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KÖ S ZÖ N T Ő
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 különleges igényt megpróbálunk kielégíteni. Kiválóan
felkészült kollégáink bármely szakmai kérdés esetén az Ön rendelkezésére állnak.
A gazdálkodáshoz sok sikert kívánunk!
Seiwerth Anna
és
Seiwerth Márton

Keresse kiváló vetőmagjainkat!

őszi káposztarepce hibrid

korai

Kiemelkedő, jeles, mondja a neve is
Korai érésű hibrid. Kiváló magtermő-képességéhez további
előnyös tulajdonságok párosulnak. Ezek közül kiemelkedik
a rendkívül jó szárszilárdsága. Betegségek közül Sclerotinia
ellenállóképessége kitűnő, de Phoma fertőzésre is igen jól
ellenáll. Középmagas termetű. Virágzása és érése korai. Őszi
fejlődése erőteljes, ezért késői, szeptember 10. körüli vetésre is
alkalmas.
magtermése magas
kiváló szárszilárdságú és télálló képességű
 kitűnő betegség ellenállóság, különösen Phoma és
Sclerotinia ellen
őszi fejlődése intenzív, ezért késői vetésre is alkalmas
ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 mag/ha

CLARUS

őszi káposztarepce fajtarepce

GRAF

LABRADOR

közép

A repce színesben
Kiváló magtermőképességéhez magas olajtartalom párosul.
Közép korai virágzású és érésű hibrid. Erős gyökérzete van,
aminek következtében a száraz termőhelyi körülményeket
is jól bírja. Erős a kezdeti fejlődése és a tél végi regenerálódó
képessége. Bírja a hideg, kemény telet. Betegségek közül Phoma
ellenálló képessége kitűnő, de Sclerotiniás fertőzésre is igen jól
ellenáll. Középmagas termetű. Viszonylag késői, szeptember 10.
körüli vetésre is alkalmas.
magas mag- és olajtermés
kiváló szárazságtűrő képesség, erős gyökérzet
kitűnő betegségállóság, különösen Phoma és Sclerotinia ellen
 őszi fejlődése intenzív, ezért késői vetésre is (szeptember
10-ig) alkalmas
ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 mag/ha

ACTIVUS

őszi búza

őszi káposztarepce hibrid

A2-B1

közép



Ha a termés számít
Az AMICUS korán érő tar búza, nagyon jó malmi minőséggel. Sok
esetben a prémium minőséget is eléri. Kiváló az állóképessége
intenzív termesztési körülmények között is, megdőlést még a
legszelesebb vidékeken sem tapasztaltunk. Rendkívül alkalmas
intenzíven gazdálkodó üzemek részére. A bokrosodás előtt,
korán kijuttatott magas dózisú nitrogént az AMICUS hatékonyan
fordítja sok mellékhajtás és hosszú kalászok kifejlesztésére.
Gabonalisztharmatra mérsékelten rezisztens, levél és szárrozsdára
rezisztens. Fuzáriumra közepesen ellenálló. Sárgarozsdára az
egyik legjobban ellenálló fajta.
magas termőképességű malmi búza
jó N-hasznosító képesség
nagyon jó szárszilárdság
kiemelkedő sárgarozsda ellenállóság

AMICUS

közép

HYCOLOR

A hibridek réme
Piaci bevezetése óta érés- és fajtacsoportjának egyik legjobbika.
Intenzív technológiával hibrid szinten teljesítő, magas olajter
mésű fajtarepce. Beltartalmi mutatói jók, rendkívül alacsony
glükozinolát- és erukasavtartalom jellemzi. Termete közepes.
Magas termést hordozó állománya sokszor hajladozik a termés
nagy súlya miatt, de szára rendkívül stabil. Viszonylag késői
virágzása ellenére érése gyors és egyenletes, magpergésre nem
hajlamos.
rekord termőképesség
alacsony glükozinolát- és erukasav- tartalom
 viszonylag késői virágzás és lassúbb tavaszi fejlődés jellemzi,
így képes a késői tavaszi fagyok elviselésére
nagyon jó szárszilárdság
ajánlott vetőmagmennyiség: 700.000 mag/ha

