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Fajtakínálat

Harmadik generációs családi vállalkozásunk élén édesapánk és nagyapánk
örököseként értékes hagyatékot vettünk át. Büszkék vagyunk rá, hogy lassan
három évtizede, 1991 óta foglalkozunk vetőmagok termeltetésével, feldolgozásával és forgalmazásával. Ez a tapasztalat, mint ahogy munkatársaink
szaktudása és állandóan fejlesztett technológiai megoldásaink garanciát
jelentenek partnereinknek termékeink és szolgáltatásaink minőségére.
A tradíciók megtartása mellett folyamatosan újítunk, valamint törekszünk
a fenntarthatóságra és a környezettudatos működésre. A Lajtamag az
innováció területén mindig is az élen járt, szakmai körökben köztudott, hogy
a kutatás-fejlesztés terén zászlóshajónk többek között a zöldtrágya és a
szója. Ebben a fajtakatalógusban teljeskörűen felsorakoztatjuk az aktuális
termékpalettánkat. Bemutatunk továbbá néhány újdonságot, amelyeket
sokéves tapasztalatunk felhasználásával a mai trendek követelményeinek
megfelelve fejlesztettünk ki.
Munkánkat a hatékonyság és a korrektség fémjelzi, bízunk benne, hogy ezt
partnereink is méltányolják!

Seiwerth Anna — Seiwerth Márton
tulajdonosok

Köszöntő

03.

Értékesítési és
termeltetési
szaktanácsadóink

Dr. Nagy Ida

Fodor Péter

+36 30 377 4388
nagy.ida@lajtamag.hu

+36 30 587 7807
fodor.peter@lajtamag.hu

Kelemen Balázs

Turnyánszki Ferenc

+36 30 659 6375
kelemen.balazs@lajtamag.hu

+36 30 483 4556
turnyanszki.ferenc@lajtamag.hu

Viszlát, Tango Star ®!
Üdvözlünk, Revycare®!
A Tango Star ® kivezetésével
megérkezett a kalászos gombaölő
szerek következő generációja:
az új azol hatóanyagú Revycare®.
Kiemelkedő hatékonyság,
változatlan hektárköltség!

Kovács Gábor
+36 30 293 3186
kovacs.gabor@lajtamag.hu

Fejes Vilmos
termeltetési és kereskedelmi vezető
fejes.vilmos@lajtamag.hu

www.agro.basf.hu

BASF Mezőgazdasági megoldások

A növényvédőszereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el
a címkét és a használati útmutatót. A Revycare® I-es forgalmazási kategóriás termék.

04.

Országos lefedettség

RGT Stumpa

szója

tavaszi árpa

Salome
Sok szem, sok sör

A bőtermő

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.

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, 4030 kg/ha
(Magyar Szója fajtakísérlet, Hédervár, 2018.)
— alsó hüvelyek közepesen magasan kezdődnek (kb. 10,5 cm)
— magas fehérjetartalom (42–44 %)

— bőtermő söripari tavaszi árpa
— alacsony növekedésű és jó állóképességű
— nagyon egészséges
— jó söripari és malátázási tulajdonságok
Ajánlott vetőmag mennyiség: 300–350 mag/m², 140–170 kg/ha
Vetésidő: február közepétől
(00) IGEN KORAI

ES Mentor

szója

tavaszi árpa

Bojos
Megbízható sörárpa

A duplán jó

Tavaszi árpa a minősítő kísérletekben a legnagyobb termést érte el, a sztenderd
átlaghoz viszonyított 9,7%-os többlet terméssel. Fehérjetartalma műtrágyázással
és egyéb technológiai elemekkel jól befolyásolható. 800–850 kalászt hoz négyzetméterenként. Kalászai 2 sorosak, közepes nagyságúak, lazák. Fehérjetartalma és
osztályozottsága a söriparban jelenleg használt fajták szintjén van. Csehországban,
Szlovákiában és Ausztriában is elismert sörárpa. A cseh söripar rögtön elfogadta
alapanyagként, és ott vetésterülete folyamatosan növekszik. A betegségekkel
szemben átlagos ellenállóságot mutat.

