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A saatbau linz HunGÁRia Kft. aktuális évi Fajtaajánlatát 
nyújtjuk át Önnek. Anyacégünk, a saatbau linz, ma már 10 
országban önálló leányvállalattal képviselteti magát és 
egyben egész Európa egyik legszélesebb szántóföldi növény-
faj- és fajtaválasztékával rendelkező konszernje. Közel 85 
növényfaj 380 fajtájának vetőmagját kínáljuk a termelők 
részére. A magyar piacon őszi búza fajtáink a legismertebbek, 
de a kiváló szója és repce fajtáink is méltán vívtak ki elis-
merést maguknak. Az utóbbi években a saját hibridkukorica 
és napraforgó nemesítésünk is jelentős lépésekben haladt 
előre. Ma már összcég-szinten több, mint 800 000 zsák 
kukorica vetőmagot értékesítünk, de kínálatunkban az 
alternatív és bio vetőmagok is megtalálhatók, és fontos 
szerepet játszanak. A magyarországi piacon fajtáink egy 
részét kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező kereskedő 
cégeken, másik részét több kereskedő cégen keresztül 
kínáljuk. Prospektusunkat ennek megfelelően építettük fel. 
Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk és a 
jelzett forgalmazó partnereinkhez, legjobb tudásunk szerint 
próbálunk segíteni.

Válassza fajtáinkat, vesse magjainkat, a magERŐ Önnel lesz!

Tisztelt Termelő!

GALANKÓ Attila
Szakmai tanácsadó

saatbau linz
 hungÁria Kft.

9400 Sopron
Táncsics major

Tel: +36 30/267 06 47
hungaria@saatbau.com

www. saatbau. com
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TAVASZI FAJTÁK



Szója
***

A saatbau linz szójavetőmagjait a 
magyar piacon is egyedülálló szinvonalú 

Fix und Fertig NPPL tecnológiával, 
Rhizobium baktériumokkal készre 

oltottan hozza forgalomba. Ez azt jelenti, 
hogy a Rhizobiumok egy kíméletes 

feldolgozást lehetővé tévő, erre a célra 
kifejlesztett gépsoron, és speciális 

ragasztóanyaggal kerülnek a vetőmag 
felszínére. Ennek köszönhetően a felvitt 

baktériumok száma maximális, a leporlás 
pedig a tőzegalapú kezeléssel szemben, 

minimális. Ma már sokan kínálnak oltott 
vetőmagot, de ilyen színvonalú oltás más 

módszerrel nem elérhető.
A saatbau linz ma már saját nemesítésű 

fajtáinak köszönhetően is Európa 2.-
3. legjelentősebb szójavetőmag piaci 

szereplője.
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IGEN KORAI (000)

AURELINA
Az aranyat érő szója

•	 igen korai éréscsoportú, de magas magtermés
•	 magas proteintermés
•	 világos köldök, nagy szem
•	 baktériumokkal szemben jól ellenálló 

IGEN KORAI (000)

BETTINA
Kedves kis szója

•	 csúcstermésekre képes
•	 jó állóképesség, közepes növénymagasság
•	 nagy szem, világos köldök
•	 magpergésre nem hajlamos

IGEN KORAI (00)

ALBENGA
A nagy durranás

•	 kirobbanó termőképesség és proteinhozam
•	 gyors kezdeti fejlődés, jó gyomelnyomó képesség
•	 közepes növénymagasság
•	 kiváló állóképesség, kitűnő betegségellenállóság

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

ANANDA
•	 rekord termőképesség
•	 magas növények, de kiváló állóképesség
•	 jól bokrosdik
•	 világos barna köldök

IGEN KORAI (00)

ALTONA
Amikor a termés igazán számít

•	 kiváló termőképesség, az igen korai-korai éréscsoport végén érik
•	 világos köldökű, nagy szemű
•	 magas növekedésű, de jó állóképességű
•	 baktériumoknak és vírusoknak jól ellenáll

ÚJ

ÚJ



Napraforgók
***

A saatbau linz számos európai 
nemesítőház fajtáinak értékesítője, de 
ma már saját nemesítésű programmal 

és hibridekkel is rendelkezik. A 
legjelentősebb hasznosítási céloknak és 
technológiáknak megfelelő hibrideket 
kínálunk, beleértve a hagyományos, az 
IMI- és SULFO -toleráns hibrideket is.
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OLAJNAPRAFORGÓ

