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Tisztelt Gazdálkodó!

GALANKÓ Attila
Szakmai tanácsadó

A növénytermesztésben minden szezon állandó kihívása a megfelelő fajta kiválasztása. Mi a 
sikerhez szeretnénk Önnek segítséget nyújtani. Ha jó őszi káposztarepce, búza, árpa, tritikálé 
vagy durum fajta termesztésére gondol, jusson eszébe, hogy minden ami vetőmag, az a 
LAJTAMAG Kft. és a SAATBAU LINZ HUNGÁRIA Kft. közös ajánlatában rendelkezésére áll.
A fajtaválasztásban érdemes a sok éve megbízhatóan teljesítő fajtákkal, hibridekkel még 
számolni, de az újdonságokat is kipróbálni.

Pár éve még repce boomról írtam magam is, ma pedig ott tartunk, hogy vannak tanulmányok, 
amelyek a különböző termények energetikai célú felhasználását teszik felelőssé az utóbbi évek 
gazdasági válságáért. Ehhez még csak hozzátesznek az időjárás viszontagságai. Elég nagy a 
távolság a sokévi gyakorlati terméseredmények és a repce terméspotenciálja között, bár a 2014 
évi országos rekord termésátlag mindenképpen örömteli. Az egyértelműen megállapítható, 
hogy a magas termés elérése nem csak a fajták teljesítményén múlik. A repce helyet követel a 
vetésforgóban és sok termelő számára gazdaságosan termelhető kultúra.

Ilyen körülmények közepette a még mindig jól teljesítő LABRADORral és két igen figyelemre 
méltó hibriddel, a HYBRISUNnal és a csúcstermő GRAFfal állunk a repcetermelők rendelke
zésére. Őszi búzában az érdeklődés a magasabb termőképességű fajták felé fordult az utóbbi 
két évben, de számos termelő kitartott a mindig jól eladható, értékesebb prémium fajták 
mellett. Erre a trendre válaszolva, megtartva fő iránynak a prémium búzák fajtakörét, igen 
kiváló, új genetikával, a magas termőképességű malmi búzák új választékával állunk rendelke
zésükre. Ezek közül kiemelkedik a Balitus nevű malmi búzánk, amelyre nemzetközi szinten is 
nagy érdeklődés mutatkozik. Érdemes azt is megjegyezni, hogy fajtáinknak kiváló a betegség
ellenálló képességük. A 2014es kiugró sárgarozsda fertőzést hozó évben azt is megmutatták, 
hogy ez ellen a betegség ellen is a legjobb ellenállóságúak közé tartoznak. 

A sikeres növénytermesztéshez elengedhetetlen a garantáltan magas minőségű, megbízható 
származású, fémzárolt vetőmag használata, amit mindenkor biztosítunk Tisztelt Partnerein
knek! Válassza fajtáinkat, vesse vetőmagjainkat! Bármelyiket veti, a magERŐ Önnel lesz! 

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

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

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

 SZŰCS Ádám
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szucs.adam@lajtamag.hu

 CSIKÓS Zoltán
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 FODOR Péter
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fodor.peter@lajtamag.hu
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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



ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

GRAF
Az NB I-es hibrid!

A GRAF egy új, korai hibrid, kiváló magterméssel. Termésével a 
legjobbak között szerepel. 2010ben az 1. helyen végzett. Ko
rai virágzású. Olajhozama magas. Gyors a kezdeti fejlődése és 
betegségellenállósága. 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.