Az ES MENTOR jelenleg az igen 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 4450 kg/ha, Hédervár.

— magas termőképesség
— középérésű
— kiváló malátázási paraméterek
— nagyon egészséges

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

Ajánlott vetőmag mennyiség: 400–470 mag/m²
Vetésidő: február közepétől
Termőképesség: 5–6,5 t/ha
(00) IGEN KORAI

Lorem ipsum

ÚJ

Bettina

szója

tavaszi zab

Poseidon

A kimagasló hozamú

A POSEIDON egy olyan új, korszerű és jól alkalmazkodó fajta, amelyet az üzemi
tapasztalatok szerint stabilan nagy termőképesség jellemez. Termése jól kitelt,
sárga színű szemekkel, átlagon felüli ezerszemtömeggel valamint hántolásra is
alkalmas, kiváló minőséggel rendelkezik. Versenyképességét Európa-szerte
kilenc ország zabtermő területén bizonyítja, az átlagos és a legintenzívebb
adottságokkal bíró köztermesztésben egyaránt. Létjogosultságát a hazai vetésszerkezetben a NÉBIH hivatalos kísérleteiben, három év átlagában mutatott
nagyfokú évjárat- és termőhelyi stabilitás melletti teljesítménye és 2015. évi
fajtaelismerése is igazolja.

A Bettina új, nagyon magas termőképességű szójafajta. Igen korai éréscsoportba
tartozik. Kezdeti fejlődése gyors, középmagasra növő (70–90 cm), lila virágú, alsó
hüvelyek középmagasan helyezkednek el (12–16 cm). Magpergésre nem hajlamos.
Betegségeknek jól ellenáll. Termése nagy szemű, nagy ezermagtömeg (190–210 g.)
jellemzi, köldök színe világos.
— nagy termőképesség
— kiváló állóképesség
— magas fehérjetartalom
— betegségeknek jól ellenálló fajta

— kimagasló termőképesség és hántolásra is alkalmas,
kiváló minőség kombinációja
— nagy ezerszemtömeg, jól kitelt, sárga színű szemek,
kedvező szem-szalma arány jellemzi

(00) IGEN KORAI
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Tavaszi kalászosok

Szóják

07.

A kirobbanó teljesítményű
Az Albenga magas terméspotenciállal rendelkező, igen korai fajta. 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.

Su Ellen

Őszi árpa

szója

Albenga

A nemesítés mérföldköve
Az igazán nagy termőképességet mutató középérésű SU ELLEN az ősziárpanemesítés valódi mérföldköve lett. Kimagasló termőképesség mellett az átlagot
jóval meghaladó ezermag-tömegével is felhívja magára a figyelmet. Rekordtermések elérésére alkalmas felépítésű. A fajtában rejlő nagy termőképesség,
erős generatív hajlam a nagyon eltérő agroökológiai viszonyok közepette is
markánsan képes megnyilvánulni, alkalmazkodóképessége kiváló. 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. Minden körülmények
között versenyképes árpatermesztést tesz lehetővé a legintenzívebb és a hagyományos termesztés-technológiával egyaránt.

— kiemelkedő termőképességű (4,5 t/ha felett)
— kiváló állóképességű
— nagyon egészséges
— magja világos köldökű, nagy
— nagyon gyors kezdeti fejlődés

— a csúcstermések legújabb dimenziója az árpatermesztésben
— kiváló ökostabilitás, jó technológiai alkalmazkodóképesség

(1) KÖZÉPÉRÉSŰ

szója

RGT Steara
A szójaföldek csillaga
Kiemelkedő termőképességű, fajtáink közül a leghosszabb tenyészidejű fajta.
Rendkívül alkalmas az ország déli, fő szójatermő területein történő termesztésre.
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.

