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Tisztelt Termelô! 

A SAATEN-UNION ôszi vetésû hibridjeinek és fajtáinak tö-
retlenül növekvô népszerûsége, valamint a mögöttünk ha-
gyott idôszak eddig elért eredményei alapján nagy opti-
mizmussal tekintünk a jövôbe. Biztosak vagyunk benne,
hogy a nagy teljesítményû, a változó klímához  alkal maz -
kodni képes fajták nemesítése mellett olyan  techno ló giai
innovációk éllovasai is vagyunk, amelyek hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a hazai növénytermesztôk felkészülten állja-
nak a piaci és klimatikus változások okozta kihívások elé. 

A hibridbúzák hazai vetésterülete dinamikusan nô, a ter-
melôk pedig mind igényesebbé válnak, ezért jelentôs erô-
forrásokat fordítunk arra, hogy a belföldi szükségletek
egyre nagyobb részét tudjuk hazai elôállításból kielégíteni.
A SAATEN-UNION elkötelezett híve és motorja a kalászos-
hibridizáció felgyorsításának. Nem véletlen, hogy a vetô-
magpiacon jelenleg egyedüliként kínálunk egyszerre két
hibrid kalászos fajt, a hibridbúzát és a hibridrozst. Hibrid -
árpáink nemesítésével két-három éven belül három fajra
bôvül ez a kör. Reális célkitûzésünk, hogy öt éven belül a
hib ridtritikálé köztermesztésbe vonásával – Európában
egye dülálló módon – a négy legjelentôsebb kalászosfaj
hib ridjei legyenek elérhetôek a magyar termelôk számára is.

Az éghajlat és a piaci környezet változása a hazai növény-
termesztôket is új kihívások elé állítja. A hômérséklet emel-
kedése, valamint a szélsôséges meteorológiai események
gyakoriságának növekedése mellett az évjáratok között is
egyre nagyobb különbségek tapasztalhatók. A hosszab-
bodó aszályos periódusok mellett az enyhe telek által ki-
váltott, fokozódó betegségnyomás veszélyezteti leginkább
a hozamok további növelését és a termésbiztonság fenn-
tarthatóságát. A SAATEN-UNION nemesítôinél már jó ideje
a termésbiztonság, a széles ökológiai alkalmazkodóképes-
ség és a stressztûrés a meghatározó szelekciós kritériumok.
Célkitûzésünk, hogy az új, széles körû genetikai változa-
tosságot a lehetô leggyorsabb nemesítési és biotechnoló-
giai eljárásokkal „rögzítsük” fajtáinkban. A dihaploid
nemesítési technológia európai éllovasaként gyorsabban
tudunk reagálni a változó környezeti feltételekre. Mind-
emellett a SAATEN-UNION kiterjedt európai ellenôrzô há-
lózata biztosítja, hogy valamennyi ígéretes fajtajelöltjének
alkalmasságát a lehetô legszélesebb körû stresszvizsgála-
tok igazolják. Ennek köszönhetôen tudunk a magyar ter-
melôk számára is olyan fajtákat ajánlani, amelyek széles
agroökológiai alkalmazkodóképességgel, nagyfokú  száraz -
ságtûréssel és betegség-ellenállósággal, valamint jó álló-
képességgel biztosítják a jövedelmezô termesztést a nehéz
és változó termesztési körülmények között is.

Legújabb, ôszi portfóliónkat bemutató katalógusunkban a
SAATEN-UNION közkedvelt, Magyarországon is jól bevált
hibridjeinek és fajtáinak köre mellett újdonságainkat, to-
vábbá a zöldítési elôírásoknak megfelelô viterra® keveré-
keinket is megismerheti, melyeket a 2016. ôszi vetési
szezonra ajánlunk. Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön
számára megtérülô befektetés, ha él a nemesítés kínálta
elônyökkel, és fajtáink fémzárolt vetômagjának használa-
tával alapozza meg sikeres gazdálkodását. 
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TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

HIBRIDBÚZA. INNOVÁCIÓ A NEMESÍTÉSBEN,
ÉRTÉK A GYAKORLATBAN.
Nemesítési és termesztéstechnológiai szakértelmének kö-
szönhetôen a SAATEN-UNION vezetô szerepet tölt be a
hibridbúza-elôállítás területén.

A SAATEN-UNION hibridbúzái a hagyományos fajtákkal
szemben jelentôs fiziológiai többletaktivitással rendel kez-
nek. Ez a jól ismert heterózishatás, mely egyrészt  ma -
gasabb terméspotenciált eredményez, másrészt jobb
stressztoleranciával is együtt jár. A hibridbúzák erôtelje-
sebb és mélyebbre hatoló gyökérzetükkel nagyobb szívó-
erôt tudnak kifejteni a talajban, így tápanyag- és
vízhasznosító képességük is felülmúlja a hagyományos  faj -
tákét. A fajtákkal szemben szinte hihetetlen terméstöbblet
elérésére képesek a forró, aszályos évjáratokban, míg ked-
vezô évjáratokban képesek megmutatni azt az elképesztô
terméspotenciált, amely bennük rejlik. A hibridbúzák a  faj -
tákkal szemben nagyobb vitalitással, fiziológiai aktivitással,
valamint robusztussággal rendelkeznek. Ez a tel jesítmény-
 többlet biztosítja a magasabb és biztosabb termésszintet,
különösen a nehéz termelési helyzetekben (pl. gyenge
talaj, szárazság, kedvezôtlen elôvetemény), amikor a faj-
 ták nem képesek a bennük rejlô genetikai potenciált kiak-
názni.

A hibridbúza vetésnormája töredéke a hagyományos faj tá-
kénak, intenzív állománykezelés hatására mégis ki emel-
kedô terméstöbblet elérése képes. Javasolt korai vetése
miatt az extra minôségû, minimum 90% csíraképességû
vetômag rovar ölô szeres csávázással kerül forgalomba.
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A hibridbúzák teljesítménye a hivatalos kísérletekben (NÉBIH 2015, n=9 helyszín)
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HIBRIDBÚZA

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 20.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Szembetûnô elônyök

• a legszélesebb vetésidô-intervallumú, 
középkorai érésidejû hibridbúza 

• meghökkentô mennyiséget és elismert 
malmi minôséget nyújtó, univerzális búzahibrid

• korai kalászolás és kimagasló télállóság jellemzi

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2015, Igmánd-Agro Kft. (Nagyigmánd),
Rákóczi Mezôgazdasági Szövetkezet (Kétsoprony)

Nagyigmánd, 2015
Termés: 10,376 t/ha

Kétsoprony, 2015
Termés: 10,549 t/ha

HYFI

A HYFI a hibridbúzák új generációjának méltó képviselôje,
a NÉBIH hivatalos kísérleteiben három év átlagában  ki -
 emelkedô, 124,1%-os relatív terméseredménye figyelemre
méltó és stabil teljesítményének köszönhetô. A HYFI ered-
ményei kiválóak, ezért hazai állami fajtaelismerésben is ré-
szesült; 2015-ben a nagy termôképességû, valódi malmi
búza kategóriában került be a Nemzeti Fajtajegyzékbe. Az
egyik legrugalmasabb termesztési tulajdonságokkal jelle-
mezhetô hibrid, ennek köszönhetôen a búzahibrid-vetés-
területen napjainkban meghatározóvá válik. A hazai
agroökológiai viszonyokhoz minden esetben jól alkalmaz-
kodik, a vetésidô alapján a legrugalmasabban kezelhetô. A
HYFI a legnagyobb termést a szeptember 20.–október 10.
közötti normál vetésidôben adja. A vetésidô kitolódása
miatt termésdepresszióra nem hajlamos, megkésett ve-
tésre a legalkalmasabb hibrid. Megbízhatóan ellenáll a ke-
mény télnek és a kalászosokat leginkább veszélyeztetô
betegségeknek. A megfelelô összetételû és több részlet-
ben adagolt tápanyagot jó tápanyag-reakció mellett bô
terméssel, nagyon stabil fehérje- és B1–A2 sütôipari minô-
séggel hálálja meg. Az egyik legnagyobb szalmájú hibrid,
de állóképessége igen jó, szalmája erôs és rugalmas, meg-
dôlésre nem hajlamos, képes megtartani a hibrid hosszú és
sok termést ígérô kalászait. Jó tulajdonságainak köszönhe-
tôen betakarításkor kimagasló szemtermés és az átlagosnál
jobb szalmatermés várható.