CARRERA CLP
A napraforgók Porscheja

•	 CLP technológiával termeszthető hibrid
•	  kiváló termőképességű 
•	 nagyon magas olajtartalom
•	 betegség-ellenállósága jó

MAGAS OLAJSAVAS NAPRAFORGÓ

MARVEX HO
Alacsony termet, magas olajsav

•	 magas olajsavas napraforgó, hagyományos gyomirtású
•	 magas termésszint és olajtartalom 
•	 korai érésű, alacsony termetű, 

jól permetezhető és betakarítható
•	 betegségeknek átlagosan ellenálló

OLAJNAPRAFORGÓ

GOLDIMI
Az aranyat érő IMI toleráns

•	 IMI toleráns
•	 magas termőképességű és olajtartalmú 
•	 minden szádor rasszra rezisztens
•	 betegség-ellenállósága jó

OLAJNAPRAFORGÓ

FLORASUN (DS-6)
A virágos kedvű napraforgó

•	 IMI toleráns, a szádor A-F rasszaira ellenálló
•	 kiváló terméspotenciál
•	 stabil szár, nem törik, és nem dől meg
•	 nagyon jó betegségellenállóság

OLAJNAPRAFORGÓ

PROSUN
Irány a csúcstermés!

•	 sulfo-toleráns, szádor-rezisztens A-E rasszokra
•	 magas, stabil kaszattermés 
•	 jó betegség- és szárazság-ellenállóság
•	 jó szárszilárdság

OLAJNAPRAFORGÓ

MELITA CLP
Szorgalmasan termel, akár a méhecske

•	 kiemelkedő kaszattermő-képességű középérésű  
•	 CLP technológiával termelhető hibrid
•	 a szádor A-E rasszaira ellenálló
•	 betegségekre jól ellenálló, jó szárszilárdságú

OLAJNAPRAFORGÓ

HELESUN
Olajba zárt napsugár

•	 magas termésszint és jó olajtartalom
•	 szulfo toleráns, a szádor A-D rasszaira ellenálló
•	 jó szárszilárdságú, betegségekre jól ellenálló fajta
•	 közép-korai érésű

OLAJNAPRAFORGÓ

QC 108
A magas SULFO rezisztens

•	 SULFO-rezisztens
•	 magas kaszattermés 
•	 jó betegség-ellenállóság
•	 jó szárszilárdság, tányértörésre nem hajlamos



TOVÁBBI 
TAVASZI 
FAJTÁK

***

A vetésterület szempontjából a tavaszi 
vetésű gabonafélék nem tartoznak a leg-
nagyobbak közé, de a saatbau linz ezen 
a területen is számos fajtával rendelke-

zik. A tavaszi búzát néhányan tudatosan 
vetik, de sokszor olyan esetben, amikor 

az őszi vetés meghiusúlt, vagy valamilyen 
növényállományt tél végén ki kell szánta-
ni.Tavaszi zab és árpa fajtáink a maguk 

szegmensében kiválóan teljesítenek.

Ausztria egyik nemzeti terméke a tök-
magolaj és sok magyarországi termelő 

is az osztrák piacon értékesíti az áruját. 
Számukra igazi specialitás a Beppo, ami 

koraiságával egyedülálló hibridtök.
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TAVASZI ÁRPA

REGENCY
Sör és takarmány

•	 kiváló termésszint, késői érésű fajta
•	 kettős hasznosíthatóságú fajta, sör és takarmányárpa
•	 kiváló osztályozottság
•	 közepes termetű, jó szárszilárdságú

TAVASZI ZAB

PROKOP
Mindenben megnyerő

•	 korai érés
•	 magas termésmennyiség 
•	 magas Hl-súly
•	 jó állóképesség

TAVASZI ÁRPA

WILMA
A kedvenc

•	 bőtermő, tavaszi takarmány árpa
•	 kiemelkedő magtermés, korai érésű
•	 látványos, nagy szemek
•	 jó szárszilárdságú, kiváló szalmát is ad

OLAJTÖK HIBRID

BEPPO
Olyan korai, olyan érett

•	 extrém korai érésidő
•	 szárazságtűrő
•	 stabil termésszint
•	 biztonságos, veszteségmentes batakarítás

