
                   A fémzárolt vetőmag
használata feltétele a biztonságos,     
  eredményes termelésnek!

A fémzárolt vetőmag használatának az 
árubúza értékesítésénél jelentős előnyei 
vannak:
• a vevő kérésére származási igazolást lehet adni
• kevesebb vetőmag-felhasználással, kiegyenlített 

növényállományt, egyöntetű minőséget lehet elérni
• szükség esetén könnyen lehet fajtát váltani, vagy új 

fajtát felvenni a fajtasorba.

Számolt Ön a visszavetéssel együtt járó:
• saját munka többletráfordítással
• az esetleges minőségvesztéssel
• az ismeretlen vetőmagminőség miatt szükséges meg-

növelt magmennyiség költségével
• a visszavetett magban előforduló kórokozók és 

gyommagvak miatt megemelkedett növényvédelmi 
kockázattal és költségekkel

• a szabadalmaztatott vagy növényfajta oltalommal 
védett fajták használatáért fizetendő jogdíjjal?

Tudta Ön, hogy az őszi búza felújítási aránya:

Csehországban: 62%

Franciaországban: 55%

Nagy-Britanniában: 55%

Olaszországban: 50% 

...míg Magyarországon alig éri el a 25%-ot?

Piacképes minőségi árualap előállításának, a 
nyomonkövethetőség biztosításának egyik, 
és nagyon fontos feltétele a minősített,
fémzárolt vetőmag használata.

Kizárólag az ellenőrzött keretek között megtermelt, 
minősítő bizonyítvánnyal ellátott vetőmag garantálja 
a fajtatisztaságot és a használati értéket.

Mindenkinek, aki búzát vagy egyéb kalászosféléket 
termel, érdeke, hogy a garanciát jelentő minősített, 
fémzárolt vetőmagot vesse el.

A vetőmaggal szemben támasztott minőségi 
követelmények közül az egyik legfontosabb, hogy 
mentes legyen a különböző betegségektől, állati 
kártevőktől és gyomnövények magvaitól. Egészséges 
vetőmag használata esetén van ugyanis lehetőség 
arra, hogy a növények egyenletesen, hiánymentesen 
keljenek, és a jól fejlődő növényállományból magas 
terméshozam legyen elérhető.
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Használja ki Ön is a nemesítés 
adta lehetőségeket, és a 
minősített, fémzárolt vetőmag 
tegye eredményesebbé 
gazdálkodását!

Előrelépések a nemesítésben

Csak a fémzárolt vetőmag jelenti a garantált 
fajtaazonosságot. A nemesítés során elért 
hozamnövekedés, kiszélesített ellenálló képesség, 
és az egyre jobb, illetve speciális minőségű fajták 
nyújtotta előnyöket csak a fémzárolt vetőmag 
vetésével használhatja ki.

Fajta

Ismert, kipróbált, hazai viszonyok között vizsgázott 
fajtát használjon.

Tisztaság

A fémzárolt vetőmag szennyeződésektől, káros 
gyommagoktól mentes.

Csírázóképesség

Csak fémzárolt vetőmag használata esetén veheti 
biztosra, hogy a kivetett vetőmagok legalább 85%-
a kicsírázik.

Egészség

Csak egészséges vetőanyagot minősítenek 
„Szabványos”-nak a laborvizsgálat után.

Termésbiztonság

Széleskörű szántóföldi kísérletek bizonyították, 
hogy a fémzárolt vetőmaghasználat többlettermést 
eredményez.

Ki MIT vet,
úgy arat!

Minősített vetőmag használat