• igen kiváló magtermés és magas olajhozam
• betegségekkel szemben igen jól ellenálló, 

kifejezetten Phoma és Sklerotinia ellen
• rendkívül alacsony glükozinolát tartalmú, erukasav mentes
• korai virágzás, gyors kezdeti fejlődés 
• ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 csíra/ha

Forrás: Barátság Mg. Szövetkezet, Magyaratád 
Demo kísérlet, 2014, 100 % = 3.359 kg/ha, 
56 fajta átlaga

Termés [Relatív termés %]
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

LABRADOR
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 csíra/ha

ŐSZI KÁPOSZTARECE HIBRID

HYBRISUN
„Napos kilátások“

Kiváló magtermőképességéhez további előnyös tulajdonságok 
párosulnak. Ezek közül kiemelkedik a rendkívül jó szárszilárdsá
ga. Betegségek közül Phoma ellenállóképessége kitűnő, de 
Sclerotiniás fertőzésre is igen jól ellenáll. Középmagas termetű. 
Virágzása és érése középkésői. Őszi fejlődése erőteljes, ezért 
késői, szeptember 10. körüli vetésre is alkalmas

• magtermése (4,36 t/ha, 101,4 % MGSZH 2011, amivel 
22 fajtából az 5. és azon kevés hibridek egyike, ami 
meghaladta a sztenderdek átlagát)

• kiváló állóképességű
• kitűnő betegségállóság, különösen Phoma és Sclerotinia ellen
• őszi fejlődése intenzív, ezért késői 

vetésre is (szeptember 10ig) alkalmas
• ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 csíra/ha

Forrás: NÉBIH ÁE. Fajták kísérlete, 2014. Korai 
fajtacsoport, 100% = 3,78 t/ha

Termés [Relatív termés %]
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Forrás: Demo kísérlet Baki AC. 2014, 
100% = 5,22 t/ha, 50 fajta átlaga

Termés [Relatív termés %]
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MALMI BÚZA

BALITUS [B1]
A hozambajnok

A BALITUS nemesítőházunk történetében ebben a hasznosítási 
csoportban a legnagyobb hozamú fajta. Minősítési éveiben 
évjárattól függően 511 %al haladta meg a standard fajták 
termésátlagát. Középkorai érésű, fagytűrése és szárszilárdsága 
egyaránt kiváló. Fehérjetartalma 13,2 %, nedvessikér tartalma 
29,3 %. Levélrozsdára közepesen rezisztens, lisztharmatra, 
sárgarozsdára rezisztens, összességében az egyik legegészsége
sebb fajta. Intenzív technológiával abszolút csúcstermés céloz
ható meg vele. Ahol minősítést kapott, az egyik legmagasabb 
termésszintet érte el. Szálkacsonkkal rendelkező búza.

• csúcstermőképesség
• legkiválóbb télállóság és szárszilárdság
• igen stabil, jó malmi búza minőség
• rendkívüli betegség ellenállóság és alkalmazkodóképesség

Forrás: NÉBIH fajtakísérlet, 2014, 
standard fajták átlaga = 7,67 t/ha

Termés [Relatív termés %]
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ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSI JAVASLAT

 Vetésidő Vetőmag 1. N-kijuttatás vegetáció 2. N-kijuttatás szárba- 3. N-kijuttatás kalász- 
  mennyiség, kg/ha kezdete, hatóanyag kg/ha szökés, hatóanyag, kg/ha hányás, hatóanyag kg/ha

ANTONIUS [A1-A2] okt.5. – dec.1. 180-200 40-60 30-60 40-70

STEFANUS [A1-A2] okt.5. – nov.20. 180-200 40-60 30-50 40-60

VULCANUS [A1-A2] okt.5. – nov.20. 180-200 30-50 30-50 40-60

AMICUS [A1-B2] okt.5. – nov.20. 180-200 50-60 50-60 50-60

AMANDUS okt.15. – nov.20. 180-200 40-60 30-50 40-60

UBICUS okt.5. – nov.20. 180-200 40-60 30-50 40-60

BALITUS okt.5. – nov.20. 180-200 50-60 50-60 50-60

PAPAGENO okt.5. – nov.20. 180-200 50-60 50-60 30-50

Növényvédelem

Növekedésszabályozás: jó vízellátottságú, csapadékos évjáratokban és intenzív termesztési körülmények között ajánlható
Levélkezelés: Nagy betegségnyomás esetén. Az előrejelzési tanácsokat kísérje figyelemmel!
Kalászvédelem: a fuzáriumos fertőzési kockázat minimalizálása érdekében szintén csapadékos és intenzív körülmények között, a virágzás kezdetén ajánlott 