A HYFI teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NÉBIH 2014–2015, n=9 és 9 helyszín)
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Magyar Kukorica Klub terméstanúsításokA HYFI teljesítménye 
a hivatalos kísérletekben 
(NÉBIH 2013–2015)

Hasznosítási irány: malmi
Vizsgálati idôszak: 2013–2014–2015
Nyersfehérje: 13,4 m/m%
Sikértartalom: 27,0 m/m%
Esésszám: 303 sec.
Zeleny-érték: 47
Sütôipari érték: B1–A2

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások
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10,549
t/ha
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HIBRIDBÚZA

HYBIZA

A HYBIZA termôképességét a nagy terméspotenciálon túl
a hibrid kifejezetten gyors fejlôdési ütemének és kiváló re-
generálódóképességének köszönhetjük. Ezek a tulajdon-
ságok a szárazságra hajlamos termôhelyeken, eltérô
környezeti körülmények között is stabil termôképességet
eredményeznek. A NÉBIH hivatalos kísérleteiben éréscso-
portjának abszolút gyôztese volt 2015-ben kiemelkedô,
126,1%-os relatív termésmennyiséggel. Termesztéstech-
nológiájában a gyors regeneráció elôsegítése és a relatív
tápanyaghiányos állapot elkerülése érdekében különösen
nagy szerepe van a kora tavaszi elsô fejtrágya minél
 korábbi kijuttatásának. Az állományát alkotó növények kö-
zepes növénymagasságúak, felálló levélzetûek és bizton-
sággal termeszthetô felépítésûek. A HYBIZA szalmája erôs,
a megdôlésnek kiválóan ellenáll, a legkorábban betakarít-
ható hibridek közé tartozik. Átlagosnál nagyobb ezer-
szemtömege jó hektolitersúllyal, kimagasló esésszám-sta-
bilitással, beltartalmi paraméterei alapján pedig malmi jel-
leggel társul. Kirobbanó teljesítményét akár a késôbb
lekerülô, a hibridek számára feltételesen alkalmas elôvete-
ményeket követôen is megôrzi.

Szembetûnô elônyök

• gyors fejlôdési ütemû, intenzíven regenerálódó
típus 

• korai kalászolású és érésû, így a legszárazabb
területeken is biztonságosan termeszthetô

• kiváló elôvetemény-tolerancia, kimagasló 
termôképesség

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 15.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2014, Belvárdgyulai Mg. Zrt.
(Belvárdgyula), Kányai Mg. Zrt. (Kánya), Új Tavasz Mg. Kft. (Siófok)

A HYBIZA teljesítménye a hivatalos kísérletekben 
(NÉBIH 2015, n=9 helyszín) 
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Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások
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HIBRIDBÚZA

Nemesítési programunk egyik legsikeresebb búzahibridje.
A HYSTAR robbanásszerû elterjedését kedvezô agronómiai
tulajdonságai összességének köszönhetjük. A hibrid egye-
diségét a viszonylagos koraiság és kiemelkedô termôké-
pesség kombinációja adja. A HYSTAR különösen ajánlott
azokon a termôhelyeken, ahol az elérhetô termés meny-
nyiségét rendszerint a hôség és az aszály okozta stressz-
hatások korlátozzák. A búzahibridek termesztésével ismer-
kedô gazdaságok is eredményesen tudják hasznosítani a
HYSTAR-t, mert különösen jó a technológiai tûrôképes-
sége. Ez a hibrid a korai, szeptemberi vetésekben fejlôdik
a legkiegyensúlyozottabban, de az október elsô dekádjá-
ban elvetett állományok is nagyon jó termôképességûek.
Bokrosodóképessége átlagos, viszont a fejlôdô teljes értékû
kalászok kiemelkedô termést hoznak, nagyszámú és jól
 kitelt magokat érlelnek. A meghatározó betegségekkel
szemben jó ellenálló képességû, megdôlésre nem hajlamos,
így igazán megbízható termelési alapot kínál. A HYSTAR –
megfelelô technológiával és az átlagosnál jobb termôhe-
lyeken – minôségi árualap elôállítására is alkalmas hibrid.

HYSTAR
Szembetûnô elônyök

• nagyfokú szárazság- és hôségtûrés
• a koraiság és a kiemelkedô termôképesség 

egyedülálló kombinációja
• kimagasló technológiai tûrôképesség

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 15.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

7,0

A HYSTAR teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2015, n=6 helyszín)
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Kétsoprony, 2015
Termés: 10,741 t/ha

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

10,741
t/ha

Bozzai, 2015
Termés: 10,218 t/ha

10,218
t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2015, Rákóczi Mezôgazdasági
Szövetkezet (Kétsoprony), Nagy Imre családi gazdasága (Bozzai)
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A legújabb hibridbúza-generáció tagja, mely a középkorai
érésidô utolsó harmadában kalászol és érik, tenyészidejé-
ben szinte azonos a HYFI és HYSTAR jellemzôivel. A HYWIN
az egyik legígéretesebb búzahibrid, amely francia vetéste-
rületen a legnagyobb növekedést érte el 2013-ban. Kiváló
a bokrosodóképessége, azonban a nagy termésmennyiség
és a hibridben rejlô minôség a legjobban intenzív viszo-
nyok között érvényesül. Vörösrozsdával szemben nem
 fogékony, ugyanakkor a sárgarozsdára közepes fogékony-
ságot mutat. Sárgarozsdás évjáratban a HYWIN jól meg-
védhetô, az ehhez alkalmazkodó technológiával hatalma-
sakat képes teremni. A 2014. évi MKK terméstanúsítás
során, 4 termôhelyen mért átlagtermése 10,15 t/ha volt,
a siófoki termôhelyen pedig 11,55 t/ha nettó termésével
vezette a rangsort. A 2015. évi betakarítási szezonban is
számíthattunk rá, hiszen stabil és nagy terméseredménnyel
vizsgázott a hazai nagyüzemi körülmények között. Ekkor
négy termôhely átlagában 10,1 t/ha-os termésátlagával az
elmúlt évben is a legjobban termô, legmegbízhatóbb hib-
ridek egyikeként takaríthattuk be.

