
   
Sumi Agro HuNgArY Kft. 
1016 Bp. Zsolt u. 4.
Tel: 1/214-6441 Fax: 1/202-1649  www.sumiagro.hu

A Sumi Agro Hungary Kft.  
Magyarországon  
forgalmazott szójafajtáinak 
rövid áttekintése



A SZójA  
gyoMirTáSánAK 

jelenlegi leHeTôSégei 
éS jövôKépe

tárgyában.

2017-ben egy eddig még nem látott tematikájú kísérleti bemutatóra invitáljuk.  
A szója termesztés egyik sarkalatos pontja a gyomirtás. A termékek száma korláto-
zott, a hatékonyság sokszor nem elégséges, és ezzel párhuzamosan a szója növény 
igen érzékeny a herbicidekre. 

A tervezett bemutató alkalmat ad arra is az érdeklôdôknek, hogy ne csak a tárgy-
évi eredményeket tekintsék meg; hanem mindezen gyomirtószerek és kombiná-
ciók ôszi búzára gyakorolt hatását tanulmányozhassuk a helyszínen (két éves tar-
tamkísérlet). 

A levonható tanulságok következményeként szívesen invitáljuk azon kedves 
termelôket is; akik nem termesztenek szóját, de érdeklôdnek az összefüggések 
iránt. A szakmai elfogulatlanság garanciája a Sumi Agro-tól minden téren független, 
akkreditált kivitelezô megbízása (Eurofins Kft.). 

Ezzel a típusú rendezvénnyel sok információt szeretnénk megosztani Önökkel a 
helyszíneinken, egyrészt elméletben („obszervatóriumban”) másrészt pedig a gya-
korlatban („herbáriumban”). 

ezek a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
– új eljárások bemutatása
– kereskedelmi termékek és azok kombinációinak teljesítményértékelése
– utóvetemény hatás vizsgálat
– összefüggések feltárása, elemzése
– sztereotípiák, fél információk tisztázása
– és végül, de nem utolsósorban egy saját fejlesztésû technológia bemutatása; 

szójában eddig nem alkalmazott herbiciddel

Önnek nincs más tennivalója, mint figyelni a késôbb napvilágra kerülô részletes 
információkat.

Legyen a vendégünk, ünnepeljünk együtt!

A hazai szójatermesztés 200 éves múltjának tiszteletére  
a Sumi Agro Hungary Kft. munkatársai tisztelettel meghívják Önt 

egy egyedülállóan innovatív szántóföldi bemutatóra



A Sumi Agro Hungary Kft.  
Magyarországon  
forgalmazott szójafajtáinak 
rövid áttekintése

Az Euralis / Rustica cégcsoport 
2003-ban kezdte meg Magyarorszá-
gon kísérletekbe vonni az addigra 
már Franciaországban bizonyított 
fajtáit, melyek hamarosan népszerű-
vé váltak hazánkban is. Jelenleg 7 faj-
ta szaporítását végezzük, elsősorban 
Baranya megyében, ahol ezek a fajták 
együttesen a legnagyobb vetésterü-
leten kerülnek előállításra. Emellett 
azonban az ország szinte valamennyi 
megyéjében végzünk vetőmag-előál-
lítást. Ezzel is vizsgáljuk szójafajtáink 
viselkedését különböző termőhelyi 
és időjárási körülmények között!

Fenti szójafajtáinkon kívül évente 3-4 
új fajta kísérletbe állítása történik meg. 
Minden esetben ragaszkodunk a szója-
fajták hazai vizsgálatához és csak annak 
kedvezô eredménye után kerülhet fel-
szaporításra és értékesítésre bármelyik 
fajta.

