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A Magyar Szója és
Fehérjenövény Egyesület célkitűzései
A Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület a magyar
szójatermesztőket, feldolgozókat és felhasználókat magába foglaló szakmai szervezet. Alapvető célkitűzéseink között szerepel a magyar, genetikai módosítástól mentes
szója termésterületének növelése és feldolgozásának segítése azáltal, hogy a lehető legszélesebb körben ellátjuk
a termelőket információkkal és szakanyagokkal.
Ennek érdekében a Magyar Szója és Fehérjenövény
Egyesület a Magyar Szója Nonprofit Kft.-vel közösen folyamatosan szervez továbbképzéssel egybekötött szakmai
fórumokat és bemutatókat.

„Egy pesszimista
minden lehetőségben látja a nehézséget;
egy optimista minden nehézségben
meglátja a lehetőséget.”
Sir Winston Churchill

2022-ben tizedik alakalommal kerülnek megrendezésre
a félüzemi fajtakísérletek bemutatói öt helyszínen (Újmohács, Hédervár, Prügy, Vésztő, Bak).
Ön most egy tájékoztató szakmai anyagot tart a kezében, amely az idei évi fajtakísérletekben szereplő fajták
jellemző tulajdonságainak leírását tartalmazza. Reméljük,
hogy ez a kiadvány segítséget nyújt Önnek a területre leginkább megfelelő szójafajták kiválasztáshoz!



Hogyan termesszünk sikeresen szóját?
A szója termőterülete a 2020-as 59 300 ha-ról 2021-re
csaknem 64 000 ha-ra emelkedett. A szójabab piaci
helyzete és a N tar talmú műtrág yák rendkívüli áremelkedése miatt a szója termőterülete vélhetően tovább
emelkedik. Az utóbbi években erősen változó körülmények között (hideg, sok csapadék, szárazság, virágzáskori hideg idő, nyári aszályok stb.) kellett a termelőknek a kihívásokkal szembenézni. A termőterületek
növekedésével felmerül a kérdés, hog y az új beszállók
hog yan tudnak jó hozamokat elérni, illetve a már szóját
termelők hog yan tudják emelni azt. Ehhez szeretnénk
a következőkben támpontokat adni Önöknek.

kelését g yomfésűvel vag y boronával támogatni. A kikelt g yomokat pedig a vetés előtti talajelőkészítés során el tudjuk pusztítani, íg y csökkenteni lehet a g yomnyomást a kultúrában.
Vetéskor csak a talaj felső 3-4 cm-es rétegét műveljük, hog y a talaj kapillaritását meg tar tsuk és eg ységes
állomány t kaphassunk majd. Az eg yenletes mélységű
talajmunka és vetés segíti az eg ységes állomány kialakulását és az érés is eg yszerre tör ténik a táblán. Végül,
de nem utolsó sorban az aprómorzsás talajszerkezetnek jó hatása van a preemergens herbicidek hatékonyságára is. A szóját a magasabb csírázási hőigényére tekintettel semmiképp ne vessük túl korán, vag y rossz
időjárási körülmények között. A meg felelően felmelegedett magág y g yors és eg ységes kelést eredményez,
g yors lesz a kezdeti növekedés, ami erősebb g yomok
elleni konkurenciát és korai virágzást jelenthet. Ilyen
körülmények között az oltás is eredményesebb lesz,
mintha sokáig hideg talajban feküdne a mag. Általánosságban elmondható, hog y a jó időben tör ténő vetés jobb eredményeket hoz.

A szójababnak a csírázási hőmérsékletigénye magasabb és a csírázásához jó talajszerkezetet, g yorsan
melegedő talajt kíván. A gümőbak tériumok működésére jó hatással van a foszfor és molibdén, illetve a
6,0-7,0 közötti pH. A terület időben elvégzett elmunkálása szántás vag y gruberezés után csökkenti a szükség telen tömörödést (különösen száraz időben) és a
simítás elősegíti a veszteségmentes betakarítást. A tavaszi időjárástól függően lehet még időnk a g yomok





Aki a gümőbak tériumok teljesítményét javítani szeretné (különösen még bak tériummentes vag y nehéz
talajokon), az más oltókészítményekkel javíthatja az oltás hatékonyságát. A gümőbak tériumok teljesítményét
mutatja, hog y termés tonnánként a szója 28 kg P 2 O 5 -t,
55 kg K 2 O-t, 17 kg MgO-t és 70-75 kg N-t vesz ki a talajból. Eg y sikeres és optimális oltás biztosítani tudja levegő N-ből és a talaj tápanyagaiból a szója magas
termését. Fokozottan igaz ez a mostani 3-5-szörös műtrág ya árak mellett. A növény termesztő szemszögéből
és a hozam szempontjából a hőmérséklet és a csapadék mennyisége a leginkább meghatározó, ezér t válaszszon az Ön régiójához meg felelő éréscsopor tú fajtát!

csapadék nem várható…) a g yomir tási lehetőségeket
ki kell használni. Az eg yes fajták metribuzin hatóanyag
érzékenysége eltérő, ezér t erre oda kell fig yelni. Az
emelkedő növény védőszer hatóanyag árak miatt a kezeléseket érdemes kombinálni. A védekezés során ne
várjuk meg, míg a g yomok megnőnek. Az utóbbi években meg fig yelhető herbicidrezisztencia kialakulása
miatt fig yeljük a forgalmazók tapasztalatait és annak
meg felelően végezzük a kezeléseket. Ezzel eg yidejűleg
a konvencionális termesztésben is javasolt a mechanikus eszközök használata a nehezebben ir tható g yomok
esetében, íg y a veg yszer rezisztencia is elkerülhető. A
mechanikus g yomszabályozás során a talaj felső részét
is műveljük, íg y jobb lesz a talaj szellőzése, ami a g yökérgümők kialakulását is segíti.

A szója közepes g yomelnyomó képessége és az azzal
eg yütt járó hozamveszteség vag y a betakarítás ellehetetlenülése miatt a sikeres mechanikus vag y kémiai
g yomir tás elengedhetetlen. Gyomir tók csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A befolyásoló tényezők
miatt (g yomnyomás, időjárás, fejlődési stádium) általában eg y kezelés nem elegendő. Meg felelő feltételek
esetén (elegendő talajnedvesség, nag y mennyiségű

A jó minőség érdekében fontos a betakarítási idő és
betakarítási nedvesség (16-18%) helyes meg választása, az aratási veszteség mérsékléséhez pedig a kombájn meg felelő beállítása.
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Apollina

ES Comandor

Fajtatulajdonos: Saatbau Linz eGEN
Fajtajogosult: Saatbau Linz Hungária Kft.
Az Apollina egy olyan szója fajta, amely magas terméspotenciállal és fehérjetartalommal bír. Magyarországon
első éves kísérletekben szerepel. Ausztriában 2021-ben
a hivatalos állami kísérletekben 4,72 t/ha volt a termése
44,6% fehérjetartalommal. Köldökszíne világos. Betegség
ellenállósága jó. Növénymagassága közepes, szárszilárdsága jó. Félig determinált növekedésű, közepesen elágazó.
Metribuzinra nem érzékeny.

