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Tisztelt Gazdálkodó!

GALANKÓ Attila
Szakmai tanácsadó

Milyen fajtát vessek? A növénytermesztésben ez minden szezon alapvető kérdése. Ha jó őszi
káposztarepce, búza, árpa, tritikálé, rozs vagy durum fajta termesztésére gondol, jusson eszébe,
hogy minden ami vetőmag, az a LAJTAMAG Kft. és SAATBAU LINZ HUNGÁRIA Kft. közös
ajánlatában rendelkezésére áll.
A fajtaválasztásban érdemes a sok éve megbízhatóan teljesítő fajtákkal, hibridekkel még
számolni, de az újdonságokat is ki kell próbálni.
Talán a repcében látható leginkább, hogy nagy a távolság a sokévi gyakorlati terméseredmények és a repce fajták terméspotenciálja között, de ez másképp értelmezve azt is jelenti, hogy
az ilyen kultúrák esetén tehetjük a legtöbbet a helyes technológia alkalmazásával. Az egyértelműen megállapítható, hogy a magas termés elérése nem a fajták teljesítményén múlik. A
repce helyet követel a vetésforgóban és sok termelő számára gazdaságosan termelhető kultúra.
A még mindig jól teljesítő LABRADORral és két igen figyelemre méltó hibriddel, a
HYBRISUNnal és a csúcstermő GRAFfal állunk a Repcetermelők rendelkezésére.
A gabonafélék esetében talán még fontosabb a tudatos fajtaválasztás, hiszen ez alapvetően
meghatározza a megcélozható minőséget. A fajták betegség ellenállósága között is óriási
különbség van.
Őszi búzában az érdeklődés a magasabb termőképességű fajták felé fordult az utóbbi években, de
számos termelő kitartott a mindig jól eladható, értékesebb prémium fajták mellett. Erre a trendre
válaszolva, a prémium búzák fajtakörét igen kiváló genetikájú, magas termőképességű, de stabil
malmi minőségű búzák választékával bővítettük. Ezek közül kiemelkedik a BALITUS és AMICUS
nevű malmi búzánk. Az UBICUS szintén igen figyelemre méltó, magas ter- mőképességű, szálkás
malmi búza. Azt külön ki kell emelni, hogy fajtáinknak kiváló a betegség ellenálló képessége. A
2014-es, kiugró sárgarozsda fertőzést hozó évben azt is megmutatták, hogy ez ellen a betegség ellen
is a legjobb ellenállóságúak közé tartoznak. Néhány fajtánk vetőmagja BIO változatban is elérhető,
igény esetén kérje egyedi ajánlatunkat!

A sikeres növénytermesztéshez elengedhetetlen a garantáltan magas minőségű, megbízható
származású, fémzárolt vetőmag használata.
Válassza fajtáinkat, vesse vetőmagjainkat, bármelyiket veti, a magERŐ Önnel lesz!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
KERESSE MUNKATÁRSAINKAT!

SAATBAU LINZ HUNGÁRIA Kft.
9400 Sopron, Táncsics major
Tel: +36 30/267 06 47,
hungaria@saatbau.com, www.saatbau.com

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

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

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

Dr. NAGY Ida
Tel: +36 30/377 43 88
nagy.ida@lajtamag.hu

CSIKÓS Zoltán
Tel: +36 30/998 47 62
csikoszoltan11@gmail.com

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

AMPOVICS Zsolt
Tel: +36 30/198 94 07
ampovics.zsolt@lajtamag.hu

PINTÉR Tamás
Tel: +36 30/827 47 71
pinter.tamas@lajtamag.hu

GALANKÓ Attila
Tel: +36 30/267 06 47
attila.galanko@saatbau.com

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

GRAF

Az NB I-es hibrid!
A GRAF korai hibrid, kiváló magterméssel. Termésével a legjobbak között szerepel, 2010-ben az 1. helyen végzett a minősítő
kísérletekben. Korai virágzású. Olajhozama magas. Gyors a kezdeti fejlődése és 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 ellenálló,
kifejezetten Phoma és Sklerotinia ellen
• rendkívül alacsony glükozinolát tartalmú, erukasav mentes
• korai virágzás, gyors kezdeti fejlődés
• ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 mag/ha
Termés [Relatív termés %]
Termékekkel