őszi búza

őszi káposztarepce hibrid

Az NB I-es hibrid!
A GRAF korai hibrid, kiváló magterméssel. Termésével a leg
jobbak között szerepel. 2010-ben az 1. helyen végzett a
minősítő kísérletekben. Korai virágzású. Olajhozama magas.
Gyors a kezdeti fejlődése és kiváló a betegség ellenállósága.
Kifejezetten ellenáll Phoma és Sklerotinia fertőzés ellen. Ősszel
gyorsan fejlődik, ezért a késői vetést is jól tolerálja. Tavasszal
igen jó a regenerálódó képessége. Termete közepes, szára stabil.
Magpergésre nem hajlamos.
igen kiváló magtermés és magas olajhozam
 betegségekkel szemben igen jól ellenállókifejezetten Phoma
és Sklerotínia ellen
rendkívül alacsony glükozinolát tartalmú, erukasav mentes
korai virágzás, gyors kezdeti fejlődés
ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 mag/ha

A2



Az aktív erő
Az ACTIVUS fajtavizsgálati éveiben kétszer is több, mint 7%-al
haladta meg a sztenderdek átlagát, ami igen figyelemre méltó
teljesítmény. Termése 3 év átlagában 7,62 t/ha. Fajtáink közül
az egyik legkorábbi. Magas termésszintje igen stabil malmi
minőséggel párosul, de sokszor a prémium minőséget is eléri.
Fehérjetartalma 14% körüli, sikértartalma 28%, farinográfos
minőségi értékszáma: 80,3 (A-2). Esésszáma magas. Közepes
termetű, állóképessége és télállósága jó. Gabonalisztharmattal
és levélrozsdával szemben rezisztens. Szár- és sárgarozsdával
szemben is mérsékelten rezisztens. Szálkás búza. Kiemelkedő
termésszint és beltartalom eléréséhez intenzív technológia
ajánlott.
magas termőképesség
igen jó beltartalom, kiváló malmi minőség
kedvező agronómiai tulajdonságok
betegség ellenállósága jó

őszi búza

UBICUS

CARMINA

őszi árpa

Szálkás, stabil test
Az UBICUS fajtáink között korán érő, rövid szárú, nagyon jó
szárszilárdságú fajta. Legtöbb esetben a javító minőséget
elérő vagy stabilan malmi minőségű búzafajta. Kiemelkedő
fehérjehozamot mutat, ami a magas termés és magas
fehérjetartalom kombinációjának köszönhető. Fuzárium
ellenállósága közepes, célszerű megelőző kezelést adni neki.
Sárga rozsda ellenállósága nagyon jó. Szálkás búza, különösen
a dunántúli vadveszélyesebb helyekre alkalmas, nagy termésű,
kiváló malmi búza.
közép korai érés, magas termésátlag
igen kiváló szárszilárdság
 sárga és barnarozsdára valamint lisztharmatra nagyon jól
ellenáll
magas fehérjehozamú

Több sor, több termés
A CARMINA egy többsoros, korán érő, őszi takarmányárpa.
Ennél a fajtánál a koraiság nem megy a termőképesség rovására.
Kivá
lóan bírja a szárazabb termőhelyi körülményeket is.
Télállósága jó, szárszilárdsága igen jó. Nagyon egészséges,
lisztharmatra, rozsdára és hálózatos levélfoltosságra nagyon
jól ellenáll. Hektolitersúlya közepes, értékes takarmányfajta.
Szárazságtűrése kiemelkedő.
magas termés
korai érés
száraz körülmények között is jól teljesít
nagyon jó betegség ellenállóság
ajánlott vetésidő: szeptember 20. – szeptember 30.
ajánlott vetőmagmennyiség: 270-300 mag/m², 130-170 kg/ha

A1

őszi búza

ANTONIUS

A1-A2

őszi búza

Falado

A1-A2



Csúcs termés, csúcs minőség
A Syngenta legújabb nemesítésű malmi minőségű fajtája. Nagyon
tetszetős kalászokat nevel, viaszos levélzetű. Erős bokrosodásra
képes, megbízható a télállósága. Közepesen magas, dőlésre
nem hajlamos. A jelenlegi fajtaszortiment közül a legnagyobb
terméspotenciállal és rendkívüli termésstabilitással rendelkezik.
Kísérleti eredmények alapján minden évjáratban a legnagyobb
termést adó fajták közé tartozott, ami többek között koraiságának
és a betegségekkel, megdőléssel szembeni ellenállásának is
köszönhető. Megbízható, jó kenyérminőségű termésre lehet
számítani. Átlagos fehérje tartalma 12-13,5%, kiváló a fehérje
minősége, magas a farinográf értéke.
korai fajta, kevésbé kitett a koranyári forróság negatív hatásainak
dőlésre nem hajlamos Levél és kalászbetegségekre nem
érzékeny
Rendkívűl magas terméspotenciállal bír, eltérő
évjáratok és körülmények között.
Ajánlott vetőmag norma: 400-500 csíra/m2.