HYWIN
Szembetûnô elônyök

• középkorai, kifejezetten agresszívan bokrosodó,
nagy termôképességû hibrid

• mennyiség és minôség tekintetében is kifejezetten
intenzív reakció az osztott fejtrágyázásra

• közepesen magas habitus, közepes szalma, igen
nagy szárszilárdsággal

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 10.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Kánya, 2014
Termés: 10,365 t/ha

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

10,365
t/ha

Hantos, 2015
Termés: 10,609 t/ha

10,609
t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2014–2015, Kányai Mg. Zrt. (Kánya),
Simon Mezôgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hantos)

A HYWIN teljesítménye a hivatalos kísérletekben 
(NÉBIH 2015, n=9 helyszín) 

T
er

m
és

 (
re

l. 
%

)

HYWIN kísérleti
átlag

st. GK
Hattyú

st. GK
Petur

90
st. GK
Szala

95

100

105

110

115

120

115,2

106,5
104,2

98,8 97,1
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HIBRIDBÚZA

A HYLAND hibridbúza kései érésidôvel, a legtöbb hibrid-
búzához képest hosszabbra nyúló tenyészidôvel jellemez-
hetô. A középérésûekkel azonos idôben kalászol, ennek
köszönhetôen a hôségnapok káros hatásai elkerülhetôek,
ami hozzásegít a késeiségben és a megnyúlt tenyészidô-
ben rejlô genetikai terméspotenciál együttes kihasználásá-
hoz. Üzemszervezési szempontból is elônyös, hogy a
vetésszerkezetbe jól beilleszthetô, hiszen a korai vetések-
ben fejlôdik a legharmonikusabban. Használatával az  érés -
idô jól differenciálható, így a betakarítási munkacsúcsot
mérsékelhetjük. Kiemelkedô termôképessége mellett be-
tegség-ellenállósága példaértékû, hiszen nagyon egészsé-
ges búzahibrid, amely lisztharmattal, levélrozsdákkal és a
szeptória kórokozóival szemben fokozott ellenálló képes-
ségû. A termés megtartása nem kihívás számára, hiszen
rendszerint állóképessége, szárszilárdsága alapján is a ver-
senytársak fölé kerekedik. A HYLAND még erôs betegség-
nyomás esetén is meggyôzô teljesítményt nyújtó, nagy
évjárat-stabilitású búzahibrid. A posztregisztrációs kísérle-
tekben relatív 118%-os termôképességével immár hat év
átlagában igazolja létjogosultságát a hazai vetésszerkezetben.

HYLAND
Szembetûnô elônyök

• kimagasló kezdeti vitalitás, ugyanakkor átlagos 
fejlôdési ütem jellemzi

• egészséges növények, kiváló betegség-
ellenállósággal

• nagy magszámú, jól termékenyülô kalászokat nevel

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 10.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

80

A HYLAND teljesítménye a hivatalos posztregisztrációs kísérletekben (GOSZ–VSZT 2010–2015)

T
er

m
és

 (
re

l. 
%

)

HYLAND kísérleti átlag

2015 2014 2013 2012 2011 2010 átlag

90

100

110

120

130

115,5

123,9

117,7

111,1

118,6
121,0

118,0

Állampuszta, 2015
Termés: 10,253 t/ha

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

10,253
t/ha

Nagyigmánd, 2015
Termés: 10,085 t/ha

10,085
t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2015, Állampusztai Mezôgazdasági és
Kereskedelmi Kft. (Állampuszta), Igmánd-Agro Kft. (Nagyigmánd) 
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HIBRIDBÚZA

HYLUX

A HYLUX minden tulajdonsága harmóniában áll elvárása-
inkkal: normál fejlôdési ütemû, dekoratív megjelenésû,
 igazán nagy felületû és egészséges levélzetû, nagy termô-
képességû és malmi minôséget adó búzahibrid. A fejlôdési
üteme normál, ami a megkésett vetést nem teszi lehetôvé,
ezért szeptemberben–október elsô hetében el kell vetni.
Az elôveteményekre ugyanakkor kevésbé érzékeny, akár
kalászos-kalászos kényszerû vetésforgóban is alkalmazható,
amit nagyon jó betegség-ellenállóságának és elôvete-
mény-toleranciájának köszönhet. Közepesen magas növé-
nyein hosszú és nagy szemszámú kalászok ülnek. A hibrid
szalmája átlagos állóképességû, kitettebb termôhelyi
adottságok és intenzív körülmények között javasoljuk a
szárszilárdítást. A hibriddel mennyiségi és minôségi ter-
méscsúcsokat, kiemelkedô termésszinteket érhetünk el. A
HYLUX a Magyar Kukorica Klub terméstanúsítása és a
NÉBIH hivatalos kísérletei, továbbá üzemi tapasztalatok
alapján is a legnagyobb termôképességû, igazán verseny-
képes hibridbúzák közé tartozik.

Szembetûnô elônyök

• középkorai hibrid a legkiválóbb télállósággal
• egészséges levélfelület, nagy és stabil hozam,

lehetôséget ad minôségi hibridbúza termesztésére
• kiemelkedô környezeti és technológiai rugalmasság 

az alkalmas elôvetemények alapján

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 10.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Belvárdgyula, 2014
Termés: 10,227 t/ha

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

10,227
t/ha

Kétsoprony, 2015
Termés: 10,417 t/ha

10,417
t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2014–2015, Belvárdgyulai Mg. Zrt.
(Belvárdgyula), Rákóczi Mezôgazdasági Szövetkezet (Kétsoprony)

A HYLUX teljesítménye a hivatalos kísérletekben 
(NÉBIH 2014–2015, n=9 és 9 helyszín) 

T
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m
és

 (
re

l. 
%

)

2015 2014
80

90

100

110

120

130

140

HYLUX st. fajták átlaga kísérleti átlag

116,4

126,8

100,0
109,5 108,0

100,0
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HIBRIDBÚZA

A HYTECK nagy termôképességû, a késôi éréscsoportba tar-
tozó kekszbúza, amely a csúcstermések lehetôségét kínálja.
Hazai üzemi tapasztalatok alapján kijelenthetô, hogy táp-
anyagokkal jól ellátott termôhelyen, kedvezô elôvetemény
után, átlagos fehérjetartalom mellett a malmi lisztminôség
elérésére is alkalmas búzahibrid. Kompakt, alacsony nö-
vény felépítése, vaskos szalmája miatt megdôlésre nem haj-
lamos. A legnagyobb termést a korai (szeptemberi) veté-
sek után nyújtja. Nagy termôképességének alapj át hosszan
tartó, jó bokrosodási képessége, ki egyensúlyozott fejlôdése
és a hibridek között is a legagresszívebb gyökértömegkép-
zése adja. Zászlós levele és lomblevelei jellegzetesen nagy-
méretûek és szélesek, vastag szövetûek és egészségesek, a
levél betegségeknek ellenállóak. A kalászfuzáriózissal szem-
ben közepes fogékonyságot mutat, ezért csapadékos év-
járatokban, forgatás nélküli talaj mûvelésben, korán leke rülô
kukorica-elôvetemény után intenzív kalászvédelmet igényel.

HYTECK
Szembetûnô elônyök

• késôi érésû, átlagos fejlôdési ütemû, nagy egyedi 
termôképességû hibridbúza

• jó állóképességû, egészséges és kifejezetten nagy 
levélfelületû, kompakt növények

• kimagasló télállóság, fokozott tápanyag-reakció

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 10.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

HYSPEED ÚJ

A HYSPEED korai érésû búzahibrid, számos különleges tu-
lajdonsággal. A hibridek között a nagy termôképesség mel-
lett az egyik legstabilabb minôség jellemzi. Fejlôdési üteme
átlagos, egyes évjáratokban lassú, ezért elsôsorban a szep-
temberi vetésekben javasoljuk használni. Nagyszámú kalászt
nevel, ami átlagon felüli bokrosodóképességébôl adódik. A
képzôdô teljes értékû kalászok mellett hajlamos az erôteljes
sarjúkalászképzésre is. Az ezekben létrejövô szemek jelentôs
mértékben hozzájárulnak a nagy terméshez, ezért fontos,
hogy több részletben történô tápanyag-kijuttatással segít-
sük ezek kibontakozását. Széljárásnak kitettebb termôhely,
intenzív körülmények esetén szárszilárdítást igényel. Kalá-
szai nagy magszámúak, a hibridek közül a legkifejezettebb
szálkacsonkos jelleget mutatják, ami akár a vadveszélyesebb
térségekben is elôsegítheti az eredményesebb termesztést.