Az elôállított és forgalmazott 
fajták éréscsoport szerint:

Fajta éréscsoport

eS Senator igen korai (00-000)

eS Mentor Korai (0)

eS gladiator Közép (0-i)

Sponsor Közép (0-i)

isidor Középkésôi (1)

Astafor Késôi (ii)

ES Gabor Késôi (ii)



Fajtáink rövid leírása

ES SENATor 
Tripla és duplanullás határán lévô szó-
jafajta, melynek felszaporítása 2014-
ben kezdôdött meg. Saját és partner-
gazdaságainkban végzett kísérleteink 
eredményei bizonyították, hogy az igen 
korai szójafajtáknak helye van a vetés-
forgóban. Emellett nagyon megkésett 
vetésidôben, illetve ôszi árpa betakarí-
tása után, amennyiben kelesztô öntözés 
elvégezhetô, biztonsággal  tervezhetô, 
gazdaságosan termelhetô ez a szójafajta! 
Ennek a szójafajtának beiktatásával 2 év 
alatt 3 teljes értékû termés takarítható 
be, mely nemcsak a saját állatállomány-
nyal rendelkezô, emiatt fehérje-impor-
tot kiváltható termést ad, hanem korai 
betakaríthatósága miatt bármely ôszi 
kalászos még biztonságosan vethetô 
utána! Termesztése során nem javasol-
juk a Sencor gyomírtószer használatát!

ES mENTor
2012-ben kezdtük meg ennek a Ma-
gyarországon 2011-ben minôsített szó-

jafajtának a forgalmazását, mely 2016-
ra Európa legnagyobb területen vetett 
szójafajtája lett, bizonyítva kiemelkedô 
és minden körülmények között meg-
bízható termôképességét (2016-ban 
több elôállító gazdaságunkban, öntözés 
nélkül is 4,5 t/ha fémzárolt vetômag ke-
rült elôállításra), így 2017-ben is kellô 
mennyiségû, kiváló minôségû vetô-
maggal állunk termelôink rendelkezé-
sére. 

E kitûnô korai szója fajta jellemzôje a 
felsô hüvelyeinek csokros elhelyezke-
dése. Az ES Mentor termesztése során 
a Sencor gyomírtószer használatát nem 
javasoljuk!

ES gLADiATor
Kimagasló magyarországi NÉBIH és 
magánkísérleteink kísérleti eredményei 
alapján döntöttünk úgy, hogy 2014-ben 
megkezdtük ennek a nullás és egyes 
szójafajták tenyészidejének határán lévô 
fajta vetômagjának elôállítását. A fajta 
alkalmazásával az ország teljes terüle-



tén lehet biztonsággal szóját termelni  
azokon a helyeken, ahol megvannak  
a minimális adottságok a szója ter-
mesztéséhez! 2016-ban kísérleteinkben 
4,72 t/ha átlagtermést ért el, 2017-ben 
már állunk tisztelt partnereink rendel-
kezésére ebbôl a fajtából is!

SpoNSor
Az elsô hazai minôsítésû szójafajtánk 
volt. A kiváló termôképességû fajta,  
mely azóta a köztermesztésben szá-
mos helyen bizonyított. Magyarország 
teljes területén sikerrel termeszthetô. 
Rendkívül jó állóképessége, valamint a 
mintegy 18 cm-en elhelyezkedô alsó 
hüvelyei lehetôvé teszik, hogy ezt a 
termôképességet  termelôink a gya-
korlatban is realizálják. A Szójamag Kft 
elôállításában kerül termelôinkhez, ed-
digi eredményei igazolják elvárásainkat.

iSiDor
2008-as bevezetése óta több évben 
is az MgSzH/NÉBIH kísérleteiben va-
lamennyi vizsgált, elismert vagy beje-
lentett fajta közül az abszolút elsô he-
lyen végzett, nemcsak magtermésben, 
hanem fehérje- és olajtermésben is. 
Ugyanezeket az eredményeket mutat-
ta a nagyüzemi  termesztésben is, ahol 
4,5 – 4,8 t/ha terméssel  bizonyította, 
hogy megérdemelten éréscsoport-
jának  hazánk legnagyobb területen 
termesztett fajtája, melyet 2016-os 

