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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Gazdálkodó!
2019 első félévében ismét sok rekord dőlt meg: az utóbbi száz év
legszárazabb áprilisa, legnedvesebb májusa és legmelegebb júniusa
már megint olyan koktélt alkotott melyre nehéz a tanulmányok
és tapasztalatok alapján felkészülni és nagyon nehéz a lehető
legjobbat kihozni belőle. Vegyük például az aranyat érő májusi
esőket. Mindenki tudta, hogy védekezni kellene a kalászosokban a
kalászbetegségek ellen, de nem lehetett kimenni a táblára. Sok helyen
ez a termésveszteségen túl az igen kellemetlen fuzáriumtoxinok
szokásosnál nagyobb megjelenésében is megmutatkozott. Az ország
egyes területeit, különösen a Dél-Alföldet a csapások jobban érték,
mert ott már az elmúlt ősz és a tél szélsőségesen száraz időjárása
megalapozta a pesszimizmust és elvette a termésnek legalább az
egyharmadát. A leggyengébb megye Békés volt, és ilyen talán még
sosem történt. A Békés megyei búza átlagtermés mindösszesen
4,4 t/ha volt. A májusi esők ugyan itt is rengeteget jelentettek, de
ez kevés volt a jó terméshez, viszont országos átlagban igen jó
eredmények születtek: a búza országos átlaga 5,28 t/ha lett, ennél
eddig csak kétszer volt jobb termés (bár a minőség és a fuzárium miatt
elég sok tétellel van gond). Az árpa pedig a búzát jóval meghaladva
5,65 t/ha-t produkált (minden idők legjobbját), amiben benne van a
KH Tas és a Patina nagy területeken való jó szereplése is.
Nyár végén az egész országot érintő aszályt időközönként nagy
intenzitású esők szakították félbe. Az ősz elejét viharok tarkították,
amik jelentős károkat okoztak és sok kultúránál nehezítették a
betakarítást. Októberben folytatódott az anomáliák sora, szinte
napról-napra dőltek meg a melegrekordok, majd a hónap végére

kettészakadt az ország, az Alföldön már-már nyári időjárás uralkodott,
míg a Dunántúlon majdnem 20 fokkal kevesebbet mutattak a
hőmérők higanyszálai.
Az időjárás viszontagságai ellenére a fajtáink nagyon jól állták
a sarat. Kiválóan teljesített a kísérletekben a három új árpánk, az
Arizona, a Heves és a Viktória. A búzák között a szálkás Antigua
sem marad el az élmezőnytől. A 2018-2019-es GOSZ-VSZT
posztregisztrációs kísérletben két fajtánk is szerepelt és remekelt,
az új Princessz és a már jól ismert Babona is az előkelő 3. helyen
végzett a saját éréscsoportjában.
A tavaszi vetésű növények közül az újdonsült Trevigiana
szójafajtánk vetőmag-előállításban bő 4 tonnás termésátlaggal
csillogtatta meg a tudását, termelőnél volt 4,8 t/ha-os Terrapro és
kisparcellán a Sinfonia fajtának volt közel 5 tonnás, egészen pontosan
4,99 t/ha-os eredménye is. Kukoricahibridjeink közül nagyobb
mennyiségben elérhető lesz a kiemelkedő terméspotenciállal
rendelkező és 2019-ben több helyen 13-14 t/ha-ral bizonyított
Tomasov, a még ígéretesebb Kulak, a korai éréscsoport elején érő,
de a 300-as csoport végére jellemző termésű Beata.
Mindenkinek termésben gazdag, új esztendőt kíván az Agromag Kft.!
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TAVASZI KALÁSZOSOK
Kiváló alkalmazkodóképességű, jó termésű tavaszi búza

JARISSA

Középkorai javító/malmi búza

Az egyik legjobb termőképességű és minőségű tavaszi búza Magyarországon.
Ökostabil, plasztikus búza, mely Törökországtól Lettországig jó eredményeket mutat. 2017-ben Békéscsabán vetőmag-előállításban
5,72 t/ha termésátlagot produkált. Kiváló állóképességű, 90–100 cm körüli magasságú, szálkás fajta. Levélbetegségekkel szemben
jó ellenállóságot mutat. Hektolitersúlya közepes (77–78 kg), magja kemény, fehérje- (14–15%) és sikértartalma (31–33%) magas.
Sikérminősége kiváló. Esésszáma 300–400, Zeleny-indexe 69–71 között mozog. Amilyen hamar lehet, vessük el! Járó típus, ősszel is
elvethető. Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 34–39 g).

Fekete szemű takarmányzab

RAVEN

Középérésű takarmányzab

Fekete pelyvaszínű zab nemcsak versenylovaknak.
Jó állóképességű, körülbelül 1 méter magas fajta, mely négyzetméterenként 500
körüli bugát hoz, és bugánként kb. 40 szemet terem. Így kedvező körülmények között
7 t/ha feletti termésre is képes. 2015-ben a NÉBIH által szervezett kísérletekben 3 helyen
is adott 8 tonnát megközelítő termést: Röjtökmuzsaj 7,85 t/ha, Iregszemcse 7,82 t/ha,
Szombathely 7,73 t/ha. Előveteményre nem igényes. Lisztharmattal és zabrozsdával
szemben kiváló ellenállóságot mutat. A fajta jó beltartalmi tulajdonságai miatt kedvelt
a francia, cseh, szlovák és osztrák lótartók körében. Magas ezermagtömegű és
hektolitersúlyú. Magja kiváló minőségű, humán étkezésre is alkalmas.
Javasolt vetési norma: 400–500 csíra/m2 (EMT: 35–37 g).

Kitűnő malátázási paraméterekkel rendelkező tavaszi sörárpák

BOJOS

Középérésű sör- és takarmányárpa

Az egyik legjobb termőképességű sörárpa Magyarországon, a világhírű cseh sör alapanyaga.
A minősítő kísérletekben a legnagyobb termést érte el, a sztenderd átlaghoz viszonyított 109,7%-os terméssel. A fajtatulajdonosok által
szervezett államilag elismert fajták kísérletében korábban mindig többet termett az átlagnál, néha 8–9%-kal. Vetőmag-előállításban
2015-ben Kamuton 6,49 t/ha, 2017-ben Békésen 6,85 t/ha termésátlagot ért el. A Bojos 2018-ban a legnagyobb területen szaporított, és
2019-ben a legnagyobb területen vetett tavaszi árpa Magyarországon. Fehérjetartalma műtrágyázással és egyéb technológiai elemekkel
jól befolyásolható. Állóképessége és bokrosodó képessége kiváló, 800–850 kalászt hoz négyzetméterenként. Kalászai közepes
nagyságúak, lazák. A betegségekkel szemben átlagos ellenállóságot mutat. Fehérjetartalma és osztályozottsága a söriparban jelenleg
használt fajták szintjén van. Malátázási tulajdonságai eltérő ökológiai és termesztési feltételek mellett is elfogadhatók. Csehországban,
Szlovákiában és Ausztriában is elismert. A cseh söripar rögtön elfogadta alapanyagként, és ott vetésterülete stabil. Fent van az osztrák
sör- és malátagyárak listáján, és mivel Ausztria sörárpa importőr, ezért a fajtának jók az osztrák piaci esélyei. Hektolitertömege 64–66 kg.
Javasolt vetési norma: 400–470 csíra/m2 (EMT: 43–47 g).

ODYSSEY

Középérésű sör- és takarmányárpa

Az egyik legjobb termőképességű sörárpa Európában.
Szerte Európában nagyon jó terméseket ért el a kísérletekben a jelenleg használt sörárpákhoz képest (+2–10% országtól, régiótól
függően). 2017-ben vetőmag-előállításban Kamuton 8,25 t/ha termésátlaggal takarították be. Vonzó agronómiai tulajdonságokkal
rendelkezik. Kiemelkedő termését jó betegségellenállóságának, kiváló bokrosodó képességének, stabil termékenyülésének,
nagyméretű, nehéz szemeinek köszönheti. Lisztharmattal és rhynchosporiumos levélfoltossággal szemben nagyon jó ellenállóságot
mutat. Kitűnő osztályozottságú szemei alacsony fehérjetartalmúak. A pilseni, lager típusú sörök kiváló alapanyaga lehet, mivel
kimagasló extrakttartalommal, alacsony proteolitikus enzimaktivitással, jó friabilitással (lisztességgel), alacsony viszkozitással és
alacsony béta-glükán tartalommal rendelkezik. Az ipari tesztelés fázisában van a legfontosabb sörtermelő országokban. Szlovákiában
is elismert sörárpafajta, a Heineken cég felvásárolja. Javasolt vetési norma: 400–450 csíra/m2 (EMT: 43–47 g).

KUKORICA
Legkorábbi hibridkukoricáink, kiemelkedő vízleadással,
nagy évjáratbiztonsággal

SHAKIRA

FAO 330 szemes

A hibrid előnyei: optimális vízleadás • éréscsoport végére jellemző termőképesség
• kifogástalan csőpenész ellenállóság • tervezhető jövedelmezőség.
Kitűnő kezdeti fejlődésű, erős szárú, kiváló szárszilárdságú, középmagas, széles levelű hibrid.
Hosszúkás csövei vannak, melyek általában 16 sorosak. Gyors vízleadású, ezért a korai
betakaríthatóság tervezhető, így utána bármilyen őszi kalászos nagy biztonsággal vethető. Az
éréscsoport végére jellemző termőképességgel és kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkezik.
Ideális vízleadásának köszönhetően 2015-ben és 2016-ban nagyon sok helyen az őszi esők
előtt sikerült betakarítani. 2017-ben és 2018-ban az Agromag Kft. bemutatósoraiban több helyen
11 t/ha feletti átlagtermést ért el. 2019-ben Fajszon remekelt, átlépte a 10 tonnás termésátlagot.
Megkésett vetéshez is felhasználható. Tőszámreakciója plasztikus: jól sűríthető, ugyanakkor
alacsony tőszámnál jól kompenzál. Vetőmagjának ár-érték aránya jó. Jövedelmezőségének
biztonsága kiemelkedő. Hektolitertömege: 77–79 kg.
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 65 000 – 79 000 tő/ha.

Kiváló termőképességű hibrid, termésátlagban akár a
későbbi érésű fajtákkal is versenyre kel. Magyarországon
mindenütt kiválóan termelhető, remek vízleadású, őszi
árpa és búza elé vethető kukorica. Kiemelkedő szárszilárdsággal és betegség-ellenálló képességgel rendelkezik. Generatív típus, képes 2–3 csövet is fejleszteni.
A növény és csőállománya tetszetős, egészséges.
Kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkezik. A korai
vetést jól tolerálja. Intenzív és extenzív körülmények
között is megállja a helyét, szárazabb termőhelyeken
is versenyképes termést ad. 2018-ban a kisparcellás
kísérleteinkben remekelt. A kísérleti helyek átlagában
13,1 tonnás termésátlagot ért el, az azonos érésidővel
rendelkező Shakirára kereken 1 tonnát vert.
Javasolt tőszám:
termőhelytől függően 63 000 – 73 000 tő/ha.