Szembetûnô elônyök

• a legkorábbi érésidejû búzahibrid 
• stabil és kiváló lisztminôségi paraméterek
• a hibridek között egyedülálló, erôsen szálkacsonkos

kalásztípus

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember 20.–október 10.
szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda
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TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

ÔSZIBÚZA-FAJTÁK. MINÔSÉG ÉS MENNYISÉG
ZSENIÁLIS KOMBINÁCIÓBAN.
A szélsôségesen változó idôjárási és piaci körülmények
olyan búzafajtákat igényelnek, amelyek nagyobb termô-
 képesség, jobb stressztûrés és magasabb szintû be teg ség-
ellenállóság mellett tudják biztosítani az élelmiszer- és a
takarmánycélú alapanyagot. Természetesen a jövedel me-
 zôség szem elôtt tartásával, ami egyet jelent a fej lesztéssel,

az innovációval. Ezen a téren a SAATEN-UNION búzane-
mesítôi mindig is az élen jártak, amit messzemenôen iga-
zolnak az ôszi búza vetômag-piacának visszajelzései. 

Ôszibúza-fajtáink megtestesítik mindazon tulajdonságo-
kat, melyeket ma a korszerû fajtáktól elvárnak a termelôk. 
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ÔSZI BÚZA

GENIUS
Szembetûnô elônyök

• kiemelkedô minôség és nagy termôképesség
• valamennyi termôhelyre, intenzív és extenzív 

technológiákhoz egyaránt 
• kiváló lisztharmat- és rozsdatolerancia

5,0

A GENIUS teljesítménye a hivatalos kísérletekben (NÉBIH 2011–2015)

T
er

m
és

 (
t/

ha
)

st. GENIUS kísérleti átlag

2011 2012 2013 2014 2015 átlag

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

7,89

7,09

7,68
7,83 7,85

8,01
7,75

7,58

8,23

7,54

6,81

7,72

A GENIUS teljesítménye a GOSZ–VSZT 
posztregisztrációs kísérleteiben (2012–2015)

2012 2013 2014 2015 átlag

Termés (t/ha) 6,97 7,90 8,73 8,49 8,02

Termés (rel. %) 105,9 103,0 150,1 99,0 114,5

Fehérjetartalom (%) 13,9 13,5 13,8 12,4 13,4

Sikértartalom (%) 32,1 33,6 31,7 30,0 31,9

Hektolitertömeg (kg) 81,4 81,3 80,6 79,9 80,8

A GENIUS exportképes minôséget nyújt meghökkentô
mennyiségben, továbbá kiegyensúlyozott agronómiai tu-
laj donságokkal és kimagasló stressztoleranciával rendel ke-
zik. Nemcsak a termelôk legmagasabb elvárásainak felel
meg, hanem az európai malmok érdeklôdésének közép-
pontjában is áll. A prémium malmi búza kategóriába
 tartozó GENIUS megtestesíti mindazon tulajdonságok ösz-
szességét, amit ma egy korszerû fajtától elvárnak a terme-
lôk. Kiemelkedô termôképessége mellett minôsége is
meggyôzô. Télállósága, szárazságtûrése és a beteg sé gek-
 kel szembeni ellenálló képessége révén még a legnehe-
 zebb körülmények között is megállja a helyét. Valamennyi
termôhelyre, extenzív és intenzív technológiákhoz  egy -
 aránt ajánlott fajta. Az MGSZH 2008–2010 közötti vizsgá-
lati idôszakában az egyetlen olyan fajtajelölt volt, amely
„A” minôségi beso ro lással kapott állami elismerést – mind-
ezt úgy, hogy a mi nôségi standard fajták termésátlagát
több mint 13%-kal múlta felül. Kiegyensúlyozott eredmé-
 nyeinek köszönhetôen a GENIUS a NÉBIH hivatalos kísér-
leteinek új standard fajtája lett.

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október közepe
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda
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ÔSZI BÚZA

CH COMBIN
Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

október eleje–október közepe
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Egyedülálló tulajdonságok együttesen teszik immár har-
madik éve értékessé a fajtát a hazai ôszibúza-termesztôk
számára. A CH COMBIN az októberi vetéseket követôen
jó ütemben fejlôdik az ország valamennyi búzatermesz-
tésre alkalmas régiójában. Eredményesen és kompromisz-
szumoktól mentesen használható, középérésû fajtaként
egyre meghatározóbb a malmi minôséget elônyben ré-
szesítô termelôk körében. Tenyészidejével és stabil, ki-
egyenlített termésmennyiségével a NÉBIH középérésû
fajtajelöltek között 2015-ben is kimagasló, 7,99 t/ha-os
szemterméssel bizonyított. Jól bokrosodó típus, amit az át-
lagosnál jobb és intenzívebb körülmények között történô
termesztésben prémium malmi minôsége mellett ver-
senyképes termése is igazol. Jól terhelhetô, nagy levélfelü-
letû, megdôlésre nem hajlamos fajta. A kompakt növények
erôs szára a legintenzívebb viszonyok között is képes meg-
tartani a CH COMBIN nagy termôképességû, szálkás kalá-
szait. A fajta formás, széles és tömött felépítésû kalászaiban
rendszerint nagy ezermagtömegû magokat érlel, aminek
eredményeképpen magas hektolitersúlyú, kiváló árualap
állítható elô. Gombabetegségekkel szemben jó ellenálló
képességû a CH COMBIN. A megszokotthoz hasonló, dif-
ferenciált növényvédelmet alkalmazva állományai egész-
ségesek és biztonsággal beérlelik termésüket. Betakarítása
könnyen és jó ütemben elvégezhetô, ami állóképességé-
nek és kompakt méreteinek köszönhetô.

Szembetûnô elônyök

• jól terhelhetô, kiválóan bokrosodó, középkorai 
fajta

• szálkás kalászok, kompakt és ütemesen 
betakarítható állomány

• évjárattól függetlenül megbízhatóan nyújt 
prémiumminôséget

90

92

94

96

98

100

102

A CH COMBIN teljesítménye a hivatalos 
kísérletekben (NÉBIH 2015)
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A MULAN termésstabilitása és megbízhatósága immár egy
évtizede ismert a hazai ôszibúza-termesztôk körében.
Olyan korszerû fajta, amely nemesítési helyétôl távol nap-
jainkra több mint tizenkét ország köztermesztésében  jutott
szerephez, meghódítva Európát. Sôt, a hazai fajtaelismerés
rendszerében a kései éréscsoport meghatározó sztenderd
fajtájaként és a posztregisztrációs kísérletekben is évek óta
bizonyít. 

A MULAN korszerû adottságokkal, rugalmas agronómiai
tulajdonságokkal rendelkezik, a nagy termôképesség mel-
lett átlagos malmi minôséget ad. 