vetômag elôállítási eredményei is bizo-
nyítanak!  Elsôdlegesen az ország meg-
határozó szója területeire javasoljuk. 
2012-tôl nagyüzemi eredményei mel-
lett széleskörû kísérleti hálózatunk-
ban, valamint vetômag-elôállításban 
is bizonyította, hogy Magyarország 
azon területein, ahol ezt a termôhelyi 
adottságok lehetôvé teszik, sikeresen 
termeszthetô! Kiemelkedô beltartalmi 
értékei miatt élelmiszeripari felhaszná-
lásra is tökéletes. Az Euralis legnagyobb 
területen eladott fajtája  ebben a szeg-
mensben! Kiváló minôségû, megfelelô 
mennyiségû vetômaggal rendelkezünk 
ebbôl a fajtából 2017-ben is!

ASTAfor
Hosszú tenyészideje miatt csak az or-
szág déli területeire javasoljuk. Elsô-
sorban azokra a helyekre, ahol nem 
ôszi kalászos kerül vetésre a szója be-
takarítása után, így kitûnô megoldás ku-
korica-szója vetésváltásra!

ES gABor
2017-ben kezdjük meg ennek az ugyan-
csak hosszú tenyészidejû, de az Astafor 
termôképességét is meghaladó szója-
fajta felszaporítását. A 2016-os kísérleti 
eredményei ezt maximálisan indokolják!



Valamennyi forgalmazott szójafaj-
tánkról elmondható, hogy garantáltan 
GMO – mentesek.  Mire vetômagjuk 
a termelôhöz kerül, addigra négysze-
res szûrôn megy át (GMO-mentességi 
igazolással érkezik a szülôvonal, melyet 
még a vetés elôtt hazai akkreditált la-
boratórium is ellenôriz, ezután az elsô 
fok elôállítása, valamint a másodfok 
 

elôállítása is a NÉBIH szakembereinek 
ellenôrzése mellett, megbízható hazai 
vetômag-elôállító partnereinknél, akk-
reditált laboratórium bevonásával tör-
ténik).

Jellemzôk még fajtáinkra a magas 
termôképesség mellett a kiemelkedôen 
jó szárszilárdság, jó beltartalmi értékek  
és a hazai termesztési körülményeknek 
teljes mértékben megfelelô rezisztencia 
mutatók  is. Termelôink minél eredmé-
nyesebb kiszolgálása érdekében folya-
matosan bôvítjük fajtaválasztékunkat, 
kísérleteinkben a szuperkorai fajták  mel-
lett a humán célra is felhasználható fajtá-
kat is vizsgáljuk, megfelelô eredmények 
esetén pedig csak hazai elôállításból 
származó vetômagot bocsátunk tisztelt 
partnereink rendelkezésére.

SZÓJA fAJTÁiNK JELLEmZÔi (NÉBiH ADATAi ALApJÁN)

fajta Éréscsoport
Ezer mag 

tömeg
Tenyészidô

Alsó hüvely 
magasság

eS Senator

es Mentor

igen korai
(00-000)

Korai (0)

200 gramm

180 gramm 110-130 nap

16 cm

16 cm

eS gladiator Közép (0-1) 180 gramm 120-140 nap 18 cm

Sponsor Közép (0-1) 190 gramm 120-140 nap 18 cm

isidor Középkésôi (1) 210 gramm 130-150 nap 16 cm

Astafor

eS gabor

Késôi (ii)

Késôi (ii)

170 gramm

180 gramm

140-160 nap

140-160 nap

18 cm

18 cm

100-110 nap



Szója termesztés- 
technológia rövid 
ismertetése

A Sumi Agro Hungary Kft 2003 óta 
foglalkozik az euralis/rustica francia 
cégcsoport által nemesített szójafajták 
vetômagjainak magyarországi értéke-
sítésével.  Már az elsô évben felhívták 
magukra a szakemberek figyelmét, 
hisz általuk olyan újdonság jelent meg 
a hazai kínálatban, mint a determinált 
és félig-determinált szója típus, ami 
azóta méltán vívta ki magának az el-
ismerést a köztermesztésben. össze-
foglalóan néhány fontosabb gyakorlati 
tanácsra hívjuk fel a szakemberek fi-
gyelmét az alábbiakban.