PRÉMIUM BÚZA

ANTONIUS[A1-A2]
A jónál is jobb

Minőség tekintetében a fajta szortiment csúcsán áll. Prémium 
minőségű őszi búza. Ausztriában a 8as sütőipari értékszámot 
eléri. Nagyon magas a hl tömege és a fehérje tartalma. Ezt 
Magyarországon amióta termesztik, minden évben igazolta. 
Fehérjetartalma 1416 % közötti, sikértartalma 3440 %. Esésszá
ma jellemzően magas, 320380 közötti. Különösen az olasz 
piacon fontos, hogy P/L értéke is optimális. Magas a lisztkihoza
tala. Annak ellenére, hogy viszonylag magas növésű, igen jó a 
szárszilárdsága. Szalmája rendkívül erős, vastag falú. Kiváló 
beltartalmi értékeivel egy lapon kell kiemelni az ANTONIUS 
egészségességét. Kiemelkedő a kalászfuzáriummal szembeni 
ellenálló képessége. Sárgarozsda ellenálló képessége jóközepes, 
fungicides kezeléssel sikeresen megvédhető. Szálkás búza.

• legmagasabb sütőipari érték
• igen magas fehérje és sikértartalom
• kiemelkedő szárszilárdság
• kitűnő betegség ellenállóság, főleg kalászfuzárium ellen
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MALMI BÚZA

AMICUS [A1-B2]
Ha a termés számít

Az AMICUS korán érő tar búza, nagyon jó malmi minőséggel. 
Kiváló az állképessége intenzív termesztési körülmények között 
is. Kiválóan alkalmas intenzíven gazdálkodó üzemek részére. 
Egy korai, magas dózisú nitrogén adagolást az AMICUS hatéko
nyan fordítja sok mellékhajtás és hosszú kalász kifejlesztésére. 
Gabonalisztharmatra mérsékelten rezisztens, level és szárrozs
dára rezisztens. Fuzáriumra közepesen fogékony.

• magas termőképességű malmi búza 
• jó Nhasznosító képesség
• nagyon jó szárszilárdság 
• középkésői érésű

PRÉMIUM BÚZA

VULCANUS [A1-A2]
Egy forró ajánlat

A VULCANUS prémium búzáink között kiemelkedő termésered
ményekre képes. Prémium fajtáink közül az egyik legkorábbi 
érésű. A száraz termőhelyeken is jól teljesítő fajta. Nedves, 
intenzív termesztési körülmények között szárszilárdító alkalma
zása ajánlatos lehet. Bár ezerszemtömege alacsonyabb, hektoli
tersúlya magas. Igen kiváló farinogram értékeket mutat. Legjobb 
besorolású energia érték (W)érték, legjobb tésztastabilitás és 
legjobb tésztaminőség jellemzi. Lisztkihozatala nagyon jó. 
Szálkás búza.

• korai érésű, száraz körülmények közt is jól teljesít
• kiváló lisztharmat és barnarozsda elleni ellenálló képesség
• kiváló farinogram értékek jellemzik
• magas energia (W)érték, tésztastabilitás és tésztaminőség

Forrás: Demo kísérlet Baki AC, 2014, kivonat

Termés [t/ha]
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Forrás: GOSZ-VSZT posztregisztrációs 
kísérlet, 2013-2014

Termés [Relatív termés %]
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MALMI BÚZA

AMANDUS [B1]
Mezőre termett

Az AMANDUS magas termőképességű, stabil malmi búza. 
Minősítésének éveiben 7 %al haladta meg az összehasonlító 
fajták átlagát, lombvédelmi kezelés nélkül. Korai érésű, fagytűré
se és szárszilárdsága is jó. Lisztharmatra, levélrozsdára, 
sárgarozs dára kissé érzékeny, fuzáriumra mérsékelten rezisztens, 
preventív gombaölőszeres kezelés e fajtánál javasolt. Magas 
termőképességét száraz és nedves évjáratokban is tartja. 
Beltartalmi értékei stabilak. Kalászban csírázásra nem hajlamos. 
Széles ökológiai tűrőképességgel rendelkezik. Szálkás búza.