Fajtatulajdonos: Lidea Hungary Kft.
Fajtajogosult: Galldorf Zrt.
Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
109 nap
Ezermagtömeg
193 – 238 gramm
Javasolt tőszám
600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
technológiától függő
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
42 – 42,9%
Olajtartalom
20,7%

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
110 nap
Ezermagtömeg
191 gramm
Javasolt tőszám
550 – 650.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
18 – 30 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 10.
Fehérjetartalom
38 –  39%
Olajtartalom
18 –  22%
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Az ország összes szójatermesztő területén javasolt a vetése. Éréscsoportján belül kiemelkedő a termőképessége.
Erős szárral rendelkezik, megdőlésre nem hajlamos. Magas
fehérjetartalom, nagyon jó kezdeti fejlődés, korai virágzás
és magas ezermagtömeg jellemzi. Rövid tenyészideje miatt korán lekerülő kalászos kultúra után termeszthető, de
kelesztő öntözés szükséges lehet. Termesztése során a
pendimetalin hatóanyag tartalmú gyomirtó szerek használata nem javasolt!

Lajma

Altona

Fajtajogosult: Szójamag Kft.
A Lajma egyedülálló fajta, amely ötvözi a rövid tenyészidőt és a magas termőképességet. Egyike azon néhány
fajtának, amely állományszárítást nem igényel. Biogazdálkodásra és élelmezési célokra is ajánlott. A növény magassága 85-90 cm, gyors növekedés jellemzi, így a növények hamar beborítják a sorközöket, elfojtva ezáltal a
gyomokat. Az alsó hüvelyek 12-15 cm magasságban helyezkednek el. A levelek tojásdad alakúak. A virág színe lila.
A köldök színe világos. A termésátlag Lengyelországban
2021-ben 4,32 t/ha volt.

Fajtatulajdonos: Saatbau Linz
Fajtajogosult: Pannon-Mag-Agrár Kft.
Növekedés típusa
n.a.
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
110 nap
Ezermagtömeg
150 – 170 gramm
Javasolt tőszám
500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
40 – 41 %
Olajtartalom
21 – 22 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
130 nap
Ezermagtömeg
183,5 gramm
Javasolt tőszám
600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 10.
Fehérjetartalom
37,95% (2018 Nébih)
Olajtartalom
23,9% (2018 Nébih)
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Igen korai, de az éréscsoport végén érő Ausztriában nemesített és újonnan regisztrált fajta.
Különösen a szárazabb termőhelyeken szerepelt jól, ilyen
helyeken az éréscsoport legjobb termését hozta 2017–
2018-ban. 4,35 t/ha-os termésével 105 %-kal előzte meg a
sztenderdeket. Magyarországon fajtatjelöltként 2018-ban
3,36 t/ha-os eredményt ért el 10 kísérleti hely átlagában.
Viszonylag magas termetű, de jó állóképességű fajta. Kezdeti fejlődése jó. Köldökszíne világos, magja nagy méretű,
amelyek élelmiszeripari értékesítésre is előnyös tulajdonságok. Betegségeknek jól ellenáll, különösen a szklerotíniának és a vírusoknak. Fehérjetartalma átlagos.

Bettina

Maestral

Fajtatulajdonos: Saatbau Linz eGen
Fajtajogosult: Lajtamag Kft.
A Bettina, az igen korai éréscsoportban kiválóan teljesítő fajta. Koraisága ellenére kiemelkedő teljesítményekre
képes. Az AGES kísérletekben 2017–2018 évek átlagában,
12 helyen vizsgálva, 4,2 t/ha terméseredményt ért el. Közepes növénymagasságú, jó állóképességű fajta. Kezdeti
fejlődése jó. Magpergésre nem hajlamos. Nagy méretű, világos köldökű magja van. Fehérjetartalma jó. Jól ellenáll
a betegségeknek, különösen a vírusoknak. Ajánlott magszám 60–70 mag/m2.

Fajtatulajdonos: Delta Agrar D.O.O. Szerbia
Fajtajogosult: Betamag-Trade Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
180 – 200 gramm
Javasolt tőszám
450 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 10.
Fehérjetartalom
35 – 39 %
Olajtartalom
21 – 24 %

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
120 – 125 nap
Ezermagtömeg
155 – 180 gramm
Javasolt tőszám
500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
37 – 50 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 5.
Fehérjetartalom
38 – 40%
Olajtartalom
20 – 21%
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A Betamag-Trade Kft. legkorábbi érésű fajtája. Termőképessége 3,5-4 t/ha. Fővetésre és másodvetésre egyaránt alkalmas. Vetőmag szükséglet: 500.000 csíra/ha. Magas termésre képes, korszerű fajta. Erőteljes, gyors kezdeti
fejlődés jellemzi. Pergésre nem hajlamos. Szára erős, állóképessége kiváló, megdőlésre nem hajlamos. Magassága
átlagos (70-75 cm). A szemtermés jelentős része az oldalhajtásokon képződik. Egyöntetű érés jellemzi. Virágzata
fehér színű. Elsősorban az ország középső-nyugati részén
(Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Jász-NagykunSzolnok), illetve az észak-keleti megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén) gazdálkodók részére ajánljuk.

RGT Stumpa

Abiola

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: “ Margitta-sziget 92” Kft.
Az RGT Stumpa magas terméspotenciállal rendelkező
igen korai érésidejű fajta. A növények nem magasak, kiváló
állóképesség jellemzi őket, megdőlésre nem hajlamosak.
A kezdeti fejlődés gyors. A virág színe lila. Magja közepesen nagy, szürke köldökű. Fehérjetartalma magas, kiváló
takarmányértékű fajta. Betegségekre nem érzékeny.

Fajtajogosult: Axereal Hungary Kft.

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
120 – 125 nap
Ezermagtömeg
190 – 220 gramm
Javasolt tőszám
450 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 10 – május 20.
Fehérjetartalom
37 – 42 %
Olajtartalom
21 – 23 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
122 – 127 nap
Ezermagtömeg
170 – 180 gramm
Javasolt tőszám
480 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 24 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 25.
Fehérjetartalom
38 – 39 %
Olajtartalom
20 – 21 %
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Az igen korai éréscsoport egyik legújabb, 2020-ban elismert fajtája. Az Abiola a 00-ás éréscsoporton belül a rövidebb tenyészidőszakkal rendelkező fajták közé tartozik,
így elsősorban az ország északi területein javasoljuk a termesztését. A 2021-es kísérlet eredményei alapján az északi megyék egyik legnagyobb teljesítményű fajtája volt.

Delphi PZO

ES Liberator

Fajtajogosult: RWA Magyarország Kft.
A Delphi PZO korai szójafajta egy új mítosz a szójatermesztésben. Szárazabb körülmények között is stabil és
magas hozam jellemzi a kiváló fehérje tartalom mellett.
Termésátlaga a 4,5 t/ha-t is elérheti. A növények gyorsan
fejlődnek, magasra nőnek. A köldök színe sötétbarna. A
baktériumokkal és vírusokkal szembeni ellenálló képessége nagyon jó.

Fajtatulajdonos: Lidea Seeds
Fajtajogosult: Isterra Közép-Európa Kft.
Növekedés típusa
n.a.
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
n.a.
Ezermagtömeg
187 gramm
Javasolt tőszám
600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 20-tól
Fehérjetartalom
38,4 %
Olajtartalom
21,4 %

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
122 nap
Ezermagtömeg
180 – 200 gramm
Javasolt tőszám
550 – 600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
39 – 42%
Olajtartalom
20 – 22%
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Az igen korai éréscsoport új, 2020-ban elismert kiemelkedő fajtája. Koraiságából következik, hogy deszikkálás
nélkül betakarítható, az ország északi részén is sikeresen
termeszthető. Rendkívül stabil szárú, jó állóképességű. A
fajtát rövid nóduszok, és csokrosan elhelyezkedő hüvelyek jellemzik.
Érése egyöntetű, ezért lehetővé válik a korai, gyors betakarítás. Hektáronkénti fehérjehozama kiemelkedő. A köldök színe sötétbarna. Fontos tulajdonsága, hogy gyomirtás során nem mutat érzékenységet a metribuzin és
pendimetalin hatóanyagú szerekre.