A TErüLET KivÁLASZTÁSA

Talajtípus alapján a szója kevésbé igé-
nyes, még a kémhatás szempontjából 
sem érzékeny. Termeszthetô gyen-
gén savanyú (pH 5-6), közömbös 
vagy gyengén lúgos (pH 8) talajokon 
is. Azonban nagy termést csak üde 
fekvésû, mélyrétegû, jó vízgazdálkodá-
sú, tápanyagokban gazdag középkötött 
vályogtalajokon várhatunk.

Leggyakrabban a kukorica váltónövénye 
(kukoricabogár!). Fokozottan ügyelni 
kell az elôvetemény után megmara-
dó növényvédôszer – maradványokra.  
Az erôsen gyomos táblákon jelentôs 
többletköltséget okozhat a szakszerû 
gyomirtás elvégzése.

ELHELYEZÉS  
A vETÉSforgÓBAN

Jó elôvetemény: kalászosok 
Elfogadható: kukorica 
Kerülendô: napraforgó, pillangósok

TALAJELÔKÉSZíTÉS

Kalászosok esetén a terület gyommen-
tesen tartásáról gondoskodni kell (tar-
lóhántás). 

Az ôszi mélyszántás elmunkálása fon-
tos feladat. Tavasszal, a talajnedvesség 
megôrzésével sima, jól elmunkált, be-
érett vetôágyat kell készíteni, mely az 
egyenletes kelést biztosítja, és segít a 
betakarításban is.



vETÉS

Szemenkénti vetôgéppel, a sortá-
volság lehetôleg 45 - 50 cm (erre al-
kalmas vetôgép esetén), vagy dupla 
gabonasortáv (gabonavetôgép esetén), 
vetési mélység – talaj kötöttségétôl és  
nedvességtartalmától függôen – 3-5 cm.
Javasolt vetendô csíra mennyisége 
350.000 – 600.000 db/ha  a fajtá-
tól függôen. vetômag minôségi és 
ezermagsúly adatainak ismeretében át-
lagosan 70-90 kg / ha. Az egyenletes 
vetés és kelés rendkívül fontos a jó ter-
més megalapozásához!

Optimális vetésidô: általában április 15 
– május 1 és a talajhômérséklet 12 oC 
fok felett legyen.

Vetés elôtt fontos mûvelet a vetômag 
oltóporral való kezelése, abban az 
esetben, ha a területen korábban 
szójatermesztés nem volt, ill. ha a 
nitrogénkötô baktériumok száma a ta-
lajban alacsony. Azokon a területeken, 
ahol szóját korábban nem termesztet-
tek, vagy a nitrogénkötô baktériumok 
száma alacsony, indokolt a vetômagot 
vetés elôtt Bradyrhizobium-mal oltani. 

Vetômag ajánlatunk mellé természe-
tesen oltóport is forgalmazunk, mely 
a szójafajtáinkkal kompatibilis bakté-
riumtörzset tartalmaz. Használatával 
megfelelô szimbiotikus kapcsolat alakul 
ki, és a tenyészidô során a szója nitro-
génellátása jobb.

Oltóanyag nélkül újonnan termelésbe 
vont területeken nem javasoljuk a szója 
termesztését.

TÁpANYAg-igÉNY

A szója fajlagos tápanyag – igénye  
100 kg termésre vonatkoztatva 6,2 kg 
N – 3,7 kg P

2
O

5
 – 5,1 kg K

2
O hatóanyag, 

a szója alá történô szervestrágyázást 
kerülni kell.

Annak ellenére, hogy a szója a N igé-
nyének mintegy 40 %-át légköri N meg-
kötésével fedezi, a kezdeti fejlôdésének 
elôsegítéséhez starterként 30-40 kg/ha 
N mûtrágyát célszerû kijuttatni. Ugyan-
akkor a túlzott N mûtrágyázást kerül-
ni kell, mert erôs gyomosodást, késôi 
érést, vagy megdôlést okozhat.