Andoria

Őszi árpa

(00) IGEN KORAI

ÚJ

Az új Su Ellen
Az ANDORIA olyan középérésű, hatsoros, takarmány minőséget biztosító őszi
árpa fajta, amely kifejezetten jól alkalmazkodik a Kelet-Közép-Európát fokozottan
sújtó egyre szárazabb termőhelyi adottságokhoz és a normál vagy akár az extenzívebb termesztési körülményekhez. A fajta meghatározó agronómiai tulajdonságai között szerepel a fiatal növények gyors kezdeti fejlődésierélye, a jó-kiváló
bokrosodó képessége és az erőteljes gyökérképző sajátsága. Stabil és versenyképes termőképessége rendszerint átlagon felüli ezerszem tömeggel (45–50 g) és
HL-súllyal (68–70 kg/hl) párosul. Jó kórtani ellenálló képességét bizonyítja, hogy
a levélrozsda betegségekkel szemben rezisztens, a lisztharmattal és hálózatos
levélfoltossággal szemben pedig jó tolerancia szinttel rendelkezik. Kalászai pedig
egészségesek és kiváló termékenyülési adottságokkal bírnak.

— kiemelkedő termőképességű
— magas termetű, közepes szárszilárdságú
— lila virágú, magja sötét köldökű, kisméretű
— magas a fehérjetartalma
— 4400 kg (Magyar Szója fajtakísérlet, Bak, 2017.)

— termésstabilitás bajnoki teljesítménnyel nagy termőképesség,
— magas fehérjetartalommal
— extenzív viszonyokat jól tűrő ún. kompenzáló fajtatípus
— kiváló télállóság, nagyon jó állóképesség

Rédics
Steiner Sándor,
rmelt
te
át
Albenga szój
.
26 hektáron
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Szóják

(1) KÖZÉPÉRÉSŰ

Az Albenga szóját 2020 tavaszán vetettem első évben.
26 hektáron 4 tonna feletti
termésátlagot értem el
a fajtával hektáronként. Leginkább azt emelem ki a fajta
jó tulajdonságai közül, hogy
desszikálás nélkül is korán, és
nagy biztonsággal betakarítható, még az Északabra
fekvő területen is.

Falado

őszi búza

(1) KÖZÉPÉRÉSŰ

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
— Rendkívül magas terméspotenciállal bír, eltérő évjáratok és körülmények között.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 400–500 csíra/m²
A1–A2

Őszi kalászosok
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őszi búza

Antonius

MAXIMÁLIS HATÓANYAG-HASZNOSULÁS

A jónál is jobb

bór és foszfor extrán adjuválva

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

e®

— magas termőképesség
— igen jó beltartalom, kiváló malmi minőség
— kedvező agronómiai tulajdonságok
— betegség ellenállósága jó

n oló

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.
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Tiberius

ÚJ

bór

Hektoliter császár
A TIBERIUS tökéletesen alkalmas minden termesztési helyszínre, bőséges a
hozama, 2–4 kg/hl-rel meghaladja az összes közönséges búzát. Egy másik
egyedülálló előnye a legmagasabb liszthozam az összes közönséges búzafajta
között. A koraérett daráló búzát rövid növekedés, jó stabilitás jellemzi, ezért
a hígtrágyát is nagyon jól elviseli. A fajta különösen ellenálló a sárga rozsdával
és a penésszel szemben.
Röviden összefoglalva:
— hatalmas gabonahozamok
— legmagasabb sütőipari érték
— igen magas fehérje és sikértartalom
— kiemelkedő szárszilárdság
— kitűnő betegség ellenállóság, főleg kalászfuzárium ellen

A bórnak nagyon fontos szerepe van a sejtfal felépítésében,
a szénhidrát-anyagcserében, a sejtosztódásban, illetve részt vesz
az auxintermelés szabályozásában. A legintenzívebb fejlődési
szakaszokban (virágzás, terméskötés és -képzés ideje) kiemelkedő
jelentősége van a bór pótlásának. A növény termése jobb
minőségű lesz, és magasabb hozamra is számíthatunk.