100
95
90
85
80
75

106

kísérleti átlag

105

GRAF

110

100

Forrás: NÉBIH ÁE. korai hibridek kísérlete,
2015; 100 % = 3,89 t/ha
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HYBRISUN

„Napos kilátások“

Középérésű hibrid. Kiváló magtermőképességéhez további
előnyös tulajdonságok párosulnak. Ezek közül kiemelkedik a
rendkívül jó szárszilárdsága. Betegségek közül Phoma ellenálló
képessége 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 betegség-ellenállóság, különösen Phoma és Sclerotinia ellen
• őszi fejlődése intenzív, ezért késői vetésre is (szeptember 10-ig)
alkalmas
• ajánlott vetőmagmennyiség: 500.000 mag/ha

LABRADOR

115

A hibridek réme

110

Piaci bevezetése óta érés- és fajtacsoportjának egyik legjobbika.
Intenzív technológiával hibrid szinten teljesítő, magas olajtermésű 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.

100

• 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

Termés [Relatív termés %]

105
100

kísérleti átlag

110

LABRADOR

115

95
90
85
80
75

115

100

Forrás: NÉBIH ÁE. Korai fajták kísérlete, 2015;
100 % = 3,41 t/ha

105

95
90

st. átlag

Termés [Relatív termés %]

HYBRISUN

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAREPCE

85
80
75

112

100

Forrás: Demo kísérlet Baki AC. 2014;
100 % = 5,22 t/ha, 50 fajta átlaga

MALMI BÚZA

AMICUS

[A1-B2]

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. Fuzáruimra közepesen ellenálló. Sárgarozsdára az egyik legjobban ellenálló fajta.
•
•
•
•

magas termőképességű malmi búza
jó N-hasznosító képesség
nagyon jó szárszilárdság
középkésői érésű

Termés [Relatív termés %]

105
100

st. átlag

110

AMICUS

115

95
90
85
80
75

112

100

Forrás: GOSZ-VSZT posztregisztrációs
kísérlet, 2013-2015; 100 % = 7,35 t/ha

PRÉMIUM BÚZA

ANTONIUS

A jónál is jobb

BIO

[A1-A2]

Minőség tekintetében a fajta szortiment csúcsán áll. Prémium
minőségű őszi búza. Nagyon magas a hektoliter tömege és a
fehérje tartalma. 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

Nyersfehérje tartalom [%]

13,5
13,0
12,5

st. átlag

14,0

ANTONIUS

14,5

12,0
11,5
11,0

14,5

13,4

Forrás: GOSZ-VSZT posztregisztrációs
kísérlet, 2014-2015

ŐSZI BÚZA TERMESZTÉSI JAVASLAT
Vetésidő
		

Vetőmag
mennyiség, kg/ha

1. N-kijuttatás vegetáció
kezdete, hatóanyag kg/ha

2. N-kijuttatás szárbaszökés, hatóanyag, kg/ha

ANTONIUS [A1-A2]

okt.5. – dec.1.

180-200

40-60

30-60

40-70

VULCANUS [A1-A2]

okt.5. – nov.20.

180-200

30-50

30-50

40-60

AMICUS [A1-B2]
AMANDUS

3. N-kijuttatás kalászhányás, hatóanyag kg/ha

okt.5. – nov.20.

180-200

50-60

50-60

50-60

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
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AMANDUS

Mezőre termett

[B1]

BALITUS

A hozambajnok

[B1]

Az AMANDUS magas termőképességű, rendkívül stabil
malmi búza. Minősítésének éveiben 7 %-al haladta meg az
összehasonlító fajták átlagát, lombvédelmi kezelés nélkül.
Korai érésű, fagytűrése és szárszilárdsága is jó. Lisztharmatra,
levélrozsdára, sárgarozsdára, kissé érzékeny, fuzáriumra
mérsékelten rezisztens, gombaölő szeres kezelés e fajtánál
javasolt, különösen levélbetegségek ellen. Magas termőképességét száraz és nedves évjáratokban is stabilan tartja.
Széles ökológia tűrőképességgel rendelkezik, minden termőtájon sikeresen termeszthető Kalászban csírázásra nem hajlamos. Szálkás búza.