NÖvÉNYvÉDELEm

Amennyiben az ôszi, vagy tavaszi felvé-
telezéskor a talajlakó kártevôk (drót -
féreg, cserebogárpajor) egyedszáma a  
3 db/m2 egyedszámot eléri, vetés elôtt 
vagy vetéssel egy menetben talaj fer tôt-
lenítô alkalmazása indokolt.

Vegyszeres gyomirtása két idôpontban 
lehetséges: vetés után-kelés elôtt (pre), 
ill. állományban (poszt). 

A magról kelô gyomnövény-konkuren-
cia minél korábbi kiiktatása céljából aján-
lott vetést követôen preemergensen 
80 g/ha Pledge 50 WP. 



Állományban mechanikai gyomirtást 
célszerû beilleszteni, vagy engedélye-
zett gyomirtó szerrel kezelni.

Jelentôsebb kórokozók,  
kártevô, és az ellenük való  
védekezés lehetôsége:

vírusos rügyszáradás, szója sárgamo-
zaik: min. 4 éves vetésforgó, vektorok 
irtása, magas szaporulati fokú vetômag 
használata

Baktériumos hólyagos/barna levélfol-
tosság: vetésforgó, magas szaporulati 
fokú vetômag használata

gombás betegségek: fuzáriumos her-
vadás, fehérpenészes szárkorhadás és a 
peronoszpóra 

Kártevôk: bagolylepkék, bogáncspille, 
ré timoly, akácmoly, atkák és levéltet-
vek. Kiemelkedôen erôs atkafertôzéses 
é vekben az orTuS 5 SC felhaszná-
lására eseti engedély igényelhetô az en-
gedélyezési hatóságtól.

BETAKAríTÁS, TÁroLÁS
Betakarítás akkor kezdhetô meg, ami-
kor a magok a felsô hüvelyekben a faj-
tára jellemzô színûek, és a levelek már 
mind lehullottak. Amennyiben az érés 

elhúzódik, akkor a szóját deszikkálni 
szükséges. A kombájn szakszerû be-
állításával mennyiségi és minôségi  
nyereséget érhetünk el. Célszerû 13-
15% nedvességtartalomnál betakarítani, 
e felett minôségi veszteséggel, alatta 
mennyiségivel (pergés) számolhatunk. 
Hideglevegôs, kíméletes szárítás java-
solt szükség esetén. A tárolás során is 
rendkívül kíméletesen kell eljárni, mivel  
a sérült magok avasodhatnak, érték-
vesztést okoznak.

Bátran ajánljuk minden termelônek
a hazai körülményekhez teljes mér        -
tékben adaptált, magas szintû ne me -
sítô munkával elôállított kiváló ter-
môképességû szójafajtáinkat. 

A kiemelkedô termôképesség záloga 
a hazai vetômag-elôállításban, üzemi 
körülmények között és a minôsítô 
vizsgálatokban elért jó eredmény.



PLEDGE 50 WP 
egy megbízható társ a szója 
vegyszeres gyomirtásban

A szójatermesztés biztonságát és 
jövedelemtermelô képességét – a 
termôhelyi adottságok és a biológiai 
alapok mellett – alapvetôen megha-
tározza a jól megválasztott, hatékony 
gyomirtási technológia. A szója ismert 
kezdeti gyenge gyomelnyomó képessé-
ge és hazánk kedvezôtlen gyomosodá-
si viszonyai miatt, alap (preemergens) 
gyomirtása nem nélkülözhetô. Ráadá-
sul az elgyomosodott szója nemcsak 
kevesebbet terem, hanem a betakarí-
tása is nehezebb. Az alapgyomirtással 
ugyanakkor nem csupán a korai, káros 
gyomkonkurenciát tudjuk megszüntet-
ni, hanem a kedvezô tartamhatás biz-
tosításával a további utókeléseket is 
késleltethetjük és a késôbbi (poszt) vé-
dekezéseket is jobban tudjuk idôzíteni.
Az elmúlt évek szerkivonásai sajnos 
nem kerülték el a szója gyomirtószer 
palettáját sem. A rendelkezésre álló 
herbicidek száma folyamatosan csök-
kent, pedig a változatos gyomflóra 
és növekvô vetésterület igényelné az 

