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- SZÓJARÁDIÓ -
A SZÓJATÁBLÁMON FOLTOKBAN ELSZÁRADTAK A NÖVÉNYEK, A 
LEVELEKEN SZÖVEDÉK IS LÁTHATÓ. MI OKOZZA A TÜNETEKET?

Ezek a tünetek a közönséges takácsatka (Tetrahnychus urti-
cae) károsításának tipikus jelei. Sajnos az elmúlt hetek meleg, 
csapadékmentes időjárása kedvezett a közönséges takácsatka 
jelentős mértékű felszaporodásának. Ellene a védekezés feltétle-
nül indokolt, mivel tömeges felszaporodásuk esetén nemcsak a 
levelek fonákját, hanem a virágokat és a hüvelyeket is szívogatják. 
A kártevő szívogatásának következtében a leveleken apró, halvány 
foltok jelennek meg, majd a levelek bronzbarna színűvé válnak és 
elszáradnak.

Eseti engedéllyel az Ortus 5 SC és Nissuron 10 WP atkaölő sze-
rek használhatóak.

MIRE KELL FIGYELNEM A SZÓJA BETAKARÍTÁSAKOR?

A szója – éréscsoporttól függően – augusztus vége-október ele-
jén érik be. Attól függően, hogy mekkora területen termesztünk 
szóját, és milyen betakarítási kapacitással rendelkezünk célszerű 
két-három eltérő tenyészidejű fajtát használni. Az érés ideje egy-
mást követő években az időjárási körülményektől függően akár 
két héttel is előrébb vagy hátrébb kerülhet. Száraz, meleg őszi idő-
járás esetén és gyommentes táblán az állomány szárítására nincs 
szükség. Azonban csapadékos idő esetén az érés elhúzódó lehet, 
ilyenkor deszikálni kell.

A betakarítás során ügyelni kell arra, hogy a bab nedvesség-
tartalma 16–18%-os legyen, így megelőzhető a szemek felezése és 
a pergésből adódó veszteség. A kombájn maximális sebessége ne 
haladja meg az 5 km/h-át. A vágóasztalt a lehető legalacsonyabbra 
kell engedni, hogy a legalsó hüvelyeket is le tudjuk aratni. Itt nyil-
vánvalóvá válik, hogy optimális volt-e a magágy-előkészítés és 
megfelelő a fajtaválasztás. A motolla fordulata az arató sebesség-
nél 25%-kal legyen gyorsabb. A magnedvességtől függően a dob-
fordulat számát 480–520 rpm közé kell beállítani.

 Válaszadóink: Mándi Lajosné dr., Aranyi Nikolett Réka

HAMAROSAN PÁLYÁZATRA IS!

KONZOLOK
 AKCIÓS ÁRAKON, 

AKÁR RAKTÁRRÓL IS!

20% ENGEDMÉNY 

A SIMÍTÓRA - HENGER ÉS 

SIMÍTÓ EGYÜTTES

VÁSÁRLÁSA

ESETÉN.  

6791 Szeged, 
Dorozsmai út 143.

Telefon/Fax: 62/554-640 
Mobil: 30/589-8624

E-mail: szegana1@t-online.hu 
web: www.szegana.hu

Kirendeltségek: 
KAPOSVÁRI KÉPVISELET: 7400 Kaposvár, Jutai u. 50. 

Telefon/fax: 82/510-254 • Mobil: 30/383-7851 
DÉL-ALFÖLDI KÉPVISELET: Mobil: 30/928-2730

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: Mobil: 30/445-7599
TATAI KÉPVISELET: 2890 Tata, Kocsi u. 2. • Mobil: 30/383-7852

ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET: Mobil: 30/625-2576
ZALAEGERSZEGI KÉPVISELET: Mobil: 30/625-2571

IRTEC
ÖNTÖZŐDOBOK, SZIVATTYÚK

Az akciós árak 2015. szeptember 26-ig érvényesek.

AKCIÓ!AKCIÓ!
• 4,5 m munkaszélesség
• 36 sor, kéttárcsás csoroszlya
• 2,5 m szállítási szélesség

AKCIÓS ÁR: 

MASCAR OREGON
PNEUMATIKUS VETŐGÉP

4 MAGADAGOLÓ,
4 MAGELOSZTÓ

14 900 EURO+ÁFA-TÓL

• 3 vagy 4 m munkaszélesség

• Egy- vagy kéttárcsás csoroszlya

• Fokozatmentes hajtómű

• Központi csoroszlyanyomás állítás

• Aprómag vetésére is alkalmas

• Masszív, erős kialakítás

MASCAR ARIZONA
MECHANIKUS VETŐGÉP

• 4,5–18,3 m munkaszélesség

• Teljesen hidraulikus nyitás

• Cambridge, Crosskill vagy

Prizmacsúcsos gyűrűk

DAL-BO
HENGEREK DÁNIÁBÓL

Új Cambridge

Snow� ake gyűrű

6x erősebb

 6 év garancia

BIZTOS,
PONTOS VETÉS