• kiemelkedő termőképesség
• nagyon jó szárszilárdság
• korai érésű
• magas hektolitersúly

MALMI BÚZA

UBICUS [A1]
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 fehérjeho
zamot mutat, ami a magas termés és magas fehérjetartalom kom
binációjának köszönhető. Fuzárium ellenállósága közepes, 
célszerű megelőző kezelést adni neki. Sárga rozsda ellenállósága 
nagyon jó. Szálkás búza.

• közép korai érésű
• igen kiváló szárszilárdság
• sárga és barnarozsdára valamint 

lisztharmatra nagyon jól ellenáll
• magas fehérjehozamú

TAKARMÁNYBÚZA

PAPAGENO [C]
Az energikus

A PAPAGENO egy relatív korai takarmánybúza. Rendkívül 
magas terméspotenciállal rendelkezik és a hektolitersúlya is 
kiemelkedő. Nagyon jó a télállósága és szárszilárdsága. A kitűnő 
szemképződésének és magas keményítő tartalmának köszön
hetően kiválóan alkalmas etanol gyártásra. Tarbúza.

• kiváló takarmánybúza
• kiemelkedő termésszint
• nagyon jó szárszilárdság
• magas hektolitersúly

PRÉMIUM BÚZA

STEFANUS [A1-A2]
Megbízhatóan stabil

A prémium búzák között kiemelkedik a termőképességével és 
beltartalmi értékeivel. Hektolitersúlya kiemelkedően magas, 
80 kg feletti. Fehérje és sikértartalma kiváló. Magasabb növe
kedésű, vékonyabb, de rugalmas szárú fajta. Intenzív körülmé
nyek között szárszilárdító használata ajánlott. Kiváló a télállósá
ga. Betegségeknek jól ellenáll. Kalászban való csírázásra nem 
hajlamos, ezért a betakarításkori nedvesebb körülményeket 
jobban bírja. Gyengébb tápanyagellátottságú területeken is 
sikerrel termeszthető. Szálkás búza.

• nagyon magas hektolitersúly
• kiemelkedő termőképesség és termésstabilitás
• jó télállóság
• kiemelkedő betegség ellenállóság

Forrás: NÉBIH fajtakísérlet, 2011-2013, 
standard fajták átlaga 7,31 t/ha

Termés [Relatív termés %]
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ŐSZI ÁRPA

CARMINA
Több sor, több termés

A CARMINA egy többsoros, korán érő őszi takarmányárpa. 
Ennél a fajtánál a koraiság nem megy a termőképesség rovására. 
Kiválóan bírja a szárazabb termőhelyi körülményeket is. 
Télállósága jó, szárszilárdsága igen jó. Nagyon egészséges, 
lisztharmatra, rozsdára és hálózatos levélfoltosságra nagyon jól 
ellenáll. Hektolitersúlya nem magas, de értékes takarmányfajta. 
Szárazságtűrése jó.

• magas termés
• korai érés 
• száraz körülmények között is jól teljesít
• nagyon jó betegség ellenállóság
• ajánlott vetésidő: szeptember 20. – szeptember 30.
• ajánlott vetőmagmennyiség: 270300 mag/m², 130170 kg/ha

Forrás: NÉBIH fajtakísérlet, 2014, 
standard fajták átlaga 7,4 t/ha

Termés [Relatív termés %]
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ŐSZI DURUM BÚZA

LUPIDUR
Télen a legerősebb

LUPIDUR Ausztriában a legmagasabb termésátlagokat mutató 
durum búza fajta. Az ottani sztenderd fajták átlagát 69 %al 
haladja meg. Magas termőképessége mellett kiemelkedő 
tulajdonsága a télállóképessége, amiben szintén a legjobb 
besorolást kapta. Hazai körölményeink között is számos helyen 
termett akár jobban is mint az aestivum búzák. Nagyon magas a 
hektolitersúlya 8284, az esésszáma és gluténindexe. A durum 
búzák általában kalászfuzáriumra érzékenyek. A LUPIDUR 
fuzárium elleni ellenálló képessége a durumok között kiemel
kedő.