A MULAN csúcshozamára minden körülmények között
számítani lehet, mivel normál ôszi fejlôdési üteme ellenére
még megkésett októberi vetésekben is képes a szárba in-
dulás kezdetéig behozni a lemaradását. Bokrosodási ké-
pessége jó, a kevésbé erôs elágazásokból is nagyon
hatékonyan alakít ki megfelelô állománysûrûséget. Aszá-
lyos körülmények között az öregebb levelek gyorsabban
és erôteljesebben száradnak el, mint más fajtáknál, ezzel a
rendelkezésre álló vízkészletek és a felszabaduló tápanya-
gok jobb hasznosulását teszi lehetôvé. 

A MULAN legendásan jó alkalmazkodóképessége mindig
elônyt jelent a nehéz, stresszes évjáratokban.

MULAN
Szembetûnô elônyök

• nagy termôképességû malmi búza
• kiváló adaptációs képesség a változó termôhelyi 

viszonyokhoz
• stabil termésszint kedvezôtlen körülmények 

között is

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október közepe
4,0–4,5 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda
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A MULAN teljesítménye a hivatalos posztregisztrációs kísérletekben (GOSZ–VSZT, 2008–2015)
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Az ATTRAKTION a szeptember végi és a hagyományos ok-
tóberi vetésekben is kiválóan fejlôdik. Vetésideje alapján
tehát rugalmasan kezelhetô, jól alkalmazkodó fajtaként
tartjuk számon, viszont a termôhely tekintetében a ki-
egyenlített talajú, jó vízgazdálkodású, azaz az átlagosnál
jobb adottságú területeken érhetjük el vele a legkiválóbb
eredményt. Intenzív termesztéstechnológiát alkalmazva
sem hajlamos megdôlésre, ami közepesen hosszú szalmá-
jának és kifejezetten rugalmas szárának köszönhetô, ezért
termesztésekor szárszilárdító regulátor használata szük-
ségtelen. A növények erôsen hamvasak, levelei vaskos
 bôrszövetûek, egészségesek, ezért hosszú ideig képesek
feladatuk ellátására. Termésbiztonságához jó lisztharmat-,
kiváló vörösrozsda- és sárgarozsda-ellenállósága is hozzá-
járul. A fajta nagy termôképességû, nagy szemszámot
ígérô szálkacsonkos kalászokkal rendelkezik. Malmi minô-
séget biztosít, ráadásul az esésszám-stabilitással jellemez-
hetô kiegyenlített egyéb beltartalmi paraméterei is
figyelemre méltóak. A minôség-stabilitás értékmérôknek
különösen akkor van fokozott jelentôségük, amikor egyes
évjáratokban a betakarítási idôszakban esetenként lábon
ázik a termés. Az ATTRAKTION termelôje ekkor is alapoz-
hat a fajtára, mert változó körülmények között is stabil
mennyiséget és minôséget képes produkálni.

ATTRAKTION
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Az ATTRAKTION teljesítménye az ôszi búza fajtaminôsítô kísérletekben (NÉBIH 2014–2015, n=9 és 9 helyszín)
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ATTRAKTION st. GK Hattyú st. GK Petur st. GK Szala kísérleti átlag

105,1

109,5

100,0 100,0

78,5
82,1

97,1

85,2

106,5

98,8

Szembetûnô elônyök

• attraktív megjelenésû, erôsen viaszolt növények
• középkorai tenyészidô kiegyenlített 

termôképességgel és malmi minôséggel 
• kiugróan jó általános betegség-ellenállóság
• közepes növénymagasság, szálkacsonkos kalászok

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október közepe
4,0–4,5 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda
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LENNOX

A LENNOX járóbúza jellemzôje, hogy nincs vernalizációs
igénye a termésképzô elemek differenciálódásához, ezért
normál, megkésett ôszi, de akár téli vagy éppen igen kora
tavaszi vetésekben is sikerrel alkalmazható. Télállósága
nagyon jó, a fejletlenebb állapotban kapott téli fagy vagy
kora tavaszi hideghatás sem okoz nála termésdepressziót.
Ezáltal a hagyományos ôszi búza és tavaszi búza közötti
fajtatípusként olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely
lehetôvé teszi akár a késô ôszi vetést – például cukorrépa
vagy kukorica után – vagy a nagyon korai (tél végi, kora
tavaszi) vetést egyaránt. A járóbúzák vetésidejét az október
közepe–március vége közötti idôszakra lehet idôzíteni. Ez
lehetôvé teszi egyrészt a munkacsúcsok széthúzását, más-
részt kedvezôtlen ôszi vetési körülmények esetén is nagy
termésbiztonságot garantál. Állománya tetszetôs, kom-
pakt, megdôlésre nem hajlamos növényekbôl áll. A be-
takarított termés minôsége jellemzôen a legszigorúbb
malmi igények kielégítésére is alkalmas.

A megfelelô ôszi- és tavaszibúza-vonalak szelektálásával és
keresztezésével elôállított SAATEN-UNION járóbúzák egye -
sítik magukban a két eltérô növekedési típus elônyeit.
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A vetésidô hatása a hozamra az ôszi, a tavaszi 
és a járóbúza esetében 
(a termôhely terméspotenciáljához viszonyítva)

Forrás: SAATEN-UNION 2004
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A LENNOX teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2014, n=9 helyszín) 
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LENNOX termôhelyi átlag

KányaCsongrád Hódmezô-
vásárhely

Fábián-
sebestyén

Zalaszent-
grót

Juta Jánoshalma Felsô-
szentiván

Szekszárd átlag

108,2
105,1

111,7 113,1

105,2 106,6
109,9

115,8

110,3 109,5

Szembetûnô elônyök

• nagy termôképesség és kimagasló minôség 
kombinációja

• egyedülállóan széles vetésidô-intervallum
• kiváló állóképesség és betegség-ellenállóság

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

október közepe–március vége 
4,0–4,5 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda



17

JÁRÓBÚZA, ÔSZI BÚZA

GRANUS

Ôsszel és tavasszal is vethetô járóbúza, amely kimagasló
termôképesség mellett kiugróan jó minôségre képes.
Nagyfokú rugalmasságot mutat az agrotechnikai elemek-
kel szemben, a megkésett és a késô ôszi vetésekben is har-
monikusan fejlôdik. Kiváló télállósága lehetôvé teszi, hogy
akkor vessük, amikor a késôn lekerülô elôveteményeket kö-
vetôen a lehetô legjobb talajállapotot tudjuk kialakítani. Jól
bokrosodó, közepesen magas növényei könnyen termé-
kenyülô, tar kalászokkal rendelkeznek. Betegség-ellenálló-
sága különösen jó, a lisztharmat szinte sohasem fertôzi, a
fuzáriummal szemben sem fogékony. A GRANUS vetésével
nem késhetünk le az elvárt termésekrôl.