ERIC

A hibrid előnyei: korai technológiai érettség •
éréscsoporthoz képest kiváló terméspotenciál.

ÚJ!

FAO 330 szemes

A FAO 300-as éréscsoport elején érő hibridjeink termésátlagai
(forrás: Agromag Kft. kisparcellás kísérletei)
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A hibrid előnyei: gyors szárazanyag-beépítés • korai
technológiai érettség • kiváló szárszilárdság • nem
hajlamos a visszanedvesedésre.
Intenzív kezdeti fejlődésű növény. Gyors szárazanyagbeépítésű, kiváló vízleadású, őszi árpa és búza elé vethető
kukorica. Korai virágzása révén a legnagyobb légköri aszályokat
a legtöbb évjáratban sikerül elkerülnie. Generatív típusú, azaz
kisebb szártömegéhez képest nagy csöveket növeszt. Szép,
végigtermékenyült, egyforma csöveket hoz, közel azonos
magasságban. Túlérésben is kiváló marad a szárszilárdsága.
2015-ben az esős őszi időjárás miatti késői betakarítások esetén
is alig volt tapasztalható visszanedvesedése. 2016-ban és 2017ben is a legalacsonyabb átlagos nedvességtartalmat produkálta
az Agromag Kft. bemutatósoraiban. Az előző évekhez hasonlóan
2018-ban is az egyike volt a legjobb vízleadású fajtáknak.
Hektolitersúlya: 77–79 kg.
Javasolt tőszám termőhelytől függően: 63 000 – 73 000 tő/ha.

KUKORICA
Korai hibridkukoricák, kiemelkedő termőképességgel
és évjáratbiztonsággal

SALONTA

FAO 360 szemes

A hibrid előnyei: koraiságának ellenére kiemelkedő
termőképesség • ideális vízleadás • tervezhető
jövedelmezőség • intenzív technológiára jól reagál.

Őszi búza elé vethető, korai lófogú kukorica. Termőképessége és vízleadása a legjobbak között van a korai éréscsoportban. Kezdeti
fejlődése intenzív. Túlérésben is kiváló a szárszilárdsága. Szép, végigtermékenyült, egyforma csöveket hoz, közel azonos magasságban.
A csövek kiemelkedő szem-csutka aránnyal rendelkeznek, ezért általában többet terem, mint amennyit mutat magából. Csőpenész
ellenállósága jó. Intenzív viszonyok között hajlamos a kétcsövűségre. Átlagos növénymagassága miatt viszonylag kevés szármaradványt
kell bedolgozni. Kísérleteink tanúsága szerint 2015-ben legjövedelmezőbb hibridünk. 2016-ban a bemutatósorainkban a legjobb országos
átlagtermést érte el. Legnagyobb termése Somogyszilben volt 14,62 t/ha-ral. 2018-ban a kisparcellás kísérleteinkben az egyik legjobb
átlagos nedvességtartalommal takarítottuk be. Hajdúböszörményben 14,6 t/ha termésátlag mellett 13,6%-os nedvességet produkált.
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 60 000 – 70 000 tő/ha.

TEMES

FAO 370 szemes

A hibrid előnyei: gyors vízleadás • kiemelkedő szárazságtűrés
• jó tolerancia a gyenge és rossz vízgazdálkodású talajokra
• átlagon felüli termőképesség kedvezőtlen körülmények
között.
Kezdeti fejlődési erélye nagyon gyors. Szára és levélzete sokáig
zöld, mely elősegíti a gyors vízleadást. A tenyészidőszakban
bármikor bekövetkező szárazságot jól tűri. A legszélsőségesebb
termesztési feltételekhez képes alkalmazkodni. A termelői megfigyelések alapján a versenytársakhoz képest többet terem a száraz
évjáratokban, illetve a gyenge és rossz vízgazdálkodású talajokon
bármely évjáratban. 2016-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és
Fejér megyében is stabil – 12t/ha-t is jóval meghaladó – termést
produkált, bizonyítva azt, hogy minden körülmény között lehet
rá számítani. 2017-ben is tovább remekelt, Szabolcs-SzatmárBereg, Somogy és Baranya megyében is több helyen 10 t/ha feletti
termésátlagot ért el. 2018-ban is hozta a már megszokottnak
mondható formáját, több kísérleti helyünkön is 11–12 tonnás
termésátlagot produkált. Hektolitersúlya: 78–80 kg.
Javasolt tőszám termőhelytől függően: 60 000 – 70 000 tő/ha.

MAGDOLNA

FAO 380 szemes

A FAO 300-as éréscsoport második felében érő Magdolna 15 t/ha-t
meghaladó terméspotenciállal rendelkező, kiváló vízleadású, sárga lófogú,
modern hibrid. Közepes magasságú, zöldszáron érő kukorica. Vékony
csutkájának, jó szem-csutka arányának köszönhetően lényegesen többet
terem, mint amennyit mutat magából. Tetszetős csöve csőpenésznek
ellenálló. Az ország minden tájegységén sikerrel termeszthető. 2016-ban
az Agromag Kft. kisparcellás kísérleteiben kiemelkedőt nyújtva 13,4 t/ha-t
termett 5 hely átlagában, Kaposváron 15,25 t/ha-os eredmény született.
2017-ben Somogyszilen elért 15,01 t/ha-os eredménnyel az Agromag Kft.
bemutatósoraiban a legnagyobb termésátlagot produkálta a korai érésű
hibridek között. 2018-ban több fajtasorban és termelőnél is meghaladta
a 12 tonnás termésátlagot, hajdúböszörményi kisparcellás kísérletben
14,2 t/ha-t termett.
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 63 000 – 73 000 tő/ha.

A hibrid előnyei: kiváló vízleadás • kiemelkedő
terméspotenciál • jól reagál a különböző termesztési technológiákra.

KUKORICA
Középérésű, kiemelkedő termőképességgel
rendelkező hibridek

TOMASOV

A hibrid előnyei: rendkívüli terméspotenciál • kiemelkedő víz és tápanyag hasznosítás • kiváló csőpenész ellenállóság • elsőrangú aszálytűrés.

FAO 420 szemes

Rendkívüli terméspotenciállal rendelkező, közepes szármagasságú növény, melynek kiterjedt levélfelülete van. Szárszilárdsága kiváló.
Végigtermékenyült, 14-16 soros nagy csöveket hoz mélyen ülő szemekkel, melyhez nagyon jó beltartalmi értékek párosulnak. Csőpenész
ellenállósága kiváló. Mély és kiterjedt gyökérrendszerének köszönhetően meglehetősen jól hasznosítja a vizet és a tápanyagot. Kitűnő
alkalmazkodó képességgel és ezen belül elsőrangú aszálytűréssel rendelkezik. A 2016-os évben az Agromag Kft. bemutatósoraiban
összesítve 11,85 t/ha-os átlagterméssel az első helyet szerezte meg. Békés megyében, Gyulán 15,13 t/ha termésátlagot produkált.
2017-ben Somogy megyében remekelt, Somogyszilen 12,26 t/ha, Szentgáloskéren pedig 11,26 t/ha átlagtermést hozott. 2018-ban a
kisparcellás kísérleteinkben mutatta meg a remek genetikai hátterét, Hajdúböszörményben 15,1 t/ha-os termésátlaggal takarították be.
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 60 000 – 68 000 tő/ha.

Termelői vélemény Béres András gazdálkodó, integrátor, Kereki Korona Zrt.
„Évek, sőt most már évtizedek óta termeljük az Agromag Kft. búzáit, árpáit és kukoricáit. Utóbbiak közül nagyon jó
eredményeket értünk el korábban Shakira és Temes hibridekkel. 2019-ben mi is, és partnereink jelentős része is későbbi,
nagyobb termőképességű fajta felé fordult. Az Agromag kínálatában ekkor jelent meg a Tomasov, és gondoltuk, hogy
kipróbáljuk. Békéscsaba határában egy 6,3 ha-os táblát vetettünk el belőle. Előveteménye repce volt, ősszel 300 kg Pétisót
kapott. Tavasszal talajfertőtlenítés után, igen korán, április 5-én elvetettük 69 800 mag/ha-os normával. Vetéssel egy
menetben 90 kg 8-24-24-es NPK-t kapott. A három méter magas állományt végig gyommentes állapotban tartottuk.
Kiemelkedő, 14,43 t/ha termést értünk el, ráadásul szeptember 22-én 18%-os vízzel tudtuk levágni. Úgy véljük, hogy a
Tomasov bármelyik multi hibridjeivel felveszi a versenyt.
Az Agromag kalászosai közül több éves kedvező tapasztalatunk van a Babona, NS 40S, NS Obala őszi búzákkal valamint az
Odisej és Tatra tritikálékkal.”

KULAK

ÚJ!

FAO 430 szemes

A hibrid előnyei: kiemelkedő termőképesség •
kiváló tápanyag hasznosítás • kifejezetten jó
szárszilárdság.

Kiváló kezdeti fejlődéssel rendelkező kukorica. A talajtípusra nem igényes, így versenyképes termés várható el tőle a gyengébb
talajokon is. Intenzív körülmények között és kedvező csapadékeloszlás esetén a piacvezető hibrideket is képes lekörözni. 2018-ban
a szabadszentkirályi bemutatósorban 15,12 t/ha-os termésátlaggal az első helyen végzett, számos, kiemelkedő terméspotenciállal
rendelkező hibridet megelőzve. Nagyon jól reagál az okszerű tápanyag utánpótlásra. Mélyre hatoló, nagy gyökértömegének
köszönhetően kiváló a tápanyag és vízfelvevő képessége. Ennek köszönhetően az átlagosnál jobban teljesít a kedvezőtlen körülmények
között is.
Javasolt tőszám: termőhelytől függően 60 000 – 70 000 tő/ha..
A FAO 400-as éréscsoport elején érő hibridjeink termésátlagai
(forrás: Agromag Kft. kisparcellás kísérletei)
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KUKORICA
Középérésű, kettős hasznosítású hibridek, nagy szem- és zöldterméssel, jó csőaránnyal és magas energiatartalommal

ISZTRIA

FAO 430 szemes/siló

A hibrid előnyei: kettős hasznosítás • az
éréscsoportban kiemelkedő szem- és zöldtermés
• kiváló tápanyag hasznosítás • kifejezetten jó
szárszilárdság.

