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A Bayer holisztikus rendszerszemlélettel állítja elő a 

tiszta magvakat. Ellenőrzőpontokat állítunk fel a 

kereskedelmi hasznosítást megelőző és a 

kereskedelembe kerülő magvak termelési 

folyamatának minden kritikus lépésénél, és a 

kiszállítás előtt minden tételnek át kell mennie egy 

végső minőségbiztosítási teszten.
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A magfeldolgozás áttekintése

*Nem minden vetőmag halad végig az eljárás minden egyes lépésén
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• Nyesés
• Szárítás
• Hántolás
• Hidratálás

• Légtisztító
• Gravitáció
• Rostálás
• Méretválogatás

• Zagykezelés
• Filmbevonat

• Csomagolás
• Szállítás

• Előcsíráztatás
• Csávázás

• Vegyszeres 
kezelés

• Mosás
• Centrifugálás
• Szárítás

• Fényezés
• Szín szerinti 

válogatás
• Sűrűség 

szerinti 
szétválasztás

• Képalkotás
• Röntgenezés
• Keverés

Proaktív védelem minden mag számára

A 
FOLYAMAT

SHIELD

A vetőmagtermelés és mezőminőség 

tekintetében globális szakértőink ártalmas 

patogének után kutatva világszerte 

rendszeres mezővizsgálatok elvégzésével 

támogatják hozzáértésükkel piacvezető 

megközelítésünket. Szigorú termelési 

szabályokat állítanak fel, hogy csökkentsék 

az ártalmas kártevők és betegségek 

kockázatát.

Vetőmag-fertőtlenítési folyamataink 

újabb védelmi réteget adnak a 

magoknak. Bár rendelkezünk bevált 

eljárásokkal, folyamatosan kutatunk 

újabb és megnövelt hatékonyságú 

fertőtlenítési módszerek után.

Az egészséges vetőmagok tesztelése 

biztosítja, hogy az iparral együttműködve 

a kategóriájukban legjobb magvakat 

kínáljuk a harmonikus tesztelési 

módszerek kifejlesztése érdekében.

Vetőmagtermelés 
és mezőminőség

Vetőmag-
fertőtlenítés

Vetőmag-egészség 
tesztelése

Átfogó folyamatunk három különböző elvre épül: 

Vetőmagtermelés és mezőminőség, 

vetőmag-fertőtlenítés és a vetőmag 

egészségének tesztelése.

A minőség a vásárlók elvárása és a Bayer ígérete. Ezért is 

fejlesztettük ki a SHIELD-et — egy átfogó megközelítést, 

amely segítségével egészséges magvakat kínálhatunk 

évszakról-évszakra. A SHIELD több mint 10 éven át a 

kórokozók megelőzésére, felismerésére és felszámolására 

koncentrált a Bayer termelő és feldolgozó telepein, illetve a 

Seminis és a De Ruiter független termelő és feldolgozó 

telepein is. A mikroorganizmusok betegséget és kárt 

okozhatnak a növényeknek, és ha a megfelelő környezeti 

viszonyok között kerülnek egy növénypopulációba, a 

betegségek a növények csökevényesedéséhez, 

sorvadásához, a gyümölcsök deformációjához, 

hozamveszteséghez vagy akár növényelhaláshoz is 

vezethetnek. A SHIELD a Bayer ígérete, hogy proaktív 

megközelítéssel támogatja az egészséges magvakat, így 

az ön bizalma is gyarapodhat.

Az első lépés az 
eredmények felé

VETŐMAG-
TERMELÉSI 
MINŐSÉG

KÖSZÖNJÜK!

Programok a fogyasztói bizalomért
A Bayer régóta fennálló SHIELD programja a holisztikus program-megközelítéssel építi fel vásárlói bizalmát.

LEGYEN SZÓ VÉDETT KULTÚRÁRÓL, ÜVEGHÁZI VAGY SZABADFÖLDI TERMÉNYRŐL, 
UGYANAZOKAT A SZIGORÚ SZABVÁNYOKAT ALKALMAZVA ÁLLÍTUNK ELŐ MINDEN 
VETŐMAGOT.

• A nemesítőmagoktól a kereskedelmi forgalomba kerülő magokig minden terméksort 
bevizsgálunk

• A vizsgálatok az ártalmas kártevőkre és betegségekre összpontosulnak

BELSŐ MAGEGÉSZSÉGÜGYI LABORATÓRIUMAINK RENDSZERES KÉPZETTSÉGI ÉS 
TELJESÍTMÉNYI ELLENŐRZÉSEN MENNEK ÁT.