10.

Őszi kalászosok

Wuxal® Boron Plus
Dózis: 2–3 l/ha

AGRO
A2

Lombtrágya

Táplálunk és védünk

Kiemelt hatóanyag:
bór és foszfor
www.kwizda.hu

ÚJ

A legkoraibb búza fajta
Az IS Agilis extra korai érésű, magas sikértartalmú, prémium minőségű (E)
szálkás búzafajta. A prémium minőségű fajták közül is kiemelkedik kiváló és
stabil reológiai tulajdonságaival. Lisztje a legigényesebb pékipari termékek
előállítására vagy lisztjavításra is felhasználható. Rozsdabetegségekkel nem,
vagy csak alig fertőződik, lisztharmattal és levélfoltosággal szemben közepesen
ellenálló. A rosszabb vízháztartású, szárazabb talajokon is eredményesen
termeszthető.

Lunadur

őszi durum búza

őszi búza

IS Agilis

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 az N-hasznosító képessége. Esésszáma magas.
— korai érés
— magas terméshozam és fehérje tartalom
— jó télállóság
— magas esésszám

— extra korai fajta
— kiemelkedő fehérjetartalom és stabil esésszám
— kiváló reológiai tulajdonságok
— aszálytűrés

Ajánlott vetőmag mennyiség: 320–380 mag/m², 130–170 kg
Ajánlott vetésidő: szeptember vége – október közepe

A1

A tritikálék új generációja
A RIWOLT egy magas száron érő őszi tritikálé. Jó szárstabilitással rendelkezik,
a gombabetegségekkel szemben kevésbé fogékony. Az állattartók a szalmája
miatt szívesen választják. A jobb termőterületeket és az intenzív gazdálkodást
kimagasló szemterméssel hálálja meg, amely termés jó beltartalmi
paraméterekkel párosul. Vetésnormája általában 170–190 kg/ha között alakul.
Télállósága jó.
— magas termőképesség
— jó szárstabilitás
— jó betegség ellenálló képesség

ÚJ

Lupidur

őszi durum búza

őszi tritikálé

Riwolt

Télen a legerősebb
A LUPIDUR Ausztriában a legmagasabb termésátlagokat mutató durum búza
fajta. 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 vetőmag mennyiség: 320–380 mag/m², 130–170 kg
Ajánlott vetésidő: szeptember vége – október közepe

Régi, bevált magyar fajtákkal
dolgozott eddig a cégünk,
amelyek mellett kipróbáltuk
az Activust is. Ebben a búzában
megtaláltuk a versenytársukat.
7,15 tonnás termésátlag nálunk
kifejezetten jó, ami mellé
kimagasló beltartalmi
értékek is társultak.
Fodor
zabolcs,
Gáspár S
Kengyel,
azdaság,
Családi G
k megye
n-Szolno
u
k
y
g
a
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Jász
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Őszi kalászosok

yvezető
Károlyi Beatrix, üg
egye,
m
s
Va
Zonker Kft.,
zt
es
er
tk
Táplánszen

A Bettina szója fajtának a
termésstabilitása és a korai
betakaríthatósága győzött
meg. 45 cm-es sortávolsággal,
mechanikus gyomírtás
mellett nagy biztonsággal és
jó termésátlaggal érésgyorsító
nélkül betakarítható. Az alsó
hüvelyemelet magasan
kezdődik, növelve a
betakaríthatóságot.