A növény magas, dús levélzettel rendelkezik. Kiemelkedik magas termőképességével és kifejezetten jó szárszilárdságával. Közepes
nagyságú csöve van, mely enyhén kúpos, 16-18 soros. A csutkán jó minőségű mélyen ülő szemek sorakoznak, valódi lófogú típus. Igen
korán vethető. Mély gyökérzetének köszönhetően eredményesen termeszthető a gyengébb termőhelyeken és az alacsonyabb pH
értékű talajokon is. Intenzív termesztési körülmények között kitűnő szemtermést ad. A szár és a levelek sokáig megtartják zöld színüket.
Nagyon jó toleranciával rendelkezik a leggyakoribb betegségekkel és kártevőkkel szemben. Alacsonyabb tőszám esetén gyakran
előfordul kétcsövűség. Elsősorban szemes hasznosításra, de – termőképessége, dús levélzete, vastag szára és a szemek minősége miatt
– silózásra is ajánljuk. 2016-ban kisparcellás siló kísérlet keretei között, Kaposváron 73 t/ha-os zöldtermést adott, kiváló csőarány mellett.
Ugyanezen a helyen egy szemes kísérletben 14 t/ha eredményt hozott. 2017-ben több bemutatósorban is 11 t/ha feletti termésátlaggal
bizonyította a kiváló termőképességét és szárazságtűrését. Somogyszilen 13,69 t/ha, Kálmánházán 11,96 t/ha termésátlaggal remekelt.
2018-ban a NÉBIH által rendezett kisparcellás silókukorica kísérletben 17,76 MJ/kg-mal a legnagyobb energiatartalmat produkálta az
éréscsoportjában. Tapasztalatok szerint a vadak kevésbé pusztítják.
Javasolt tőszám termőhelytől függően: szemesnek 60 000 – 66 000 tő/ha, silónak 73 000 – 83 000 tő/ha.

Termelői vélemény Gali József, Barcs
„29 éve gazdálkodom a barcsi és darányi területeken, jelenleg 235 hektáron, amelyből 112 hektár volt kukorica. Ebből a
területből 2019-ben 33 ha-on vetettem Isztriát, ami a kukoricatermő területeimnek majd harmada. Már több éve kitartok e
hibrid mellett, mert a helyi viszonyokhoz kimondottan jól illik, remekül alkalmazkodik. Erős kezdeti fejlődésű, jó szárazságtűrő,
zöld száron érő hibrid. Magas, nagy lombozatú, robusztus állományt képez, amiben a csövek magasan helyezkednek el, ami
vadkár szempontjából egy nagyon fontos tulajdonság. A konkurens hibridekhez képest alig egynegyede volt az Isztriában
a vadkár. Homoktalajainkon rendkívül meggyőzően teljesít a konkurenciához képest, 2018-ban 10 t/ha-os eredményt
produkált májusi morzsoltban, 2019-ben pedig ismét 10 tonna felett hozott. A jó adottságú területeken 2018-ban 12 t/
ha, 2019-ben pedig 13 t/ha kukoricát arattunk 14%-os nedvességtartalomra átszámítva. Homokon a legjövedelmezőbb
hibridem, a jó adottságú területeken pedig kedvező árának és magas terméseredményeinek köszönhetően fej-fej mellett
van a jövedelmezősége a konkurens hibridekhez képest.”

JENNIFER

FAO 450 siló/szemes

A hibrid előnyei: jól tűri a korai vetést • kiemelkedő
zöld- és szárazanyag termés • silókukoricaként
megbízhatóan termeszthető az ország minden
kukoricatermő vidékén.

Korán lehet vetni, a hideg talajt elviseli, de levegőtlen, túlzottan vizes talajba ne vessük, mert akkor kelése hiányos, a kezdeti fejlődése
vontatott lesz. Közepesen magas, zöld száron érő, dús levélzetű, vastag szárú, kitűnő szárszilárdságú hibrid. Szemtermése az éréscsoport
hibridjeivel versenyképes, de vízleadása lassabb, ezért szemesnek csak
azoknak ajánljuk, akiknek nem okoz gondot a késői betakarítás. 2016-ban
a kaposvári kisparcellás silókísérletünkben 75 t/ha-os zöldtermést adott,
kiváló csőarány mellett. Száraz és nedves évben egyaránt nagy mennyiségű,
jó minőségű silótakarmányt biztosít. Érési és vízleadási dinamikája lassú,
ezért silóérettségét sokáig megőrzi. Zöld- és szárazanyag-termése egyaránt
kiemelkedő, csőaránya kiváló minőségű szilázs készítéséhez ideális. Kiváló
a tejelő állományok tömegtakarmányaként. Előnye a magas energia értéke
és emellett kedvező a fehérje értéke is. Kiegyensúlyozottan képes biztosítani
a magas nyersrost tartalmat is. Kórtani tulajdonságai igen kedvezőek,
csőpenésszel és fuzáriumos szártőkorhadással szemben csaknem
teljesen ellenálló. Az egyik legegészségesebb silóhibrid. Amennyiben a
kukoricabogárnak van alternatív táplálkozási lehetősége, akkor ezt a hibridet
kevésbé támadja.
Javasolt tőszám termőhelytől függően: silónak 73 000 – 83 000 tő/ha,
szemesnek 55 000 – 65 000 tő/ha.

OLTÓANYAG
SZÓJA- SZÓJA
Oltóanyag

ÚJ!

LIQUIFIX

Farmer

szója oltóanyag

Az oltóanyag előnyei: kedvező ár • könnyű
felvitel • a kezelt vetőmag akár 7 napig
tárolható.

Az egyetlen folyékony oltóanyag Magyarországon szójatermesztők részére. A készítmény grammonként 3x109 db Bradyrhizobium
japonicum élő baktériumot tartalmaz. A LiquiFix előállítása steril körülmények között történik, gyógyszergyári minőségű gépsoron,
hogy kiváló minőségű oltóanyagot kaphasson a termelő. Okszerű N-felhasználás mellett
műtrágya költség takarítható meg a készítmény használatával. Folyékony halmazállapotú
a tökéletes fedés érdekében, nincs szükség a készítmény hígítására. Felvitel után a magot
48 órán belül javasolt elvetni, amennyiben ez nem lehetséges, a készítménnyel kezelt
vetőmag a vetés előtt hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, akár 7 napig
tárolható. Megfelelő körülmények között, száraz, hűvös helyen tárolva a bontatlan
csomagolású oltóanyag 18 hónapig eltartható.

LIQUIFIX 120

szója oltóanyag

ÚJ!

Kérje vetőmagjainkat előre kezelten! A LiquiFix 120 az a rhizobium készítmény, mely 120 nappal a vetőmagüzemi kezelés után a legtöbb
életképes baktériumot tartalmazza. Hatását kisparcellás és nagyüzemi kísérletek egyaránt igazolják.

Középérésű szóják, kiváló évjáratbiztonsággal
és jó termőképességgel

MERCURY

éréscsoport: 00–0 takarmány/étkezési

ÚJ!

A fajta előnyei: koraiságának ellenére kiemelkedő terméspotenciál • vetésidő
optimuma tág • megbízhatóan termelhető az egész ország területén.
Igen korai érésű, középmagas fajta. Kimondottan jól ellenáll a megdőlésnek. Az alsó hüvelyek
viszonylag magasan, 15–17 cm-en helyezkednek el, finom barna szőrrel borítottak. A szem
színe világos, a köldök színe barna, ennek ellenére felhasználása étkezési célra is ajánlott,
a magas fehérjetartalma miatt. A szem mérete az átlagosnál nagyobb. A fajta – igen korai
érése ellenére – kiemelkedő, 5 t/ha-t meghaladó terméspotenciállal rendelkezik. 2017-ben
az Agromag Kft. által szervezett kisparcellás kísérleteket az éréscsoportjában megnyerte.
Dunántúlon 3 kísérleti hely átlagában 4,22 t/ha-os termésátlagot produkált. Dalmandon
elérte az 5 tonnát hektáronként. A vetésidő optimuma tág, akár június végén is elvethető,
öntözött körülmények között másodvetésre is alkalmas. Fehérjetartalma 41% felett várható,
olajtartalma 17–19% közötti.
Javasolt tőszám: 520–580 ezer tő/ha (EMT: 170–185 g, vetőmag szükséglet: 95–110 kg/ha).

SEKA

éréscsoport: 0–I takarmány/étkezési

A fajta előnyei: kiemelkedő terméspotenciál • kiváló évjáratbiztonság • peronoszpóra ellenállóság.
Indeterminált növekedésű fajta, az átlagnál magasabb (110–115 cm). Jó szárszilárdsággal rendelkezik. Alsó hüvely magassága 18–20 cm.
A szemek és a köldök színe világossárga. Terméspotenciálja magas, kedvező körülmények között termésátlaga meghaladja az 5 t/ha-t. A
piacvezetőkkel azonos termésátlagra képes némileg korábbi éréssel. Tenyészideje 136–145 nap. 2017-ben az iregszemcsei bemutatósorban
4,9 t/ha, a kamutiban öntözött körülmények között 4,72 t/ha termésátlagot produkált. Baranyában üzemi körülmények között elérte a 4,5
tonna termést hektáronként. 2018-ban a szlovákiai Nagykaposon 3,63 t/ha-os termésátlagot ért el 20% feletti olajtartalom mellett. Zala
megyei bemutatósorban 5,11 tonna termésátlaggal takarították be. Kiváló alkalmazkodóképességgel és jó betegségellenálló-képességgel
rendelkezik, peronoszpórára különösen ellenálló. Fehérjetartalma 39–41%, olajtartalma 20–22% között várható.
Javasolt tőszám: 580–600 ezer tő/ha. (EMT: 160–170 g, vetőmag szükséglet: 100–110 kg/ha).

SZÓJA
Kiváló alkalmazkodóképességgel
és jó termőképességgel rendelkező szóják

TREVIGIANA

éréscsoport: I takarmány

Szára közepes magasságú, az alsó hüvely magassága
18–22 cm. Kiemelkedő termőképességű. 2019ben Baranya megyében vetőmag-előállításban
meghaladta a 4 tonnás termésátlagot. Kisparcellás
kísérletben Dalmandon 4,62 t/ha-t, Iregszemcsén
4,29 t/ha-t termett. Kiváló az állóképessége és jó
a stressztűrő képessége. Pergésre nem hajlamos.
Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be.
Tenyészideje 143–150 nap.
Javasolt tőszám: 500–600 ezer tő/ha (EMT: 160–
185 g, vetőmag szükséglet: 90–100 kg/ha).

ÚJ!

TERRAPRO

A fajta előnyei: kiemelkedő terméspotenciál • jó évjáratbiztonság.

éréscsoport: I takarmány

A fajta előnyei: kiemelkedő terméspotenciál • jó évjáratbiztonság • tervezhető jövedelmezőség.