SU ELLEN

őszi árpa

A jónál is jobb
Minőség tekintetében a fajta szortimentünk csúcsán áll. Prémium
minőségű őszi búza. Nagyon magas a hektoliter tömege és a
fehérjetartalma. Fehérjetartalma jellemzően 14-16% közötti,
sikértartalma 34-40%. Esésszáma magas, 320-380 közötti.
Különösen az olasz piacon fontos, hogy P/L értéke is optimális.
Annak ellenére, hogy viszonylag magas növésű, igen jó a
szárszilárdsága. Szára rendkívül erős, megdőlésre nem hajlamos.
Kiváló beltartalmi értékeivel egy lapon kell kiemelni az Antonius
betegség ellenállóságát. Kiemelkedően magas a kalászfuzárium
elleni ellenálló képessége. Szálkás búza.
legmagasabb sütőipari érték
igen magas fehérje- és sikértartalom
kiemelkedő szárszilárdság
kitűnő betegség ellenállóság, főleg kalászfuzárium ellen



A nemesítés mérföldköve
Az igazán nagy termőképességet mutató középérésű SU
ELLEN az ősziárpa-nemesítés valódi mérföldköve lett. Az új
fajta kedvező tulajdonságainak köszönhetően Európa számos
árpatermesztő régiójában gyorsan elterjedhet, az üzemi és
a gyakorlati tapasztalatok is valódi sikertörténet kezdetét
jelzik. Az SU ELLEN kimagasló termőképesség mellett
az átlagot jóval meghaladó ezermag-tömegével is felhívja
magára a figyelmet. A hatsoros kalászok termékenyülési
viszonyai nagyon jók, rekordtermések elérésére alkalmas
felépítésűek. A fejlett, széles és szépen telt kalászokat az
SU ELLEN a jó állóképességének köszönhetően a tenyészidő
során végig képes megtartani, aminek záloga a vaskos és
erős, ugyanakkor nagyon rugalmas szalmája. A fajtában
rejlő nagy termőképesség, erős generatív hajlam a nagyon
eltérő agroökológiai viszonyok közepette is markánsan képes
megnyilvánulni, alkalmazkodóképessége kiváló. A tenyészidőt
hosszan és nagyon aktívan képes kihasználni a fajta, hiszen
tavasszal korán regenerálódik, gyorsan fejlődésnek indul,
erősen bokrosodik. Levélzete vaskos szövetű, a levéllemezek
szélesek, a növények lombozata kimagaslóan egészséges,
ami a nagyon jó betegség-ellenállóságának eredménye.
Az SU ELLEN minden körülmények között versenyképes
árpatermesztést tesz lehetővé a legintenzívebb és a
hagyományos termesztés-technológiával egyaránt.
a csúcstermések legújabb dimenziója az árpatermesztésben
kiváló ökostabilitás, jó technológiai alkalmazkodóképesség
erőteljes felépítés, kifejezetten aktív, egészséges levélfelület

NS Fortuna

szója

őszi árpa

LAVERDA

Még mindig a csúcson
Még mindig a csúcson! Nem véletlen, hogy a LAVERDA
vetésterületben mérve évek óta őrzi vezető pozícióját. A
gyakorlat igazolta, hogy a legszélsőségesebb körülmények
között is a többsoros LAVERDA biztosítja a legmagasabb
termés- és jövedelembiztonságot a termelők számára.
Kiemelkedő termőképessége mellett szárazságtűrésével és
lisztharmat-rezisztenciájával arat sikert a termelők körében.
Magyarország piacvezető árpája
szárazságban is biztos termés
kiváló betegség-ellenállóság