ES Visitor

RGT Sefora

Fajtatulajdonos: Lidea Seeds
Fajtajogosult: “Margitta-sziget 92” Kft.
Az ES Visitor indeterminált növekedésű igen korai szójafajta, melyet stabil hozam és jó betegségtűrés jellemez. A
virág színe lila, levelei lekerekített tojásdad alakúak. A hüvelyek színe a közepes barnától a sötétbarnáig terjedhet.
A köldök színe is sötétbarna. A növény körülbelül 86 cm
magasra nő, az első hüvelyek 9,4 cm magasságban helyezkednek el rajta.

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: Axereal Hungary Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
110 nap
Ezermagtömeg
191 gramm
Javasolt tőszám
550 000 csíra / ha
Javasolt sortáv
18 – 50 cm
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
39,9 %
Olajtartalom
21 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
200 – 210 gramm
Javasolt tőszám
480 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 24 – (45) cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
41 – 42 %
Olajtartalom
21 – 22 %
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Az RGT Sefora (S15234) az igen korai éréscsoport legújabb, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fajtája.
A NÉBIH kísérleteiben fajtajelöltként 2020-ban és 2021ben is az 1. helyen szerepelt! Az RGT Sefora-t intenzív kezdeti fejlődés, jó szárszilárdság és kiváló termésstabilitás
jellemzi. Ezt a termésstabilitást jól tükrözi az RGT Sefora
2021-es teljesítménye is a NÉBIH kísérleteiben!

Albenga

ES Director

Fajtatulajdonos: Saatbau Linz eGen
Fajtajogosult: Lajtamag Kft.
A Saatbau Linz saját szójanemesítésének egyik TOP fajtája. Kiemelkedő termésekre képes, fehérjetartalma is viszonylag magas, így rendkívül jó fehérjehozam érhető el
vele. 2018-ban az AGES kísérletekben 4,36 t/ha eredményt
hozott. A magyarországi NÉBiH kísérletekben 2018-ban
3,25 t/ha lett a termése, de Iregszemcsén 4,72 t/ha, Hobolon 4,52 t/ha. Alacsonyabb termetű, mint az Altona, állóképessége jó. Nagy méretű, világos köldökű magjai vannak, melyek pergésre nem hajlamosak. Kezdeti fejlődése
gyors. Egészséges, betegségeknek jól ellenálló fajta. BIO
vetőmagja is kapható.

Fajtatulajdonos: Lidea Hungary Kft.
Fajtajogosult: Galldorf Zrt.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai
Tenyészidő
125 – 135 nap
Ezermagtömeg
190 – 210 gramm
Javasolt tőszám
450 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 20.
Fehérjetartalom
36 – 39%
Olajtartalom
22 – 24%

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
115 – 120 nap
Ezermagtömeg
187 gramm
Javasolt tőszám
500 – 550.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
18 – 50 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 10.
Fehérjetartalom
38 – 39 %
Olajtartalom
18 – 22 %
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Az ország összes szójatermesztő területén termeszthető, kiváló termőképességű, korai betakaríthatóságú szója
magas fehérjeterméssel. Terméspotenciálja az érési csoportján belül kimagasló. Nagyon gyors és intenzív kezdeti
fejlődés jellemzi. Megdőlésre, pergésre nem hajlamos. Termesztése során a metribuzin hatóanyag tartalmú gyomirtó szerek használata nem javasolt!

Orakel PZO

Pompei

Fajtatulajdonos: RWA Magyarország Kft.
Fajtajogosult: RWA Magyarország Kft.
Az Orakel PZO fajtát korai tenyészidő jellemzi, emiatt elsősorban a közép-és észak magyarországi régiókban ajánlott a termesztése. A fajta képes biztosítani a stabil és magas termőképességet akár aszályos körülmények között
is. Gyors kezdeti fejlődés jellemzi. A vírusokkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képessége jó. A mag köldökszíne sötétbarna. A fajta elsősorban élelmezési célokat
szolgál.

Fajtajogosult: Szójamag Kft.

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
korai
Ezermagtömeg
180-200 gramm
Javasolt tőszám
600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
technológiától függő
Javasolt vetési idő
április 20-tól
Fehérjetartalom
40,5 %
Olajtartalom
21,1 %

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
115 – 125 nap
Ezermagtömeg
160 – 225 gramm
Javasolt tőszám
450.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 45 cm
Javasolt vetési idő
május
Fehérjetartalom
> 42%
Olajtartalom
20 – 23%
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A Pompei fajta az új, magas hozamú generációhoz tartozik, amely lehetővé teszi a 5 t/ha-nál nagyobb potenciális
terméshozam elérését optimális termesztési körülmények
között, precíz vetés és a műtrágyák helyi felhasználása
mellett. Erektált növekedése miatt nem oldal hajtást növeszt, helyette a főszáron a megszokottnál több hüvelyt
hoz. A fajta élelmezési célra alkalmas. Mindenféle talajban
termeszthető, a savas talaj kivételével.

Suedina

ES Advisor

Fajtajogosult: Gabonakutató Nonprofit Kft.

Hazánkban 2018-ban kezdődött meg a fajta forgalmazása. Kiemelkedően magas ezermagtömegéhez – megfelelő tápanyagellátás, jó gümőképződés esetén – kiemelkedő
fehérjetartalom párosul. Magyarország egész területén
ajánljuk termesztését. Duplagabona sortávolságú vetésnél nagyobb sortávolságra vetni nem ajánlott! A javasolt
vetési időszakban vetve szeptember első felében biztosan
beérik, ezért az őszi kalászosok jó előveteménye. Meghálálja a vetéssel egy menetben (vetőgéppel) kijuttatott tápanyagot. Metribuzin hatóanyagra nem érzékeny! Szára,
levele barnásan szőrözött. Magja köldökének színe sötétbarna.

Fajtatulajdonos: Lidea Hungary Kft.
Fajtajogosult: Galldorf Zrt.
Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
220 – 240 gramm
Javasolt tőszám
450 – 550.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
15 – 30 cm
Javasolt vetési idő
április 20 – május 31.
Fehérjetartalom
36 – 38%
Olajtartalom
18 – 21%

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
igen korai/korai
Tenyészidő
128 – 132 nap
Ezermagtömeg
218 gramm
Javasolt tőszám
450 – 480.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
25 – 60 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – április 30.
Fehérjetartalom
39 – 40 %
Olajtartalom
20 – 22 %
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Az ország összes szójatermesztő területén biztonságosan termeszthető, 00/0 éréscsoportú fajta. Kiemelkedő termőképességű, termőterülettől függően akár 4,5 t/ha
vagy afeletti terméssel hálálja meg a megfelelő agrotechnikát. Erős, megdőlésre nem hajlamos szár jellemzi. Az
alsó hüvelyek átlagos magassága 12 cm. Magas ezermagtömeg, erős betegség ellenálló képesség jellemzi.

Pasat

RGT Scala

Fajtatulajdonos: Delta Agrar D.O.O. Szerbia
Fajtajogosult: Betamag-Trade Kft.
Termőképesség: 3,5-4,5 t/ha. Korai éréscsoportú (00/0)
fajta, amely fővetésre, megkésett, vagy másodvetésre is
alkalmas. Vetőmag szükséglet: 450.000-500.000 csíra/ha.
Kimagasló termésre képes. Szára erős, megdőlésre nem
hajlamos. Kiegyenlített, egységes érés jellemzi. Nagyméretű, kerek szemek jellemzik. Minden termőhelyre ajánlott.
Virágzata lila színű. Elsősorban a középső országrészben
(Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok), illetve az északi megyékben (Borsod-AbaújZemplén) gazdálkodók részére ajánljuk.