Szára közepes magasságú, 85–100 cm, az alsó hüvely magassága 15–17 cm. Magjának mérete közepes. Kiemelkedő termőképességű.
2017-ben Baranya megyében vetőmag-előállításban 3,76 t/ha lett a termésátlaga, Dalmandon kisparcellás fajtakísérletben 4,71 t/ha termést
produkált. 2018-ban a hoboli bemutatósorban 4,45 t/ha-os termésátlaggal takarították be, Szabadszentkirályon oltóanyag kísérletben 5,34
t/ha-os terméssel remekelt. 2019-ben Dusnokon termett kiemelkedőt, 75 centiméteres sortávolságon üzemi átlagban hektáronként 4,82
tonnát ért el. Kiváló az állóképessége és jó a stressztűrő képessége. Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be. Tenyészideje
143–153 nap. Fehérjetartalma 37–38%, olajtartalma 21–23% között várható.
Javasolt tőszám: 520–580 ezer tő/ha (EMT: 170–195 g, vetőmag szükséglet: 90–110 kg/ha).

Termelői vélemény Bényi Ferenc, mezőgazdasági vállalkozó, Dusnok
„Dusnokon és környékén gazdálkodom 250 hektáron és körülbelül ugyanekkora területen végzek bérmunkát. A terményárak
stagnálása és az inputanyag árak folyamatos emelkedése késztetett arra, hogy elgondolkozzak azon, hogy hol tudnék
változtatni a technológián, ezáltal gazdaságosabbá téve a termelést. Az én esetemben a talajművelésen és azon belül is
a sávos művelési technológiával tudok úgy spórolni, hogy az minden területen pozitívan hat a gazdaságomra. Néhány
éve alkalmazom már ezt a technológiát repcében és kukoricában, ahol nagyon jól bevált. 2018 őszén úgy döntöttem,
hogy szójában is kipróbálom egy 24 hektáros darabon. Ősszel kialakítottuk 75 centiméterre a sávokat és április végén
elvetettük az Agromag Kft. portfóliójából a Terrapro és a Sinfonia fajtákat. A Sinfonia nagyon jó kezdeti fejlődéssel indult
és a tenyészidőszak során végig mutatósabb volt, mint a Terrapro. Sajnos a magtelítődés időszakában megdőlt, úgyhogy
sűrűsoros vetéshez ajánlanám az amúgy kimondottan nagy terméspotenciállal rendelkező fajtát. A Terrapro végig nagyon
jól állta a sarat és a másik fajtához képest körülbelül 10 nappal korábbi tenyészidejének köszönhetően végül még deszikkálni sem kellett. A
betakarítás során a Terrapro okozott némi meglepetést, 4,82 tonnás termésátlaggal jobban szerepelt, mint a Sinfonia. A Sinfoniát 4,5 tonnás
termésátlaggal takarítottam be, amely a megdőlés ellenére a környékbeli legjobb termésátlagokra is rávert 0,5 tonnát.”

SINFONIA
ÚJ!

éréscsoport: I-II takarmány

A fajta előnyei: kiemelkedő terméspotenciál
•
kiemelkedő fehérjetartalom.

Középérésű, közepes szármagassággal rendelkező fajta. Az alsó hüvelyek 15–17 cm-es magasságban helyezkednek el. Virágszíne
lila. Magja nagy, lapított gömb formájú, köldöke sötétbarna. Kiemelkedő termésátlaga mellé kiemelkedő fehérjetartalom társul.
A NÉBIH minősítő fajtakísérleteiben 2016-ban 19,5%-ot vert a sztenderdekre, 2017-ben 12,9%-ot, mindkét évben a második
legnagyobb termőképességű szója volt. 2018-ban az éréscsoportjában kiemelkedő teljesítménnyel a legjobbak között végzett a kisparcellás
kísérleteinkben. A dalmandi kísérleti helyen 5,2 t/ha-os termésátlagot produkált. 2019-ben Dusnokon megmutatta, hogy megállja a helyét
75 centiméteres sortávolságon is, üzemi átlagban hektáronként 4,5 tonnát ért el. Szintén 2019-ben iregszemcsei kisparcellás kísérletben
4,35 t/ha-t, LiquiFix magkezeléssel 4,78 t/ha-t termett. Bólyban 4,98, Dalmandon 4,99 t/ha-t termett kisparcellán, vetőmagüzemi oltással
előkészített vetőmag felhasználásával.
Javasolt tőszáma: 480–530 ezer tő/ha (EMT: 175–185 g, vetőmag szükséglet: 95–105 kg/ha).

NAPRAFORGÓ
SZÓJA
SZÓJA
OLTÓANYAG
Hagyományos gyomirtású napraforgók

ŐSZAPÓ

kaszatú, hagyományos
Középkorai csíkos
gyomirtású, madáreleség

A hibrid előnyei: kiváló termőképesség • az olajnapraforgónál
magasabb értékesítési ár.
Közepes (145–160 cm) magasságú, szép kinézetű, jó betegség-ellenállósággal
rendelkező, jól alkalmazkodó fajta. Kedvező évjáratban állományszárítás nélkül
betakarítható. Magassága nem haladja meg a legnépszerűbb olajnapraforgók
magasságát, de nagy levelei miatt jó gyomelnyomó képességű. Az elismerés során rezisztenciát mutatott mind az öt peronoszpóra rasszra, ami
Magyarországon fellelhető volt. Mély és erős gyökérzete miatt az átlagnál
jobb szárazságtűréssel rendelkezik, szára erős, megdőlésnek jól ellenáll. Akár
5 t/ha termés elérésére is képes. 2017-ben a NÉBIH napraforgó kisparcellás
fajtaösszehasonlító kísérletében Gyulatanyán 4,99 t/ha, Iregszemcsén 4,55 t/ha,
2018-ban Debrecenben 5,01 t/ha, Abaújszántón 4,99 t/ha termésátlagot
produkált. Jó beltartalmi értékkel rendelkező hibrid, 2015-ben, 2016-ban
és 2017-ben is az Őszapó érte el a legjobb hektáronkénti fehérjetermést,
valamint 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is a legnagyobb kaszattermést a
NÉBIH fajtaösszehasonlító kísérleteiben. 70–75 g ezerkaszattömegű magjának
olajtartalma 38–44%, a kaszat fehérjetartalma 16–19%. Madáreleségnek és
hántolásra is megfelelő. Kaszatjának csíkozottsága közepes.
Javasolt tőszám: 53 000 – 56 000 tő/ha.

MAS 86.OL

gyomirtású,
Középkorai hagyományos
magas olajsavas

A hibrid előnyei: kiemelkedő termőképesség • stabil olajsavtartalom.
Az ország minden termőterületére ajánlott magas olajsavas (HO), nagy terméspotenciálú hibrid, mely genetikailag képes az 5 t/ha
elérésére. Mély termőrétegű talajokon kiugró termésekre képes. Olajsavtartalma stabilan magas, néha 90% fölötti. Kedvező növénykórtani
tulajdonságokkal rendelkezik: peronoszpóra rezisztens, az átlagnál jobb szklerotínia és phomopsis toleranciával bír. A növény középmagas,
szára erős. Középkorai, kedvező évjáratban, időben vetve, állományszárítás nélkül takarítható be.
Javasolt tőszám: 55 000 – 60 000 tő/ha.

Clearfield Plus gyomirtás-technológiájú napraforgó

MAS 92.CP

(linolsavas), Clearfield
Középérésű olajipari
Plus herbicid toleranciájú

A hibrid előnyei: kiváló gyomirtási lehetőség • kiemelkedő termőképesség.
A Clearfield Plus technológia segítségével széleskörű gyomirtása lehetséges, és gyommentes táblában nagy terméspotenciálját
kihasználni képes hibrid. Megbízhatóan alkalmazkodik a különböző körülményekhez, amit javarészt a kiváló kezdeti fejlődésének és
a remek szárazságtűrésének köszönhet. Kedvező kórtani tulajdonságokkal bír: peronoszpóra rezisztens, kitűnő phomopsis, szár- és
tányérszklerotínia toleranciával rendelkezik. Olajtartalma 44–49%.
Javasolt tőszám: 52 000 – 55 000 tő/ha.

Tribenuron-metil ellenálló napraforgó

MAS 85.SU

(linolsavas), TBMT
Középérésű olajipari
herbicid toleranciájú

A hibrid előnyei: alternatív gyomirtási lehetőség • stabil és megbízható terméshozam.
Kimagasló termőképességű, a szulfonil ureák egy csoportjára, a tribenuron-metilre rezisztens, középérésű hibrid. Előnye az alternatív
gyomirtási technológiából fakad. Kedvező növénykórtani tulajdonságokkal rendelkezik: peronoszpóra rezisztens, kitűnő phomopsis,
szár- és tányérszklerotínia toleranciával rendelkezik. Állományszárításra a legtöbb évjáratban szüksége lehet. Olajtartalma: 48–51%.
Javasolt tőszám: 50 000 – 56 000 tő/ha.

NAPRAFORGÓ
- KENDER
NAPRAFORGÓ
IMI-rezisztens, clearfield gyomirtás-technológiájú
napraforgók

MAS 80.IR

A hibrid előnyei: kiváló terméséréscsoport arány • kedvező kórtani
tulajdonságok.

Korai olajipari, IMI-rezisztens

Észbontó termés-éréscsoport aránnyal rendelkező, korai hibrid, mely a késeiek színvonalán terem. Kezdeti fejlődési erélye jó. Vetésidőintervalluma tág: korán és későn egyaránt vethető. Gyengébb talajokon a vetésnél érdemes a magasabb tőszámmal kalkulálni. Még a
betakarításkor is kedvezőek a kórtani jellemzői: phomopsisra és tányérszklerotíniára kevésbé hajlamos, tőszklerotíniára egyáltalán nem
hajlamos. Olajtartalma: 47–51%.
Javasolt tőszám: 53 000 – 60 000 tő/ha.

MAS 89.HOCL

Korai magas olajsavas, IMI-rezisztens

A hibrid előnyei: kimagasló terméspotenciál • kiemelkedő olajsavtartalom
Magas olajsavas (HO), nagy terméspotenciálú hibrid, mely a clearfield technológiával gyomirtható. Koraisága végett az összes
régióban termeszthető. Az RM9 profilja megoldás lehet a peronoszpórával érintett területeken. Alacsony növésű, tányér típusa
ideális, közepesen felálló. Olajtartalma 45–47%, olajsav-tartalma: 88–90%.
Javasolt tőszám: 55 000 – 60 000 tő/ha.

MAS 87.IR

Középkorai olajipari, IMI-rezisztens

A hibrid előnyei: kimagasló
terméspotenciál • korai vethetőség • kiemelkedő olajtartalom.

Kimagasló termőképességű, nagyon jó kezdeti fejlődési erélyű, imidazolinon rezisztens, középkorai hibrid. Korán vethető, a lehető
legkorábbi vetést jelentős terméstöbblettel hálálja meg. Az IMI rezisztens napraforgók kategóriájához mérten ez egy olajban nagyon
gazdag hibrid, 49–52% olajtartalmú, ezért azoknak a termelőknek kifejezetten ajánlott, akik az értékesítés során olyan felvásárlóval
vannak kapcsolatban, amelyik olajfelárat fizet. A betakarításban rugalmasságot biztosítanak a növény kedvező kórtani jellemzői:
phomopsisra és tányérszklerotíniára kevésbé hajlamos, tőszklerotíniára egyáltalán nem hajlamos.
Javasolt tőszám: 53 000 – 58 000 tő/ha.