A BALITUS ebben a hasznosítási csoportban a legmagasabb
hozamú fajtánk. Minősítési éveiben 5-11 %-kal haladta meg a
standard fajták termésátlagát. Középkorai érésű, fagytűrése és
szárszilárdsága egyaránt kiváló. Fehérjetartalma 13,2 %.
nedvessikér tartalma 29,3 %. Fuzáriumra és szárrozsdára
közepesen érzékeny. Levélrozsdára közepesen rezisztens,
lisztharmatra és sárgarozsdára rezisztens, az egyik legegészségesebb fajta. Rendkívül jó alkalmazkodó-képességű. Mind a
nyugati mind a keleti országokban, ahol minősítést kapott, az
egyik legmagasabb termésszintet érte el. Szálkacsonkkal
rendelkező búza.

•
•
•
•

•
•
•
•

kiemelkedő termőképesség
nagyon jó szárszilárdság
korai érésű
magas hektolitersúly

csúcstermőképesség
legkiválóbb télállóság és szárszilárdság
igen stabil, jó malmi búza minőség
rendkívüli betegség-ellenállóság és alkalmazkodó-képesség

Termés [Relatív termés %]
PRÉMIUM BÚZA

Egy forró ajánlat

110

[A1-A2]

100

A Vulcanus prémium búzáink között kiemelkedő terméseredményekre képes. Prémium fajtáink közül az egyik legkorábbi érésű.
Jellegzetes, oszlopszerű kalásza egyedi megjelenést kölcsönöz
neki. A száraz termőhelyeken is jól teljesítő fajta. Nedves,
intenzív termesztési körülmények között szárszilárdító alkalmazása ajánlatos lehet. Ezerszemtömege közepes, hektolitersúlya
magas. Igen kiváló farinogramm 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 farinogramm értékek jellemzik
magas energia (W) érték, tésztastabilitás és tésztaminőség

Termés [t/ha]

5,5
5,0
4,5
4,0

7,12

ANTONIUS

6,0

STEFANUS

6,5

VULCANUS

7,5
7,0

6,87 6,39

105

Forrás: Demo kísérlet, Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. 2015, kivonat

st. átlag

VULCANUS

BALITUS

115

95
90
85
80
75

111

100

Forrás: NÉBIH fajtakísérlet, 2014,
standard fajták átlaga, 100 % = 7,67 t/ha

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 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.
• közép korai érésű
• igen kiváló szárszilárdság
• sárga és barnarozsdára valamint
lisztharmatra nagyon jól ellenáll
• magas fehérjehozamú
Termés [t/ha]

7,0

VULCANUS

7,5

UBICUS

8,0

7,84

7,76

6,5
6,0
5,5
5,0

Forrás: Demo kísérlet, Zonker Kft.
Táplánszentkereszt, 2015

TAKARMÁNYBÚZA

PAPAGENO

Az energikus

MALMI BÚZA

[C]

BIO

ACTIVUS

Az aktív erő

[A2]

ÚJ

A PAPAGENO egy relatív korai takarmánybúza. Rendkívül
magas terméspotenciállal rendelkezik és a hektolitersúlya is
kiemelkedő. Nagyon jó a télállósága és szárszilárdsága.
Szárhossza közepesen hosszú, éppen ezért a szalmahozama is
jelentős. Ennek ellenére megdőlésre nem hajlamos. A kitűnő
szemképződésének és magas keményítő tartalmának köszönhetően kiválóan alkalmas etanol gyártásra. Állattenyész
tőknek kifejezetten ajánlott a jó takarmányozási értékei miatt.
Tarbúza.

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. Ez a magas
termésszint igen stabil malmi minőséggel párosul. 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.