Mindig megállja a helyét
Nagyon korai érésű, széles alkalmazkodó képességű fajta.
Magas és stabil termőképessége mellett a megdőléssel
szembeni ellenálló képességével tűnik ki. Középmagas fajta,
szára finom szürke szőrözöttségű. Virága lila színű. A magok
közepes méretűek, sárga színűek, sárga köldökűek, magas
fehérjetartalommal. Humán feldolgozásra kiválóan alkalmas.
Déli, öntözhető területeken másodvetésben is vethető.
magas termőképesség (4,5 t/ha felett)
kiváló állóképesség
magas fehérjetartalom
optimális vetéssűrűség: 550 000 növény/ha
vetésidő: június végéig

IGEN KORAI (00)

RGT STUMPA

szója

őszi durum búza

LUNADUR

Amitől durum a durum
LUNADUR korai érésidejű, magas terméspotenciálú durum
búza. Rendkívül tetszetős, nagy szemű fajta. Télállóságban
hasonlóan kiemelkedő, mint a LUPIDUR. Az egyik legmagasabb
fehérjetartalommal bíró fajta, 15-15,9% közötti értékeket ér el.
Jó a N-hasznosító képessége. Esésszáma magas.
korai érés
magas terméshozam és fehérje tartalom
jó télállóság
magas esésszám
ajánlott vetésidő: szeptember vége – október közepe
ajánlott vetőmagmennyiség: 320-380 mag/m², 130-170 kg

A bőtermő
Az RGT Stumpa magas terméspotenciállal rendelkező igen
korai érésidejű fajta. A növények nem magasak, kiváló állóképesség jellemzi, megdőlésre nem hajlamos. Kezdeti fejlődése
gyors. Virágszíne lila. Magja közepesen nagy, szürke köldökű.
Fehérjetartalma magas, kiváló takarmányértékű fajta. Betegségekre nem érzékeny.
nagy termőképesség
alsó hüvelyek közepesen magasan kezdődnek (kb. 10,5 cm)
magas fehérjetartalom (42-44%)

IGEN KORAI (00)



Kirobbanó teljesítmény
Az Albenga magas terméspotenciállal rendelkező középérésű
csoport végén érő fajta. Elsősorban az ország déli termőterületeire ajánljuk. Közepesen magas fajta, kiváló állóképesség
jellemzi, megdőlésre nem hajlamos. Kezdeti fejlődése nagyon
gyors, bokrosodó képessége közepes. Magja nagy, sárga
köldökű, humán felhasználásra is alkalmas. Fehérje és olajtartalma közepesen magas. Szklerotiniával, peronoszpórával
szemben nagyon ellenálló.
kiemelkedő termőképességű (4,5 t/ha felett)
kiváló állóképességű
nagyon egészséges
magja világos köldökű, nagy
nagyon gyors kezdeti fejlődés

Albenga

szója

őszi durum búza

LUPIDUR

Télen a legerősebb
LUPIDUR Ausztriában a legmagasabb termésátlagokat mutató
durum búza fajta. Az ottani sztenderd fajták átlagát 6-9%al haladja meg. Magas termőképessége mellett kiemelkedő
tulajdonsága a télállóképessége, amiben szintén a legjobb
besorolást kapta. Hazai körülményeink között is számos helyen
termett akár jobban is, mint az aestivum búzák. Nagyon magas
a hektolitersúlya (82-84), az esésszáma és gluténindexe.
A durum búzák általában kalászfuzáriumra érzékenyek. A
LUPIDUR fuzárium elleni ellenálló képessége a durumok között
kiemelkedő.
kiemelkedő termőképesség
kiváló télállóság
magas hektolitersúly és gluténindex
kitűnő ellenálló képesség kalászfuzárium ellen
ajánlott vetésidő: szeptember vége-október közepe
ajánlott vetőmagmennyiség: 320-380 mag/m², 130-170 kg

IGEN KORAI (00)



IGEN KORAI (00)

szója

RGT STEARA

Csillag a szójaföldeken
Kiemelkedő termőképességű, fajtáink közül a leghosszabb
tenyészidejű fajta. Rendkívül alkalmas az ország déli, fő szójater
mő 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

kukorica

ARVEDO

FAO: 360
lófogú

FAO: 360
lófogú

kukorica

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

GOLDIMI

napraforgó

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
Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha
FAO: 410
lófogú
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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