• Az USDA irányítása alá tartozó nemzeti vetőmag-egészségügyi rendszerben 
akkreditált amerikai tesztlaboratórium

• Az amerikai és holland tesztlaboratóriumokat a Naktuinbouw (a holland mezőgazdasági 
vizsgálati szolgálat) engedélyezte 

• Követjük a Nemzetközi Vetőmag Szövetség ISHI-Veg ipari szabvány tesztelési 
módszereit

• A Bayer aktívan dolgozik házon belül és külső együttműködőkkel a jobb technológiák 
kifejlesztésén

• Amikor harmadik fél tulajdonában lévő tesztlaborral dolgozunk együtt, ugyanazt várjuk 
el tőlük, mint a saját laboratóriumainktól

Proaktív védelem minden mag számára

Az információ, a technológia és a vetőmag-egészségügyi műveltség és képzés elérhetősége fontos, mert támogatja az ön ismereteit a Bayer 
vetőmag-egészségügyi szabványaival, tesztjeivel és mezőgazdálkodásával kapcsolatban.

A Bayer, a Bayer kereszt logó, a De Ruiter® és a Seminis® a Bayer Group bejegyzett védjegyei. Minden más jelölés a tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. ©2020 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

INNOVÁCIÓ ÜGYFÉLKÖZPON-
TÚSÁG

FENNTARTHATÓSÁGHIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK EGY VAGY TÖBB 
FOLYAMATON KERESZTÜL

MI EZ?

MIKOR VÉGEZZÜK EL?
A VETŐMAG KIVONÁSAKOR, ILLETVE A 
TERMŐ- VAGY FELDOLGOZÓHELYEN TÖRTÉNŐ 
ÁTVÉTELKOR

MIÉRT SZÜKSÉGES?
EZEK A HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK 
TISZTÍTÁSSAL, ÉS SZÜKSÉG ESETÉN A 
FONTOSABB KÁRTEVŐK CÉLBA VÉTELÉVEL 
KÉSZÍTIK FEL A MAGVAKAR A 
FELDOLGOZÁSRA

A tiszta magvak 
minimalizálják a kockázatot

VETŐMAG-
FERTŐTLENÍTÉS

A tiszta vetőmag program (CSP) a Bayer belső zöldség-vetőmag 

programja, amelynek célja, hogy a legjobb kezelési iránymutatásokat 

biztosítsa a tiszta vetőmagvak előállításához. Portfóliónk minden 

terménycsaládja esetében követjük a növény-egészségügyi irányelvekre 

alapozott protokollokat, amelyek megakadályozzák a betegségek 

megjelenését és elterjedését a termőterületeinken. A CSP jobb magminő-

séget és folyamatosabb ellátást eredményez.

CSP
MINDEN TERMÉNY

GSPP
A jó vetőmag- és növény-gyakorlat (GSPP) egy vetőmagcégek és 

növénytermesztők részvételével zajló akkreditációs program, amely 

vetőmagokkal és fiatal növényekkel foglalkozik. Ez a higiéniai és 

betegségmegelőző rendszer a paradicsomok és paradicsomdugványok Cmm 

(bakteriális) megbetegedésére összpontosít. Jelenleg négy védett kultúraként 

akkreditált termőhelyünk van.  PARADICSOMOK ÉS 
GYÖKERES 

DUGVÁNYOK

Technológiával 
támogatott bizalom

EGÉSZSÉGES 
VETŐMAG 
TESZTELÉS

Belső diagnosztikai 
lehetőségek minden 
kulcsfontosságú 
országban, ahol 
termelünk

Digitális mezőértékelési 
rendszer:

• A termény fejlődésének 
követéséhez

• A minőségjavítás 
szükségességének 
felismeréséhez

• Az ipari 
együttműködéshez

A mező szintű 
betegségek időben való 
felismeréséhez a fejlődés 
során, csúcstechnológia 
alkalmazásával

Országos külső hatósági 
vizsgálatok

A vetőmag-termelési 
irányelvek betartásának 
biztosítása belső 
ellenőrzésekkel

Kórokozók/abnormalitáso
k észlelése mezőszinten

Képzés a betegségek 
felismerése terén

Képzés a higiéniai 
követelmények és a tiszta 
vetőmag-termelési 
gyakorlat (CSP) terén

A Bayer magas belső 
standardokkal határozza 
meg a vetőmag-termelési 
gyakorlatát

• Fókusz a víz, emberek és 
anyagok jelentette 
kockázatokra

• Fertőtlenítő 
intézkezdések a 
termőterületre lépés 
előtt és a növények 
kezelésekor

• Tanácsadás a 
fertőtlenítőszerek 
használatával 
kapcsolatban a 
teljesítményük és a 
patogén-kockázatuk 
alapján

• Terményvédelmi 
irányelvek a különböző 
növekedési 
szakaszokhoz

Meghatározott mikrobiális 
problémák kutatása

A fertőtlenítő felszerelés 
standard specifikációinak 
meghatározása

Berendezések tervezése 
és fejlesztése

A vetőmag-fertőtlenítés 
biztonságosságának és 
megfelelőségének 
biztosítása

Innovatív, hatékony és 
környezetbarát 
vetőmag-technológiák 
folyamatos fejlesztése a 
vetőmag-minőség 
megtartásával

Globális tanácsadás a 
termeléshez és a 
műveletekhez

Helyszíni támogatás 
biztosítása a működési 
üzemekben


