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Tisztelt Partnerünk! 

A Lajtamag Kft. több, mint 25 éve foglalkozik vetőmagok termeltetésével, feldolgozásával 
és forgalmazásával. E hosszú idő tapasztalatai alapján mára kialakítottuk a megfelelő 
fajtaválasztási eljárásainkat, és az azokhoz illő saját termesztéstechnológiáinkat. A piac 
kihívásaira válaszolva kiszolgáljuk a biotermékek iránti egyre növekvő igényt is. Szinte 
minden vetőmagunk bio minősítésben is megvásárolható. Aki tőlünk vásárol vetőmagot, 
nemcsak egy terméket kap, hanem azzal együtt szolgáltatást is, ami kiterjed a teljes körű 
szaktanácsadásra és igény esetén a helyszíni segítségnyújtásra is.

Cégünk szlogene - „Minden, ami vetőmag” - számunkra azt jelenti, hogy minden külön-
leges igényt megpróbálunk kielégíteni. Kiválóan felkészült kollégáink bármely szakmai 
kérdés esetén az Ön rendelkezésére állnak. Kérjük, keressen minket!



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 éréscso-
portban érő fajtáink közül a legkorábban érő, rendkívül jó 
termésszinttel és termésstabilitással bíró fajta. 
Az SY ELIOT fajta teljesítménye a 2017. évi Magyar Szója 
Nonprofit Kft. kísérletsorozatában a helyi körülményektől 
függően 2,1-4,3 t/ha

• magas ezermagtömeg 
• közepes növénymagasság és közepes kezdeti fejlődés 
• magas fehérjetartalom 
• szklerotíniával szemben különösen ellenálló

Forrás: Magyar Szója Nonprofit Kft. Bak, 2016, 
29 fajta átlaga, 100 % = 2,90 t/ha

Termés [Relativ termés %]
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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 legviharo-
sabb 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
• szklerotíniával szemben nagyon jó ellenálló képességű

IGEN KORAI (00)

ES MENTOR 
Duplán jó

Az ES MENTOR jelenleg az igen korai–korai éréscsoport és 
Nyugat-Európa számos szójatermő területének méltán kiemel-
kedő 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 fehérjehoza-
ma is kiemelkedő. Betegség ellenállósága jó. Világos köldökű, 
humán felhasználásra is alkalmas. 
Az ES MENTOR fajta teljesítménye a 2017. évi Magyar Szója 
Nonprofit Kft. kísérletsorozatában a helyi körülményektől 
függően 2,2-4,7 t/ha

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

Forrás: Demo kísérlet Bozzai, 2016, 
15 fajta átlaga, 100 % = 3,20 t/ha

Termés [Relativ termés %]
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Forrás: Demo kísérlet Hort, 2016, 
13 fajta átlaga, 100 % = 3,20 t/ha

Termés [Relativ termés %]
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KÖZÉPÉRÉSŰ (1) 

SG EIDER
Nem az orrát, hanem a hüvelyét hordja magasan

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. 
Az SG EIDER fajta teljesítménye a 2017. évi Magyar Szója Non-
profit Kft. kísérletsorozatában a helyi körülményektől 
függően 2,2-4,7 t/ha

• nagyon jó állóképességű fajta, megdőlésre nem hajlamos, 
• alsó hüvelyemelete magasan helyezkedik el 
• jó betegségellenállóságú 
• magas a fehérjetartalma

Forrás: Magyar Szója Nonprofit Kft. Bak, 2016, 
29 fajta átlaga, 100 % = 2,90 t/ha

Termés [Relativ termés %]
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Fajtaválasztás

A fajtakiválasztásnál figyelembe kell venni, 
milyen termesztési régióban található a 
terület, milyenek a fajta ökológiai igényei. 
Az igen korai és korai fajtáink az északi 
országrészen is biztonsággal beérnek, 
még csapadékosabb évjáratokban is, míg 
a középérésű fajtáinkat elsősorban a déli 
területekre ajánljuk.
Ezenkívül figyelembe kell venni a termesz-
tési célt is, kínálatunkban takarmány, ipari 
és étkezési fajták is vannak.