DOBROTO

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

MILANNO

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
Ajánlott tőszám:
65.000 – 70.000 mag/ha

kukorica

szója

ES MENTOR

Duplán jó
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.
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

olajnapraforgó
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tavaszi árpa

BOJOS

Megbízható sörárpa
Tavaszi árpa a minősítő kísérletekben a legnagyobb termést érte
el, a sztenderd átlaghoz viszonyított 9,7%-os többlet terméssel.
A takarmányárpák termését is eléri, helyenként meghaladja.
Fehérjetartalma műtrágyázással és egyéb technológiai elemekkel
jól befolyásolható. Állóképessége és bokrosodó képessége kiváló,
800–850 kalászt hoz négyzetméterenként. Kalászai 2 sorosak,
közepes nagyságúak, lazák. Fehérjetartalma és osztályozottsága
a söriparban jelenleg használt fajták szintjén van. Malátázási
tulajdonságai eltérő ökológiai és termesztési feltételek mellett is
elfogadhatók. Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is
elismert sörárpa. A cseh söripar rögtön elfogadta alapanyagként,
és ott vetésterülete folyamatosan növekszik. 2007-ben felkerült
az osztrák sör- és malátagyárak listájára, és mivel Ausztria
sörárpa importőr, ezért a fajtának jók az osztrák piaci esélyei. A
betegségekkel szemben átlagos ellenállóságot mutat.
magas termőképesség
középérésű
kiváló malátázási paraméterek
nagyon egészséges
Ajánlott vetőmag mennyiség: 400-470 mag/m2
Vetés idő: február közepétől, amilyen hamar csak lehet
Tápanyag igény: mérsékelt N, 0-50 kg/ha
Termőképesség: 5-6,5 t/ha

olajtök

BEPPO

MÉHLEGELŐ

zöldtrágyakeverék

tavaszi árpa

SALOME

Sok szem , sok sör
A SALOME tavaszi sörárpában kedvező agronómia tulajdonságok
kombinálódnak kiváló söripari és malátázási tulajdonságokkal. Az
osztrák teljesítményvizsgálatokban átlag feletti termésszintet 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
lisztharmat-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 lehetségesa

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

1 éves
Évelő
Összetétel: 	Összetétel:
20 % bíborhere
13 % vörös here
5 % alexandriai here
5 % fehérhere
20 % facélia
10 % bíborhere
40 % pohánka
5 % alexandriai here
10 % mustár
10 % lucerna
5 % napraforgó
10 % facélia
25 % pohánka
5 % mustár
17 % baltacím
Javasolt vetőmagnorma:
Javasolt vetőmagnorma:
20 kg/ha
20 kg/ha
Javasolt vetésidő:
Javasolt vetésidő:
március
március vagy auguszus
Áttelelő:
Áttelelő:
nem
igen
Elérhető hatások:
humusz gyarapítás
talajtakarás
erózió elleni védelem
tápanyagmegőrzés
talajélet javítás		
hasznos szervezetek élettere
A keverékben található komponensek folyamatos virágzást tesznek
lehetővé az állományban, áthidalva a méhek számára táplálék
szegény időszakokat. Pillangós növényeknek köszönhetően
nitrogénben gazdagítják a talajt, míg gyors növekedésük révén
védik azt az erózióval szemben.
Milyen területekre ajánlott méhlegelőt kialakítani?
Ültetvények sorába, szélébe.
Lejtőkre, a talajerózió csökkentésére.
Nehezen művelhető, csekély termőképességű területekre.
A tábla nehezen művelhető részébe.
Két mezőgazdasági tábla közé.
Gazdasági utak mellé.
Természetes növénytársulások mellé.
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zöldtrágyakeverék

ZÖLD VÍZ
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Szárazságtűrő keverék
Összetétel:
pohánka 55 %
facélia 15 %
négermag 15 %
bíborhere 15 %
A Zöld víz keverékünket azoknak a gazdálkodóknak állítottuk
össze, akik előnyben részesítik a korai (júliusi) másodvetésű
zöldtrágya használatát, és alternatívát keresnek a keresztes
virágú zöldtrágya keverékek terén, kedvező áron. Összetételének
köszönhetően jól alkalmazható szárazabb klímájú területeken is.
Utána őszi gabona is biztonságosan vethető. Elsőként a pohánka
és a négermag kel ki a keverékben, a facélia jó talajtakarást,
a bíborhere a nitrogén megkötését biztosítja. A pohánka kiváló
kiegészítője a keverék többi komponensével. A négermag gyors
fejlődésű lágyszárú növény, amely csak augusztus második
felétől kezd virágozni, így magot nem képez. A négermag és a
pohánka fagyérzékeny növények (a négermag 5ºC alatt elfagy),
ezért a zöldtrágya bedolgozását az őszi hidegek megérkezése
előtt javasolt elvégezni.
Javasolt vetőmagnorma: 20 kg/ha, 4 M csíra/ha
Javasolt vetésidő: július
Javasolt bedolgozási idő: szeptember
Áttelelő: nem
Elérhető hatások: vízmegőrzés
N-megkötés talajtakarás erózió elleni védelem

