


SZÓJA 2018

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. 
NAGYOBB BIZTONSÁG.

www.saaten-union.hu

ADSOY

CORALINE

ANANDA

Szuperkorai szójafajta, rendkívül magas termôképességgel. Termése az északi megyékben is biztonsággal
beérik, ezért deszikkálás nélkül termeszthetô. Korai lekerülése miatt a szokványos ôszi gabonaféléken túl ki-
váló elôvetemény a hibridbúza számára is. Stabil szárú, jó állóképességû, betegségeknek ellenálló, könnyen
betakarítható fajta. 

Tendenciatörő, új szójafajta, amelyben az igen korai érésidő meglepően nagy és stabil termőképességgel
párosul. Az érésidőből fakadó agronómiai előnyöknek köszönhetően kiváló előveteménye a szeptemberi
vetésű őszi gabonáknak. Öntözött körülmények között akár másodvetésben is eredményesen termeszthető.
A fajta kiváló állóképessége a termés megtartásának és dinamikus betakaríthatóságának záloga.

Legnagyobb agronómiai elônyei a koraisága és a kiemelkedô termôképessége. Terméspotenciálja stabilan
magas szintû, a hazai viszonyok között 3,5–4,5 t/ha. Korai éréscsoportjának megfelelôen az ország egész
területén a szójatermesztésre alkalmas, nagy szélsôségektôl mentes termôhelyekre ajánljuk. Termése per-
gésre nem hajlamos állományban, jó ütemben és veszteségektôl mentesen takarítható be. Gabona- és pre-
cíziós vetôgéppel vetve is jó ütemben fejlôdô állományokat képez. Az eltérô sortávval megvalósított
technológiákban jól szerepel, bármelyikre alkalmas típus. Habitusából eredôen még a 75 centiméteres sor-
távú vetésekben is szépen fejlôdik, jól kompenzál.

Fajtajelöltként a korai (0) éréscsoportban kimagaslóan teljesített: 2017 tavaszán a standardokhoz viszonyí-
tott szemterméseredménye 115,9%-os, és felkerült a Nemzeti Fajtalistára. Koraisága ellenére a középéré-
sűek kimagasló termőképességével rendelkezik, így az egész országban biztonsággal termeszthető.
Egészséges, középmagas, féldeterminált típusú állománya egyenletesen fejlődik, kiváló állóképességű, vesz-
teségektől mentesen betakarítható.

Nagy termôképességû, középérésû szójafajta. Eltérô termesztési intenzitású feltételek mellett is ragyogóan
alkalmazható, sôt öntözés nélküli körülmények között is megállja a helyét. Biztonságosan termeszthetô
fajta, jól tûri az aszályos periódust. Félig determinált növekedés, erôs szár, kiváló betegség-ellenállóság és
jó állóképesség jellemzi ezt a könnyen betakarítható fajtát. Gabona- és precíziós vetôgéppel vetve is jó
ütemben fejlôdô állományokat képez. Az eltérô sortávval megvalósított technológiákban jól szerepel, bár-
melyikre alkalmas típus. Habitusából eredôen még a 75 centiméteres sortávú vetésekben is szépen fejlôdik,
jól kompenzál.
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SAATEN-UNION. ÚJ TÁVLATOK 
A SZÓJATERMESZTÉSBEN.
A zöldítési és a fehérjeprogramokhoz illeszkedô, jövedelmezô szójatermesztés csak a termôhelyi adottságoknak
megfelelô fajták használatával valósítható meg. A köztermesztésben alkalmazott korszerû fajtákkal hektáronként 3–4
tonnás vagy akár ennél magasabb termések is elérhetôk az üzemi gyakorlatban. A biztonságos szójatermesztés
szempontjából azonban nemcsak a megfelelô fajta, hanem az ellenôrzött minôségû, fémzárolt vetômag használata is
kiemelt jelentôségû.

A SAATEN-UNION szójafajtái gombaölô szerrel és oltóanyaggal csávázva, 3 millió magot tartalmazó MaxiPack
kiszerelésben kerülnek forgalomba.
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