Őszi kalászosok
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A legnagyobb zöldtömeg
Összetétel:
— mustár 70 %
— olajretek 30 %
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.

zöldtrágyakeverék

zöldtrágyakeverék

Zöldítő Páros

Ajánlott vetőmag mennyiség: 25 kg/ha
Ajánlott vetésidő: augusztus
Ajánlott bedolgozási idő: október vége – november eleje
Áttelelő: nem

Összetétel:
— pohánka 35%
— tavaszi bükköny 20%
— alexandriai here 5%
— homoki zab 40%
Vetésforgó-semleges és keresztesvirágúakat nem tartalmazó keverék, amely
műtrágyaszóróval nagy területre könnyen kijuttatható, így a talajművelés költségei
csökkenthetők. A zöldtömeg gyors kezdeti fejlődése véd az erózió ellen, értékes
szerves anyagot ad a talajnak és télen biztosan kifagy. Egy nagyon egyszerű és
hatékony megoldás a környezetkímélő zöldítési követelmények teljesítéséhez.
Az alexandriai here megköti a légköri nitrogént, amely a következő növénykultúra
számára a kezdeti fejlődéshez előnyt biztosít.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 15 kg/ha
Vetési idő: augusztus elejétől szeptember elejéig

14.

Zöldítők

zöldtrágyakeverék

zöldtrágyakeverék

Természetes zöld erő

A leggazdaságosabb
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.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 15–20 kg/ha
Ajánlott vetésidő: július vagy augusztus
Ajánlott bedolgozási idő: szeptember vagy október
Áttelelő: részben

Elérhető hatások:
— talajlazítás
— vízmegőrzés
— tápanyag megőrzés
— talajtakarás
— szervesanyag képzés

Zöld Erő

Zöld Trió

Zöldugar
Összetétel:
— olaszperje 50 %
— lucerna 45 %
— bíborhere 5 %
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg/ha
Ajánlott vetésidő: március vagy augusztus
Áttelelő: igen
Elérhető hatások:
— humusz gyarapítás
— tápanyag megőrzés
— talajtakarás
— erózió elleni védelem
— talajélet javítás
— hasznos szervezetek élettere

Zöldítők

15.
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Zümmögő Zöld
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.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 15–25 kg/ha
Ajánlott vetésidő: július vagy augusztus
Ajánlott bedolgozási idő: október
Áttelelő: részben

Zöld Takaró I.
Gyümölcsösbe
Összetétel:
— angolperje 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.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 25–30 kg/ha, 19 M csíra/ha
Ajánlott vetésidő: március közepe – április, vagy
augusztus második fele – szeptember
Áttelelő: igen, 3–5 évig a területen marad

zöldtrágyakeverék

Öko Zöld
Zöldítés tudatosan
Összetétel:
— homoki zab 60 %
— tavaszi bükköny 30 %
— alexandriai here 10 %
A homoki zab bojtos gyökérzete a talaj felső rétegének, míg a tavaszi bükköny
és az alexandriai here mélyebbre hatoló gyökérzete a talaj alsóbb rétegeinek
lazultságát biztosítja. Együttesen kedvező hatást gyakorolnak a talajszerkezetre,
a talajok víz, levegő, hőgazdálkodására, növelik a talaj szervesanyag tartalmát.
A Tavaszi bükköny és az Alexandriai here növeli a talaj nitrogén tartalmát.
A keverék nagy zöldtömeget képez, kiváló előveteménynek bizonyul gyengébb
adottságú talajokon is. Lejtős területeken csökkenti az erózió veszélyét.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20–25 kg/ha
Ajánlott vetésidő: augusztus elejétől szeptember elejéig

ÚJ

zöldtrágyakeverék

Elérhető hatások:
— vízmegőrzés
— N-megkötés
— talajtakarás
— erózió elleni védelem
— talajélet javítás

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.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 25–30 kg/ha, 19 M csíra/ha
Kiszerelés: 20 kg/zsák
Ajánlott vetésidő: március közepe – április, vagy
augusztus második fele – szeptember
Áttelelő: igen, 3–5 évig a területen marad

