképessége jó. Termetének
következtében egyedei nem mindig állnak teljesen függőlegesen,
de megdőlésre egyáltalán nem hajlamos. Elhúzódóan csapadékos
őszi időjárás esetén deszikkálását be kell tervezni.
•
•
•
•

kiemelkedő termőképességű
magas termetű, közepes szárszilárdságú
lila virágú, magja sötét köldökű , kisméretű
magas a fehérjetartalma

Termés [Relativ termés %]

150

SG EIDER

140

Nem az orrát, hanem a hüvelyét hordja magasan

130

kísérleti átlag

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

STEARA

160

120
110

Az SG EIDER magas terméspotenciállal rendelkező, középérésű
fajta. Az ország déli, fő szójatermőterületét jelentő vidékein is
termeszthető. Egyenletesen érik be, ezért jól betakarítható fajta.
Magpergésre nem hajlamos. A jó betakaríthatóságot tovább
fokozza , hogy az alsó az hüvelyek magasan, a talaj felett 15 cm
körül helyezkednek el. Szára stabil, igen jó állóképességű.
Fehérjetartalma magas, humán feldolgozásra is kiválóan
alkalmas.
• nagyon jó állóképességű fajta,
megdőlésre nem hajlamos,
• alsó hüvelyemelete magasan helyezkedik el
• jó betegségellenállóságú
• magas a fehérjetartalma

Termés [Relativ termés %]

110
105
100

kísérleti átlag

115

SG EIDER

120

95
90
85

117

100

Forrás: Demo kísérlet, Zonker Kft. Vasszécseny, 2015, 8 fajta átlaga,
100 % = 3.100 kg/ha

100
90
80
70

153

100

Forrás: Demo kísérlet Mezőhegyes, 2015, 13 fajta átlaga,
100 % = 3.120 kg/ha

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

SGSR PICOR

A szklerótiumkerülő

SGSR PICOR középérésű , ennek következtében magasabb
terméspotenciállal rendelkező fajta. Bár száraz évjáratban került
köztermesztésbe, legkiemelkedőbb tulajdonsága a rendkívüli
szklerotinia-ellenállósága. Kiemelkedő teljesítményt csapadékosabb évjáratokban és termőhelyeken lehet várni tőle, de
gyengébb talajokon is sikerrel termeszthető. Fajtáink közül
elágazásra az egyik leginkább hajlamos. Ennek következtében
talajtakarása és gyomelnyomó képessége jó. Virága viola színű.
Termése humán felhasználásra is alkalmas , világos köldökű.
Magpergésre nem hajlamos. Deszikkálására ősszel betakarítása
előtt szükség lehet.
•
•
•
•

magas terméspotenciállal rendelkező fajta
gyengébb talajokon is jól teljesít
világos köldökű, humán felhasználásra is alkalmas
szklerotinára rezisztencia szinten ellenáll
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FAO 270 | KEMÉNY SZEMŰ

DANUBIO

Amitől emelkedik az energiaszint

ÚJ

DANUBIO a saatbau linz saját nemesítésű kukoricái közül az
egyik csúcstermék. Termésszintje éréscsoportjában egész
Közép-Európában meggyőző. Magas növekedésű, termetes
felépítésű hibrid. Nagy zöldtömeget fejleszt, kiváló állóképességű
és szárszilárdságú. Kezdeti fejlődése gyors, korán vethető. Jól
bírja a vetés körüli alacsonyabb hőmérsékletet és a hűvösebb
fekvésű területeket. Szemes és siló felhasználásra is alkalmas.
Magas keményítő tartalmú, jól emészthető szilázs készíthető
belőle. Üszög és szárfuzáriumos fertőzésnek nagyon jól ellenáll.
•
•
•
•

magas termésszint,
kettős hasznosítás
magas, de masszív növény, kiváló szárszilárdság
jó ellenálló képesség szárfuzáriummal szemben
Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