KENDER

A világ legjobb rostkenderei, valamint kettős hasznosítású és magkender fajták

Tenyészidőszak
rost technikai
érettségig
Magyarországon
(nap)

Tenyészidőszak
kétmenetes
magbetakarításig
Magyarországon (nap)

Ivari
típusa

Kompolti

120

155-160

Tiborszállási

110

Balaton

Fajta

Mennyiségi és minőségi tulajdonságok
Magtermés

Rosttermés

Rosttartalom (%)

Rostminőség

EMT
(g)

kétlaki

alacsony

kiemelkedő

27-30

finom

19-21

145-150

kétlaki

jó

átlagos

24

nagyon finom

19-22

80

115-120

kétlaki

nagyon jó

alacsony

20-22

közepes

14-15

Monoica

115

145-155

egylaki

nagyon jó

magas

25

finom

17-20

Fibrol

100

130-140

egylaki

jó (magas
olajtartalom)

közepes

23

finom

13-14

KC Dóra

115

150-155

egylaki

jó

kiemelkedő

24

finom

16-18

KC Zuzana

90

120-130

egylaki

jó

közepes

22-24

finom

14-15

Tisza

110

140-150

uniszex (SC)
hibrid

nagyon jó az F1
generációban

nagyon jó

24-25

közepes

19-20

KC Virtus

115

150-160

uniszex (SC)
hibrid

nagyon jó az F1
generációban

kiemelkedő

26-29

finom

19-20

ŐSZI BÚZA
Kiemelkedő termőképességű, jól alkalmazkodó,
9–10 tonnás őszi búzák

ÚJ!

PRINCESSZ

A fajta előnyei: a hibridbúzák szintjén terem •
kedvezőtlen körülmények között a termésmennyiségre
koncentrál • betegség-ellenállósága figyelemre méltó.

Korai euro

Jászboldogháza

Szarvas

Székkutas

Tordas

Iregszemcse

5,00

Szombathely

termésátlag (t/ha)

A Princessz kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, korai kalászolású, középmagas növésű, megfelelő állóképességgel és télállósággal
rendelkező tar őszi búzafajta. A 2019-es GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérletében a korai éréscsoportban 24 fajta közül az egyike volt
annak a háromnak, amelyek át tudták lépni a 8 tonnás
termésátlagot. A legnagyobb termését Szombathelyen
A Princess terméseredményei és a kísérleti átlag három dunántúli és három alföldi
érte el 9,94 t/ha-os termésátlaggal. Mezőfalván a kísérleti
kísérleti állomáson a GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérletben
(forrás: GOSZ-VSZT, 2019)
fajták közül a Princessz teljesített a legjobban, termése 8,43
10,00
t/ha lett. Betegség-ellenállósága figyelemre méltó, sárga-,
vörös-, és szárrozsdával szemben kitűnő ellenállóságot
9,00
mutat. Lisztharmatra közepesen fogékony. A kiemelkedő
termőképességéhez közepes minőségi mutatók társulnak.
8,00
Lisztjének sütőipari értékcsoportja B1-A2, fehérjetartalma:
12-13%, sikértartalma: 24-27%, mely késői fejtrágyázással
7,00
sikeresen növelhető. Zeleny szedimentációs indexe: 45-55.
Esésszáma: 360-380. Javasolt vetési norma: 450-550
6,00
csíra/m2 (39–43 g).
4,00
Princessz

ÚJ!

NS OBALA

Korai malmi

k. átlag

A fajta előnyei: kiemelkedő termőképesség • jó szárazságtűrés
• kiváló betegségellenálló képesség.

Korai érésű, 90–100 cm szármagasságú, ideális szárszilárdságú, jó ellenálló- és alkalmazkodóképességű búza. Kiváló télállóságának és
szárazságtűrésének köszönhetően jó a termésbiztonsága. Kitűnő a betegség-ellenálló képessége, különös tekintettel a lisztharmatra.
Mind terméseredményben, mind beltartalmi értékek tekintetében nagyon jól reagál az intenzív körülmények között folytatott,
kiegyensúlyozott tápanyagellátásra. 2017-ben Kaposváron 8,58 t/ha, Kompolton 10,28 t/ha termésátlagot ért el a kisparcellás kísérletekben.
A legnagyobb sikértartalmat Jászboldogházán 31,5%-os eredménnyel érte el. 2019-ben a szalántai kisparcellás kísérletben majdnem
1 tonnával többet termett a kísérleti átlagnál, 9,32 t/ha-os termésátlaggal takarították be. Sütőipari minősége B1. Évjárathatástól és
alkalmazott technológiától függően fehérjetartalma 12–14%, sikértartalma 27–30% között várható. Hektolitertömege 77–82 kg.
Javasolt vetési norma: 500–550 csíra/m2 (EMT: 40–43 g).

NS 40S

Korai euro

A fajta előnyei: megfelelő körülmények között a hibridbúzák
szintjén terem • fantasztikus a bokrosodó- és az állóképessége •
kedvezőtlen körülmények között a termésmennyiségre koncentrál.
Gombabetegségekkel szemben közepes ellenállóságot mutat. Sikértartalma
és sikérminősége általában közepes, de hosszú érési időszak esetén
képes jobb minőségi paramétereket produkálni. Az egyik legnagyobb
termőképességű búza talajtól és évjárattól függetlenül, több évben volt már
10 t/ha feletti eredménye is. 2017-ben a jánoshalmi bemutatósorban 9,58
t/ha termésátlagot produkált, amelyhez 29,6%-os sikér társult. Kisparcellás
kísérletben Kompolton 10,78 t/ha termést hozott. 2018-ban Kiskunlacházán
9,7 tonnás termésátlaggal fölényesen az első lett az 59 fajtából álló
bemutatósorban. Fehérjetartalma: 12–14%, sikértartalma: 26–29%, terülése:
1–3 mm/h. Sütőipari minősége: B2–B1. Esésszáma: 340–420.
Javasolt vetési norma: 400–500 csíra/m2 (EMT: 39–44 g).

ŐSZI BÚZA
Kiemelkedő termőképességű, jól alkalmazkodó,
9–10 tonnás őszi búzák

ANTILLE

ÚJ!

Korai malmi

A fajta előnyei: kiemelkedő terméspotenciál •
jó bokrosodó képesség • jó szárszilárdság • jó
betegség-ellenálló képesség.

Jó bokrosodási képességgel rendelkező, közepes magasságú, jó szárszilárdságú szálkás búzafajta. Tetszetős kinézetű növény, az érett
búzaszem színe borostyán sárga, keménysége közepes. Kiemelkedő ellenállóságot mutat a lisztharmat, a vörösrozsda és a szeptória ellen. Jól
ellenáll a sárgarozsdának. A 2018-ban beállított kísérletek átlagában 6,21 t/ha termésszinttel zárta a szezont. Jánoshalmán 5 fajtatulajdonos
35 búzafajtáját felsoroltató bemutató sorban a 2. legnagyobb termést érte el 8,53 t/ha hozammal. 2019-ben Kiskunlacházán 8,46 t/ha-os
termésátlaggal az Agromag Kft. portfóliójában lévő legnagyobb terméspotenciállal rendelkező fajtákat is túlszárnyalta. Alveográfos értéke
W: 160–220, P/L: 0,5–0,7. Hektoliter súlya 79–81 kg. Javasolt vetési norma: 400-450 csíra/m2 (EMT: 40-42 g).

ANTIGUA
ÚJ!

Korai malmi

A fajta előnyei: kiemelkedő terméspotenciál • jó bokrosodó
képesség • kiemelkedő állóképesség.

Jó télállósággal rendelkező, közepes magasságú, kiváló szárszilárdságú
szálkás búzafajta. Nagy, produktív kalászait kiemelkedő ezermagtömegű búzaszemek töltik ki, magkeménysége közepes. 2019ben az Agromag Kft. kisparcellás kísérletében nagyszerűen szerepelt, a kísérleti helyek átlagában 7,95 tonnás termésátlaggal a 3.
helyen végzett. Jászboldogházán 7,63 tonnás termésátlaggal, a kísérleti átlagot 1,2 tonnával túlszárnyalva a legjobban szereplő
fajta lett a jelenlegi portfólióból. Hektoliter súlya 79–81 kg. Javasolt vetési norma: 400-450 csíra/m2 (EMT: 46–49 g).

STEFFI

Középérésű euro

A fajta előnyei: kiváló ellenálló képesség az elterjedt gombabetegségekkel szemben • a hozamok szezonális ingadozása
minimális • kiemelkedő terméspotenciál.

Kiváló bokrosodású, 110 cm körüli szármagasságú, megfelelő szárszilárdságú fajta. Intenzív viszonyok között, valamint jobb
termőhelyeken morforegulátor alkalmazása szükséges a sikeres termesztéshez. Fagytűrő képessége közepes. Kimagasló
ellenállóságot mutat a lisztharmattal, szeptóriával, a sárga- és fekete rozsdával és a fuzáriummal szemben. Nagyon jó
az alkalmazkodó képessége az eltérő talajtípusokhoz és időjáráshoz, ezért a hozamok szezonális ingadozása minimális. A
jó előveteményt és a jó kultúrállapotú talajt remek terméseredménnyel hálálja meg. 2017-ben a hivatalos kísérletekben a
legnagyobb termőképességű fajtajelölt volt az éréscsoportjában. 2018-ban Székkutason kisparcellás kísérletben 7,22 t/ha termésátlaggal
első helyen végzett. 2019-ben az abaújszántói kisparcellás kísérletben 7,11 t/ha-os eredménnyel a legnagyobb termésátlagot érte el.
Évjárathatástól és alkalmazott technológiától függően fehérjetartalma 12–13%, sikértartalma 25–27% körül alakul. Sütőipari minősége B.
Esésszáma 280–300. Hektolitersúlya 80 kg körüli. Javasolt vetési norma: 400–450 csíra/m2 (EMT: 38–42 g).

ÚJ!

BABONA

Középkései malmi

A fajta előnyei: a kiemelkedő termőképessége mellé jó
minőségi paraméterek társulnak • a rozsdabetegségekkel
szemben kiemelkedően jó ellenállósággal rendelkezik.