16.
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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.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 25 kg/ha
Ajánlott vetésidő: augusztustól szeptemberig
Ajánlott bedolgozási idő: tavasz
Áttelelő: igen
Elérhető hatások:
— vízmegőrzés
— N-megkötés
— talajtakarás
— erózió elleni védelem
— tápanyagmegőrzés

zöldtrágyakeverék

zöldtrágyakeverék

Takarékos Zöld

Méhlegelő
1 éves
Összetétel:
— bíborhere 20 %
— alexandriai here 5 %
— facélia 20 %
— pohánka 40 %
— mustár 10 %
— napraforgó 5 %
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg/ha
Ajánlott vetésidő: március
Áttelelő: nem

Évelő
Összetétel:
— vörös here 13 %
— fehérhere 5 %
— bíborhere 10 %
— alexandriai here 5 %
— lucerna 10 %
— facélia 15 %
— pohánka 20 %
— mustár 5 %
— baltacím 17 %
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg/ha
Ajánlott vetésidő: március vagy auguszus
Áttelelő: igen

Syngenta méhlegelő keverék

zöldtrágyakeverék

ÖMKI Élő Sorköz
Életet visz a szőlőbe!
Telepíthető igény szerint minden sorközbe, vagy minden másodikba.
Ne alkalmazza 1-2 éves ültetvényben, mert a fiatal szőlőt a sorközi növényzet
visszavetheti a fejlődésben.
Összetétel:
— komlós lucerna 30 %
— szarvaskerep 25 %
— fehérhere 25 %
— lándzsás útifű 10 %
— tarka koronafürt 5 %
— vadmurok 5 %
Vetést követően, ha erős gyomkonkurencia jelentkezik, kb 10 cm-es magasságban kaszáljon, hogy a gyomok ne tudjanak magot hozni, a vetett fajok
így megerősödnek. Kifejlett állománynál, ha technológiai okokból indokoltnak
tartja, a növényzet lehengerelhető. Ősszel végezzen késes, kíméletes talajlazítást minden, vagy minden második sorközben, hogy levegőhöz jusson a
talaj, az őszi-téli csapadék mélyebb talajrétegekbe juthasson. Praktikus ősszel,
szüret előtt magas tarlóval (10-15 cm) lekaszálni az állományt.
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg/ha
Vetési idő: ősszel vagy tavasszal

18.
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Összetétel:
— alexandriai here 7 %
— baltacim 15 %
— bíborhere 10 %
— fehérhere 5 %
— facélia 5 %
— lucerna 12 %
— mustár 2 %
— vöröshere 20 %
— évelő rozs 3 %
— pohánka 15 %
— réti komócsin 3 %
— szarvaskerep 3 %
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg/ha
Ajánlott vetésidő: március vagy auguszus
Áttelelő: 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.

Zöldítők
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tavaszi takarmányborsó

zöldtrágyakeverék

Vadlegelő
Hogy ne a termés fogyjon
Syngenta vadlegelő keverék
Összetétel:
— vöröshere 20 %
— pohánka 15 %
— baltacim 15 %
— lucerna 12 %
— bíborhere 10 %
— alexandriai here 7 %
— fehérhere 7 %
— szarvaskerep 5 %
— évelő rozs 3 %
— réti komócsin 3 %
— angol perje 3 %

Arvika
Az Arvika nagy vegetatív zöldtömeget adó, levélkés fajta. Kiváló fehérjeforrás.
Takarmánykeverékekben zabbal, tritikáléval, árpával társítható. Vetést követő
kb. 60. napon kaszálható. Érés ideje késői. Szára hosszú, virága lila, magja
barna színű. Kórokozókkal szemben általánosan jó ellenálló képességű.
— nagy zöldtömeg (30–70 t/ha)
— igen korai vetés (február 20-tól)
— kiváló zöldtrágya
— kiváló zöldtakarmány
— egészséges
Ajánlott vetőmag mennyiség: 70–80 kg/ha (keverék),
140–160 kg/ha (tiszta vetés)
Ezermagtömeg: 120–160 g