Szembetûnô elônyök

• a járóbúzák legújabb generációja
• csúcspotenciál a termôképességben, stabil

és megbízható teljesítmény a minôségben, 
rugalmasság a vetésidô tekintetében

• kiváló betegségtolerancia a legfontosabb 
betegségekkel szemben

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

október közepe–március vége 
4,0–4,5 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október közepe
4,0–4,5 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Az ORTEGUS fajta szélsôséges körülmények közepette és
gyökeresen eltérô évjáratokban is megbízhatóan teljesít.
Ezt bizonyítja, hogy a 2010–2012. évi hivatalos fajtami -
nôsítô kísérletek gyôzteseként relatív 109%-os terméstel-
jesítménnyel hazai fajtaelismerésben is részesült. Ezt
követôen az ôszi búzák posztregisztrációs kísérleteiben és
az egyre növekvô számú üzemi táblákon is figyelemre
méltó termôképességet mutat. Az ORTEGUS állományai
az októberi vetésekben is szépen díszlenek, a fajta nem
igényel korai vetésidôt. Hidegtûrése és télállósága jó,
bokrosodóképessége kiváló, amit intenzív viszonyok kö -
zepette nagy számú teljes értékû kalásszal jelez. Állo mánya
közepesen magas, szalmája erôs, állóképessége jó. A liszt -
harmatra, a vörös- és a sárgarozsdára nem fogékony, szár-
rozsda-ellenállósága közepes. Termésének minôségét a
termesztés körülményei jelentôsen befolyásolják. Kedvezô
termesztési feltételek esetén sikértartalma elérheti a 28–30%-
ot, sütôipari minôsége pedig a B1-et, azonban alacsony
agrotechnikai színvonalon minôsége ennél szerényebb lehet.

ORTEGUS
Szembetûnô elônyök

• a 2010–2012. évi hivatalos fajtaminôsítô 
kísérletek ter mésgyôztese

• stabil malmi minôség változó körülmények között is
• kiváló állóképesség
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A FRANZ a kései érésidejû és stabil malmi szegmens  leg -
újabb tagja, hiszen hazai állami fajtaelismerésben 2014
szeptemberében részesült. Nagy termôképességét igazán
hatékonyan és egészségesen mûködô haragoszöld levél-
zetének, erôteljes zászlós levelének, továbbá átlag feletti
bokrosodóképességének, nagy négyzetméterenkénti ka-
lászszámának köszönheti. A FRANZ a kiegyenlített vízgaz-
dálkodású és az átlagosnál jobb adottságú termôhelyeken
mindenbôl a legjobbat adja: nagy termésmennyiséget sta-
bilan A2-es malmi minôséggel, kiváló állóképességgel
egészséges állományban, a kései éréscsoport élén. A fajta
tehát meghatározó lehet a hazai vetésszerkezetben az
egészséges, nagy tömegû és kiváló minôségû árualap elô -
állításában.  

FRANZ
Szembetûnô elônyök

• a késôi éréscsoport élén
• a nagy termés malmi minôséggel párosul
• egészséges, szép állományt nevel

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október közepe
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember közepe-október közepe
4,0–4,5 millió mag/ha

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.

fehérjetartalom
sikértartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

DTR
szeptóriás levélfoltosság

rozsda

A CHEVRON esetében a mennyiség már nem is kérdés, az
intenzív növényvédelmet meghálálva viszont hallatlanul
sokat ad. A középérésû, kifejezetten nagy termôképességû
szegmensben lévô CHEVRON a 2009–2011 közötti idô -
szak fajtajelöltjeinek terméseredményei alapján – mind-
három éréscsoportot figyelembe véve – a hivatalos kísér-
letek abszolút termésbajnoka. Szalmája kifejezetten  ala -
csony, általánosan jó rezisztenciális tulajdonságai közül
kiemelkedik a szár- és levélrozsdával szemben tanúsított
magas szintû ellenálló képessége. A CHEVRON igazi  csúcs -
termésre képes, jellemzôen malmi B vagy  takarmány-
 mi nô ségben. 

CHEVRON
Szembetûnô elônyök

• nagy termôképességû, jó minôségû malmi búza
• kiváló állóképesség, alacsony szalmamagasság 
• intenzív területekre ajánlott
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102

A FRANZ teljesítménye az ôszi búza fajtaminôsítô 
kísérletekben (NÉBIH 2012–2014)
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WINTERGOLD
Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október közepe
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nem szükséges, intenzitás- és körülményfüggô

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
sárgapigment-tartalom

fehérjetartalom
felületelszínezôdés

üvegesség
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium

szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Szembetûnô elônyök

• középkorai érés, kiváló télállóság, jó állóképesség
• nagyobb termés és termésbiztonság, mint a

tavaszi durumbúza esetében
• jó ökológiai alkalmazkodóképesség, kiváló 

beltartalmi értékek és minôségstabilitás

0

Ôszi durumbúzák betegségfogékonysága a fajta-összehasonlító kísérletekben (NÉBIH 2015)
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Az ôszi durumbúzák termôképessége és termésbiztonsága
kimagasló a tavaszi változatokéhoz képest. A WINTER-
GOLD ôszi durumbúza minôségstabilitása, a szemek üve-
gessége, valamint a szemolina aránya kiváló, a sárga
pigment mennyisége kimagasló, így termése tésztakészí-
tésre alkalmas malomipari alapanyagként az évjáratok
többségében biztonságosan értékesíthetô. Termôhelyének
lehetôleg jó állapotú, tápanyagban gazdag területet vá-
lasszunk, és még októberben vessük el. Ez elôsegíti a gyors
kezdeti fejlôdést, a télbe menetel elôtti kellôen fejlett és
télálló állapot kialakulását, a tavaszi problémamentes fejlô-
dést, érésidôben pedig a szemek zökkenômentes telítôdé-
sét. A durumbúzafaj érzékeny az egyes hatóanyagokra, kü-
lönösen a gyomirtó szerek esetében, ezért megfon tolt
védekezést alkalmazzunk. A WINTERGOLD a levélbeteg-
ségekkel szemben kiugróan stabil ellenálló képességgel
rendelkezik. Komoly minôségromlást okozhat viszont a
 fuzáriumfertôzés, ezért a kalászvédelmet építsük be a ter-
mesztéstechnológiába. Az aratással nem szabad késle-
kedni, a teljes érés állapotában azonnal be kell takarítani a
termést. A megdôlt vagy megázott durumbúzának roha-
mosan romlik a minôsége. A WINTERGOLD az elmúlt
években hazai körülmények között keresett fajtává vált, a
felvásárlók ismerik, termését szívesen használják tésztaké-
szítési célra. A fajta az üzemi tapasztalatok szerint jól alkal-
mazkodik a hazai agroökológiai adottságokhoz, így számot-
tevôen javítja a durumtermesztés gazdaságosságát akár a
szárazságra hajlamos termôhelyeken és évjáratokban is.

A WINTERGOLD teljesítménye a durumbúzák
minôségvizsgálatában (NÉBIH 2015)

Fajta Üvegesség Sárga pig- Szemolina Fehérje Sikér HL-súly 
(%) ment (%) (%) (%) (%) (kg/HL)

WINTERGOLD 76 8,71 85,9 13,7 29,7 81,5

st. GK Bétadur 46 5,98 81,6 13,3 26,1 81,2

st. GK Selyemdur 45 6,52 81,1 13,4 30,0 82,3

st. fajták átlaga 45 6,25 81,4 13,3 28,1 81,7

kísérleti átlag 56 7,25 83,6 13,4 28,5 81,2
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TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

ÔSZI ÁRPA. A CSÚCSOK CSÚCSAI.
A kisebb területen vetett ôszi kalászosfajok között a
SAATEN-UNION fajtái már évek óta meg ha tá rozó, számos
esetben piacvezetô pozícióval rendelkeznek. A SAATEN-
UNION hagyományosan erôs ôsziárpa-portfóliója mind a
kétsoros, mind a többsoros szegmensben rendszeresen
bôvül. Magyarország piacvezetô sörárpája mellett annak

új kihívója is termékpalettánkon található. Így biztosítjuk a
termelôk számára, hogy a korszerû agrotechnika és a leg -
újabb genetika kombinációjával kiváló terméseredményt
és magas jöve del mezôséget érhessenek el.
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ÔSZI ÁRPA