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: Pannon-Mag-Agrár Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
160 – 180 gramm
Javasolt tőszám
450 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
37 – 50 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
37 – 39%
Olajtartalom
20 – 22%

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
135 – 142 nap
Ezermagtömeg
175 – 190 gramm
Javasolt tőszám
500 – 525.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 24 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
37 – 38 %
Olajtartalom
21 – 22 %
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Az RGT Scala az RAGT korai érésű fajtája. A virág színe fehér, a szár szőrözöttsége sárgásbarna. Indeterminált
növekedésű, amelynek köszönhetően a növények közepesen magasak, az első hüvelyek mintegy 15 cm magasan
találhatók a talajszint felett. A mag kicsi, a héj színe sárga,
sötétbarna köldökkel. A fehérjetartalom nem kiemelkedő,
azonban magas terméspotenciállal rendelkezik a fajta.

Zora

Aires

Fajtajogosult: Pap és Papp Kft.

A Délnyugat-Dunántúlon több, mint öt éve termesztett
szerb fajta, amely kiemelkedő termőképességével nem
csupán éréscsoportjában, de a hosszabb tenyészidejű fajtákkal is nagy sikerrel veszi fel a versenyt. Szára magas, levele ovális, szürkésfehér szőrözöttséggel, virága lila, termése sárgás, világos színű köldökkel, így humán étkezési
célra is termeszthető, elágazásra hajlamos fajta. Kedveli a
magasabb tőszámot, de kis ezermagtömege miatt az optimális vetési dózis ne haladja meg a 100 kg-ot. Tenyészidejének rövidsége miatt rugalmasan vethető, jól tolerálja a későbbi vetést, elsőrangú őszi kalászos elővetemény.
Száraz száron érik, így jól szecskázható, aratása kevésbé
energiaigényes, az alsó hüvelyek magassága 13–14 cm.

Fajtajogosult: Gabonakutató Nonprofit Kft.

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
125 nap
Ezermagtömeg
160 – 180 gramm
Javasolt tőszám
500 – 550.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm / gabona: 12,5 – 15 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 10.
Fehérjetartalom
35 – 38%
Olajtartalom
19 – 20%

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
134 – 138 nap
Ezermagtömeg
170 – 220 gramm
Javasolt tőszám
450 – 550.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
15 – 30 – 45 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
35 – 39%
Olajtartalom
19 – 23%
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Magyarországon 2013 óta forgalmazott fajta. Termésének olajtartalma kimagasló. Magja alacsony tripszin-inhibitor tartalmú, ezért közvetlenül (feltárás nélkül) használható takarmányozásra is a megfelelő szabályok betartása
mellett. Magyarország egész területén ajánljuk termesztését. Kompenzáló képessége jó, kukorica sortávolságú vetés esetén is nagy hozamokat ad. (Kukorica sortávolságú
vetés esetén a korai csoportban az egyik legjobb térkitöltési hajlammal rendelkező fajta.) Javasolt vetésidőben
vetve normál körülmények között szeptemberben takarítható be, jó kalászos elővetemény. Metribuzin hatóanyagra nem érzékeny! Szára, levele barnásan szőrözött. Magja
köldökének színe sötétbarna.

Alameda

Artesia

Fajtatulajdonos: Saatbau Linz eGen
Fajtajogosult: Saatbau Linz Hungária Kft.
Az Alameda jó terméspotenciállal és magas fehérjetartalommal rendelkezik. Magyarországon első éves kísérletekben szerepel. Ausztriában 2021-ben a hivatalos állami
kísérletekben 3,84 t/ha volt a termése 42,5% fehérjetartalommal. Köldökszíne világos. Betegség ellenállósága jó.
Növénymagassága közepes-magas, de szárszilárdsága jó.
Félig determinált növekedésű, közepesen elágazó. Metribuzinra nem érzékeny.

Fajtatulajdonos: Saatbau Linz eGen
Fajtajogosult: Saatbau Linz Hungária Kft.
Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
121 nap
Ezermagtömeg
168 – 194 gramm
Javasolt tőszám
600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
technológiától függő
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
42,5 – 43 %
Olajtartalom
21 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
121 nap
Ezermagtömeg
172 – 206 gramm
Javasolt tőszám
600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
technológiától függő
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
39 %
Olajtartalom
22,5 %
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Az Artesia nagyon jó terméspotenciállal, de alacsonyabb
fehérjetartalommal rendelkezik. Magyarországon első
éves kísérletekben szerepel. Ausztriában 2021-ben a hivatalos állami kísérletekben 4,28 t/ha volt a termése, ami
éréscsoportjának legmagasabb értéke, 39% fehérjetartalommal. Köldökszíne sötétbarna. Kezdeti fejlődése erőteljes. Betegség ellenállósága jó, különösen szklerotíniára.
A növény magas, de szárszilárdsága jó. Indeterminált növekedésű, közepesen elágazó. Metribuzinra nem érzékeny.

DH 4173

ES Warrior

Fajtatulajdonos: RWA Magyarország Kft.
Fajtajogosult: “Margitta-sziget 92” Kft.
A DH4173 kedvező termesztési tulajdonságokkal rendelkezik, úgymint a közepes érésidő és a magas termőképesség. A kerek szemek ideálisak a gyors, problémamentes vetéshez. A köldök színe sárga és nincs köldökfolt. Az
ország egész területén biztonsággal termeszthető. Fehér
virágszirma, szürkés-fehér szőrözöttsége és acéloskék árnyalatú levélzete könnyen felismerhetővé teszi. Nagyon jó
az állóképessége és jó az elágazási hajlama. Étkezési célokra is felhasználható.

Fajtatulajdonos: Lidea Hungary Kft.
Fajtajogosult: Galldorf Zrt.
Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
140 nap
Ezermagtömeg
185 – 200 gramm
Javasolt tőszám
500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
39,1 %
Olajtartalom
22,1 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
128 – 135 nap
Ezermagtömeg
173 gramm
Javasolt tőszám
420 – 450.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
25 – 60 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 5.
Fehérjetartalom
42 – 43 %
Olajtartalom
18 – 20 %
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A Lidea HI-Pro család első Magyarországon is elérhető tagja, ami az összes hazai szójatermő területen sikerrel
termeszthető. Új generációs Lidea szója, ami speciális piaci igények kielégítésére is alkalmas, mivel a termését kimagasló fehérje tartalom jellemzi. NÉBIH standard.

Ezra

NS Altis

Fajtatulajdonos: RWA Magyarország Kft.
Fajtajogosult: RWA Magyarország Kft.
Az Ezra nevű szója az EU fajtalistáján újonnan elismert
fajta, melyet Magyarország összes termőhelyére javasolnak. Kedvező termesztési tulajdonságokkal rendelkezik és
étkezési célra is felhasználható. Éréscsoportjában az egyik
legjobb termőképességgel rendelkezik. A növény magas,
akár a 100 cm-t is elérheti, gyors növekedésű. A virág színe lila, a mag köldökének színe sárga.