TAVASZI BÚZA

LISKAMM (A1–A2)
A proteincsúcs

•	 nagyon magas termőképesség, kiváló beltartalom
•	 közép-korai érés
•	 kiváló, magas esésszám és HL súly
•	 kitűnő betegség-ellenálló képesség, 

főleg fuzáriumra és rozsdafélékre



Kukorica
***

A saatbau linz ma már saját kukorica 
nemesítési programmal és hibridekkel 
is rendelkezik. Konszern szinten több 

mint 800 000 zsák kukorica vetőmagot 
értékesítünk. Legsikeresebb saját 

nemesítésű hibridünk a DANUBIO. Kiváló 
alkalmazkodóképességének köszönhetően 

az Atlanti óceántól a Fekete-tengerig 
sikeresen termesztett fajta. A saját 

nemesítésű hibridek mellett a saatbau 
linz számos nagy nemesítő cég, például 
a Monsanto, Syngenta, Ragt hibridjeinek 
több országban kereskedelmi képviselője. 



fajtakatalógus | kukorica

FAO 350 | LÓFOGÚ

ARVEDO
A stabil termésű

•	 magas terméspotenciál
•	 vékony szár, de jó szárszilárdság
•	 kiváló ellenálló-képesség, különösen 

szárfuzáriummal szemben
•	 alacsony betakarításkori víztartalom

FAO 360 | LÓFOGÚ

DOBROTO
A megbízhatóan stabil

•	 nagyon magas szemtermés
•	 magas, de stabil szár
•	 gyors vízleadás
•	 jó ellenálló-képesség szárfuzáriumos 

fertőzéssel és helmintospóriummal szemben 

FAO 390 | LÓFOGÚ

MULTIPEL
Sokszorosan jó választás

•	 magas termésszint
•	 jó kezdeti fejlődés és hidegtűrő-képesség
•	 jó a szárszilárdsága, megdőlésre nem hajlamos
•	 középmagas termetű, csövei a növény középma-

gasságánál ülnek

FAO 350-360 | LÓFOGÚ

ILLUSTRADO
Szívesen mutatja mit tud

•	 nagyon magas termésszint 
•	 nagyon jó szárszilárdság, közepes növénymagasság
•	 megdőlésre, szártörésre nem hajlamos
•	 szárazságtűrő, hidegtűrés jó

FAO ca. 490 | LÓFOGÚ

AGROKING
Ez aztán rendesen gázt ad !

•	 extrém magas, nagy formátumú növények 
•	 csúcstermés szemes és siló hasznosítás esetén is
•	 kiváló betegség ellenállóság
•	 Ausztria piacvezető 

biogáz hibridje

FAO 360-370 | LÓFOGÚ

PERACINO
A kiváló választás

•	 nagyon magas termésszint
•	 viszonylag magas növénymagasság, jó szárszilárdság
•	 jó stay-green
•	 fuzáriumra jól ellenálló

FAO 360-370 | LÓFOGÚ

ARTENYO
Szemesnek áll a világ

•	 magas termésszint és szárazanyagtermés
•	 kezdeti fejlődése jó, fuzáriumra jól ellenálló
•	 magas növénymagasság, jó szárszilárdság, 

szártörésre nem hajlamos

KabAgro Kft.
ÚJ



FAO 310 | LÓFOGÚ

MATTEO
Stabil szárakon álló, magas termés

•	 kettős hasznosítás: szemes és siló
•	 szemesként gyors vízleadás
•	 nagyon jó szárszilárdság
•	 kiváló Stay-green

FAO 370 | LÓFOGÚ

RENOSO
Mindenhol otthonos

•	 kiváló termőképesség
•	 kiváló szárszilárdság
•	 egészséges növények
•	 gyors, egyenletes vízleadás

FAO 430 | LÓFOGÚ

GRANDIO
A grandiózus

•	 magas termésszint
•	 alacsony, stabil szár
•	 kiváló szárazságtűrés
•	 kiváló vízleadás

FAO 380 | LÓFOGÚ

ES JASMINE
A bőtermő

•	 kettős hasznosítású: siló és szemes
•	 gyors kezdeti fejlődés
•	 kimagasló szemtermés
•	 magas szárazanyag potenciál

FAO 490 | LÓFOGÚ

CORASANO
Ami jó az jó

•	 nagyon magas terméspotenciál
•	 nagyon jó állóképesség
•	 egyenletes levélszáradás- érés
•	 főleg magas hőösszegű területekre ajánljuk

FAO 490–510 | LÓFOGÚ

KEDIRO
A kettős hasznú

•	 szemes és siló felhasználásra is alkalmas
•	 magas termet, de jó szárszilárdság
•	 magas szárazanyag tartalom
•	 betegségekre jól ellenáll

FAO 340 | LÓFOGÚ

ARDENNO
A kompakt

•	 jó betegségellenállóság, különösen golyvás üszöggel szemben 
•	 nagyon magas termésszint
•	 masszív, stabil szár
•	 közepes termet

fajtakatalógus | 2018

KabAgro Kft.