Területválasztás

A sikeres termesztés érdekében jó levegő-, 
hő- és vízgazdálkodású talajra kerüljön, így 
biztosítható mind a szója, mind a gyökéren 
található nitrogéngyűjtő baktériumok 
gyors növekedéséhez szükséges környezet. 
Kukorica elővetemény esetén mezotrion 
hatóanyagú gyomirtószerek után nem 
vethető, amelyek maradványai károsíthat-
ják a szóját.

Talajelőkészítés, tápanyagellátás

A technológia fontos eleme az őszi 
szántást, mert csak ezen lehet apró mor-
zsás egyenletes talajt készíteni a vetéshez. 
Az őszi szántáskor javasolt kijuttatni a 
N hatóanyag egy részét (a szármaradvá-

Fontosabb technológiai ajánlások 
a szójatermesztésben

nyok bontásához) ill. P2O5 és K2O teljes 
mennyiségét. A fennmaradó N-t (30-40 kg) 
elegendő tavasszal kijutatni, elősegítendő 
a növények kezdeti fejlődését mindaddig, 
amíg a légköri nitrogénmegkötés (a kelés 
utáni 4-5. héten) funkcionálni nem kezd. 
Vetőmagjaink rizóbium baktériummal 
oltottak.

Vetés

Az egyenletes, gyors keléshez 14-16 °C az 
optimális, ezért 12 °C-nál hidegebb talajba 
ne kerüljön a mag. A vetés lehetőség sze-
rint szemenkénti vetőgéppel 45-50 cm-es 
sortávolságra, a talajtípustól és a vetőágy 
állapotától függően 3-5 cm-re, egyenletesen 
mélységre történjen. A fajták tenyész-
idejétől, habitusától függően a vetendő 
csíra szám különböző lehet, amelyről 
szaktanács adóink tudnak tájékoztatást 
adni.

Gyomirtás

A szója növényvédelmének kulcsfontos-
ságú kérdése a gyomirtás. A gyomos 
táblán a szója egyenetlenül érik, csökken a 
betakarítási teljesítmény és nő a betakarítá-
si veszteség, valamint a termés minősége 
is romlik. A lassú fejlődése miatt a szója 
hajlamos a kezdeti erős gyomosodásra, 
ezért ajánlott a kémiai, preemergens és a 

min. kétszeri mechanikus kapálást (sor-
közművelést) kombinálva alkalmazni az 
állomány záródásáig.

Öntözés

A virágzás időszakában a szója 160-180 mm 
csapadékot igényel. Ha ez nem teljesül, a 
hüvelykötődés és a magtelés érdekében 
öntözni szükséges, alkalmanként mintegy 
30-60 mm-rel. Az utolsó öntözés augusztus 
első felében, még zöldhüvelyes állapotban 
történjen, és ezután már ne öntözzünk, 
mivel a kései vízpótlás késlelteti és egyen-
lőtlenné teheti az érést.

Betakarítás

A jó minőség érdekében fontos a beta-
karítási idő, és a betakarítási nedvesség 
(16-18 %) helyes megválasztása, az aratási 
veszteség mérsékléséhez pedig a kombájn 
megfelelő beállítása.

Meleg, csapadékmentes ősz esetén az érés 
gyors lesz, ilyenkor a betakarítást könnyű 
ütemezni. Csapadékos ősz esetén viszont a 
szója hajlamos visszanedvesedni, így a be-
takarítás optimális időpontja nehezebben 
választható meg. Vetőmag-előállítás esetén 
kiemelt figyelmet kell fordítani a szem 
nedvességtartalmára, ugyanis túl alacsony 
nedvesség esetén törik a mag, ami rontja a 
csírázási %-ot.