Fajtatulajdonos: NS Seme
Fajtajogosult: Agromag Kft.
Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
140 nap
Ezermagtömeg
180 – 190 gramm
Javasolt tőszám
500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – április 30.
Fehérjetartalom
37,7 %
Olajtartalom
22,6 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
155 – 175 gramm
Javasolt tőszám
500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
38 – 39 %
Olajtartalom
22 – 23 %
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Az NS Altis az Agromag Kft. kínálatának legújabb tagja, és már az első évében csúcsokat döntött. A Pap és
Papp Kft. fajtasorában 2021-ben, 4,38 t/ha átlagterméssel takarították be. A fajta kimagasló alkalmazkodóképességgel rendelkezik a különböző környezeti adottságokhoz,
jó aszály-tolerancia jellemzi. Kiváló abszolút termőképességű fajta, éréscsoportjában pedig kiemelkedően nagy
termést várhatunk tőle. Kezdeti fejlődése dinamikus, tenyészidejének köszönhetően időben aratható, betakarítása után a gabona nagy biztonsággal elvethető. Magja
átlagos méretű, szürke köldökszínnel rendelkezik. Megdőlésre és szempergésre nem hajlamos.

Paula

Radiosa

Fajtajogosult: SAATEN-UNION Hungária Kft.
A PAULA új szója fajta kiemelkedő termőképessége mellett igazán megnyerő és agronómiai szempontból is előnyös növényfelépítésével azonnal felhívja magára a figyelmet. Állományait
kompakt és erős szárú, rövid szártagokból felépülő, kifejezetten jó állóképességű és gazdag lombozatú növények alkotják. A
szárazságot és az aszályos periódusokat nagyon jól tűri. Habitusából és generatív adottságaiból kifolyólag egyedi szinten képes kiemelkedően jól kompenzálni a tőszámhiányos állapotok
kialakulását is. Kifejezetten gyors korai fejlődési dinamikával jellemezhető növényei gyorsan összezáródnak és nagyon jó egyedi termésképzésre képesek. A fajta nagyon jól alkalmazkodik a
változatos termőhelyi adottságokhoz, jól tűri a tenyészidőszaki
viszontagságokat. Termésstabilitása kiváló, a termékenyülési viszonyai jók, hüvelyemeletenként csokros elrendeződésben pergésre nem hajlamos egyenletesen érő hüvelyeket, bennük kiugróan nagy ezermagtömegű termést találunk. A PAULA hazai
körülmények között igazolt terméspotenciálja 4,0-4,5 t/ha-os átlagtermés elérését teszi lehetővé dupla gabona és akár a 40-45
cm-es sortávon egyaránt. Vetése során a 60-65 db/m2 csíraképes vetőmag kihelyezését javasoljuk.

Fajtatulajdonos: ERSA FVG
Fajtajogosult: Isterra Közép-Európa Kft.
Növekedés típusa
féldeterminált (kompenzációs)
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
120 – 125 nap
Ezermagtömeg
205-225 gramm
Javasolt tőszám
600 – 650.000 gramm
Javasolt sortáv
25 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
31 – 35%
Olajtartalom
21 – 23%

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
170 – 200 gramm
Javasolt tőszám
400 – 450.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 45 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 5.
Fehérjetartalom
37 – 39%
Olajtartalom
21 – 22%
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Új, 2020-ban elismert kiemelkedő termőképességgel
rendelkező fajta. Elismeréskori terméseredménye 4,83 t/
ha, a standard fajták szintje felett 5 %-kal. Magjában található antinutritív anyagok mennyisége alacsony, ezért
közvetlenül (feltárás nélkül) etethető, a megfelelő szabályok betartása mellett. Közepes magasságú, kiváló állóképességgel rendelkező szója. Magyarország egész területén termeszthető. A kimagasló termésének a titka, hogy
sok oldalhajtást fejleszt, ezért vetését elsősorban 45 cmes sortávra ajánljuk. Tapasztalatok alapján a fajta gombabetegségekkel szembeni ellenálló képessége kifejezetten
jó. Magja sárga ,a köldökének színe megegyezik a maghéj
színével. A fajta humán felhasználásra is alkalmas.

Suraja

Avril

Fajtatulajdonos: Saaten-Union (NPZ)
Fajtajogosult: Saaten-Union Hungária Kft.
A hazai fajtaregisztrációk – korai éréscsoport – legújabb
üdvöskéje, kiemelkedően stabilan nagy termést adó fajta!
A NÉBIH két éven át tartó gazdasági értékvizsgálataiban
rendre a csúcson végzett, mely során a hazai és nemzetközi viszonylatban meghatározó standard fajtákat stabilan felülmúlta termőképességével. Kórtani adottságai, betegség ellenálló képessége kiváló, a növényvédő szerekkel
(gyomirtók) szemben toleráns. Érés- és tenyészideje kedvezően alakul, amely a nagy terméspotenciál biztosítása
mellett hazánk valamennyi termőkörzetében biztonságos
és jövedelmező szójatermesztést tesz lehetővé. Hazai vetőmag szaporítása az idei évben megkezdődött, melynek
segítségével biztosított a fajtahasználat dinamikus növekedéséhez szükséges könnyen elérhető és magas minőséget garantáló háttér.

Fajtajogosult: Axereal Hungary Kft.

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
korai
Tenyészidő
125 – 130 nap
Ezermagtömeg
169 – 179 gramm
Javasolt tőszám
550 – 600.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
25 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
38 %
Olajtartalom
22,3 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
középkorai
Tenyészidő
135 – 142 nap
Ezermagtömeg
170 – 180 gramm
Javasolt tőszám
450.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 24 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
40 – 41 %
Olajtartalom
21 – 22 %
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Az AXEREAL által forgalmazott AVRIL Horvátország egyik
legnagyobb területen vetett szója fajtája.
A fajtára jellemző a kiváló szárszilárdság, valamint az erős
oldalhajtás képzés. A középkorai (0-I.) tenyészidőszak középérésű fajtákra jellemző teljesítménnyel és kimagasló
beltartalmi értékekkel párosul!

Dukat

ES Tribor

Fajtatulajdonos: Delta Agrar D.O.O. Szerbia
Fajtajogosult: Betamag-Trade Kft.
Az érési csoportjának egyik legkedveltebb képviselője
Szerbiában, és várhatólag hazánkban is.
Jellemzője a nagyon magas alkalmazkodóképesség és termésstabilitás, különböző körülmények között is.
Intenzív technológia mellett akár 5 t/ha feletti hozamra is
képes. Jó elágazó képességgel rendelkezik, ezért javasolt
a széles sortávban történő vetés, mivel a termés jelentős
része az oldalhajtásokon képződik.
Az ország bármelyik szójatermelő körzetében termeszthető. (2019 Bóly 4,2 t/ha, Iregszemcse: 3,85 t/ha, Jászboldogháza 2,96 t/ha.)
Bio előállításban is vethető. Szebiában a Dukat vetőmag
20 %-a bio területen kerül elvetésre. Ilyenkor tapasztalatok szerint javasolt 20%-al nagyobb csíraszámmal elvetni.
Széles sortáv mellett, a sorok közötti gyakori kultivátorozás javasolt.