KabAgro Kft.

KabAgro Kft.

ÚJ



ŐSZI FAJTÁK



ŐSZI 
KÁPOSZ
TAREPCE

***

Cégünk saját nemesítésű fajták és 
világcégek hibridjeinek képviselője.Több 

fajtánk szinte fogalom a magyar rep-
cetermesztésben. Elég a Mohicant vagy 
a Labradort említeni, amiknek méltó 

utódai a mai hibrdjeink. 
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

GRAF
az NB I-es hibrid!

•	 igen kiváló magtermés és magas olajhozam
•	 betegségekkel szemben igen jól ellenálló, 

kifejezetten Phoma és Sklerotínia ellen
•	 rendkívül alacsony glükozinolát tartalmú, erukasav mentes
•	 korai virágzás, gyors kezdeti fejlődés 

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

PRESIDENT
Magasan a termésrangsorban

•	 magas terméspotenciál és kiemelkedő olajtartalom
•	 középérésű
•	 kiváló állóképesség és télállóság
•	 szklerotíniára és fómára jól ellenáll

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

ES MONACO
Repce, előkelő helyen

•	 magas termésszint
•	 kedvezőtlenebb termőhelyeken is termeszthető
•	 jó szárazságtűrő képesség
•	 korai érésű

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

PANTHEON
Akik magas termésre hajtanak

•	 magas terméspotenciál és olajtartalom
•	 korai érésű, de az éréscsoport végén
•	 kiváló szárszilárdság és télállóság, jó regenerálódó képesség
•	 szklerotíniának és fómának jól ellenáll 

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

ANGELICO
Angyalian jó repce

•	 rendkívüli magas terméspotenciál és olajhozam
•	 középérésű és közepes termetű, nem pereg
•	 ősszel igen jól fejlődik, regulátor szükséges lehet
•	 TyUV vírus rezisztens, RLm7 rezisztens

KabAgro Kft.

KabAgro Kft.



ŐSZI 
GABONA

FÉLÉK
***

A saatbau linz nemesítőház legismertebb 
és legelismertebb termékei a búza fajták. 

A nemesítés fő iránya a prémium, vagy 
javító búzák felé irányul. Vannak faj-

táink, amiknél a kereskedők szinte fajta 
szerint keresik a búzatételeket és ha jók 
a paraméterek, akkor ez szerint vásárol-
nak. Az utóbbi években a piac azonban 

a bőtermőbb malmi és takarmány búzák 
felé fordult. Ma már ebben a kategóriá-
ban is számos, átlagon messze felül telje-
sítő fajtánk van a piacon. Bármelyikről is 
van szó, az biztos, hogy a Pannon klímára 

adaptált, kiváló betegség-ellenállóságú 
fajták ezek.

Mindez nem csak a búzákra, hanem 
szinte minden gabonafélére, a durumtól 

kezdve a zabon át a rozsig igaz. 
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PRÉMIUM BÚZA

ANTONIUS [A1–A2]
A jónál is jobb

•	 legmagasabb sütőipari érték
•	 igen magas fehérje- és sikértartalom
•	 kiemelkedő szárszilárdság
•	 kitűnő betegség ellenállóság , főleg kalászfuzárium ellen

PRÉMIUM BÚZA

ALBERTUS [A1–A2]
A magas minőség szimbóluma

•	 kiemelkedő minőségű prémium búza 
•	 korai érés, magas esésszám
•	 magas növekedésű, de jó szárszilárdságú
•	 betegségekre közepesen ellenálló

PRÉMIUM BÚZA

ALICANTUS [A1–A2]
A minőség és mennyiség párosa

•	 prémium minőségű, szálkás őszi búza
•	 termése még a malmi sztenderdekét is meghaladja
•	 tél és fagyállósága kiváló
•	 betegségellenállósága kitűnő,

levél- és sárgarozsdára rezisztens

PRÉMIUM BÚZA

LUKULLUS [A1–A2]