FAO: 360 | LÓFOGÚ

DOBROTO

FAO: 330 | LÓFOGÚ

A megbízhatóan stabil
A DOBROTO egy teljes lófogú szemes kukorica, magas terméspotenciállal. Igen kiváló a vízleadása, ami lehetővé teszi a
szárítási költségek csökkentését. Jól betakarítható hibrid. Száraz
körülmények között is jól teljesít. Szemsorok száma 14-16. Magas
termetű, de jó szárszilárdságú fajta. Szárfuzáriumnak jól ellenáll.
Csuhélevelei az érés során felnyílnak, és jó száradást tesznek
lehetővé.
nagyon magas szemtermés
magas, de stabil szár
gyors vízleadás
jó ellenálló-képesség szárfuzáriumos fertőzéssel
és helmintospóriummal szemben

Az AMANDO a korai hibridek közül kiemelkedik termésstabilitásával. Száraz területeken és évjáratokban is megbízhatóan
teljesít. Kelés után jól viseli a hidegebb körülményeket. Igen jó a
szárszilárdsága. Állományában megdőlt és kitört töveket alig
találni. Csuhélevelei hamar felnyílnak, így jó a vízleadása.
Közepes termetű. Szemsorok száma: 16-18.
•
•
•
•

Termés [Relativ termés %]

Termés [Relativ termés %]

100

100
95
90

85

101

100

85

95
90

kísérleti átlag

105

105

kísérleti átlag

dkc4590

p9241

110

lg33.50

115

DOBROTO

125
120

megbízhatóan magas, stabil termésszint
kiváló hidegtűrés
nagyon jó szárstabilitás
jó ellenálló-képesség, különösen
szárfuzáriummal szemben

AMANDO

•
•
•
•

AMANDO

A biztos lábon álló

122

119

119

118

100

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

80
Forrás: Demo kísérlet Bak, 2014, Kivonat,
54 fajta átlagából, 100 % = 9.460 kg/ha

75

Forrás: Demo kísérlet Bak, 2015, Kivonat, 70 fajta
átlagából, 100 % = 7,55 t/ha

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha
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FAO: 370 | LÓFOGÚ

ARVEDO

RENOSO

A stabil termésű

Mindenhol otthonos

ARVEDO magas termést produkáló szemes hibrid. Magas
növekedésű, de ennek ellenére jó szárstabilitású hibrid. A
szárfuzáriumos fertőzésnek egyik legjobban ellenálló hibridünk.
Kezdeti fejlődése közepes. Alacsony betakarításkori víztartalom
jellemzi. Termésszintje stabilan magas a legkülönbözőbb
termőhelyeken.

RENOSO egy jól alkalmazkodó fajta, termesztése a legkülönbözőbb körülmények között sikeres lehet.
Közepes termetű. Igen jó szárszilárdságú, szártörésre nem
hajlamos. Kezdeti fejlődése közepes. Gyorsan és egyenletesen
szárad. Magas szárazanyag tartalom jellemzi. Egészséges,
fuzáriumra nem fogékony.

• magas terméspotenciál
• vékony szár, de jó szárszilárdság
• kiváló ellenálló-képesség, különösen
szárfuzáriummal szemben
• alacsony betakarításkori víztartalom

•
•
•
•

magas termésszint és szárazanyag tartalom
kiváló szárszilárdság
egészséges növények
egyenletes, gyors száradás
Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

Termés [Relativ termés %]

100
95
90
85
80
75

109

FAO: 370 | LÓFOGÚ

TORRANO

kísérleti átlag

105

ARVEDO

110

100

A hármas hasznosítású
Forrás: Demo kísérlet Bak, 2014, 54 fajta átlagából,
100 % = 9.460 kg/ha

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

FAO: 340 | LÓFOGÚ

ARDENNO

A kompakt

Az ARDENNO az egyik csúcsfajtánk. Nagyon magas termésszint
jellemzi, felveszi a versenyt éréscsoportjának piacvezető hibridjeivel. Kezdeti fejlődése közepes. Igen masszív, kompakt növény
erős, vastag szárral. Megdőlésre szártörésre abszolút nem hajlamos. Betakarításkori víztartalma alacsony, jó vízleadású hibrid.
•
•
•
•

nagyon magas termésszint
masszív, stabil szár
közepes termet
jó ellenálló-képesség,különösen golyvás üszöggel szemben