Átlagos bokrosodó képességű fajta. A magassága 90–100 cm körüli, szárszilárdsága jobb az átlagnál. Gabona lisztharmatra a közepesnél
fogékonyabb, sárga levélfoltosságra átlagosan fogékony, míg a legveszélyesebb betegségekre, a vörös- és sárgarozsdára csaknem teljesen
rezisztens. Fuzárium-ellenállósága is jobb az átlagosnál. A GOSZ-VSZT posztregisztrációs kísérlet sorozatban a kihagyott tavalyi év után
ismét remekelt, 10 kísérleti hely átlagában 7,4 t/ha termésátlaggal a 3. helyet érte el a középérésű fajták között és ismét malmi minőségű
beltartalmi értékeket produkált. A legnagyobb termése Szombathelyen 9,42 t/ha volt. Minden évben a legnagyobb termésű malmi
minőségű búza a fajtasorunkban. 2017-ben a jánoshalmai bemutatóban 34,1 %-os sikér mellett 9,07 t/ha termésátlagot hozott. 2018-ban
a bemutatósorokban Jánoshalmán és Kiskunlacházán is az élmezőnyben végzett, mindkét helyen meghaladta a 8 tonnás termésátlagot.
Farinográfos értékszáma magas, 75–85 közötti, többnyire A2-es, azaz javító minőségű, volt olyan hely, ahol 100-as értéket produkált.
Alveográfos W-értéke 210–290, P/L értéke 0,5–0,75, mely megfelel a nemzetközi igényeknek. Sikérterülése jó, esésszáma 320–380. Javasolt
vetési norma: 500–550 csíra/m2 (EMT: 39–41 g).

Termelői vélemény Dragon József, családi gazdálkodó, Tiszaalpár
„Megközelítőleg 260 hektáron gazdálkodunk és körülbelül ugyanekkora területen szolgáltatunk. A tavalyi év folyamán az
Agromag Kft. területi képviselőjének ajánlására 20 hektáron kipróbáltuk a Babonát. Belementünk egy fajtasor kihelyezésébe
is, hogy össze tudjunk hasonlítani néhány olyan fajtát az Agromag Kft. portfóliójából, amiket úgy gondoltunk, hogy jól
szerepelnének a gazdaságunkban. A tenyészidőszak alatt a fajtasort figyelve, majd a betakarítást követően az eredményeket
látva kiderült, hogy nem döntöttünk rosszul a Babona választásával, mert a kis kísérletünket 7,46 tonnás termésátlaggal
megnyerte. Ez a termésátlag a környékünkön kiemelkedőnek számít. A fajtáról kiemelném, hogy nagyon jó szárszilárdsággal
rendelkezik és kimondottan jónak tűnt a betegség-ellenálló képessége. Az ősszel már 100 hektáron fogunk Babonát vetni.
Még két árpafajtát is nagyon ígéretesnek találtam a fajtasorból, a KH Tast és a KH Kárpátiát, amiket idén ki is próbálunk.
Kellemes meglepetésre a vetőmagokat nagyon pontosan, a megbeszéltek szerint leszállította az Agromag Kft..”

ŐSZI BÚZA
- ŐSZI
DURUMBÚZA
ŐSZI
BÚZA
Jó termőképességű jó-javító malmi búza

LAUDIS

Középérésű javító/malmi

A fajta előnyei: kiváló minőség • a minőségi kategóriájában nagy termőképesség • jó kompenzációs
képesség • jó betegség-ellenálló képesség.

A legtöbb évjáratban jó-javító minőséget adó, igen jó termőképességű fajta. Közepesen vagy erősen bokrosodik, ezért a vetésidőre kevésbé
érzékeny. Alacsony csíraszámmal vethető. 5 millió feletti csíra esetén 105–110 cm magas szalmája elvékonyodik, dőlésre hajlamos lesz.
Mivel a dőlés termés- és minőségvesztést eredményezhet, 6 t/ha feletti termésszint megcélzásakor növekedésszabályozó használata
indokolt. Levélbetegségekkel szemben kitűnő ellenállóságot mutat, sárgarozsdára szinte tökéletes a rezisztenciája. Kalászbetegségekre
is az átlagnál kevésbé fogékony. 2017-ben a jánoshalmi bemutatósorunkban 8,36 t/ha termésátlagot produkált 35,4 %-os sikértartalom
mellett. Kompolton kisparcellás kísérletünkben egy kicsivel 10 t/ha feletti termésátlagot hozott. A 2019-es tiszaalpári bemutató sorban
a tíz legnagyobb termésátlagot elérő fajta közül a
Malomipari minőség
Betegségrezisztencia
legjobb beltartalmi értékeket produkálta. A Laudis
Fehérjetartalom
13,9-15,4%
(+++)
Lisztharmat
7,0 (++)
bio körülmények között Tiszaszigeten 5,7 t/ha,
Nedvessikér-tartalom
31-36% (+++)
Levélfoltosság
7,2 (++)
Zselizen 6,7 t/ha és Tiszaigaron 6,0 t/ha-t adott.
Szedimentációs érték - Zeleny 53-60 ml (+++)
Levélrozsda
8,1 (+++)
Sütőipari minősége: A2–A1, alveográfos W értéke,
Esésszám
335-420 sec. (+++)
Sárgarozsda
8,4 (+++)
és Zeleny-indexe szintén magas. Esésszáma: 335–
Esésszám stabilitás
magas (+++)
Szárrozsda
7,2 (+++)
420, melyet elég stabilan megőriz.
Alveográfos minőség
W=240-435, P/L=0,6-1,2
Kalászfehéredés
7,8 (+++)
Hektolitertömeg
79-81 kg/hl (+++)
Kalászfuzárium
6,5 (++)
Javasolt vetési norma: 390–440 csíra/m2 (EMT:
Magtípus
nagyon kemény
Vírusbetegségek (BYDV, WDV) 6,4 (++)
42–45 g).
kiváló: +++ jó: ++ gyenge: +

Őszi durumbúza
Kiváló termőképességű és beltartalmú durumbúza

KARMADUR

Középkorai őszi durumbúza

A fajta előnyei: megbízható termőképesség • jó minőség • kiváló vírusrezisztencia • kiváló fagyállóság.

Jól bokrosodó, kiváló fagyállósággal rendelkező középkorai fajta. Magassága 90–100 cm, szalmája megdőléssel szemben közepesen
ellenálló, közepes adagú morforegulátor használata javasolt. Levélbetegségekkel szembeni ellenállósága közepes, értékes tulajdonsága
kiváló vírusrezisztenciája. Szemtermése magas, kisparcellás kísérletekben már többször meghaladta a 10 t/ha-t is. Termésstabilitása átlagon
felüli. Szemei üvegesek, sárga pigment tartalma magas (8,3–9,1 ppm), tésztaipari minősége kiváló. Javasolt vetésidő: október 1–20, késői
vetésre kevésbé alkalmas.
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 48–52 g).
Tésztaipari minőség
Üvegesség
magas (+++)
Üvegesség stabilitása
közepesen magas (++)
Hektoliter-tömeg
790-815 g/l (+++)
Fehérjetertalom
14,1-15,6 % (+++)
Nedvessikér-tartalom
31-35 % (+++)
Karotinoid-tartalom a darában 8,3-9,1 ppm (+++)
Esésszám
265-340 sec. (++)
Esésszám stabilitása
közepes (++)
kiváló: +++ jó: ++ gyenge: +

Betegségrezisztencia
Lisztharmat
Levélfoltosság
Levélrozsda
Sárgarozsda
Szárrozsda
Kalászfehéredés
Kalászfuzárium
Vírusbetegségek (BYDV, WDV)

5,5 (0/+)
6,2 (+)
6,3 (+)
6,9 (++)
7,6 (+++)
6,7 (++)
6,3 (+)
8,0 (+++)

ŐSZI ÁRPA
Csúcsdöntögető fajták
a termelői igényekhez igazodva

KH TAS

Hatsoros, kiváló bokrosodó- és termőképességű, modern
árpafajta.

Korai takarmány

A legnépszerűbb magyar árpafajta, mivel minden évben a legjobbak között terem akár jó, akár rossz körülmények között. Szárszilárdsága
jó, kalásza laza, félig felálló. Ezermagtömege viszonylag alacsony, de a kalászonkénti szemszáma kiemelkedő. Bokrosodó képessége
szintén kiváló. Ha jól bokrosodik, akkor a kalász hossza csökken. Fagyállósága az egyik legjobbnak bizonyult. Alkalmazkodóképessége és
szárazságtűrése kiváló. Minden évjáratban megbízhatóan az egyik legnagyobb termőképességű kalászos az egész Kárpát-medencében.
2017-ben Kompolton kisparcellás kísérletünkben 9,91 t/ha terméseredményt ért el. Telekgerendáson bemutatósorunkban 8,75 t/ha
termésátlaggal takarítottuk be. 2018-ban Szalántán a kisparcellás kísérletben 8,84 t/ha termésátlagot produkált. Helmintospóriumra az
átlagnál érzékenyebb, ezért nedves években a növényvédelmére oda kell figyelni, amit jelentős terméstöbblettel hálál meg. Hektolitertömege:
65–67 kg, igen magas.
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 40–44 g).

KH KÁRPÁTIA

Korai takarmány

Kiemelkedő termőképességű hatsoros takarmányárpa.

termésátlag (t/ha)

hektolitertömeg (kg/hl)

Pedigréje KH Tas x Tiffany. Mindkét szülőfajtájától
örökölve, kiemelkedő télállósággal és intenzív bokrosodó-képességgel rendelkezik, akár 720–730 kalászt is hoz négyzetméterenként. Az
egyik legkorábbi kalászolású fajta Magyarországon. A kísérletek tanúsága szerint termőképessége a Tasét is meghaladhatja. Alacsony növésű,
jó állóképességű. Ezermagtömege alacsony, hektolitertömege jó, egy kalászban sok szemet nevel. Lisztharmatra és üszögre az átlagnál
kicsit fogékonyabb, rinhospóriumos foltossággal szemben
átlagos, hálózatos levélfoltossággal (Drechslera teres, régebbi
A 2019-es dalmandi kísérlet legjobb és leggyengébb terméseredményei,
nevén Helminthosporium teres) szemben az átlagosnál
a kísérleti átlag és a hozzájuk tartozó hektolitertömeg
jobb ellenállóságot mutat. Alkalmazkodóképessége és
69,00
11,00
68,50
szárazságtűrése kiváló. 2017-ben Telekgerendáson 9,21 t/ha
10,50
68,00
10,00
termésátlaggal remekelt. 2018-ban szalántai kisparcellás
67,50
9,50
kísérletben 8,59 t/ha terméseredményt ért el. 2019-ben
67,00
9,00
Dalmandon 9,05 t/ha-os termésátlaggal és 68,2 kg-os
66,50
8,50
66,00
hektolitertömeggel emelkedett ki a kísérleti fajták közül.
8,00
65,50
7,50
Kitűnő bokrosodási képessége és alacsony ezermagtömege
65,00
7,00
révén – korai vetésnél – alacsony vetőmagnorma (180–190
64,50
6,50
kg/ha) alkalmazása is elegendő.
64,00
6,00
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 38–42 g).
63,50
5,50
Vt1

Vt2

PATINA

Patina
KHKárpátia
termésátlag (t/ha)

k.átlag
Vt20
hektolitersúly (kg/hl)

Vt21

Korai takarmány

Kiemelkedő termőképességű hatsoros takarmányárpa.
Tenyészideje korai. Nagy kalászai miatt érő állományban nagyon
szép képet mutat. A szlovákiai minősítő kísérletekben minden
évben az első helyen végzett. 2016-ban megnyerte a kisparcellás
kísérleteinket 9,61 t/ha eredménnyel, a legnagyobb termése
Kompolton volt, 11,07 t/ha. 2017-ben a telekgerendási bemutatónkban
8,83 t/ha termésátlagot ért el. 2018-ban a bemutatósorainkban szűk
7 tonnás termésátlagot produkált. 2019-ben Dalmandon remekelt,
10 fajtaképviselet 23 fajtájából 9,1 t/ha-os termésátlaggal a harmadik
helyen végzett. A magyarországinál hidegebb kísérleti helyeken is
bizonyította megbízható télállóságát. Alkalmazkodó képessége,
szárazságtűrése átlag feletti, a szára közepesnél magasabb.
Betegség-ellenállósága jó. Szemei nagyméretűek.
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 45–49 g).

