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Szója talajoltó baktérium készítmény
A szója jelentősége Magyarországon
Az uniós és hazai támogatásoknak köszönhetően 2014 óta egyre több gazdálkodó foglalkozik szójatermesztéssel és 
jelentősen megnőtt a szója termőterületek nagysága. 2016-ban országosan közel 3 t/ha termésátlagot sikerült 
elérni, amire korábban nem volt még példa. Köszönhető ez a gazdálkodók termesztéstechnológiai ismeretének és a 
kedvező időjárásnak. Az ágazatot támogatja a viszonylag magas felvásárlási ár és a sokoldalú felhasználhatóság is. 
A takarmányfehérje ellátás döntően szója alapanyagra épül.

                            A szójatermelés eredménye Magyarországon 
                                                az elmúlt 3 évet tekintve

2014 2015 2016

Terület (ha) 42974 76719 61198

Termésátlag (t/ha) 2,69 2,03 2,96
Gazdaságok száma (db) 1876 5175 3979

Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2016

A szójatermesztés sikerének alapfeltétele – a növény biológiájából eredően – a megfelelő gümőképződés. Ezért a szója 
oltása sarkalatos pontot jelent. A gümőket képző baktérium (Bradyrhizobium japonicum) a magyarországi talajokban 
nem honos, ezért szükséges oltani a szóját. 
A BIOFIL és a SANIPLANT Kft. kutatói több éves munkájukkal fejlesztették ki a BIOFIL szója talajoltási technológiát, 
amely már három éve eredményesen teljesít és népszerű a gazdák körében. A BIOFIL Szója talajoltó (0,2 - 0,4 l/ha) 
a talajspecifikus BIOFIL Savanyú vagy Normál (1 l/ha) talajoltó baktérium készítménnyel együtt alkalmazva hatéko-
nyan támogatja a szója gümőképződését és növekedését, terméstöbbletet és beltartalmi érték javulást hoz.

Eredmények a 2016. évi ellenőrzött üzemi vizsgálatainkból (20 ha/kezelés, 0,4 l/ha BIOFIL Szója + 1 l/ha BIOFIL Normál)
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Betakarításkori nedvességtartalom és terméseredmény alakulása
Mosonudvar, 2016.

Kezelés Nedvességtart. (%) Termés (t/ha) *

NPPL (kontroll) 13,4 4,17

10,4 5,13

Beltartalmi értékek alakulása
Mosonudvar, 2016.

Kezelés Nyersfehérje (%) Nyersolaj (%) ProFat (%)

NPPL (kontroll) 33,65 19,10 52,8

35,63 18,23 53,9

Bővebb felvilágosításért és információért kérjük, 
forduljon bizalommal szaktanácsadóinkhoz 
a TERRAGRO elérhetőségein!

3%-kal alacsonyabb 23%-os 1,98%-kal
nedvességtartalom aratáskor! termésnövekedés!

Magas minőségű 
kategória!magasabb fehérjetartalom!

* A termés 13%-os nedvességtartalomra korrigálva került megadásra.