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

A TORRANO akár hármas hasznosításra is alkalmas kukorica
hibrid. Szemesként is magas terméspotenciál jellemzi, amihez a
szemek jó vízleadása párosul. Szemsorok száma 14-16. Siló és
biogáz hasznosításra magas, sokáig zölden maradó szára és
levélzete teszi alkalmassá. Állóképessége és szárszilárdsága
szintén figyelemre méltó. Magas növésű. Kezdeti fejlődése gyors,
jól bírja a kelés utáni alacsony hőmérsékletet
•
•
•
•

hármas hasznosíthatóság: szemes, siló és biogáz
gyors vízleadás
nagyon jó szárszilárdság
hosszú stay-green
Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha
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FAO: 410 | LÓFOGÚ

MILANNO

A magas magos

A közép éréscsoportú hibrideknek megfelelő magas szemtermés
potenciállal bíró fajta. Kiváló Stay-green jellemzi. Szára nagyon
jól ellenáll a fuzáriumos fertőzésnek, levelei pedig a helmintospóriumnak. Magas növekedésű. Mindezek következtében siló
hasznosításra is kiválóan alkalmas. Magas termete ellenére
rendkívül jó szárstabilitású hibrid. Kezdeti fejlődése közepes, jó
hidegtoleranciával rendelkezik. Szemsorok száma 16-18.
•
•
•
•

magas szemtermés
kiváló stay-green
kiemelkedő helmintospórium ellenállóság
kiváló szárszilárdság

GRANDIO

A grandiózus

Termés [Relativ termés %]

95
90
85
80
75

106

A GRANDIO csúcstermőképességű hibrid. Magas FAO száma
ellenére kiváló szárazság toleranciával rendelkezik. Alacsony
növekedésű, rendkívül stabil szárú kukorica. Szártörésre,
megdőlésre nem hajlamos. Kezdeti fejlődése lassú. Optimális
körülmények között gyakran két csövet is kinevel. Mindezek
következtében száraz termőhelyeken is sikerrel termeszthető.

kísérleti átlag

100

MILANNO

110
105

100

FAO: 430 | LÓFOGÚ

Forrás: Demo kísérlet Orosháza, 2015, Kivonat, 2014, 78 fajta
átlagából, 100 % = 10.470 kg/ha

• magas termésszint
• alacsony, stabil szár

• kiváló szárazságtűrés
• kiváló vízleadás

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

FAO: 490 | LÓFOGÚ

CORASANO

Ami jó az jó

ÚJ

A CORASANO magas FAO számára jellemzően magas terméspotenciálú fajta. Termesztését Magyarországon főleg a déli,
magas hőösszegű területeken ajánljuk. Magas növekedésű, de jó
szárszilárdságú hibrid. Szártörésre nem hajlamos. Kezdeti
fejlődése közepes, hidegtűrése jó. Golyvásüszög és helmintospóriumos fertőzésnek jól ellenáll. Magas FAO száma ellenére is főleg
szemeskénti hasznosítását ajánljuk, de silózásra is alkalmas.
•
•
•
•

nagyon magas terméspotenciál
nagyon jó állóképesség
egyenletes levélszáradás- érés
főleg magas hőösszegű területekre ajánljuk
Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

tavaszi katalógus / tavasz 2016 / olajnapraforgó

9. OLDAL

OLAJNAPRAFORGÓ

DRAKE

A napraforgó-kapitány
DRAKE stabilan áll a legzordabb körülmények között is. Ez
vonatkozik szárstabilitására és egészségi állapotára is. Jelenlegi
kínálatunkban a legjobb állóképességű, megdőlésre, kidőlésre
nem hajlamos hibrid. Termete közepes. A napraforgó betegségek
nek jól ellenáll , különösen lisztharmatnak, phomának és
szárszklerotiniának. A szádor A-E rasszaira rezisztens. Olajtartalma magas. Középérésű. Hagyományos technológiával termeszthető hibrid.
•
•
•
•

magas kaszattermés
rezisztens lisztharmatra és szádor rasszokra
stabil szár, nem törik, és nem dől meg
hagyományos hibrid