ÁRPA
ŐSZI BÚZA
Csúcsdöntögető fajták
a termelői igényekhez igazodva

KH RUDOLF

Korai takarmány

ÚJ!

Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, hatsoros árpa.

Az elismerés évében a sztenderd fajták átlagát 7,6 % terméstöbblettel múlta felül. Ezt a különbséget a következő évben 13,6 %-ra növelte. A
KH Rudolf jól szerepelt 2018-ban, 6,99 t/ha-os átlagtermése (5,03-9,56 t/ha) az élmezőnybe sorolta. Legnagyobb termését Szalántán érte
el 9,56 t/ha-os hozammal. Az árpáknak kedvezőbb 2017-es évben, 4 kísérleti hely átlagában 8,52 t/ha átlagtermést produkált, Kompolton
9,66 tonna termést adott hektáronként. Jó alkalmazkodó képességgel és remek télállósággal rendelkező fajta. Termete átlagos: 70-90 cm
között változhat a termesztési körülményeknek megfelelően. Hektolitertömege 62-63 kg körül alakult. Lisztharmatra az átlagosnál kevésbé
fogékony. Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 42–45 g).

HEVES

ÚJ!

Korai takarmány

Nagyon megbízható termőképességgel rendelkező, hatsoros árpafajta.

A NÉBIH kisparcellás összehasonlító kísérletében a kísérleti fajták közül az egyik legkiegyensúlyozottabban teljesítő fajta. Kiváló
évjáratbiztonsággal rendelkezik. Az összehasonlító kísérlet mindhárom évében, és szinte minden kísérleti helyen meghaladta a KH Tas
termésszintjét. A legnagyobb termésátlagát 2017-ben érte el Szombathelyen 9,92 tonnás eredménnyel, 2016-ban Kompolton remekelt
9,55 tonnás termésátlaggal. Átlagos magassággal, állóképességgel és télállósággal rendelkezik. Árpalisztharmatra (Blumeria graminis f.sp.
hordei), hálózatos levélfoltosságra (Drechslera teres) és törperozsdára (Puccinia hordei) átlagos ellenállóságot mutat. Hektolitertömege:
64–66 kg (jó).
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 44–48 g).

KH KORSÓ

Korai sör

Kétsoros, laza kalászokat nevelő, kiemelkedő terméspotenciállal
rendelkező őszi sörárpa.

Elismerésekor meghaladta a nagy termőképességű hatsoros
sztenderd fajták átlagát. Állóképessége jó, osztályozottsága kiváló,
fehérjetartalma alacsony. Az első hazai őszi sörárpa fajta. A pelyvája
vékony, finoman ráncolt, hasonlóan a tavaszi árpákéhoz. Söripari
értéke jó. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése kiváló,
télállósága közepes. A lisztharmattal szemben nem érzékeny.
A száraz években rendkívül jó eredményeket ad, a legtöbb
őszi árpát meghaladóan terem. Vírus-ellenállósága és évjáratbiztonsága az átlagnál lényegesen jobb. Több évjáratban eléri vagy
meghaladja a KH Tas termésszintjét. Népszerűsége fokozatosan
növekszik. 2015-ben megdöntötte az egy évvel korábban felállított
kisparcellás kísérleti rekordot, Jászboldogházán 12,82 t/ha termést
adott! 2017-ben 9,61 t/ha-ral; 2018-ban 8,06 t/ha-ral a legnagyobb
termésátlagot érte el az Agromag Kft. bemutatósoraiban. 2019ben köztermesztésben ért el kimagasló eredményeket, például
Fajszon 7,9 t/ha üzemi átlaggal takarították be. Hektolitertömege:
64–66 kg (jó).
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 44–48 g).

VIKTÓRIA

Korai sör

Kétsoros, óriási terméspotenciállal rendelkező őszi sörárpa.

Az elismerés évében a NÉBIH kisparcellás összehasonlító kísérletében 10%-kal szárnyalta túl a sztenderd fajtákat. A legjobb
termését Székkutason érte el 9,26 tonnás termésátlaggal. Az összehasonlító kísérlet mindhárom évében elérte, vagy meghaladta
a KH Tas és a KH Korsó termésszintjét. Az átlagosnál egy minimálissal magasabb fajta, de az állóképessége nagyon meggyőző,
az összehasonlító kísérletek alapján a legjobbnak bizonyult. Télállósága átlagos. Árpalisztharmatra (Blumeria graminis f.sp. hordei)
és hálózatos levélfoltosságra (Drechslera teres) jó ellenállóságot mutat. A pelyvája vékony, finoman ráncolt, osztályozottsága kiváló.
Nyersfehérje tartalma kimondottan jónak bizonyult. Hektolitertömege: 67–69 kg (jó).
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 44–48 g).

ÚJ!

ŐSZI ÁRPA
Csúcsdöntögető fajták
a termelői igényekhez igazodva

ARIZONA

Középkorai takarmány

ÚJ!

A magyar nemesítésű árpák új generációjának képviselője, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező hatsoros fajta.

termésátlag (t/ha)

Az Arizona egy újonnan elismert hatsoros, kiváló termőképességű őszi árpa. Az Arizona nevéhez hűen képes az extrém száraz és meleg
körülményeket is elviselni. A magyar nemesítésű árpák új generációját képviseli, termésben képes a piacvezető fajtákat elérni, de azokat
minőségben magasan túlszárnyalja. A szlovákiai minősítő kísérletekben 2016-ban az első helyen végzett, 10,4%-kal termett többet, mint a
sztenderd fajták átlaga. 2016-ban 6 kísérleti hely átlagában 9,94 t/ha hozamot produkált. 2017-ben szintén remekelt, 8,87 t/ha átlagterméssel
takarították be. A magyarországinál zordabb téli időjárási
viszonyok mellett is bizonyította kiváló télállóságát. Az Arizona
A három legnagyobb és a három legkisebb termésátlag a szlovákiai regisztrációs
egy átmeneti növekedési típusú árpa, mely korán kalászol,
kísérletben az Arizona vizsgálatának első évében, valamint az öt helyszín kísérleti átlaga
kalászai félig felállóak, a szemek lazán-közepesen tömötten
12,00
helyezkednek el bennük. Egységnyi területen hozott kalászok
11,00
számában kiemelkedő, a minősítő kísérletekben 700-800
10,00
kalászt számoltak négyzetméterenként. A magasabb árpákhoz
sorolható, magassága 105-110 cm között változik. Magassága
9,00
ellenére szárszilárdsága megfelelő. Jobb minőségű talajokon,
8,00
intenzív termesztési körülmények között szárszilárdító
alkalmazása ajánlott. Árpa levélrozsdával és Rinhospóriumos
7,00
levélfoltossággal szemben magas fokú rezisztenciát mutat.
6,00
Fahéjbarna levélfoltosságra (Drechslera tritici-repentis) és
5,00
lisztharmatra közepesen ellenálló, a levélbetegségek fungicides
Arizona
St1
Arizona
k. átlag
Fj 1
St 1
St 2
kezeléssel hatékonyan kordában tarthatók.
Javasolt vetési norma: 450–550 csíra/m2 (EMT: 44–46 g).

FAKTOR

Középérésű takarmány

Hatsoros, magas, kiváló termőképességű árpa.

A valamikori két piacvezető fajta, a Nelly és a Viktor
keresztezéséből született. A nagy termőképesség mellett mindkét fajtát a biztonság jellemezte, ezt várhatjuk ettől a fajtától is. 2019-ben
az iregszemcsei kisparcellás kísérletben 8,83 t/ha-os termésátlagot ért el. Igen jól szerepelt a 2018-as kísérletekben is, a második helyet
érte el. Termése 5,10-9,28 t/ha között mozgott, átlagban 6,96 tonna
termést produkált hektáronként, 4 kísérleti hely átlagában. 2018ban legnagyobb termésmennyiségét Szalántán érte el 9,28 t/ha
hozammal, 2017-ben Kompolton kisparcellás kísérletben 9,79 t/ha
termésátlagot ért el. Kimondottan nagy szemei vannak. Termése
kiváló takarmány. Habitusa alapján inkább az extenzív területeken
vagy költségtakarékos technológiával javasoljuk a termesztését. A fajta
átlag feletti szárazságtűréssel rendelkezik, alkalmazkodóképessége
kiváló. A Faktor ezermagtömege magas (48,7-51,4 g), ehhez egy
nagyon jó hektolitertömeg társul (62,7-64,9 kg), ez a legmagasabb
az idei kísérleteink átlagában. Télállósága kiváló, dőlésre kevésbé
hajlamos, szárszilárdsága nagyon jó, pedig a magasabb árpák közé
tartozik, magassága 75-100 cm között alakul.
Javasolt vetési norma: 450–500 csíra/m2 (EMT: 48–51 g).

EGER

Középérésű takarmány

Kétsoros, alacsony, kiváló termőképességű árpa.

Az Eger takarmányozási, illetve söripari célra is megfelelő kétsoros, középérésű árpa. Két nagyon jó tulajdonságokkal rendelkező őszi árpának
a KH Agriának és Fantáziának a keresztezéséből származik. Jó termő- és alkalmazkodó képességű fajta, gyenge és jó talajokon egyaránt
termelhető. Betegségekkel szemben közepesen ellenálló. 2018-ban a szalántai kisparcellás kísérletünkben 8,47 tonnát adott hektáronként.
2019-ben 8,61 tonnás termésátlaggal ismét Szalántán érte el a legjobb eredményét a kísérleti helyek közül. A szem nyersfehérje tartalma
N-trágyázással jól befolyásolható, ezért valószínű, hogy mind sörárpaként, mind takarmányárpaként eredményesen termeszthető, de
söripari tesztelése egyelőre nem történt meg. Osztályozottsága kiváló. Télállósága a jászboldogházi kísérlet alapján kimagasló. Alacsony
termetű árpafajta, magassága 65-85 cm között alakul, alacsony méretéhez kiváló szárszilárdság társul.
Javasolt vetési norma: 450–530 csíra/m2 (EMT: 43–48 g).