Fajtatulajdonos: Lidea Seeds
Fajtajogosult: “Margitta-sziget 92” Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
középkorai
Tenyészidő
125 – 135 nap
Ezermagtömeg
155 – 185 gramm
Javasolt tőszám
400 – 450.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
37 – 50 cm
Javasolt vetési idő
április 10 – április 30.
Fehérjetartalom
40% feletti
Olajtartalom
18 – 22%

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
125 – 135 nap
Ezermagtömeg
180 – 200 gramm
Javasolt tőszám
490 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – április 30.
Fehérjetartalom
35 – 36%
Olajtartalom
18 – 19%
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2018-ban került minősítésre az ESG 151-es kódszámon
a NÉBIH kísérleteiben is vizsgált újgenerációs Euralis szójafajta, mely a Magyar Szója kísérleteiben a “Margitta-sziget 92” Kft. területén 5,784 t/ha terméssel és 228 g ezermagtömeggel bizonyította, hogy ennek a fajtának igen
komoly szerepe lesz a közeljövőben Magyarország teljes
területén. Közepes magasságú, rendkívül jó állóképességű fajta, betegségekre nem fogékony, őszi kalászos előveteménynek is bátran ajánljuk. 2018-ban folytatott kísérleteink alapján éréscsoportjában a korai és középérésű
csoport határán van, a “Margitta-sziget 92” Kft. által forgalmazott fajták között a Sponsor és az Isidor közötti érésidőt mutatta, így az a döntésünk, hogy azonnal állítunk is
elő belőle, pozitív visszaigazolást kapott.

RGT Shama

Ananda

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: “Margitta-sziget 92” Kft.
Kiemelkedően bőtermő szója. Kiváló állóképessége mellett magas fehérjeértékkel rendelkezik. Nagy szárazság
mellett is magas terméshozamot ad. Egységes beérés és
közepes magasság jellemzi. Betegség-ellenállósága magas, kifejezetten esős években. Szárszilárdsága jó. A virág
színe lila, a magköldök színe sötét (fekete). A fajta a 2018.
évi újmohácsi Magyar Szója bemutatón kiválóságnak számított (5,362 t/ha – 14% nedv.)

Fajtajogosult: SAATEN-UNION Hungária Kft.

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
középkorai
Tenyészidő
120 – 130 nap
Ezermagtömeg
230 gramm
Javasolt tőszám
450 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
40 – 42%
Olajtartalom
21 – 23%

Növekedés típusa
féldeterminált (kompenzációs)
Éréscsoport
középkorai
Tenyészidő
128 – 135 nap
Ezermagtömeg
165 – 195 gramm
Javasolt tőszám
450 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
25 – 45 cm (75 cm)
Javasolt vetési idő
április 15 – május 10.
Fehérjetartalom
32 – 35%
Olajtartalom
20 – 23%%
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Az Ananda a hazai szójatermesztés egyik legversenyképes
és egyre meghatározóbbá váló fajtája. Sőt, adottságai alapján napjaink standard (értékmérő) fajtája a NÉBIH korai éréscsoportban futó állami szója fajtaminősítési vizsgálatainak.
Mindezek mellett a termelők az elmúlt három évben gyorsan
felismerték, hogy a fajta agronómiai szempontból értékes tulajdonságait tekintve két érésidő határán van, azaz a gyakorlat
szempontjából középkorainak tekinthető. Ennek megfelelően
vele a koraiság a vetésforgó szervezési munkákat és a regionális fajtahasználat lehetőségeit is egyaránt segítik, úgy hogy
mindezek az agronómiai előnyök a közép érésűek kimagasló
termőképességét hordozva együttesen hasznosíthatóak. A
fajta az ország valamennyi termőtáján megállja a helyét. Homogén, jó dinamikával fejlődő növényállományt képez, melyet
a terméskötés időszakában egyenletes virágzás és érés jellemez. Kifejezetten jó állóképességű, fejlődési típusából eredően (un. féldeterminált) szélesebb sortávon és ritkább vetésben
alkalmazva elágazó (kompenzációs) hajlamú. Az alsó hüvelyek
rendszerint 12-15 cm magasságban helyeződnek el így lehetővé válik a biztonságos és veszteségektől mentes betakaríthatósága.

Annika

Bahia

Fajtatulajdonos: APSOV
Fajtajogosult: Agromag Kft.
Az Annika az Agromag Kft. megújult szójaportfóliójának
kiemelkedő tagja. Kedvező agronómiai tulajdonságokkal
rendelkezik, szára középmagas, dőlésre nem hajlamos, az
alsó hüvelyek 16-21 cm magasságban helyezkednek el, így
könnyen, veszteség nélkül takarítható be. Termése nagy
szemű (EMT: 170-190 g), fekete köldökszínnel rendelkezik,
pergésre nem hajlamos. Éréscsoportjában az egyik legnagyobb termőképességű fajta, 2021-ben a NÉBIH független
kísérleteiben, 10 kísérleti hely átlagában 5 %-kal termett
többet a standard fajták átlagánál, 21 vizsgált fajta közül a
3. helyen végzett.

Fajtajogosult: Gabonakutató Nonprofit Kft.

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
130 – 140 nap
Ezermagtömeg
170 – 190 gramm
Javasolt tőszám
530.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 5.
Fehérjetartalom
39 – 40 %
Olajtartalom
22 – 23 %

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
135 – 142 nap
Ezermagtömeg
170 – 220 gramm
Javasolt tőszám
350 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
15 – 30 – 45 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 10 – május 5.
Fehérjetartalom
35 – 37%
Olajtartalom
19 – 23%
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Magyarországon 2013 óta forgalmazott fajta. Termésének olajtartalma kimagasló. Magja alacsony tripszin-inhibitor tartalmú, ezért közvetlenül (feltárás nélkül) használható takarmányozásra is a megfelelő szabályok betartása
mellett. Magyarország egész területén ajánljuk termesztését. Kompenzáló képessége jó, kukorica sortávolságú vetés esetén is nagy hozamokat ad. Tapasztalatok alapján a
fajta peronoszpórával szembeni ellenálló képessége kifejezetten jó. Metribuzin hatóanyagra nem érzékeny! Szára,
levele barnásan szőrözött. Magja köldökének színe sötétbarna.

ES Conqueror

ES Generator

Fajtatulajdonos: Lidea Seeds
Fajtajogosult: Lefka G.S.T. Kft.
Az ES Conqueror: a hódító, a francia LIDEA Seeds újgenerációs faltája, az Isidor szójafajta továbbfejlesztett változata, amely nagyobb hozamot ad magasabb fehérjetartalom mellett. Első hüvelyek magassága körülbelül 14 cm.
Szárdőlésre nem hajlamos és a betegségekkel szembeni
ellenálló képessége is jobb. A herbicidekkel szembeni toleranciáját tekintve elmondható, hogy pendimetalin hatóanyagra közepesen toleráns, míg metobromuron és metribuzin hatóanyagokkal szembeni toleranciája magas.

Fajtatulajdonos: Lidea Seeds
Fajtajogosult: Isterra Közép-Európa Kft.
Növekedés típusa
Féldeterminált/indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
éréscsoportjának közepe
Ezermagtömeg
208 gramm
Javasolt tőszám
400.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 72 cm
Javasolt vetési idő
április 15-től
Fehérjetartalom
42,6 %
Olajtartalom
20,1 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
133 – 140 nap
Ezermagtömeg
190 – 200 gramm
Javasolt tőszám
400 – 430.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 10 – április 30.
Fehérjetartalom
38 – 40%
Olajtartalom
21 – 22%
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A középérésű csoport egyik új, kimagasló termőképességű fajtája. 2021-ben kapott állami elismerést hazánkban.
A NÉBIH kísérleteiben a termése 4,7 t/ha, a standard fajtákat több, mint 9%-kal előzve meg. Fehérjetermése 110%,
az elmúlt két év eredményei alapján. Az intenzív körülményeket kedveli. Szárszilárdsága nagyon jó. Az alsó hüvelyek a talajtól átlagosan 13 cm-re helyezkednek el, ezzel
csökkentve a betakarítási veszteséget. Magja sárgás, köldöke barna. Jellemző, hogy erőteljes oldalhajtásokat hoz,
ezzel tovább nő a hüvelyszám és a termés is. Az ország középső és déli területén javasoljuk vetését.