Termés [t/ha]

OLAJNAPRAFORGÓ

PROSUN
A magas SULFO rezisztens

ÚJ

A PROSUN sulfo-rezisztens technológiával termeszthető
olajnapraforgó. Középérésű, magas termésű hibrid. A-E szádor
rasszokra rezisztens. Magas termete ellenére jó a szárszilárdsága.
Magas az olajtartalma is. Fómának és szklerotíniának jól ellenáll.
A tányértörésre kevésbé hajlamos hibridek közé tartozik.

3,4
3,2

•
•
•
•
•

GOLDIMI

3,6

QC 108

3,8

DRAKE

4,0

sulfo-toleráns, szádor-rezisztens A-E rasszokra
magas, stabil kaszattermés
jó betegség- és szárazság-ellenállóság
jó szárszilárdság
Hibridjeink ajánlott tőszáma 55.000 – 60.000 kaszat/ha

3,0
2,8
3,6

Forrás: NÉBIH, 2014, Iregszemcse, Eszterágpuszta, Jászboldogháza privátkísérlet átlaga, 12 hibrid átlaga: 3.327 kg/ha

GOLDIMI

Az aranyat érő IMI toleráns
GOLDIMI valóban aranyat ér, hiszen magas terméspotenciállal
rendelkező, IMI technológiával termeszthető hibrid. Minden
szádor rasszra rezisztens. Terméspotenciálja igen jó. A tányér
nem törik le, a szár stabil, bár magas növekedésű. Phomára,
szklerotiniára kevésbé érzékeny, azoknak jól ellenáll. Olajtartalma magas. Középérésű.
•
•
•
•

IMI toleráns
magas termőképességű és olajtartalmú
minden szádor rasszra rezisztens
betegség-ellenállósága jó

Termés [Relativ termés %]
110
105
100
95

107

107

90
85
80
75

105

kísérleti átlag

3,9

nk neoma

4,0

PROSUN

2,4

GOLDIMI

2,6

OLAJNAPRAFORGÓ

100

Forrás: Privát kisparcellás kísérlet, Töttös,
Cegléd, 2015, Kivonat, 30 fajta átlagából,
100 % = 3.910 kg/ha

tavaszi katalógus / tavasz 2016 / gabonafélék, olajtök

10. OLDAL

TAVASZI BÚZA

GRANNY

A szálkás tavaszi

A GRANNY szálkás tavaszi búza, korai éréssel. A jó betegség
ellenállóság és magas esésszám garantálja a jó malmi minőséget.
Magas, stabil a termésátlaga, minden termőkörzetbe javasolható.
•
•
•
•
•

nagyon magas termőképesség
korai érés
kiváló malmi minőség, magas esésszám
jó betegség-ellenálló képesség
Ajánlott vetőmagmennyiség: 190-220 kg/ha
Vetésidő: február közepétől, amilyen hamar lehetséges

TAVASZI ZAB

PROKOP
Mindenben megnyerő

OLAJTÖK

ÚJ

PROKOP termésmennyiségben és minőségben is jól teljesít.
Minden termőtájon sikeresen termeszthető. Korai érésű, sárga
szemű zabfajta. Magas a Hl-súlya és alacsony a pelyvaaránya. Jó
állóképességű. Betegségekre közepesen ellenálló.
•
•
•
•

korai érés
magas termésmennyiség
magas Hl-súly
jó állóképesség
Ajánlott vetőmagmennyiség: 320-360 mag/m², 120-150kg/ha