újabb hatékony készítmények alkalma-
zását. 
Mindezen problémák megoldásához 
kínál ideális lehetôséget a gyakorlatban 
már 2003 óta eredményesen bizonyító 
PLEDGE 50 WP gyomirtó szer technoló-
giába illesztése.

ELTÉrÔ HATÁSmÓD
A PLEDGE flumioxazin hatóanyaga erôs 
szabadgyök képzô, PROTOX gátló ve-
gyület, melynek következtében hatása 
levélen és talajon keresztül egyaránt ér-
vényesül. Hatáskifejtése során a kezelés 
idején már kikelt gyomokat leperzseli, 
a késôbb kelô csíranövények pedig a 
talaj felszínén kialakuló néhány mm-es 
filmszerû herbicid réteggel érintkezve 
pusztulnak el. 
 
SZÉLES HATÁSSpEKTrum 
A PLEDGE alkalmazásával jól irthatók a 
kapás vetésekben elôforduló legfon-
tosabb magról kelô kétszikû gyom-
növények. Eltérô hatásmódjának kö-



szön hetôen olyan, az ALS gátlókkal 
szemben kevésbé érzékeny fajok, mint 
pl. a fekete csucsor ellen is hatékony. 
Ezen túlmenôen markáns mellékhatás-
sal rendelkezik a magról kelô egyszikû 
gyomfajok (pl. kakaslábfû, köles) ellen 
is. A föld feletti hajtások leperzselé-
sével az esetlegesen elôforduló évelô 
kétszikû fajokat is jelentôsen visszaveti 
fejlôdésükben. Talajon keresztüli tar-
tamhatásával már a keléstôl biztosítja a 
szója gyommentes fejlôdését.

mEgBíZHATÓ gYomirTÓ 
HATÁS
A PLEDGE csapadékfüggôsége más 
talajherbicidhez viszonyítva kisebb, 
ezért szárazabb idôjárási körülmények
között is megbízhatóan és eredménye-
sen használható. A PLEDGE hatóanyagá-
nak aktiválódásához már kisebb talaj-
nedvesség is elegendô. Tapasztalatok 
szerint a kezelés után két héten belül 
egyszerre lehulló mindössze 10-15 
mm - csapadék elegendô a megfelelô 
gyomirtó hatás kifejtéséhez. Talajon ke-
resztüli tartamhatása figyelemre méltó, 
kedvezô körülmények között akár 5-6 
hét is lehet. Ugyanakkor azt is ki kell 
hangsúlyozni, hogy hatóanyaga a szója 
vegetációs idôszakában maradéktalanul 
lebomlik, így felhasználását követôen 
káros utóvetemény hatással nem kell 
számolni.

SZELEKTiviTÁS ÉS  
ALKALmAZÁSTECHNiKA
A szója a PLEDGE-vel szemben 
elsôsorban helyzeti szelektivitással ren-
delkezik. Javasolt dózisa: 80 g/ha, ame-
lyet a vetést követô 2-3 napon belül, 
jól elmunkált (lehengerezett), apró-
morzsás talajfelszínre kell kipermetezni. 

A készítmény akár önmagában, vagy 
más preemergensen felhasználható egy - 
szikûirtó készítménnyel kombinációban 
is kijuttatható.

A PLEDGE gyomirtó hatása szójában
(Foto: Dr. Magyar lászló)



gAZDASÁgoSSÁg
A PLEDGE továbbra is a már megszo-
kott, könnyen kezelhetô (80 és 400 
grammos) vízoldható csomagolásban 
kerül forgalomba. Kedvezô árfekvé-
sének köszönhetôen önmagában és 
kombinációban alkalmazva sem drágítja 
meg a gyomirtási technológiát.