ES Mediator

GK Mátka

Fajtatulajdonos: Lidea Hungary Kft.
Fajtajogosult: Galldorf Zrt.
Az ország középső és déli területeinek igen kedvelt fajtája. Az egyik legnagyobb mennyiségben értékesített, évek
óta a köztermesztésben lévő, stabil Lidea szója. Intenzív
körülmények között kimagasló, 5 t/ha feletti termésre képes. A NÉBIH és Magyar Szója Egyesület 2021. évi feldolgozott kísérletei adatai alapján bőven 4 t/ha felett teljesített, Hobolon 4,57 t/ha volt a betakarított mennyiség, míg
Püskiben 4,72 t/ha, Abaújszántón 4,3 t/ha, Sziebertpuszta 3,9 t/ha. Robosztus állományú, de kiváló szárstabilitása
miatt megdőlésre kevésbé hajlamos. Szkelrotíniával szembeni toleranciája átlag feletti.

Fajtatulajdonos: Gabonakutató Nonprofit Kft.
Fajtajogosult: Gabonakutató Nonprofit Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
130 – 134 nap
Ezermagtömeg
211 gramm
Javasolt tőszám
400 – 430.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – április 30.
Fehérjetartalom
38 – 39 %
Olajtartalom
20 – 22 %

Növekedés típusa
féldeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
138 – 146 nap
Ezermagtömeg
200 – 220 gramm
Javasolt tőszám
350 – 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
15 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 10 – május 5.
Fehérjetartalom
36 – 39%
Olajtartalom
18 – 21%
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Hazánkban 2021-ben kezdődött meg a fajta forgalmazása. Kiemelkedően magas ezermagtömegéhez – megfelelő
tápanyagellátás, jó gümőképződés esetén – magas fehérjetartalom párosul. Magyarország déli területein ajánljuk
termesztését. Sortávolság szempontjából kifejezetten jól
tűri a kultivátorozható sortávolságot is. A javasolt vetési
időszakban vetve, október első felében érik. Metribuzin
hatóanyagra nem érzékeny! A középérésű fajták átlagos
ezermagtömegéhez viszonyítva stabilan magas ezermagtömeg értéke különleges fajtajelleg éréscsoportjában. Növény szőrözöttsége szürke. Mag köldöke világosbarna.

Isidor

NS Apolo

Fajtajogosult: “Margitta-sziget 92” Kft.
Hazánkban évek óta az egyik legnagyobb területen termesztett szójafajta. Kiemelkedően nagy terméseket hoz.
Az intenzív körülményeket kedveli, de száraz körülmények
között sem okoz csalódást. Szárszilárdsága igen jó, megdőlésre nem hajlamos. Az alsó hüvelyek a talajtól 12-13
cm-re vannak, így a betakarítási veszteség minimalizálható. Levele ovális, magja sárgás, köldöke sötétbarna. Elsősorban az ország középső-déli területein javasoljuk a termesztését.

Fajtajogosult: Pap és Papp Kft.

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
130 – 145 nap
Ezermagtömeg
200 – 220 gramm
Javasolt tőszám
430.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 cm
Javasolt vetési idő
április 10 – 30.
Fehérjetartalom
34 – 36 %
Olajtartalom
19 – 22 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
135 nap
Ezermagtömeg
180 – 200 gramm
Javasolt tőszám
450 – 480.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
elsősorban 45 cm és gabona
Javasolt vetési idő
április 15 – április 30.
Fehérjetartalom
35 – 38%
Olajtartalom
19 – 20%
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A Pap és Papp Kft. három éve termeszti nagy sikerrel
az NS Apolo fajtát, amely az NS Seme termékkínálatában
az egyik legnagyobb potenciális hozamra képes. Hobolon,
2018-ban 40 fajta közül a 4. helyezett, 5,41 t/ha terméseredménnyel. Szára magas, levele ovális, szürkésfehér
szőrözöttséggel, virága lila, termése sárgás, világos színű köldökkel. Elágazásra hajlamos fajta, meglehetősen jó
szárszilárdsággal. A Zoráénál magasabb ezermagtömegű,
középérésűként megelégszik a hektáronkénti 450.000-es
tőszámmal. A vetés idejére nem érzékeny, de megközelítőleg 135 napos tenyészidejének megfelelően, amennyiben gabona előveteménynek szánjuk, úgy április közepe
és vége közötti időszakban szükséges elvetni.

RGT Sinfonia

RGT Stocata

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: Agromag Kft.
Az RGT Sinfonia legnagyobb erénye az átlagon felüli termésstabilitás évjárattól és termőhelytől függetlenül. Termőképessége kimagasló és kiegyensúlyozott, ennek köszönhetően a NÉBIH által szervezett regisztrációs
kísérletekben a 2021-es évtől kezdve standard fajtaként
szerepel. Nagyobb térállás esetén szárelágazások képzésére hajlamos. Megnyerő küllemű szója, folyton nővő szárán a levelek haragoszöld színűek. Növénybetegségeknek
jól ellenáll. Magja nagy, lapított gömb formájú, köldöke fekete színű.

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: Pannon-Mag-Agrár Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
135 – 145 nap
Ezermagtömeg
170 – 210 gramm
Javasolt tőszám
550.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
24 – 75 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 5.
Fehérjetartalom
39 – 40 %
Olajtartalom
22 – 23 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
130 – 145 nap
Ezermagtömeg
225 – 240 gramm
Javasolt tőszám
500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
45 – 70 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
42 – 43 %
Olajtartalom
20 %
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RGT Stocata a nagy terméshozam és magas fehérjetartalom ötvözete. Ezermagtömege a 240 g-ot is elérheti. Indeterminált növekedési típusú szója. A kimagasló termés
hátterében olyan hasznos tulajdonságok állnak, mint erős
szár, oldalhajtások és az egyöntetű érés. A fajta további
előnye a betegségekkel szembeni általánosan jó ellenállóság. Az RGT Stocata az I. éréscsoporton belül az egyetlen
fajta, melynek kifejezetten magas a szklerotíniával szembeni toleranciája. Mind terméspotenciálban, mind évjáratstabilitásban kiváló fajta.

RGT Straviata

Gorstak

Fajtatulajdonos: RAGT Semences
Fajtajogosult: Axereal Hungary Kft.
A modern, nyugat-európai szójanemesítés legújabb
mérföldköve az I. -es éréscsoportban. Az RGT Straviata
2018-as és 2019-es kísérleti, valamint a 2020-as üzemi
eredményei alapján keltette fel a szójatermesztők figyelmét. A fajtát kiváló termésstabilitás és szárszilárdság jellemzi A kimagasló ezermagtömeg jellemzően átlagon felüli fehérjetartalommal párosul. A kifejezetten az ország déli
területeire szánt fajta a szklerotíniával szemben is kimagasló stabilitást mutat.