zöldtrágyakeverék

ZÜMMÖGŐ ZÖLD

ZÖLDÍTŐ PÁROS

zöldtrágyakeverék

zöldtrágyakeverék

ZÖLD TRIÓ

Rövid tenyészidő
Összetétel:
pohánka 64 %
facélia 12 %
bíborhere 24 %
A Zöld trió keverékünket azoknak a gazdálkodóknak ajánljuk, akik
egy rendkívül rövid tenyészidejű zöldtrágya keveréket keresnek
keresztesvirágú összetevő nélkül. Mind a korai (júliusi), mind az
augusztusi vetésre alkalmas. Utána őszi gabona is biztonságosan
vethető.
Elsőként a pohánka kel ki a keverékben, a facélia jó talajtakarást,
a bíborhere a nitrogén megkötését biztosítja. A pohánka
fagyérzékeny növény, azonban a bíborhere áttelel. A zöldtrágya
bedolgozását az őszi hidegek megérkezése előtt javasolt elvégezni,
vagy talajtakaróként fent hagyni és tavasszal bedolgozni.
Javasolt vetőmagnorma: 20 kg/ha
Javasolt vetésidő: július, vagy augusztus
Javasolt bedolgozási idő: szeptember, vagy október
Áttelelő: részben
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Gyors kezdeti fejlődés, jó talajtakarás
Összetétel:
pohánka 44 %
őszi bükköny 40 %
facélia 16 %
A Zümmögő zöld zöldtrágya keverékünk magas arányban
tartalmaz pillangósvirágú összetevőt. Mind a korai (júliusi), mind
az augusztusi vetésre alkalmas. Összetételének köszönhetően jól
alkalmazható szárazabb klímájú területeken is.
Elsőként a pohánka kel ki a keverékben, a facélia és a bükköny
jó talajtakarást, illetve utóbbi a nitrogén megkötését biztosítja.
A pohánka fagyérzékeny növény, azonban a bükköny áttelel.
A zöldtrágya bedolgozását az őszi hidegek megérkezése előtt
javasolt elvégezni, vagy talajtakaróként fent hagyni és tavasszal
bedolgozni. Utóbbi esetben érvényesülni tud a bükköny kiváló
gyökértrágyaértéke.
Javasolt vetőmagnorma: 15-25 kg/ha
Javasolt vetésidő: július, vagy augusztus
Javasolt bedolgozási idő: október
Áttelelő: részben
Elérhető hatások:
vízmegőrzés
N-megkötés
talajtakarás
erózió elleni védelem
talajélet javítás

A legnagyobb zöldtömeg
Összetétel:
olajretek 60 %
mustár 40 %
A Zöldítő páros egy rendkívül kedvező árú keverékünk, csak
keresztesvirágúakat tartalmaz. Kifejezetten tömörödött
talajokra ajánljuk a használatát, illetve olyan területekre, ahol a
szervesanyag pótlás különösen szükséges.
Nagy biomasszatömeg elérése érdekében másodvetésben,
augusztusban vethető. A bedolgozásra bimbós vagy virágzó
állomány alkalmas még ősszel október vége november elején.
Javasolt vetőmagnorma: 25 kg/ha
Javasolt vetésidő: augusztus
Javasolt bedolgozási idő: október vége-november eleje
Áttelelő: nem
Elérhető hatások:
talajlazítás
vízmegőrzés
tápanyag megőrzés
talajtakarás
szervesanyag képzés

zöldtrágyakeverék

Vadlegelő
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Hogy ne a termés fogyjon
Összetétel:
20 % vöröshere
15 % pohánka
15 % baltacim
12 % lucerna
10 % bíborhere
7 % alexandriai here
7 % fehérhere
5 % szarvaskerep
3 % évelő rozs
3 % réti komócsin
3 % angol perje
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg
Vetés idő: március, vagy augusztus
Áttelelő: igen