• kiemelkedő termőképesség
• kiváló télállóság
• magas hektolitersúly és gluténindex
• kiemelkedő ellenállóképesség kalászfuzárium ellen
• ajánlott vetésidő: szeptember vége – október közepe
• ajánlott vetőmagmennyiség: 320380 mag/m², 130170 kg

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, 1515,9 % közötti értéket ér el. Jó a 
Nhasznosító képesége. Esésszáma magas.

• magas fehérjatartalom
• korai érés
• magas terméshozam és fehérje tartalom
• jó télállóság 
• magas esésszám
• ajánlott vetésidő: szeptember vége – október közepe
• ajánlott vetőmagmennyiség: 320380 mag/m², 130170 kg

TRITIKALÉ

CALORIUS
A kalóriabomba

CALORIUS az új nemesítésű tritikálé fajta rászolgál a nevére. Az 
egyik legmagasabb ezermagtömegű fajta, ami által magas az 
energia és takarmányértéke. Etanol gyártásra is alkalmas. 
Rhynchospórium szeptória és sárgarozsda ellenálló képessége 
kiemelkedő. Termőképessége magas. Korán kalászol és korán 
érik.

• magas energia és takarmányérték
• nagyon korai érés
• egyik legmagasabb ezermagtömeg
• nagyon jó betegség ellenállóság
• ajánlott vetésidő: szeptember 20. – október közepe
• ajánlott vetőmagmennyiség: 320360 mag/m², 150170 kg

ŐSZI ÁRPA

MONROE
Az őszi sörárpa

MONROE egy kétsoros őszi sörárpa fajta. Söripari feldolgozásra 
kiválóan alkalmas. A hasonló érésű, Ausztriában leginkább 
elterjedt őszi sörárpák, a MALWINTA és Wintmalt fajták 
termését 510 %al meghaladja. Malátázási tulajdonságai 
kiemelkedőek, különösen az osztályozottsága. Nagy arányban 
tartalmaz homogén szemeket. Szára közepes magasságú, jó 
állóképességű, középérésű fajta.

• őszi sörárpa
• nagyon magas szemtermés
• középkésői érésű
• kiváló osztályozottság
• ajánlott vetésidő: szeptember 20. – szeptember 30.
• ajánlott vetőmagmennyiség: 310340 mag/m², 140170 kg/ha

ÚJ



Prémium búza

ANTONIUS szálkás 5 4 5 6 3 4 5 6 3 6 6 5 3

STEFANUS szálkás 2 2 2 7 6 4 3 4 2 6 6 5 3

VULCANUS szálkás 4 3 3 4 5 3 5 5 2 6 8 6 6

 

Takarmánybúza

PAPAGENO tar 3 6 5 4 3 3 7 4 6 5 5 5 4

 

Malmi búza

AMICUS tar 6 2 3 3 2 5 3 4 4  6 7 5

UBICUS szálkás 5 3 2 4 2 3 3 2 2 6 6 6 6

AMANDUS szálkás 3 1,5 2 3 3 7 7 6 2  8 8 6

BALITUS tar 2 3 3 3 2 3 3 2   3 3 5

 

Őszi durum búza

LUPIDUR  5 4 4 4 6 5 6 5 3 7  6 6

LUNADUR  5 3 3 4 4 6 6 4 5 7  6 7

Őszi árpa

CARMINA többsoros 6 3 3 5 6 3 4 1 4 4 4 3 6

MONROE kétsoros 7 7 6 4 6 5 7 R 5  3  7

Tritikalé

CALORIUS  6 2 3 7 6 4 3 5 5 2 2 2 7

FAJTÁINK EGY PILLANTÁSRA
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Jelmagyarázat