A szója meghálálja az öntözést

A sorközművelés fontos a szójában
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Szója termesztéstechnológia 
képekben

1. Szemenkénti vetés 45 cm-es sortávra

4. A megfelelő időben megfelelő szerrel végzett permetezésnek is fontos szerepe van

7. A betakarításkori nedvességtartalomra oda kell figyelni

2. A soroló szója gyomfésűzése eleinte megfelelő gyommentességet biztosít

5. A szója sorközművelése állományban akár 2-3 alkalommal is elvégezhető

3. Gyomfésűzés előtt és után

6. Az öntözött szója többet terem
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FAO: 350 | LÓFOGÚ

ARVEDO
A stabil termésű 

Az 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.

• magas terméspotenciál 
• vékony szár, de jó szárszilárdság 
• kiváló ellenálló-képesség, különösen 

szárfuzáriummal szemben 
• alacsony betakarításkori víztartalom

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 helmin-
tospóriumnak. 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

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

Forrás: Demo kísérlet Seregélyes, 2016, Kivonat 
93 fajta átlagából, 100 % = 11,43 t/ha

Termés [Relativ termés %]
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Forrás: Demo kísérlet Seregélyes, 2016, Kivonat 
93 fajta átlagából, 100 % = 11,43 t/ha

Termés [Relativ termés %]
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FAO: 360 | LÓFOGÚ

DOBROTO
A megbízhatóan stabil

A DOBROTO egy teljes lófogú szemes kukorica, magas ter-
méspotenciállal. 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

Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

Forrás: Demo kísérlet Seregélyes, 2016, Kivonat 
93 fajta átlagából, 100 % = 11,43 t/ha

Termés [Relativ termés %]

109

D
O

BR
O

TO

85

90

95

100

105

110

100

kí
sé

rle
ti

 á
tla

g



10. OLDAL tavaszi katalógus / tavasz 2018 / napraforgó, tök, tavaszi gabona

OLAJNAPRAFORGÓ

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 tányérja 
nem törik le, a szár stabil, bár magas növekedésű. Phomára, 
szklerotiniára kevésbé érzékeny, azoknak jól ellenáll. Olajtartal-
ma magas. Középérésű.

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

OLAJTÖK

BEPPO
Olyan korai, olyan érett

BEPPO egy hibridolajtök, ami extra korán beérik. Különle-
gessége 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 tökbeta-
karítás 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 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 ÁRPA

SALOME
Sok szem , sok sör

A SALOME tavaszi sörárpában kedvező agronómia tulajdonsá-
gok kombinálódnak kiváló söripari és malátázási tulajdonságok-
kal. Az osztrák teljesítményvizsgálatokban átlag feletti termés-
szintet ért el. Vizsgálati éveiben a legbőtermőbb sörárpa volt, 
megelőzve számos hasonlító fajtát. Kiváló termőképességét a 
gyakorlatban is évről-évre bizonyítja, így lett az egyik vezető 
sörárpa Ausztriában. Közép érésű, alacsony növekedésű, jó 
állóképességű és stabil szalmájú fajta, aminek következtében 
nagyon pozitív agronómiai profil jellemzi. A SALOME liszthar-
mat-rezisztens és más gombabetegségeknek is jól ellenáll. A 
söripar számára a SALOME előnye az alacsony fehérjetartalom.

