
Szója oltás kísérleti eredménye a 

Lajtamag Kft-nél a Magyar Szója kísérleti 
parcelláin a Szigetközben



A Lajtamag Kft-hez kihelyezett 2017. évi Magyar Szója
fajtasor a Szigetköz közepén, Héderváron kapott
helyet, mely egy igen jó adottságokkal rendelkező
térség.

Az itt található talajok többsége közepes víz- és
tápanyaggazdálkodású terület, mégis kiváló
eredményeket érhetünk el rajtuk egy kis odafigyeléssel.

A könnyen megközelíthető, fő útról is jól látható
bemutató terület igen nagy népszerűségnek örvendett
a teljes periódus alatt és a gondozott állomány egész
évben szabadon látogatható volt.

Terület bemutatása



• A fajtasor beállításának időpontja: 2017. május 10.
• A területen szóját még nem termesztettek ezért talajoltó készítményt

alkalmaztunk, hogy biztosíthassuk a növény állomány szükségleteit és a
kiváló minőséget.

• A talajoltó készítmény bedolgozásának időpontja: 2017. április 25.
• Minden fajta a saját, forgalomban kapható oltóanyaggal és

csávázóanyaggal került elvetésre, ráoltást nem alkalmaztunk és
egységesen 45 cm-es sortávolságra vetettük.

• A magas minőségű termés elérése érdekében 2017. tavaszán több
műtrágyát alkalmaztunk vetés előtt egy hónappal.

• Az így kijuttatott nitrogén-, foszfor- és kálium hatóanyag az alábbi volt:
❖ 71 kg/ha nitrogén
❖ 67 kg/ha foszfor
❖ 62 kg/ha kálium

• Tehát meghaladtuk az eddig javasolt 50 kg/ha nitrogén hatóanyag
kijuttatását.



Talajmunkák – gyomszabályozás

• A terület gyomflóráját vetés után gyomfésűvel szorítottuk vissza
(2017. 05. 11.), majd 05. 25-én sorközművelést alkalmaztunk az
állományon, mert az aszály miatt igen vontatottá vált a kelés.

• Posztemergens gyomírtáshoz (2017. 06. 01.) Corum + Dasch HC
gyomírtót alkalmaztunk, majd egy hét múlva az állomány záródás
érdekében ismét sorközműveltük a területet.



• A kedvezőtlen időjárás miatt az öntözés igen
meghatározó szerepet kapott ebben az évben.

• Győr-Moson-Sopron megyében az alábbi hőmérséklet- és
csapadék adatokat mérték:

Átlag 

hőmérséklet 

(°C)

Havi 

csapadék 

(mm)

Csapadékos 

napok 

száma

10 mm vagy 

afölötti 

csapadékos napok 

száma

Április 10,3 34 8 2

Május 16,2 63 8 2

Június 21,7 26 9 0

Július 21,7 44 8 2

Augusztus 22,3 31 5 0

Szeptember 15,8 104 12 6

Összesen 302 50 12

Forrás: OMSZ



Héderváron a fajtasor közelében kihelyezett meteorológiai állomás
mérései az alábbiak voltak:

Csapadék/hó
Csapadékos 

napok száma

10 mm feletti 

csapadékos napok 

száma

Április 38,3 11 1 11

Május 18,9 8 0 18

Június 38,8 13 0 23

Július 56,5 12 2 23

Augusztus 26,9 11 0 24

Szeptember 121,9 15 6 16

Október - - - -

Összesen 301,3 70 9

Hónap

Csapadék, mm
Átlag 

hőmérséklet, 

 C

• 20 nappal volt több a csapadékos napok száma és összesen 1 mm-vel volt
kevesebb csapadék Hédervár térségében, mint a teljes megyében.

• A szója termesztéséhez szükséges, minimális 300 mm csapadékot ugyan elértük,
de a legtöbb csapadék akkor hullott, mikor a szója teljes érésben volt és a vizet
már nem hasznosította.

• A június 24-29-ig kijuttatott 60 mm öntözővíz ezért nagyobb jelentőséggel bírt,
mint tavaly, ugyan ebben az időszakban.



A Magyar Szója fajtasora az alábbi volt Héderváron:

• ES Mentor
• Boglár
• Bokréta
• Sy Eliot
• ES Mediator
• Aires
• DH 4173
• ES Gladiator
• Sponsor
• Isidor
• EM Sole
• Bólyi 27
• BSF 1117
• Pannónia Kincse
• Bahia
• S-0880
• Steara
• SG Eider



• Az aszályos időszak és a vontatott kelés ellenére egy igen
egyöntetű és jól záródó állományt kaptunk érés csoporttól
függetlenül.

• Kórokozó és kártevő nem támadta meg az állományt az öntözés
utáni időszakban, mely jó előjele volt a magas hozamoknak.

• Az öntözés hatására nem szaporodtak fel a gyomok sem, melyek
konkurenciái lehettek volna a szójának és visszavethették volna
az érésben.