SU ELLEN
Szembetûnô elônyök

• a csúcstermések legújabb dimenziója az árpater-
mesztésben

• kiváló ökostabilitás, jó technológiai alkalmazko- 
dó képesség

• erôteljes felépítés, kifejezetten aktív, egészséges 
levélfelület

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október eleje
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nincs rá szükség

érés
télállóság

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

hektoliter súly
fehérjetartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
hálózatos levélfoltosság

rozsda
rinhospórium

Az igazán nagy termôképességet mutató középérésû SU
ELLEN az ôsziárpa-nemesítés valódi mérföldköve lett. Az új
fajta kedvezô tulajdonságainak köszönhetôen Európa szá-
mos árpatermesztô régiójában gyorsan elterjedhet, az
üzemi és a gyakorlati tapasztalatok is valódi sikertörténet
kezdetét jelzik. A SU ELLEN kimagasló termôképesség mel-
lett az átlagot jóval meghaladó ezermagtömegével is
 felhívja magára a figyelmet. A hatsoros kalászok terméke-
nyülési viszonyai nagyon jók, rekordtermések elérésére
 alkalmas felépítésûek. A fejlett, széles és szépen telt kalá-
szokat a SU ELLEN a jó állóképességének köszönhetôen a
tenyészidô során végig képes megtartani, aminek záloga a
vaskos és erôs, ugyanakkor nagyon rugalmas szalmája. A
fajtában rejlô nagy termôképesség, erôs generatív hajlam
a nagyon eltérô agroökológiai viszonyok közepette is mar-
kánsan képes megnyilvánulni, alkalmazkodóképessége
 kiváló. A tenyészidôt hosszan és nagyon aktívan képes ki-
használni a fajta, hiszen tavasszal korán regenerálódik,
gyorsan fejlôdésnek indul, erôsen bokrosodik. Levélzete
vaskos szövetû, a levéllemezek szélesek, a növények lom-
bozata kimagaslóan egészséges, ami a nagyon jó beteg-
ség-ellenállóságának eredménye. A SU ELLEN minden
körülmények között versenyképes árpatermesztést tesz le-
hetôvé a legintenzívebb és a hagyományos termesztés-
technológiával egyaránt.
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A SU ELLEN teljesítménye a hivatalos kísérletekben (NÉBIH 2014–2015, n=7 és 8 helyszín)
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ÔSZI ÁRPA

ANTONELLA

Az ANTONELLA és a LAVERDA teljesítménye  
az ôsziárpa-fajtakísérletekben 
(NÉBIH 2012–2013, 2012-ben n=6 helyszín, 
2013-ban n=7 helyszín)
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Kedvezô tulajdonságainak összessége alapján az ANTO -
NELLA az egyik legnagyobb jövedelmezôséget bizto sító
többsoros ôszi árpa. Termésben, termésbiztonságban szin -
te verhetetlen. Kiváló télállósága, jó állóképessége mellett
egye dülállóan széles rezisztenciális tulajdonságai biztosítják
a stabil szemtelítôdést, valamint a költséghatékony ter-
mesztést. 

Még mindig a csúcson! Nem véletlen, hogy a LAVERDA
vetésterületben mérve évek óta ôrzi vezetô pozícióját. A
gyakorlat igazolta, hogy a legszélsôségesebb körülmények
között is a többsoros LAVERDA biztosítja a legmagasabb
termés- és jövedelembiztonságot a termelôk számára.
Kiemelkedô termôképessége mellett szárazságtûrésével és
lisztharmat-rezisztenciájával arat sikert a termelôk körében.

LAVERDA

Szembetûnô elônyök

• kimagasló termôképesség erôs betegségnyomás 
esetén is

• kiváló télállóság
• magas osztályozottság és hektolitersúly

Szembetûnô elônyök

• Magyarország piacvezetô árpája
• szárazságban is biztos termés
• kiváló betegség-ellenállóság

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október eleje
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nincs rá szükség

érés
télállóság

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

hektoliter súly
fehérjetartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
hálózatos levélfoltosság

rozsda
rinhospórium

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október eleje
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nincs rá szükség

érés
télállóság

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

hektoliter súly
fehérjetartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
hálózatos levélfoltosság

rozsda
rinhospórium
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ÔSZI ÁRPA

MALWINTA
Szembetûnô elônyök

• kiváló termôképesség, kimagasló és stabil
malátázási paraméterekkel

• középérésû, kétsoros söripari fajta, kiemelkedô 
állóképességgel

• az európai söripar preferált fajtája

Kiemelkedô adottságai miatt Európa számos régiójában a
meghatározó söripari fajták között jegyzik. A sztenderde-
ket felülmúló termôképessége és termôhelyi stabilitása,
 valamint kiváló malátázási paraméterei a termesztôk meg-
bízható partnerévé teszik a fajtát. Jó állóképesség, kiváló
és harmonikus fejlôdési ütem, valamint kórtani szempont-
ból jó ellenálló képesség biztosítja a MALWINTA produkti-
vitását, a söripari szempontból meghatározó árumag-
értéket és az ütemes betakaríthatóságot.

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos magas/kiváló/késôi

szeptember vége–október eleje
3,5–4,0 millió mag/ha

általában nincs rá szükség

érés
télállóság

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

hektoliter súly
fehérjetartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
hálózatos levélfoltosság

rozsda
rinhospórium

Hasznosítási irány

Vizsgálati idôszak

Nyersfehérje (m/m%)

Osztályozottság (%)

Termés (t/ha)

söripari

2015

10,7

96,0

8,49

söripari

2015

10,9

87,6

8,47

MALWINTA kísérleti átlag

A MALWINTA teljesítménye a SAATEN-UNION
üzemi kísérleteiben (Szeleste, 2015)



TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

HIBRIDROZS. MINDEN HELYZETRE.
Korábban kevés figyelem jutott az ôszi rozsra. A SAATEN-
UNION azonban ezen a területen is a leginnovatívabb
nemesítôk közé tartozik. Az új generációs turbóhibridek
köztermesztésbe vonásával a piacvezetô pozíciót célozza
meg. Ezek a rozshibridek a fajtákénál jelentôsen nagyobb

termôképességgel, jobb betegség-ellenállósággal és
stressztûréssel rendel keznek. Ezáltal a tipikus, de a nem
hagyományos rozstermô helyeken is többlettermés elé ré -
sére képesek, ami alacsonyabb önköltséggel, így maga-
sabb jövedel me zô séggel párosul.  
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A hibridrozsok teljesítménye az ôszi rozs fajta-összehasonlító kísérletekben 
(NÉBIH 2014–2015, n=6 és 5)
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HIBRIDROZS

SU PHÖNIX

A SU PHÖNIX a leguniverzálisabb és nagyon megbízható
hozamokat garantáló turbóhibrid. Szemesként termesztve
alacsony gombaölôszer-igény jellemzi, amellyel igazán
költséghatékonnyá, egészségessé válik, és árumagtermesz -
tése jövedelmezô lehet. Szenázshasznosításra termeszt ve
elônyös, hogy lassan öregedô, nagy zöldtömeget nevel az
optimális betakarítási idôszakig, így a szenázs beltartalmi
értékei takarmányozási szempontból tovább maradnak
kedvezôek az egyéb szenázsolásra alkalmas fajtákéhoz ké-
pest. A betakarítási intervallum tágabb, ami munkaszerve-
zési szempontból is kiemelkedôen kedvezô, amit évjárattól
és termôhelytôl függetlenül hasznosíthatunk a tömegta-
karmány-készítési technológia kialakításánál.