BEPPO
Olyan korai, olyan érett
BEPPO egy hibridolajtök, ami extra korán beérik. Különlegessége és legjelentősebb előnye ebben áll. Termésszintje nem
marad el az átlagtól, és azt stabilan hozza. A legtöbb tökfajtánál
akár 15-20 nappal korábban érik be. Márpedig ez a tökbetakarítás időpontjában a gépkapacitás kihasználhatóságának egyik
legfontosabb tényezője. A kukorica betakarítási munkacsúcsa és
a többi tök érése előtt betakarítható, így a tisztítás, mosás,
szárítás nagyobb biztonsággal elvégezhető.
•
•
•
•
•

extrém korai érésidő
szárazságtűrés
stabil termésszint
biztonságos, veszteségmentes betakarítás
Kiszerelés: 18.000 mag/zsák
Ajánlott magszám: 1 zsák (18.000) mag/ha

TAVASZI ÁRPA

WILMA

Lehet szeretni!

ÚJ

A WILMA lenyűgöző termésre képes, mutatós , nagy szemű tavaszi
árpa. Magas a hektolitersúlya és igen kiváló az osztályozottsága. A
WILMA takarmányozási értéke kiemelkedő, mert alacsony a
rosttartalma, igen jó az emészthetősége. Közepes magasságú
növény, de jó állóképességű. Szalmája szilárd, jól hasznosítható,
kalásza nem törik. Korán érik. Betegségeknek kiválóan ellenáll.
•
•
•
•

nagyon magas szemtermés
kiváló minőségű, jól emészthető takarmány
jó állóképesség
betegségeknek jól ellenáll, főleg hálózatos levélfoltosságnak és
Rynhospóriumos levélfoltosságnak
• Ajánlott vetőmagmennyiség: 310-350 mag/m², 140-170 kg/ha

Megdőlés

Szártörés

Szemtermés

2

2

2

8,5

3

2,5

2

2,5

AMANDO

SZEMES

330

5

3

5

7

2

2

2,5

ARDENNO

SZEMES

340

4

5

5

6

2

2

2

ARVEDO

SZEMES

350

5

5

5

7

2

2,5

2,5

2

5

6

-

DOBROTO

SZEMES

360

5

5

5

7,5

3

3

2,5

3,5

5

5

-

TORRANO

4

6

3

2

6

5

-

3

5

5

3

Szárfuzárium

FAO szám

Golyvásüszög

Növénymagasság

270

Helminosporium

Levélszáradás

SZEMES/SILÓ

Csőfuzárium

Hidegtűrő képesség

DANUBIO

Hasznosítás

Kezdeti fejlődés

FAJTÁINK EGY PILLANTÁSRA

Kukorica

SZEMES/SILÓ/BIOGÁZ

370

4,5

2,5

4

8

2

3,5

2,5

1,5

-

5,5

-

RENOSO

SZEMES

370

5

3

4

7

2

2

2,5

2

-

5

-

MILANNO

SZEMES

410

5

4

4

8

2

2

2

1,5

-

4

3

GRANDIO

SZEMES

430

7

6

5

6

2

2,5

3

2

-

6

-

SZEMES/SILO

490

5

3

2

8

1,5

1,5

2

1,5

5

4

-

CORASANO
Forrás: AGES, 2015
Jelmagyarázat

Állóképesség psz

Növénymagasság cm

3,83

195,7

138

32,7

11,6

8,9

74,8

8,9

SG EIDER		

4,24

211,2

149

31,9

14,7

7,6

103,6

8,9

SGSR PICOR		

3,66

219,3

147

33,8

13,4

8,0

101,5

8,8

STEARA		4,26

204,5

152

37,2

15,3

6,2

112,5

8,6

Magtermés t/ha

Pergési hajlam psz

Alsó hüvely
magassága cm

ES MENTOR		

Ezermagtömeg g

Virágzás időtartama nap

[9] nagyon rossz, nagyon késői,
nagyon hosszú, nagyon érzékeny

Tenyészidő nap

[1] nagyon jó, nagyon korai,
nagyon rövid, nagyon ellenálló

Szója

Forrás: NÉBIH, 2014
Jelmagyarázat
[1] nagyon rossz,nagyon késői,
nagyon hosszú, nagyon érzékeny

[8] nagyon jó, nagyon
korai, nagyon ellenálló

ajánlatunk
PROFITÁLJON AZ NPPL-EL KÉSZRE KEZELT SZÓJAVETŐMAGJAINK HASZNÁLATÁBÓL!
A FIX UND FERTIG NPPL-ES TECHNOLÓGIA IDŐ- ÉS KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁST TESZ ÖNNEK
LEHTŐVÉ. SZÁMOLJON VELE, HOGY A MAGAS MINŐSÉGBEN ELVÉGZETT KÉSZRE OLTÁS
NÖVÉNYEIT ÉS ÓNT IS ELŐNYHÖZ JUTTATJA!