•	 a magas természint és a kiváló minőség egyesül benne
•	 magas fehérje és sikértartalom
•	 korai érésű, közepes növekedésű
•	 magas esésszám, kalászban nem csírázik

PRÉMIUM BÚZA

AURELIUS [A1–A2]

•	 Ausztriában a legmagasabb termésű prémium búza
•	 korai érésű 
•	 kiváló állóképesség, kalászban nem csírázik
•	 jó betegség- ellenállóság

ÚJ
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MALMI BÚZA 

APEXUS [A2]
Ahogy a neve mondja, csúcsfajta

•	 kimagasló termésszintű malmi búza
•	 szálkás, korai érésű
•	 kiváló szárszilárdság és télállóság
•	 jó betegségellenállóság, sárgarozsdára rezisztens

MALMI BÚZA

BALITUS [B1]
A hozambajnok

•	 csúcstermőképesség
•	 legkiválóbb télállóság és szárszilárdság
•	 igen stabil, jó malmi búza minőség
•	 rendkívüli betegség ellenállóság és alkalmazkodó-képesség

MALMI BÚZA

ACTIVUS [A2]
Az aktív erő

•	 magas termőképesség
•	 igen jó beltartalom, kiváló malmi minőség
•	 kedvező agronómiai tulajdonságok
•	 betegség ellenállósága jó

MALMI BÚZA

AMICUS [A1-B2]
Ha a termés számít

•	 magas termőképességű malmi búza 
•	 jó N-hasznosító képesség
•	 nagyon jó szárszilárdság 
•	 kiemelkedő sárgarozsda ellenállóság

ÚJ
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TAKARMÁNYBÚZA 

TONNAGE [C]
A tonnás

•	 abszolút tömegbúza
•	 közé-késői érésidő
•	 mutatós. nagy szemek
•	 jó állóképesség

ŐSZI DURUMBÚZA

LUNADUR
Amitől durum a durum

•	 korai érés
•	 magas terméshozam és fehérje tartalom
•	 jó télállóság 
•	 magas esésszám

ŐSZI DURUMBÚZA

LUPIDUR
Télen a legerősebb

•	 kiemelkedő termőképesség
•	 kiváló télállóság
•	 magas hektolitersúly és gluténindex
•	 kitűnő ellenálló képesség kalászfuzárium ellen

ŐSZI DURUMBÚZA

DIADUR
Fényes termések

•	 a magas termések és a kiváló minőség kombinációja
•	 magas fehérjetartalmú, nagy szemek
•	 kiváló feldolgozhatóság, kitűnő malomipari tulajdonságok
•	 középérésű, jó szárszilárdságú fajta

MALMI BÚZA

ADVOCAT [B1]
Egészséges csúcstermés

•	 magas szemtermés, középérésű 
•	 kiváló betegség-ellenállóság
•	 alacsony növekedésű, kiváló állóképességű 

MALMI BÚZA

AMANDUS [B1]

•	 kiemelkedő termőképesség
•	 nagyon jó szárszilárdság
•	 korai érésű
•	 magas hektolitersúly

KabAgro Kft.

ÚJ



TRITIKÁLÉ

CLAUDIUS
A termés császára

•	 évek óta termésbajnok az osztrák kisparcellás kísérletekben
•	 a legmagasabb szintű télállóság
•	 közepes növénymagasság
•	 betegeségellenállósága jó

ŐSZI ÁRPA

CARMINA
Több sor, több termés

•	 magas termés
•	 korai érés 
•	 száraz körülmények között is jól teljesít
•	 nagyon jó betegség ellenállóság

ŐSZI ÁRPA

MICHAELA
Mindenki kedvence

•	 a legmagasabb termésszint minden termőhelyen, többsoros
•	 alacsony növekedésű, kiváló szárszilárdságú
•	 középérésű
•	 betegségellenállósága kiemelkedő

ŐSZI ÁRPA

MONROE
A szőke szépség

•	 kiemelkedő termőképesség, közép-késői érés
•	 kiváló osztályozottság, kétsoros
•	 kiváló malátázhatósági tulajdonságok
•	 szárazságtűrő, közepes termetű és állóképességű