•
•
•
•

•
•
•
•

kiváló takarmánybúza
kiemelkedő termésszint
nagyon jó szárszilárdság
magas hektolitersúly

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

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 közepes, értékes takarmányfajta.
Szárazságtűrése jó.
•
•
•
•
•
•

ROZS HIBRID

SU FORSETTI

Tiszta hibriderő

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

ŐSZI ÁRPA

ÚJ

MONROE

Az őszi sörárpa

BIO

Az SU FORSETTI egy nagyon bőtermő hibridrozs. Termés
stabilitása egyedül álló. Alacsony termetű, nagyon jó szár
szilárdságú. Későn érik. Jól bokrosodik, sűrű állományokat képez.
Kalásza nem törik, a szemek kalászban való csírázásra nem
hajlamosak. Ezerszemtömege, hektolitersúlya és fehérje tartalma
közepes. Vörös rozsdára és anyarozs fertőzésre kiválóan ellenáll.

A MONROE egy kétsoros őszi sörárpa fajta. Söripari feldolgozásra
kiválóan alkalmas. A hasonló érésű, Ausztriában leginkább elterjedt
őszi sörárpák, a Malwinta és Wintmalt fajták termését 5-10 %-al
meghaladja. Malátázási tulajdonságai kiemelkedőek, különösen az
osztályozottsága. Nagy arányban tartalmaz homogén szemeket.
Szára közepes magasságú, jó állóképességű, középérésű fajta.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

legmagasabb termésszint
rendkívüli termésstabilitás
igen jó anyarozs ellenállóság
jól bokrosodó növényállomány
ajánlott vetésidő: szeptember 20. – október közepe
ajánlott vetőmagmennyiség: 270-300 mag/m²

őszi sörárpa
nagyon magas szemtermés
középkésői érésű
kiváló osztályozottság
ajánlott vetésidő: szeptember 20. – szeptember 30.
ajánlott vetőmagmennyiség: 310-340 mag/m², 140-170 kg/ha
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10. OLDAL

ŐSZI DURUM BÚZA

LUNADUR

Amitől durum a durum
LUNADUR korai érés idejű , 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

TRITIKÁLÉ
ŐSZI DURUM BÚZA

CALORIUS

LUPIDUR

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
ezermagtömeg
nagyon jó betegség ellenállóság
ajánlott vetésidő: szeptember 20. – október közepe
ajánlott vetőmagmennyiség: 320-360 mag/m², 150-170 kg

TRITIKÁLÉ

CLAUDIUS

A termés uralja

ÚJ

A CLAUDIUS Ausztria legmagasabb termésű tritikálé fajtája. Az
intenzív termőhelyi körülményeket és technológiát különösen
kedveli, de még bio termelésben is a legmagasabb termést
produkáló fajta. Termése nem csak magas, de stabilitása is
kiemelkedő. Az egyetlen fajta, amelyik a legmagasabb, 1-es
termésszint minősítést teljesíti. Télállósága is a legjobb és
hópenésznek is kiválóan ellenáll.
•
•
•
•
•
•

legmagasabb termésszint
legjobb télállósság
közepes növénymagasság
nagyon egészsége
ajánlott vetésidő: szeptember 20. – október közepe
ajánlott vetőmagmennyiség: 240-400 mag/m², 120-200 kg

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
kiváló ellenálló képesség kalászfuzárium ellen
ajánlott vetésidő: szeptember vége-október közepe
ajánlott vetőmagmennyiség: 320-380 mag/m², 130-170 kg