EGYEDÜLÁLLÓ
TECHNOLÓGAI

ÍGY CÉLOZZUK A
CSÚCSTERMÉST!

Szója vetőmagjainkat a legmagasabb élő koncentrációt elérő,
rizóbium kultúrával készre
kezelve hozzuk forgalomba.
A rizóbium egy speciális
ragasztóval kerül a magra. Házi
kezeléssel hasonló tapadás és
eloszlás nem érhető el.
• Jó vízgazdálkodású és
tápanyag-ellátottságú talajokon
a N-kötés és -ellátás teljes
mértékben a rizóbium baktériumokra bízható. A gyökérgümők
kifejlődése akkor erőteljes, ha a
baktériumok nem a talajban
találják a N-t, hanem „működésre kényszerítve” a levegőből
kell megkötniük.
• Az NPPL használatával kisebb
a betakarítási és pergési
veszteség.
• A vetőmagra juttatott rizóbium
baktériumok az oltástól
számított 3 hónapig életképesek. Az el nem vetett, oltott
vetőmag takarmányozási célra
korlátozás nélkül felhasználható.

Talajelőkészítés: A szója magas
vízigényű növény. A gyökéren
élő baktériumok jól átszellőző, de
nedves talajt igényelnek, amiben
a gyors gümőképződés végbe
mehet. A talajműveléssel a
talajstruktúrát és a talajnedvességet meg kell őrizni. A talajt jól át
kell lazítani és a felületet simára
kell alakítani. A szója a cserepesedő, megtömörödő talajviszonyokat nem kedveli. A szklerotínia terjesztő előveteményeket
kerülni kell.
Vetésidő: A talaj 5 cm-es
mélységében a napi hőmérsékleti
átlag a 10 °C-ot érje el, ami gyors,
egyenletes keléshez vezet. Ez
általában április végi, május eleji
vetésidőt jelent, a szója -5 C°-ig a
késői fagyokat elviseli. A szója
termése és minősége Mo, Cu,
Zn, B kijuttatásával javítható, a
termésbiztonság növelhető.
Ajánlott tőszám: 60 mag/m² =
4 zsák (kiszerelési egység

150.000 mag/zsák) Vetésmélység: Az ajánlott vetésmélység 3-4 cm. A könnyű,
kiszáradásra hajlamos talajokon
5 cm. Nagyon laza talajokon
hengerezés ajánlott lehet.
Kultúrállapot: A szója a
virágzás kezdetétől a szemképződésig a szárazságra és a
légköri aszályra nagyon
érzékeny. Ebben az időben az
öntözést, az ökonómiai
feltételek figyelembevételével,
igényelheti és meghálálja.
Betakarítás: Akkor célszerű,
amikor a lombozat teljesen
lehullik és a barna színeződés
megkezdődik. Ilyenkor a
szemek hallhatóan zörögnek a
hüvelyükben. Fontos a kíméletes betakarítás, a magok törése
elkerülendő. A szemek víztartalma 14-18% körüli ilyenkor. A
megkésett betakarítás magas
termésveszteséget okozhat.

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ
saatbau linz Hungária Kft.
9400 Sopron, Táncsics-major
Tel.: +36 99/513 401
Fax: +36 99/513 402
hungaria@saatbau.com
www.saatbaulinz.hu
www.saatbau.com
LAJTAMAG Kft.
9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.
Tel.: +36 96/578 280
Fax: +36 96/578 288
info@lajtamag.hu
www.lajtamag.hu