Ajánlott vetőmag mennyiség: 20–30 kg/ha
Vetésidő: március vagy augusztus
Áttelelő: igen

Apróvadas keverék

tavaszi takarmányborsó

Összetétel:
— édeskömény 10 %
— sárgavirágú somkóró 12,5 %
— mezei katáng/cikória 7,5 %
— lucerna 10 %
— takarmány káposzta 10 %
— évelő rozs 10 %
— pohánka 30 %
— bíborhere 2,5 %
— szarvaskerep 2,5 %
— facélia 5 %
Ajánlott vetőmag mennyiség: 25 kg/ha

Vadfű keverék
Összetétel:
— csomós ebír 32,5 %
— vörös csenkesz 26 %
— lucerna 16 %
— réti komócsin 16 %
— szarvaskerep 9,5 %

Sirius
A Sirius levélkés típusú, elsősorban zöldtakarmánynak alkalmazható, de abraktakarmánynak is használható tavaszi takarmányborsó. Nagy zöldtömeget ad,
nyersfehérje tartalma magas. Alkalmas tavaszi és nyári takarmánykeverékekbe
való vetésre. Gyors kezdeti fejlődésű, jó gyomelnyomó képességű. Felhasználható
zöldtakarmányként és szenázsként, valamint zöldtrágyaként is. Szára 120–150 cm
hosszú. Jó lisztharmat toleranciával rendelkezik.
— nagy zöldtömeg (30–70 t/ha)
— korai vetés (február 20-tól)
— fehérjében gazdag
Ajánlott vetőmag mennyiség: 180–200 kg/ha
Magtermőképesség: 2–2,5 t/ha
Ezermagtömeg: 180–250 g

zöldtrágyakeverék

Mézelő Zöldítő
Méhészek kedvence
Összetétel:
— fehér mustár 51 %
— facélia 49 %
A talajegészség megőrzése szempontjából a legkiválóbb zöldtrágya keverék.
Különösen javasolt a cukorrépa és gyökérzöldség termesztők számára.
A fehér mustár a fonálférgek ellen repellens hatással rendelkezik, csökkenti azok
kártételét. Erőteljes és mélyre hatoló gyökérzete révén a talaj szerkezetére
kedvező hatást gyakorol, illetve a nagy növénytömeg gyarapítja a talaj szervesanyag tartalmát a bedolgozást követően. A facélia sűrű állománya biztosítja a
talaj fedését, megakadályozza annak kiszáradását, gyomosodását. A virágzó
facélia vonzza a méheket, ezért fontos szerepe van a biodiverzitás fenntartása
szempontjából.

ÚJ

lucerna

Ajánlott vetőmag mennyiség: 20 kg/ha

Eride
Az Eride a kék- és tarkavirágú lucerna tulajdonságait magában hordozó, magyar
nemesítésű lucernafajta. Erős gyökérzete miatt sekély termőrétegű, meszes
talajokon is jól termeszthető. A levél-szár arány meghaladja az 50%-ot. Virágzása
május második felében megkezdődik. A virágszíne a fehér, a füst, a zöldes-sárga,
a kék és a lila bármely árnyalatában előfordulhat. Magtermő képessége jó,
augusztus elején betakarítható. A legtöbb gombás betegséggel szemben toleráns.
Metionin tartalma igen magas, ami kimagasló beltartalmat eredményez..
— jó magtermő képesség
— kiváló takarmányérték
Ajánlott vetőmag mennyiség: 20–25 kg/ha
Vetésidő: március vagy augusztus

Ajánlott vetőmag mennyiség: 15 kg/ha
Ajánlott vetésidő: április elejétől szeptember végéig
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Takarmányok
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Jegyzetek

ONLINE
VETŐMAG MEGRENDELŐNK

Lajtamag Kft.
9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.
Telefon: +36 96 578 280
Fax: +36 96 578 288
E-mail: info@lajtamag.hu
www.lajtamag.hu