[1]  nagyon télálló, nagyon korai, nagyon, álló-
képes, nagyon alacsony, nagyon egészséges

[9] gyenge télállóság, nagyon késői,
nagyon magas, nagyon érzékeny



ajánlatunk
BÚZA FAJTÁINK TERMÉSPOTENCIÁLJÁNAK ÉS A LEHETŐ 
LEGJOBB BELTARTALMI ÉRTÉKEK ELÉRÉSÉHEZ A FAJTÁK-
HOZ IGAZÍTOTT  TECHNOLÓGIÁRA VAN SZÜKSÉG.
ÍGY CÉLOZZUK MEG A CSÚCSTERMÉST

VETÉS

Őszi búza fajtáink jellemzője, 
hogy kelés után szinte szög 
állapotban telelnek át, de 
tavasszal igen intenzív, bokroso
dást produkálnak optimális 
körülmények között. Száraz 
tavasz esetén, a sűrűbben vetett 
állományok sem mutatnak jobb 
képet, tehát nem szabad sűrűre 
vetni őket. A sűrű vetés a 
termésmennyiség, a szárs
zilárdság és a beltartalom 
rovására is mehet. Növeli a 
megdőlés kockázatát és 
betegségek fellépésének az 
esélyét. ajánlott vetőmag 
mennyiség 180200 kg/ha.

Az optimális vetésidő október 
520, de még a megkésett vetést 
is jól tolerálják. Szélsőséges 
esetekben még december első 
napjaiban is lehetséges a 
kivetésük. Ilyenkor a vetőmag 
mennyiséget 10 %al meg kell 
növelni.

TÁPANYAGELLÁTÁS

A megfelelő mennyiségű és a 
megfelelő időben kijuttatott 
tápanyag a siker egyik legfonto
sabb feltétele. Tavasszal a 
bokrosodás egyik legfontosabb 
feltétele, hogy kellő mennyiségű 
tápanyag, mindenek előtt 
felvehető N álljon a növények 
rendelkezésére. Ősszel kevés Nt 
kell alájuk kijuttatni, vagy inkább 
semennyit. A vegetáció tavaszi 
indulásától megosztva, a növény 
élettani igényeihez igazítottan 
többet. Általános ajánlásként: 
bokrosodáskor 4060 kg, szárba 
szökéskor 3060 kg, kalászhá
nyáskor a minőség biztosítására 
4070 kg N hatóanyagot kell kijut
tatni. E nélkül jó termést és 
magas minőséget nem lehet 
elvárni. A mikroelemekkel 
történő kezelés is ajánlott, ezzel 
főleg aszályhelyzeteken sikerült 
átsegíteni a szenvedő növényál
lományokat. A tápanyagellátást 
mindenképpen célszerű talaj és/
vagy növényvizsgálatokon 
alapuló szaktanácsadás szerint 
végezni.

NÖVÉNYVÉDELEM

Fajtáink többségének lisztharmat
ra, kalászfuzáriumra való 
ellenállósága kiemelkedően 
magas. A 2014es év rendkívüli 
sárgarozsda fertőzése azt is 
megmutatta, hogy ennek a 
betegségnek is átlag felett 
ellenállnak. Fajtáink legtöbbjénél 
lisztharmat ellen védekezni 
általában nem szükséges. Buja 
állományok, esős évjárat és a 
biztonságos termésminőség 
érdekében fuzárium elleni 
megelőző védekezés ajánlatos. 
Fontos a megfelelő hatékonyságú 
szer kiválasztása és virágzáskor 
való kijuttatása. Figyeljünk 
megfelelő permetszer borítottsá
got biztosító technika alkalma
zására.

Fajtáink többsége viszonylag 
magas növekedésű, de jó 
szárszilárdságú. Szárszilárdító 
használatát csapadékos évjárat
ban, intenzív termőhely és 
technológia esetén célszerű 
betervezni. 

INFORMÁCIÓ ÉS 
SZAKTANÁCS

saatbau linz hungaria 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