ŐSZI ÁRPA

AMBROSIA
Az isteni takarmány

•	 igen magas termésszint, különösen száraz termőhelyeken
•	 kétsoros, magas hektolitertömeg
•	 magas proteintartalom, kiváló tápérték
•	 alacsony termet, szilárd szár

ŐSZI ÁRPA

ADALINA
A saját árpanemesítés jelenlegi csúcsa

•	 kiváló termésszint (AGES termésgyőztes)
•	 korai érésű, nagyon egészséges
•	 közepes magasság, kiváló állóképesség
•	 kiváló magminőség, legmagasabb HL-súly

fajtakatalógus | 2018
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TRITIKÁLÉ

TRIBONUS
Háromszorosan nyerő

•	 kiváló termésszint, középérésű
•	 legjobb szárszilárdság a tritikálé fajták közt
•	 legmagasabb hektolitertömeg
•	 kiváló betegség-ellenállóság

ROZS HIBRID

SU FORSETTI
Tiszta hibriderő

•	 legmagasabb termésszint 
•	 rendkívüli termésstabilitás
•	 igen jó anyarozs ellenállóság
•	 jól bokrosodó növényállomány

ROZS

DUKATO
Az aranyat érő rozs

•	 évek óta megbízhatóan magas szinten teljesítő fajta
•	 közepes növénymagasság, jó állóképesség
•	 korai érés
•	 barnarozsdára és hópenészre jól ellenáll

ROZS

PROTECTOR
Az első zöldtakarmány

•	 nagyon gyors és magas növekedésű
•	 korán silózható zöldtömeget képez
•	 gyökerei igen jól átszövik a talajt
•	 megakadályozza a nitrát kimosódását és az eróziót



BIOVETŐ
MAGOK

***

A saatbau linz napjainkban EURÓPA 
egyik legjelentősebb bio- vetőmag 

előállítója és forgalmazója. Bio-vető-
magjaink minősége világviszonylatban 
is kiemelkedő. Ez annak is köszönhető, 

hogy a saatbau linz rendelkezik a 
professzionális bio-vetőmagtermesztés 
egyik leghosszabb múltra visszatekintő 
tapasztalatával. Mindez ötvözve van a 

biogazdák lelkiismeretes munkájával és 
a legmodernebb termelési és feldolgozási 
technológiával. A Saatbau Linz Pöttels-
dorfban egyedülálló módon, külön bio 

vetőmag üzemmel rendelkezik, ahol csak 
bio áru fordul meg!

Bio vetőmag ajánlatunk ökogazdáknak
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KUKORICA 

BIO-PIRRO FAO 210 

BIO-ZAFIRO FAO 230 

BIO-ANGELO FAO 270 

BIO-DANUBIO FAO 270 

BIO-TALENTRO FAO 270 

BIO-ALEGRO FAO 340 

BIO-APOLLO FAO 340 

BIO-NK COBALT WAXY FAO 340 

BIO-ARTENYO FAO 350 

BIO-ALSO FAO 360 

BIO-ARNAUTO FAO 380 

SZÓJA

BIO-ALBENGA  igen korai

BIO-AURELINA  igen korai

BIO-BETTINA  igen korai

EGYÉB

BIO-BEPPO  olajtök hibrid

BIO-BENGGAL szemescirok takarmányozásra

BIO-ZEUS  szemescirok biomassza

BIO-FUEGO  lóbab

BIO-SIRIUS  takarmányborsó

BIO-ARVIKA  takarmányborsó

BIO-LISKAMM  tavaszi búza

BIO-AURELIUS prémium búza

KÖZTES  NÖVÉNYEK
KEVERÉKEK

A saatbau linz több évtizede foglakozik 
köztes növények vetőmagjainak termelésével 
és értékesítésével. A köztes növények nagyon 
jelentősen hozzájárulnak a talaj 
szerkezetének javításához és eróziójának 
csökkentéséhez. A talaj tulajdonságait pozitív 
módon javítják. Mindez különösen fontos a 
nagyon szűk kukorica- vetésforgókra. A 
keverékek megfelelnek a zöldítési 
programokban igényelhető támogatások 
igénybe vételi feltételeinek.