• bőtermő söripari tavaszi árpa 
• alacsony növekedésű és jó állóképességű
• nagyon egészséges
• jó söripari és malátázási tulajdonságok
• Ajánlott vetőmagmennyiség: 300-350 mag/m², 140-170 kg/ha 

Vetésidő: február közepétől, amilyen hamar lehetséges

TAVASZI ZAB

PROKOP
Mindenben megnyerő

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, 120-150 kg/ha
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Kukorica

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 -

MILANNO SZEMES 410 5 4 4 8 2 2 2 1,5 - 4 3

Szója

SY ELIOT*  3,62 193,7 131 31,0 12,1 8 81,2 9

ES MENTOR  3,83 195,7 138 32,7 11,6 9 74,8 9

KENT*  3,71 196,0 140 33,1 12,9 9 81,2 9

SG EIDER  4,24 211,2 149 31,9 14,7 8 103,6 9

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

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

[9] nagyon jó, nagyon
korai, nagyon ellenálló

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

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat

Forrás: AGES, 2016

Forrás: NÉBIH 2014, *privát kísérletek



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 ÖNT IS ELŐNYHÖZ JUTTATJA!

NPPL FIX UND FERTIG 
 EGYEDÜLÁLLÓ TECHNO LÓGIA 

Jó vízgazdálkodású és tápa-
nyag-ellátottságú talajokon 
számos pillangós növény 
N-ellátása teljes mértékben a 
gyökérgümőkben élő N-kötő 
baktériumokra bízható. A 
gyökérgümők kifejlődése akkor 
erőteljes, ha a baktériumok nem a 
talajban találják a N-t, hanem 
„működésre kényszerítve”, a 
levegőből kell megkötniük. Ez azt 
is jelenti, hogy sok esetben a N 
kijuttatása a gümőképződést 
hátráltatja, vagy a gümőképződés 
túlzott N jelenlétében el is marad. 
A gümőképződés mértéke és 
intenzitása évjáratonként eltérő. 
Alapvető fontosságú a megfelelő 
talajhőmérséklet, talajnedvesség 
és levegőzöttség összhangja, de a 
talaj pH-ja, mikroelemek 
jelenléte, egyes vegyszerek hatása 
is befolyásolja. A saatbau linz 
hungária Kft. szója vetőmagjait 
a legmagasabb élő koncentrációt 
elérő Rhizóbium kultúrával 
készre kezelve hozza forgalomba. 
A Rhizóbium készítmény egy 

folyékony ragasztóval kerül a 
magra, nem csak sima vízzel 
nedvesítve, mint számos más 
készítmény esetén. A kezelés egy 
erre a célra kialakított speciális 
gépsoron történik. A feldolgozó 
soron a szójamag egy tömegben 
mozog, sehol nem gördül vagy 
ütődik. A mag csigavonalban 
kialakított pályán csúszik, ami 
rendkívüli módon óvja a csíra 
épségét. 
Ennek az egyedül álló, rendkívül 
kíméletes eljárásnak köszön-
hetően, magas Rhizóbium 
koncentrációjú, sima felületű, 
nem porló, készre oltott vetőmag 
keletkezik. Házi kezeléssel 
hasonló tapadás, koncentráció és 
ilyen egyenletes oltóanyag 
eloszlás nem érhető el. A 
vetőmagra juttatott Rhizóbium 
baktériumok az oltástól számított 
több hónapig életképesek. Az el 
nem vetett, oltott vetőmag 
takarmányozási célra korlátozás 
nélkül felhasználható.

AZ NPPL TECHNOLÓGIA 
ELŐNYEI

• a Rhizóbium baktériummal 
kezelt növények többet 
teremnek, mint a kezeletlenek

• a készre oltással műtrágya, 
kijuttatási költségek és 
élőmunka takarítható meg 

• az NPPL használatával 
egyenletesebben beérett, 
jobban betakarítható

• lesz az állomány. Kisebb a 
betakarítási és pergési 
veszteség

• több biztonságot nyújt 
stresszes körülmények között. 
A szárazságtól, vagy vízborí-
tottságtól szenvedő növénye-
ket segíti a stressz utáni 
gyorsabb regenerálódásban 

• a vetőmagra juttatott Rhizóbi-
um baktériumok az oltástól 
számított több hónapig 
életképesek. Az el nem vetett, 
oltott vetőmag takarmányozá-
si célra felhasználható 

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ
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