• Az egyenletes betakarítás érdekében deszikkálószert
alkalmaztunk a középérésű fajtáknál szeptember 26-án, mert az
egy hétig tartó esős időszak miatt féltünk, hogy tönkre megy az
állomány.

• A jólidőzített állományszárításnak és a korszerű kombájnnak
köszönhetően minimális veszteséggel takarítottuk be a szója
fajtasort.



Termés- és beltartalmi eredmények

Termésátlag,  

t/ha

Fehérje 

(%)
Olaj (%) emt (g)

1. ES Mentor 4,45 31,5 19,5 177,9

2. ES Mediator 5,00 31,7 18,9 201,4

3. EM Sole 4,00 30,5 19,2 151,9

4. Boglár 4,22 29 20,5 163,3

5. Bólyi 27 3,63 30,5 19,6 172,0

6. Bokréta 4,24 30,9 20,6 191,9

7. SY-Eliot 4,38 30,1 20,6 199,7

8. BSF 1117 3,25 30,6 19,4 178,8

9. Pannónia Kincse 4,11 30,2 19,5 172,5

10. Aires 4,45 31,3 20 194,3

11. DH 4173 4,95 30,1 20,3 187,6

12. Bahia 4,30 30,1 20,2 164,2

13. S 0880 3,72 29,3 20,8 186,9

14. ES Gladiator 4,15 30 20,7 155,4

15. Steara 4,04 28,9 20 200,5

16. Sponsor 4,63 30,2 19,7 174,9

17. Eider 4,12 28,7 21,4 189,7

18. Isidor 4,41 29,1 20,1 213,1

Fajta



Terméseredmények (t/ha) növekvő sorrendben

Legeredményesebbnek az ES Mediator, DH 4173, Sponsor, Aires és az ES Mentor
bizonyult a fent említett technológia mellett. Ezek a fajták elérték, illetve meghaladták
a 4,5 t/ha hozamot, mely kiemelkedőnek számít egy aszályos időszakban.
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Beltartalmi mutatók (%) növekvő sorrendben, Hédervár, 2017.

Fehérje (%) Olaj (%)

• Az 52-es PROFAT-értéket csak a Bokréta érte el annak ellenére, hogy csak a 4. legjobb
fehérje eredményt érte el. A legjobb fehérje tartalmat adó ES Mediator PROFAT-értéke
50,6 %.

• A legtöbb szója fajta a fent említett termesztési technológia mellett eléri vagy meg is
haladja a 30 % fehérje- és a 19 % olajtartalmat, mely minimális követelménynek számít az
értékesítésnél.

Beltartalmi mutatók (%) növekvő sorrendben



• Megvizsgáltuk az ezermagtömeget is fajtánként, hogy lássuk, mely
fajták tudták a legjobban hasznosítani a 2017-ben alkalmazott
agrotechnológiát.

• A 200 g vagy afölötti értéket 4 fajta közelítette vagy haladta meg.



• Érési csoportonként vizsgálva ismét más eredményeket kapunk.
• Az igen korai érés csoportban a legjobb hozamot az ES Mentor, a

legjobb fehérje tartalmat az ES Mentor és a Bokréta érte el.



• A legmagasabb ProFat-értéket a Bokréta, míg ezermagtömeget
vizsgálva a SY Eliot érte el.



• A korai érés csoportban a legjobb hozamot az ES Mediator, a legjobb
fehérje tartalmat az ES Mediator és az Aires érte el.



• A legmagasabb ProFat-értéket az Aires, míg ezermagtömeget
vizsgálva az ES Mediator érte el.



• A középérésű csoportban a legjobb hozamot az Isidor, míg a legjobb
fehérje tartalmat 5 fajta érte el: BSF 1117, Bólyi 27, EM Sole,
Pannónia Kincse és a Bahia.



• A legmagasabb ProFat-értéket az Bahia, míg ezermagtömeget
vizsgálva az Isidor érte el.



• Megállapítható, hogy a magasabb tápanyagutánpótlást, talajoltást,
lombtrágyázást, növényvédelmet és öntözést szinte minden fajta
meghálálta éréscsoporttól függetlenül.

• A területen alkalmazott technológia az igen korai csoportban az ES
Mentornál és a Bokrétánál érte el a legnagyobb hatást.

• A korai érés csoportban az ES Mediator és az Aires hasznosította a
legjobban a ráfordított input anyagokat.

• A középérésű csoportban már nem tudunk ennyire elvonatkoztatni.
Nem minden esetben lehet az Isidort, Bahiát és a BSF 1117-es fajtát a
legjobbnak mondani.

• A középérésű fajtáknál többszörösen igaz, hogy minden ráfordított
forintot igyekeznek megtéríteni a gazdálkodó számára.

• Ebben a kategóriában nem hirdetnénk abszolút győztest, azonban
kiemelnénk az előbb említett 3 fajta mellé még a Pannónia Kincsét és
az EM Solét, mert a legjobb fehérje tartalmúak között végeztek.

• A szója meghálálja a nagyobb ráfordítást, de az egyre növekvő
szélsőségek miatt igen nagy odafigyelést és szakértelmet igényel
továbbra is!