Kalászolás kezdete

Érésidő

Növénymagasság

Állóképesség

Lisztharmat ellenállóság

Vörösrozsda ellenállóság

Sárgarozsda ellenállóság

Feketerozsda ellenállóság

Septoriás levélfoltosság

Septoriás levélszáradás

DTR-levélszáradás

Kalászfuzárium

ANTONIUS

SZÁLKÁS

5

4

5

6

3

4

5

6

3

6

6

5

3

VULCANUS

SZÁLKÁS

4

3

3

4

5

3

5

5

2

6

8

6

6

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

Kalásztípus

Télállóság

FAJTÁINK EGY PILLANTÁSRA

Prémium búza

Malmi búza

AMANDUS

SZÁLKÁS

3

1,5

2

3

3

7

7

6

2

-

8

8

6

BALITUS

SZÁLKACSONKOS

2

3

3

3

2

3

3

2

-

-

3

3

5

ACTIVUS

SZÁLKÁS

4

3

4

5

4

4

5

4

-

5

5

-

5

TAR

3

6

5

4

3

4

7

8

6

5

5

5

4

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

Takarmánybúza
PAPAGENO

Tifulás
vetésrothadás

Ramuláriás
levélbarnulás

Sárgatörpülés

BYMV Typ1

Hálózatos
levélfoltosság

Rinhospóriumos
levélfoltosság

4

6

4

1

4

4

5

-

7

7

R

5

3

-

3

4

5

4

-

5

4

8

Vörösrozsda

Sárgarozsda

Septorias
levélfoltosság

Septoriás
levélszáradás

Árpa törpe
vagy levélrozsda

Őszi durum búza

5

2

2

7

6

3

3

5

6

3

KÉTSOROS

7

7

6

4

6

TÖBBSOROS

6

5

5

5

4

CALORIUS		 6

2

3

7

6

4

3

2

5

CLAUDIUS		 -

2

-

6

6

6

4

4

4

2

3

-

4

Ezermagtömeg

Hektolitersúly

Esésszám

Amylogramm
viszkozitás

CARMINA

6

7

4

4

5

4

5

5

5

4

4

MONROE
SY LEOO HYBRID

3

Hópenész

TÖBBSOROS

Anyarozs

Őszi árpa

Tritikalé

Rozs
SU FORSETTI HYBRID		 4
Jelmagyarázat
[1] nagyon télálló, nagyon korai, nagyon, állóképes, 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 FAJTÁKHOZ
IGAZÍTOTT, INTENZÍV TECHNOLÓGIÁRA VAN SZÜKSÉG.
ÍGY CÉLOZZUK MEG A CSÚCSTERMÉST

VETÉS

TÁPANYAGELLÁTÁS

NÖVÉNYVÉDELEM

Őszi búza fajtáink jellemzője,
hogy kelés után szinte szög
állapotban telelnek át, de
tavasszal igen intenzív bokrosodást 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 szár
szilárdság és a beltartalom
rovására is mehet. Növeli a
megdőlés kockázatát és
betegségek fellépésének az
esélyét. Ajánlott vetőmag
mennyiség 180-200 kg/ha.

A megfelelő mennyiségű és a
megfelelő időben kijutatott
tápanyag a siker egyik legfontosabb feltétele. Tavasszal a
bokrosodás előtt, elengedhetet
len, hogy kellő mennyiségű
tápanyag, főképpen felvehető N
álljon a növények rendelkezésére.
Ősszel kevés N-t kell alájuk
kijuttatni, vagy inkább semenynyit. A vegetáció tavaszi indulásától megosztva, a növény
élettani igényeihez igazítottan,
többet. Általános ajánlásként:
bokrosodáskor 40-60 kg, szárba
szökéskor 30-60 kg, kalászhányáskor a minőség biztosítására
40-70 kg N hatóanyagot kell kijuttatni hektáronként. E nélkül jó
termést és magas minőséget nem
lehet elvárni. A mikroelemekkel
történő kezelés is ajánlott, ezzel
stresszhelyzeteken is sikerülhet
átsegíteni a szenvedő növényállományokat. A tápanyagellátást
mindenképpen célszerű talaj és/
vagy növényvizsgálatokon
alapuló szaktanácsadás szerint
végezni.

Fajtáink többségének lisztharmat
ra, fuzáriumra való ellenállósága
kiemelkedően magas. A 2014-es
év rendkívüli sárgarozsda
fertőzése azt is megmutatta, hogy
ennek a betegségnek is átlag
felett ellenállnak, közepes
fertőzöttség esetén, megfelelő
kezeléssel kitűnően megvédhetők. Fajtáink legtöbbjénél
lisztharmat ellen védekezni
általában nem szükséges, a
minimálisan jelentkező tüneteket
kinövik. 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 a megfelelő permet
szer borítottságot biztosító
technika alkalmazására.

Az optimális vetésidő október
5-20, 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.

Fajtáink többsége viszonylag
magas növekedésű, de jó
szárszilárdságú. Regulátor
használatát csapadékos évjáratban, intenzív termőhely és
technológia esetén, szeles
vidékeken, megelőzésképpen
célszerű betervezni.

INFORMÁCIÓ ÉS
SZAKTANÁCS
saatbau linz hungaria Kft.
9400 Sopron
Táncsics major
Tel: +36 30/267 06 47
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

