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• Az eltérő készítmények alkalmazása során a legtöbb termelő csak arra keresi a választ,

hogy mennyire hatékony a választott termék/kezelés az adott szójafajta esetében.

Mi - Mit befolyásol valójában:

• Egy adott termékre számtalan külső tényező hathat, ami befolyásolja az eredményességet:

➢Talaj adottságok (víz-levegő-ásványi anyag-szervesanyag arány, tápanyag-ellátottság,

stb.),

➢Hőmérséklet (hőhullámok gyakorisága, hőségnapok száma, tartós lehűlés),

➢Csapadék eloszlás és intenzitás

➢Termesztés technológia kialakítása, alkalmazása az adott területen/kultúrában,

➢Elővetemény.



Az eredményességet befolyásoló fontosabb 
talajadottságokról

25%

25%

45%

5%

Víz

Levegő

Ásványi anyag

Szerves anyag



Kedvezőtlen körülmények között a legtöbb kezelés nem képes 
befolyásolni:

• a szója növekedését és ezzel együtt a hüvelyemeletek számát,

• a fehérjeszintézis intenzitását és ezzel a mérhető SPAD-értéket,

• a hüvelyek- és magok számát, mely kihat 

A TERMÉSHOZAMRA.

• Az ezermagtömeg annak függvényében változik, hogy milyen 
kezelést végeztünk.



Kedvező körülmények esetén:



A legeredményesebb technológiai elemek

• Optimális tápanyag-utánpótlás alkalmazása 

• talaj ellátottságnak megfelelően,

• fajtához,

• a termelési célhoz és intenzitáshoz igazítva.



Öntözés lehetősége



A GYAKORLATBAN HASZNOSÍTHATÓ EREDMÉNYEK

Önmagukban a kezelések nem képesek a hozamot olyan mértékben növelni, 

mint ahogy azt a gyakorlati szakemberek sok esetben elvárnák.

Egymásra épülő kiegészítésekkel, termesztéstechnológiát okszerűen fejlesztve 

javítható a különböző termékek hatásfoka, ugyanakkor ehhez szükséges a 

környezeti tényezők figyelembe vétele is!

Amennyiben az évjáratnak megfelelően is választunk/alkalmazunk kiegészítő 

termékeket, a kezelések nem csak az adott fajtának, hanem a termőterületnek és 

művelési módnak, illetve termelési célnak is megfelelnek, azoktól termés 

NÖVELŐ hatás is elvárható.



A szója

• Tápanyag- és vízigényes,

• Környezeti-

• Termesztési hatásokra érzékeny növény.

A nem megfelelő beavatkozásokra okszerű kezelés esetén szinte azonnal képes

reagálni, mely a legtöbb esetben a termésmennyiségben is megmutatkozik.

A környezeti hatások ellen védekezni korlátozottan lehet.

Az állományokban keletkezett károkat mérsékelni egyes esetekben lehet, de teljesen

megszüntetni nem.

A ideihez hasonló évjárat hatások egyre többször okoznak majd gondot a

termelésben, ezért szükség lesz az olyan rövid tenyészidejű fajtákra, melyek hozama

ugyan alacsonyabb a hosszabb tenyészidejű fajtáknál, de a termesztés kockázata a

tenyészidő csökkentésével mérsékelhető.



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