SoKoLDALú  
fELHASZNÁLHATÓSÁg
A PLEDGE elônyös tulajdonságát a szója 
mellett a hasonló gyomosodási viszo-
nyokkal, agrotechnikai (széles sortávol-
ság) és biológiai (kezdeti lassú növeke-
dés) sajátosságokkal jellemezhetô kapás 
kultúrákban, mint a napraforgóban és a 
kukoricában is jól ki tudjuk használni. 

mindent egybevetve úgy gondol-
juk, hogy a PLEDGE kedvezô tulaj-
donságainál fogva lényegesen 
többet nyújt felhasználójának, 
mint egy átlagos preemergens 
gyomirtási technológia.

Hatékonyságát és kedvezô ár/
érték arányát az elmúlt évek 
során már az ország számos 
szójatermelôjénél bizonyította, 
ezért nyugodt szívvel ajánljuk 
minden érdeklôdô szakember-
nek, próbálják ki és gyôzôdjenek 
meg róla saját területükön is!

PLEDGE 50 WP-vel kezelt szója vetés
(Foto: Dr. Magyar lászló)



Atka kártevôk elleni  
védekezés

A szója gyakorlati növényvédelmének 
másik fontos területe az állati kártevôk 
elleni védekezés. Jelen ismereteink sze-
rint hazánkban a szójának nincsenek 
speciális kártevôi, elsôsorban a polifág 
(sok tápnövényû) fajok károsításával 
kell számolnunk. Ezek közül az egyik leg-
veszélyesebb kártevô a   (Tetranychus 
urticae), amelynek tömeges megjelené-
sére elsôsorban a száraz, meleg évjá-
ratokban és általában június közepétôl 
kell számítani. Mozgó alakjai leveleken, 
virágokon és a termésen egyaránt szí-
vogatnak. A károsított levelek színén 

kezdetben apró, halvány foltok jelen-
nek meg, amelyek késôbb összeolvad-
nak. A levél torzul, bronzbarnává válik, 
fonáki részét az atka finom szövedéke 
fedi be. A kártétel nyomán fokozódik a 
párologtatás és csökken az asszimiláci-
ós felület, amely végsô soron jelentôs 
termésveszteségben nyilvánulhat meg. 
A kártétel kiterjedhet a virágzatra és a 
termésre is, amely sárgásbarna színûvé 
válik, torzul és idô elôtt lehullik a 
növényrôl. 

A védekezés szempontjából legfonto-
sabb a kártevô korai felismerése, mert 
az idejében észlelt betelepüléskor, 
fertôzése a táblaszéli 20–40 m mun-

kaszélességben végrehajtott perme-
tezéssel hatékonyan felszámolható. 
Mivel Magyarországon jelenleg erre a 
célra nem áll rendelkezésre engedé-
lyezett készítmény, ezért a Sumi Agro  
Hungary Kft. az elmúlt években 
szükséghelyzeti forga lomba hoza-
tali és felhasználási  en gedélyt kért 
és kapott az engedélyezô hatóság-

A közönséges takácsatka mozgó alakjai a szója 
levél fonáki részén (Foto: Steiner istván)



tól a más kultúrákban bevált, hosz-
szú hatástartamú, környezetbarát fen- 
 piroximat hatóanyagú orTuS 5 SC 
atkaölô permetezôszerének szójában 
való felhasználására. A készítmény ki-
juttatását a tömeges felszaporodás 
elôtt, a kártételi küszöbérték (5 moz-
gó egyed/levél) elérésekor, 1 liter/ha 
dózisban 350 l/ha permetlével kell el-
végezni. Amennyiben a kártételi hely-
zet indokolja, úgy a szójatermesztôk ér-
dekében, cégünk 2017-ben ismételten 
élni fog ezzel a hiánypótló megoldási 
lehetôséggel.

A közönséges takácsatka kártétele szójában 
(Foto: Steiner istván)



Lehetetlen
helyzetben is!

A folyékony erő!
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