
Szója 

A szója oltása



BASF oltószerek

A Rhizobium egy természetes, nem spóraképző

talajbaktérium, ami nitrogénkötő gümők 

képzésében segíti a pillangós növények gyökereit. 

Bradyrhizobium

japonicum

60.000-szeres mikroszkópos 

nagyításban – kifejezetten

a szójához



Szimbiózisban a gazdanövénnyel

Ezáltal növekszik a növény szervesanyag tömege, 

így termésnövekedés érhető el.

A levegőben lévő nitrogént (N2) a 

baktériumok ammóniummá alakítják 

(NH4), amelyet a szója aminosavak és 

fehérje előállítására fordít.



Miért van szükség a szója oltására?

Az őshonos, talajban megtalálható Rhizobium

eloszlása nem egyenletes a talajban és kevésbé 

hatékony, mint a kiválasztott, nagy 

hatékonyságú törzsek.

A nitrogén megkötés hatékonysága függ

a baktérium törzstől és a baktériumkoncentrációtól. 

Az oltóanyagban megtalálható törzsek minden 

évben az eredeti szelekcióból kerülnek 

felszaporításra – maximális hatékonyság



Maximális gümőképződés és maximális termés

A Rhizobium koncentráció hatása a terméseredményre
(Nemzetközi BASF kísérletek, korábbi pillangós termesztés nélküli talajokon)
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Rhizobiumok száma vetőmagonként vetéskor

Minőségi oltószer



HiCoat® Super és Extender szójára
Folyékony formuláció egyszerű dozírozás

*Innovatív, szabadalmaztatott, a baktériumok 

életben tartására optimalizált csomagolás.

HiCoat® Super

Rhizobium, folyékony formuláció,

1 x 1010 baktérium/ml

6,4 liter/tasak*

4,5 tonna vetőmagra

HiCoat® Super Extender

Folyékony formuláció életben 

tartja a baktériumokat a kezelés 

után 6,4 liter/kanna

=

Csak professzionális, 

vetőmag üzemi kezelésre!



Már az első fejlődő gyökereken megtelepednek a 

baktériumok!

A HiCoat® Super könnyen kezelhető, mert…

Kimagasló 

baktériumszám 

minden egyes 

vetőmagon

A mag hosszú ideig 

tárolható

A megfelelő kezelésben részesült vetőmagok árnyékos 

helyen, 0-15°C között

▪ az oltószeres kezelés után 90 napig,

▪ fungicides csávázással együtt történő oltás esetén 60 

napig tárolhatók a hatékonyság csökkenése nélkül. 

Könnyen keverhető
A HiCoat® Super és HiCoat® Super Extender egyaránt 

folyékony formulációja miatt.



Magasabb termés a HiCoat® Super-rel

Magas Rhizobium koncentráció a magon vetéskor

Maximális terméspotenciál

Nagy 

koncentrációjú, 

folyékony termék

Az egyedülálló 

Extender megnöveli

a baktériumok 

élettartamát a magon

Egyedi csomagolás

a baktériumok 

életképességének 

védelmében



Több Rhizobium magonként = Magasabb 

terméspotenciál!

Magasabb termés a HiCoat® Super-rel
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KezeletlenStandardHiCoat® Super

Az oltószeres kezelés hatása a szója gyökerére
Töltéstava, 2016. szeptember 15. 



HiCoat® Super: az oltás következtében

intenzívebb gümőképződés

Az oltószeres kezelés hatása a szója gyökerére
Töltéstava, 2016. szeptember 15. 



Aktív nitrogénmegkötő gümők a szója gyökerén



HiCoat® Super a BASF-től

Ez az, amit szállítunk: 

Kiváló gümőképződés

A maximális termény elérése 

érdekében! 



VETŐMAG-

KEZELÉS

A BASF szója technológiai ajánlata

Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

HiCoat® / 

HiCoat® Super
(max.90 nappal a 

szója vetése előtt)

ALAP-

KEZELÉS

Spectrum®

1,2 l/ha

ÁLLOMÁNYKEZELÉS

Corum® - 1,9 l/ha +

Dash® HC - 1,0 l/ha

ÉVELŐ FENYÉRCIROK ELLEN

Focus® Ultra

3,0 – 4,0 l/ha





® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Ez a prezentáció tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem

szerepel benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás.

Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező hatóság által

kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötelezően

jelennek meg a termék csomagoló burkolatán is.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el

a címkét és a használati útmutatót! A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében

figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmutatóját, címkéjét.

A prezentációban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibákért

felelősséget nem vállalunk.
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