TRITIKÁLÉ –ŐSZI
ZÖLDTRÁGYA
BÚZA KEVERÉKEK
Kiváló termőképességű,
új típusú tritikálék

ODISEJ

Kiváló, intenzív, korai, járó
életformájú tritikáléfajta.

Korai szemes/siló

Lisztharmattal szemben jól ellenáll, rozsdabetegségek mérsékelten megjelenhetnek rajta. Hektolitersúlya
(75–80 kg) kiemelkedő, fehérjetartalma 13–16%, a legtöbb konkurens fajtánál azonos körülmények között
1–2%-kal magasabb. Állati takarmányozásra kiváló. Gyenge és a jó termőhelyekre egyaránt ajánljuk,
intenzív körülmények között rekordtermésekre képes. 2017-ben az Agromag Kft. bemutatósoraiban
Jánoshalmán 9,06 t/ha, Szentgáloskéren 8,7 t/ha termésátlagot produkált. 2018-ban Békéscsabán
7,72 tonnás termésátlagot ért el. Silótakarmány készítésére is alkalmas. A bioetanol előállítás optimális
alapanyaga lehet. Nagyon korai vetés és nagyon meleg ősz hatására ősszel szárba indulhat, ez esetben az
állomány akár kaszálható vagy legeltethető, ez nemhogy nem okoz terméscsökkenést, hanem a normál
vetésű növényhez képest is termésnövekedést tud produkálni. Járó típus, koratavasszal is elvethető.
Javasolt vetési norma: 470–520 csíra/m2 (EMT: 43–47 g).

TATRA

Középérésű szemes/siló

Kiváló télállósággal rendelkező, megbízható tritikáléfajta.

A fajtában koncentrálódik a tritikálé faj minden előnyös tulajdonsága. A növény közepesen magas, kalászai nagyok, világosbarnára
érnek, ekkor a kalásznyakban lehajlóak. Kifejezetten nagy termőképességgel rendelkezik. 2017-ben a bemutatósorainkban remekelt,
Telekgerendáson 8,28 t/ha, Jánoshalmán 8,65 t/ha termést produkált. 2018-ban Jánoshalmán ismét jól szerepelt, 7,33 t/ha-os termésátlagot
ért el. Termésbiztonságát a kiváló télállóság, szárszilárdság és a szárazságtűrés alapozza meg. A rezisztens tritikáléfajták közé tartozik. A
homoktalajokon is elfogadható termést ad. Bokrosodása, állományképzése jó, ezermagtömege nagy. Sikértartalma megközelíti a 30%-ot,
búzaliszthez keverve rozs helyett használható. Fehérjetartalma átlag feletti, takarmányértéke kiváló. Silótakarmány készítésére is alkalmas.
Korán és későn egyaránt vethető.
Javasolt vetési norma: 400–450 csíra/m2 (EMT: 45–47 g).

ZÖLDTRÁGYA KEVERÉKEK
Kifejezetten nagy zöldtömeget adó növényfajok keverékének alkalmazása egyfajta helyben megtermelt szerves trágyaként
elősegíti a talajélet és a talajtermékenység fenntartását és fokozást.
A zöldtrágyázás megfelelő alkalmazásának – túlmenően a zöldítésben kötelezően választható elemként – számos közvetett és közvetlen
előnyös hatása van: segít az erózió elleni védekezésben, javítja a talajszerkezetet és a talaj vízháztartását, aktívabbá teszi a talajéletet,
szerves anyagot képez, megőrzi és feltárja a tápanyagokat és végül, de nem utolsó sorban segítséget nyújt a növényvédelemben.

Zöldítő keverékek
Keverék megnevezése
Takarékos zöld

Zöldítő páros

Zöld trió

Zümmögő zöld

76%
4%
20%
60%
40%
64%
12%
24%
40%
16%
44%

Fajösszetétel (%)
rozs
facélia
bíborhere
olajretek
mustár
pohánka
facélia
bíborhere
bükköny
facélia
pohánka

Keverék megnevezése
Zöld ugar

Takarékos
zöld ugar

Zöld víz

45%
50%
5%
10%
30%
50%
10%
55%
15%
15%
15%

Fajösszetétel (%)
lucerna
olaszperje
bíborhere
lucerna
olaszperje
angolperje
bíborhere
rozs
facélia
négermag
bíborhere

NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ

ALBIT

Innovatív biológiai termék, ami hatékonyan védi a növényt a stresszhatások ellen.

Az Albit fő hatóanyaga a PHB (poli-ß-hidroxibutirát) – amit a természetben a Bacillus megaterium
baktérium állít elő –, ami több területen támogatja a növényt abban, hogy sikeresen befejezze az
életciklusát (1. ábra), ez számunkra jobb minőségű terményt és nagyobb termésátlagot eredményez.

1. ábra. Az Albit hatásmechanizmusa
A PHB stimulálja a növényi hormonokat, amelyek elősegítik a növekedést, új vegetatív és generatív szervek képződnek, fejlettebb lesz a
gyökérrendszer, ezáltal jobb lesz a tápanyag-hasznosulás, ami tovább fokozza a növény fejlődését. A készítmény támogatja a talajban
élő mikrobák életkörülményeit, ezáltal serkentve a szaporodásukat. A nagyobb számban jelenlévő szervezetek fokozottabb tápanyag
feltáródást eredményeznek. A megemelkedett PHB szint a növényi szervezetben öngyógyító folyamatokat indít be, valamint fokozza
és meggyorsítja a természetes immunizációs folyamatokat, ami azt eredményezi, hogy bármilyen stresszhatásra sokkal gyorsabban és
hatékonyabban fog reagálni a növény, mint a kezelés előtt.
Az Albittal történő csávázásnak köszönhetően kevésbé lesz fogékony a növény a csírakori betegségekre, ezáltal jobb kelési aránnyal
számolhatunk a kezeletlen vetőmaghoz képest. Az Albit használatával elért eredményesebb tápanyag hasznosulásnak és a nagyobb
gyökértömeg jóvoltából intenzívebb lesz a növény kezdeti fejlődése, aminek köszönhetően gyorsabban kinő a fiatalkori kártevők foga alól.
Az erőteljes növekedésnek köszönhetően később fognak jelentkezni a növényen az időjárási anomáliák okozta tünetek. Már ez a kezdeti
támogatás a betakarításnál termésnövekedést eredményez.
Ha későbbiekben állománykezelést is alkalmazunk – amit érdemes a növényvédelemmel egy menetben elvégezni – sokkal intenzívebb
és gyorsabb lesz a növények védekező reakciója a stresszhelyzetekkel szemben. Rövidebb ideig, vagy egyáltalán nem lesznek láthatóak
a gyomirtó szerek által okozott fitotoxikus tünetek. Lényegesen gyorsabban fognak gyógyulni a növényeken ejtett mechanikai sérülések,
ezáltal lecsökkentve a kórokozók általi felülfertőzéseket. A kondicionálás által megnöveljük a sejtekben a kolloidokhoz kötött víz
mennyiségét, ezáltal csökken a párologtatás, ami lényegesen jobb szárazságtűrést eredményez. A szer használatával javul a termés
minősége és nő a mennyisége.

AZ AGROMAG KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT FAJTÁK
KUKORICA
hibrid
Shakira
Beata
Eric
Salonta
Temes
Magdolna
Tomasov
Kulak
Isztria
Jennifer

ŐSZI ÁRPA
hasznosítás
szemes
szemes
szemes
szemes
szemes
szemes
szemes
szemes
szemes/siló
siló/szemes

tenyészidő
FAO 330
FAO 330
FAO 340
FAO 360
FAO 370
FAO 380
FAO 420
FAO 430
FAO 430
FAO 450

fajta
Amazon
Arizona
KH Tas
KH Kárpátia
KH Korsó
KH Rudolf
Heves
Viktória
Patina
Eger
Faktor

tenyészidő
középkorai
középkorai
korai
középkorai
korai
középérésű
középérésű

DURUMBÚZA

NAPRAFORGÓ
hibrid
Őszapó
MAS 86.OL
MAS 80.IR
MAS 87.IR
MAS 89.HOCL
MAS 92.CP
MAS 85.SU

hasznosítás
madáreleség
magas olajsavas
olajipari IMI
olajipari IMI
magas olajsavas IMI
olajipari CP
olajipari SU

ŐSZI BÚZA
fajta
NS 40S
Princessz
Antille
Antigua
NS Obala
Steffi
Laudis
Babona

kalásztípus
szálkás
tar
szálkás
szálkás
szálkás
tar
szálkás
tar

minőség
euro
euro
malmi
malmi
malmi
euro
malmi/javító
malmi

tenyészidő
korai
korai
korai
korai
korai
középérésű
középérésű
középkései

életforma
járó
őszi

tenyészidő
korai
középérésű

TRITIKÁLÉ
fajta
hasznosítás
Odisej takarmány/siló
Tatra takarmány/siló

fajta
Karmadur

hasznosítás
takarmány/sör
takarmány
takarmány
takarmány
sör
takarmány
takarmány
sör
takarmány
takarmány
takarmány

életforma
őszi

tenyészidő
korai
korai
korai
korai
korai
korai
korai
korai
korai
középérésű
középérésű

tenyészidő
középkorai

TAVASZI ÁRPA
fajta
Bojos
Odyssey

hasznosítás
sör/takarmány
sör/takarmány

tenyészidő
középérésű
középérésű

TAVASZI BÚZA
fajta
Jarissa

hasznosítás
javító/malmi

tenyészidő
középkorai

TAVASZI ZAB
fajta
Raven

hasznosítás
takarmány

tenyészidő
középérésű

SZÓJA
fajta
Mercury
Seka
Terrapro
Trevigiana
Sinfonia

hasznosítás
takarmány
takarmány/étkezési
takarmány
takarmány
takarmány

tenyészidő
igen korai
középkorai
középérésű
középérésű
középkései

KENDER

Központ
6722 Szeged, Jósika u. 13.
Telefon: 62/426-096, Fax: 62/425-524
E-mail: info@agromag.hu
GPS: É 46°15’ 12,22” K 20°08’ 29,20”
Vetőmagüzem

Maros Malom

5675 Telekgerendás,
külterület
Telefon: 66/552-020
Fax: 66/482-121

6900 Makó,
Vásárhelyi u. 12–14.
Telefon: 62/213-211
Fax: 62/510-058

fajta
Balaton
KC Zuzana
Fibrol
Monoica
Tiborszállási
KC Dóra
Tisza
KC Virtus
Kompolti
Kompolti
hibrid TC

hasznosítás
mag
mag
mag
rost/mag
finom rost
rost/mag/energia
rost/mag/energia
rost/mag/energia
rost/mag/energia

tenyészidő
igen korai
korai
középkorai
középkései
középkései
középkései
középkései
középkései
kései

rost/energia

kései

www.agromag.hu