zöldtrágyakeverék

ZÖLDUGAR

Takarékos zöldugar
Összetétel:
angol perje 50 %
olaszperje 30 %
bíborhere 10 %
lucerna 10 %
Zöldugar 2
Összetétel:
olaszperje 50 %
lucerna 45 %
bíborhere 5 %
Javasolt vetőmagnorma: 20 kg/ha
Javasolt vetésidő: március vagy auguszus
Áttelelő: igen
Elérhető hatások:
humusz gyarapítás
tápanyag megőrzés
talajtakarás
erózió elleni védelem
talajélet javítás
hasznos szervezetek élettere

ZÖLD TAKARÓ I.

zöldtrágyakeverék

zöldtrágyakeverék

TAKARÉKOS ZÖLD

A leggazdaságosabb
Összetétel:
rozs 76 %
bíborhere 20 %
facélia 4 %
A Takarékos zöld áttelelő, hosszú tenyészidejű zöldtrágya
keverékünk. Olyan területekre ajánljuk, ahol a nyári zöldtrágyázás
nem megvalósítható, illetve fontos a téli talajtakarás.
A rozs jó talajtakarást, a bíborhere a nitrogén megkötését
biztosítja. A zöldtrágyát javasolt talajtakaróként fent hagyni és
tavasszal bedolgozni.
Javasolt vetőmagnorma: 25 kg/ha
Javasolt vetésidő: augusztustól-szeptemberig
Javasolt bedolgozási idő: tavasz
Áttelelő: igen
Elérhető hatások:
vízmegőrzés
N-megkötés
talajtakarás
erózió elleni védelem
tápanyagmegőrzés
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Gyümölcsösbe
Összetétel:
angol perje 60 %
olaszperje 17 %
nádképű csenkesz 9 %
csomós ebír 4 %
fehérhere 10 %
A Zöld takaró sorköztakaró keverékeinket azoknak a gazdálkodóknak állítottuk össze, akik védeni szeretnék az ültetvényeik talaját a szél és víz erózióval szemben. Ugyanakkor összetételüknek
köszönhetően jól tűrik a taposást, a terület nagyobb csapadékot
követően is bejárható, így elvégezhetőek a szükséges munkálatok. A Zöld takaró I. (gyümölcsösbe) keverékünket elsősorban
gyümölcs ültetvények sorköztakarására ajánljuk. Jól alkalmazható nehezen művelhető, agyagos talajú területeken is.
Javasolt vetőmagnorma: 25-30 kg/ha, 19 M csíra/ha
Kiszerelés: 20 kg/zsák
Javasolt vetésidő: március közepe-április,
vagy augusztus második fele-szeptember
Áttelelő: igen, 3-5 évig a területen marad

zöldtrágyakeverék

ZÖLD TAKARÓ II.

Szőlőbe
Összetétel:
fehér here 15 %
alexandriai here 15 %
szarvaskerep 3 %
nádképű csenkesz 25 %
vörös csenkesz 30 %
angol perje 12 %
A Zöld takaró II. (szőlőbe-gyümölcsösbe) keverékünk sekélyebb
gyökerezésű és alacsony növekedésű összetevőinek köszönhetően szőlő ültetvények sorközeiben is alkalmazható. A Zöld
takaró keverékek pillangós virágú komponensei a légköri nitrogén megkötésével nitrogénnel gazdagítják az ültetvény talaját.
A fehérhere száraz időszakokban visszahúzódik, azonban csapadékot követően ismét szépen borítja a talajt. A fűfélék a talaj
takarását és járhatóságát biztosítják. Bojtos gyökérzetüknek
köszönhetően pedig a tápanyagok megkötésében, illetve feltárásában, valamint a szervesanyag pótlásban van kiemelkedő
szerepük. Szerves mulcsnak és gyökértrágyának kiválóak.
Kiváló talajtakarás és jó taposás tűrő képesség
Javasolt vetőmagnorma: 25-30 kg/ha, 19 M csíra/ha
Kiszerelés: 20 kg/zsák
Javasolt vetésidő: március közepe-április,
vagy augusztus második fele-szeptember
Áttelelő: igen, 3-5 évig a területen marad
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