Fajtatulajdonos: Delta Agrar D.O.O. Szerbia
Fajtajogosult: Betamag-Trade Kft.
Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
közép
Tenyészidő
137 – 145 nap
Ezermagtömeg
180 – 190 gramm
Javasolt tőszám
450.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
12 – 24 – 45 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 15.
Fehérjetartalom
41 – 42 %
Olajtartalom
21 – 22 %

Növekedés típusa
indeterminált
Éréscsoport
kései
Tenyészidő
135 – 145 nap
Ezermagtömeg
145 – 170 gramm
Javasolt tőszám
400.000 csíra / ha
Javasolt sortáv
37 – 50 cm
Javasolt vetési idő
április 15 – május 5.
Fehérjetartalom
37 – 39%
Olajtartalom
20 – 22%
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A Betamag-Trade Kft. leghosszabb tenyészidejű fajtája. Termőképessége 3,5-5 t/ha. Robosztus felépítésű, folyton növő/indeterminált típusú fajta. Vetőmag szükséglet:
400.000 csíra/ha. Nagyon jó termőképesség korai vetés
esetén is. Erőteljes, gyors kezdeti fejlődés jellemzi. Nagyon
jó a gyomelnyomó képessége. Magas növésű, állománya
az átlagostól magasabb (kb. 135 cm). Nagy számú elágazódást fejleszt, a rendelkezésre álló területet jól kihasználja. Kipergésre nem hajlamos. Erős gyökérzettel és stabil
szárral rendelkezik. Megdőlésre nem hajlamos. Virágzata
lila színű. Elsősorban az ország déli megyéiben, Baranya,
Bács-Kiskun déli részén gazdálkodók részére ajánljuk.

A szója
A szója fejlődési stádiumai

A hüvelyek száma

Forrás: NAK, Vasi Búzatermelőkért Egyesület
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Szójában engedélyezett készítmények

Készítmény katetgória Készítmény
Gyomirtó szerek

Hatóanyag

Dózis (l, g/ha)

Célszervezet

0,6-0,8

magról kelő egyszikűek

0,7-1,5

évelő egyszikűek

Kijuttatás módja

Megjegyzés

posztemergens

Tarackbúza, csillagpázsit estében 1,2-1,5 l/ha

Agil 100 EC

100 g/l propaquizafop

Benta 480 SL

480 g/l benatzon

2,0

magról kelő kétszikűek

posztemergens

Basagran 480 SL

481 g/l benatzon

2,0

magról kelő kétszikűek

posztemergens

Clinic Free

360 g/l glifozát

3,0-4,0

állományszárítás

betakarítás előtt

Command 48 EC

480 g/l klomazon

0,2-0,6

magról kelő kétszikűek

preemergens

magról kelő egyszikűekre járulékos hatás

Corum

480 g/l benatzon+22,4 g/l imazamox

1,9

magról kelő kétszikűek

posztemergens

Visszavonták!
Kereskedelem: 2022.08.01-ig; Felhasználás: 2023.08.01-ig

Dual Gold 960 EC

960 g/l s-metolaklór

1,4-1,6

magról kelő egyszikűek

preemergens

Focus Ultra

100 g/l cikloxidim

3,0-4,0

évelő egyszikűek

posztemergens

Leopard 5 EC

5% quizalofop-p-etil

0,7-1,0

magról kelő egyszikűek

1,0-3,5

évelő egyszikűek

Mistral

700 g/kg metribuzin

0,4-0,5

magról kelő kétszikűek

0,7-1,0

magról kelő egyszikűek

1,2-2,5

évelő egyszikűek

posztemergens

Tarackbúza, csillagpázsit estében 2,5-3,5 l/ha

preemergens

1% szervesanyag felett; fajtaérzékenység lehet

Maceta 50

50 g/l quizalofop-p-etil

Pledge 50 WP

500 g/kg flumioxazin

80,0

magról kelő kétszikűek

preemergens

Proman

500 g/l metobromuron

2,0-3,0

magról kelő kétszikűek

preemergens

Pulsar 40 SL

40 g/l imazamox

1,0

magról kelő egy- és kétszikűek

posztemergens

Refine 50 SX

500 g/kg tifenszulfuron-metil

10,0-15,0

magról kelő kétszikűek

posztemergens

Select 240 EC

240 g/l kletodim

0,3-1,2

magról kelő és évelő egyszikűek

posztemergens

Select Super

120 g/l kletodim

0,6-0,8

magról kelő egyszikűek

1,2-2,4

évelő egyszikűek

Sencor 600 SC

600 g/l metribuzin

0,55

magról kelő kétszikűek
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posztemergens

1% szervesanyag felett
Hatásfokozó 0,1% Trend 90

posztemergens
preemergens

1,5% szervesanyag felett

Szójában engedélyezett készítmények

Készítmény katetgória Készítmény

Hatóanyag

Dózis (l, g/ha)

Célszervezet

Kijuttatás módja

Gyomirtó szerek

Sharpen 330 EC

330 g/l pendimetalin

4,0-5,0

magról kelő egyszikűek

preemergens

Spectrum

720 g/l dimetenamid-p

1,0-1,2

magról kelő egyszikűek

preemergens

némi kétszikűek elleni hatás

Stomp Aqua

455 g/l pendimetalin

3,0

magról kelő egyszikűek

preemergens

némi kétszikűek elleni hatás

0,7-1,0

magról kelő egyszikűek

1,0-2,5

évelő egyszikűek

0,35-0,5

magról kelő egyszikűek

0,5-1,25

évelő egyszikűek

Gombaölő szerek

Targa Super

50 g/l quizalofop-p-etil

Targa Max

100 g/l quizalofop-p-etil

Wing-P

212,5 g/l dimetenamid-p+250 g/l pendimetalin

3,5-4,0

magról kelő egy- és kétszikűek

preemergens

Contans WG

1012 db/kg Coniothyrium minitans

2,0 kg/ha

Sclerotinia sclerotiorum

vetés előtt talajba dolgozva

Champion 2 FL

36 % rézhidroxid

1,75-2,0

baktériumos levélfoltosság, szójaperonoszpóra

Kocide 2000

53,8 % rézhidroxid

1,75-2,0

baktériumos levélfoltosság, szójaperonoszpóra

Pictor Active

150 g/l boszkalid+250 g/l piraklostrobin

1,0

Megjegyzés

posztemergens
posztemergens

biológiai preparátum

diaportés foltosság, fehérpenész,
peronoszpóra

Propulse

125 g/l fluopiram+125 g/l protiokonazol

0,8-1,0

diaportés foltosság, fehérpenész

Rovar és

Zoom 11 SC

110 g/l etoxazol

0,5

közönséges takácsatka

Visszavonták! Felhasználás: 2022.12.31-ig

atkaölő szerek

Coragen 20 SC

200 g/l klórantraniliprol

0,15

bogáncslepke

Szükséghelyzeti engedély!

Nissorun 10 WP

100 g/kg hexitiazox

0,5 kg/ha

fitofág atkák

Szükséghelyzeti engedély!-Felszívódó, tojásölő hatás is!

Ortus 5 SC

50 g/l fenpiroximat

1,0

fitofág atkák

Szükséghelyzeti engedély!-Kontakt, nincs tojásölő hatás

bagolylepkék, bogáncslepke, rácsos araszoló,

Mospilan 20 SG

200 g/kg acetamiprid

150,0-250,0

Pyranica 20 WP

200 g/kg tebufenpirád

0,25-0,4 kg/ha

atkák

Movento

100 g/l spirotetramat

0,75 l/ha

közönséges takácsatkák ellen
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levéltetvek, tripszek, poloskák

Szükséghelyzeti engedély!
Szükséghelyzeti engedély!
2022.06.28.-2022.08.28.
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Szükséghelyzeti engedély!
2022.05.01.-2022.08.28.

Támogatók

Támogatók

Lefka G. S. T. Kft.
“Margitta-sziget 92” Kft.

Pap és Papp Kft.

terv: Kelemen Benő Benjámin • dtp: Sáfár Szabolcs • #7519

Betamag-Trade Kft.

Magyar Szója és
Fehérjenövény Egyesület
Székhely:
9200 Mosonmagyaróvár,
Ostermayer u. 24.
E-mail: info@magyarszoja.hu
www.magyarszoja.hu