WASSERGÜTE FEIN
•	 facélia, alexandriai here és olajretek 

keveréke
•	 nitrogéngyűjtő és fonálféreg-űző
•	 nedves és száraz területeken is jól fejlődik
•	 jó vetőmagágy előkészítést igényel

POWERMIX
•	 5 nagymagvú hüvelyes keveréke
•	 kiváló nitrgéngyűjtő
•	 magas fehérjetartalmú biomassza
•	 nagy gyökértömeg

REBENFIT
•	 gomborka, útifű, búzavirág, bíborhere, 

fehér lóhere, komlós lucerna
•	 a szőlőskert évelő, fű nélküli talajtakarója
•	 nedves időben sok humuszt képez 
•	 száraz időben nem engedi a talajt 

kiszáradni és túlmelegedni



ajánlatunk
BÚZA FAJTÁINK TERMÉSPOTENCIÁLJÁNAK ÉS A LEHETŐ 
LEGJOBB BELTARTALMI ÉRTÉKEK ELÉRÉSÉHEZ A FAJTÁKHOZ 
IGAZÍTOTT, INTENZÍV TECHNOLÓGIÁRA VAN SZÜKSÉG.
ÍGY CÉLOZZUK MEG A CSÚCSTERMÉST

VETÉS

Őszi búza fajtáink jellemzője, 
hogy kelés után szinte szög 
állapotban telelnek át, de 
tavasszal igen intenzív bokroso-
dást produkálnak optimális 
körülmények között. Száraz 
tavasz esetén a sűrűbben vetett 
állományok sem mutatnak jobb 
képet, tehát nem szabad sűrűre 
vetni őket. A sűrű vetés a 
termésmennyiség, a szár-
szilárdság és a beltartalom 
rovására is mehet. Növeli a 
megdőlés kockázatát és 
betegségek fellépésének az 
esélyét. Ajánlott vetőmag 
mennyiség 180-200 kg/ha.

Az optimális vetésidő október 
5-20, de még a megkésett vetést 
is jól tolerálják. Szélsőséges 
esetekben még december első 
napjaiban is lehetséges a 
kivetésük. Ilyenkor a vetőmag 
mennyiséget 10 %-al meg kell 
növelni.

TÁPANYAGELLÁTÁS

A megfelelő mennyiségű és a 
megfelelő időben kijutatott 
tápanyag a siker egyik legfonto-
sabb feltétele. Tavasszal a 
bokrosodás előtt, elengedhetet-
len, hogy kellő mennyiségű 
tápanyag, főképpen felvehető N 
álljon a növények rendelkezésére. 
Ősszel kevés N-t kell alájuk 
kijuttatni, vagy inkább semeny-
nyit. A vegetáció tavaszi in-
dulásától megosztva, a növény 
élettani igényeihez igazítottan, 
többet. Általános ajánlásként: 
bokrosodáskor 40-60 kg, szárba 
szökéskor 30-60 kg, kalászhá-
nyáskor a minőség biztosítására 
40-70 kg N hatóanyagot kell kijut-
tatni hektáronként. E nélkül jó 
termést és magas minőséget nem 
lehet elvárni. A mikroelemekkel 
történő kezelés is ajánlott, ezzel 
stresszhelyzeteken is sikerülhet 
átsegíteni a szenvedő növényál-
lományokat. A tápanyagellátást 
mindenképpen célszerű talaj és/
vagy növényvizsgálatokon 
alapuló szaktanácsadás szerint 
végezni. 

AZ NPPL TECHNOLÓGIA 
ELŐNYEI A SZÓJÁBAN

•	 a Rhizóbium baktériummal 
kezelt növények többet 
teremnek, mint a kezeletlenek

•	 a készre oltással műtrágya, 
kijuttatási költségek és 
élőmunka takarítható meg 

•	 az NPPL használatával 
egyenletesebben beérett, 
jobban betakarítható

•	 lesz az állomány. Kisebb a 
betakarítási és pergési 
veszteség

•	 több biztonságot nyújt 
stresszes körülmények között. 
A szárazságtól, vagy vízborí-
tottságtól szenvedő növénye-
ket segíti a stressz utáni 
gyorsabb regenerálódásban 

•	 a vetőmagra juttatott Rhizóbi-
um baktériumok az oltástól 
számított több hónapig 
életképesek. Az el nem vetett, 
oltott vetőmag takarmányozá-
si célra felhasználható 

INFORMÁCIÓ ÉS 
SZAKTANÁCS

saatbau linz hungaria Kft.
9400 Sopron
Táncsics major
Tel: +36 30/267 06 47
hungaria@saatbau.com 
www.saatbau.com