Szembetûnô elônyök

• szemes és teljesnövény-szenázs hasznosítására 
egyaránt alkalmas rozshibrid

• korai kalászolás, hosszú szemtelítôdés és 
lassú öregedés jellemzi  

• alacsony gombaölôszer-igényû 

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember közepe–október eleje
1,8–2,0 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

A SAATEN-UNION rozshibridek jellemzôi

Hasznosítás

malmi (amilogram, próbacipó)

takarmány (nyersfehérje)

bioetanol (alkoholkihozatal)

teljesnövény-szenázs (biogáz)

Termôhely

aszályos termôhelyek

jobb talajok

nedvesebb termôhelyek 

intenzív tápanyag-feltáródás (állóképesség)

Technológiai jellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

extenzívtechnológia-tûrés (növényvédelem)

++ + ++

++ ++ ++

++ ++ +++

+++ ++ +

+++ +++ +++

+++ +++ +

o + +

++ ++ ++

++ ++ ++

++ ++ ++

++ ++ +++

Alkalmasság:       +++ = kiváló        ++ = nagyon jó         + = jó          o = kevésbé alkalmas         - = nem alkalmas

SU PHÖNIX SU MEPHISTO SU SANTINI



26

HIBRIDROZS

A SU MEPHISTO-t az új turbógeneráció vezérhibridjeként
nagyobb termés, jobb betegség-ellenállóság és stressz-
tole rancia jellemzi, mint a korábbi hibrideket. Mind a  ha -
gyo  mányos rozstermôhelyeken, mind az annál jobb
ter môhelyi viszonyok között eddig nem látott termésszint
és jövedelemtermelô képesség jellemzi.  

SU MEPHISTO Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember közepe–október eleje
1,8–2,0 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

Szembetûnô elônyök

• valamennyi termôterületen sikeresen 
termeszthetô hibridrozs

• nagyon magas szemtermés és termésbiztonság
nehéz körülmények között is

• kiváló lisztharmat-tolerancia, jó állóképesség

A SU SANTINI kifejezetten a legkönnyebb talajokra és ex-
tenzív adottságokra nemesített turbóhibrid. Jól alkalmaz-
kodó típus, nagyon intenzív növekedési erélyû, már a
kalászolást megelôzô idôszakban is kifejezetten nagy és
egészséges zöldtömeget hozó hibrid. Mélyre hatoló,
 nagyon aktív gyökérzete segítségével a stresszes és szélsô-
séges körülményeket jó tolerálva messze felülmúlja a faj-
tarozsok tulajdonságait. Tapasztalataink szerint termôké-
pessége és kiváló állóképessége alapján elsôsorban szemes
termesztésre alkalmas, ugyanakkor a nagy és korán kiala-
kult, jól emészthetô zöldtömegének köszönhetôen hazai
viszonyok között szenázscélú felhasználásra is megfelel.

SU SANTINI 
Szembetûnô elônyök

• kiemelkedô stressztoleranciájú, az extenzív 
körülményeket is jól viseli

• nagy tömegû, vaskos levélzetû, középmagas és 
kiváló állóképességû hibridrozs 

• magas energiatartalom, kiváló takarmány-
alapanyag

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember közepe–október eleje
1,8–2,0 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda
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FAJTAROZS

A DUKATO Európa-szerte a legismertebb fajtarozsok
egyike, a klasszikus rozstermô helyek nagy teljesítményû
fajtája. Számos országban kedvelik a termelôk, hiszen a nö-
vényvédelmi szempontból is extenzívebb körülmények kö-
zött is képes kiválóan és stabilan teljesíteni. 

A DUKATO elsôsorban tehát extenzív területre ajánlott, be-
tegségeknek kiemelkedôen ellenálló rozsfajta.

DUKATOPROTECTOR

A PROTECTOR a tejelôállományokkal rendelkezô gazdasá-
gok alternatív tömegtakarmányaként hasznosítható faj-
tarozs. Erôteljes növekedési erélye nagy zöldtömeget
biztosít már igen korai, április végi betakarítással is. Élet-
tanilag kedvezô összetételû, kiválóan emészthetô, minô-
ségi szenázs jellemzi. A kritikus, aszályos idôszakok elke -
 rülésével a takarmánybázis biztonságát növeli, betakarítása
után – május eleji vetéssel – a terület ismét hasznosításba
vonható. A hivatalos német fajtakísérletekben évek óta a
legmagasabb szárazanyagtermést mutató zöldrozs. Az
egyik leggyorsabb, legintenzívebb fejlôdésû rozs, ezért
kiválóan védi a talajt a szél- és vízeróziótól. A PROTECTOR
még olyan alacsony hômérsékleti tartományban is képes
növekedni, ahol más rozsfajtáknál már leáll a fejlôdés.

Szembetûnô elônyök

• teljesnövény-szenázs vagy biomassza 
hasznosítására

• kimagaslóan gyors vegetatív növekedés
• magas zöldtömeg- és szárazanyagtermés

Szembetûnô elônyök

• a klasszikus rozstermô helyek nagy teljesítményû 
fajtája

• kiváló betegség-ellenállóság
• extenzív termôhelyekre

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony átlagos magas

télállóság
zöldhozam

növénymagasság
szárazanyag-hozam

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

szárcsökkentô használata
Betakarítás

Növényvédelem

szeptember közepe–október közepe
3,0–3,5 millió mag/ha
az intenzitás és a körülmények függvényében

a legjobb szenázsminôség akkor érhetô el, ha a betakarításkor a kalászok 
„hasban” vannak; a késôbbi betakarítás a zöldhozam növekedése mellett
emészthetôségi és minôségromlást eredményezhet

teljesnövény-szenázs hasznosítása esetén növényvédelem
nem szükséges

Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szeptember közepe–október közepe
2,5–3,0 millió mag/ha

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom

amilogram-érték
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda



28

TRITIKÁLÉ

A tritikálé sokszor a leggyengébb talajokra kerül. Külö nö -
sen itt jelent elônyt a TULUS korai kalászolása és az ezt
követô viszonylag hosszabb szemtelítôdés. A kelet-közép-
európai régió terméseredményei jelzik, hogy a fajta uni-
ver zálisan alkalmazható valamennyi termôhelyen.

TULUS Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

az intenzitás és a körülmények függvényében

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

fehérjetartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
sárgarozsda

szeptóriás levélfoltosság
vörösrozsda

október eleje–vége
4,0–4,5 millió mag/ha

Szembetûnô elônyök

• kiemelkedô termésszint
• jó állóképesség és betegség-ellenállóság 
• rendkívül jó alkalmazkodóképesség, még késôi 

vetés és kemény tél esetén is

A SU AGENDUS korai és kiugróan produktív tritikáléfajta
az átlagos vagy jobb adottságú területeken, intenzív kö-
rülmények között gazdálkodók számára. Jól terhelhetô,
igen produktív, ún. búza típusú tritikálé. Univerzális, alkal-
mazkodó típus, a jobb adottságok és intenzívebb körül-
mények között is versenyképes. Állóképessége, továbbá a
károsító gombákkal szembeni ellenálló képessége kiváló.
Átlagosan bokrosodik, viszont a kalászok mérete, a kalász-
szám, valamint a szemek ezermagtömege kiugróan
magas. Jól kompenzáló, intenzív típus. 

SU AGENDUS

A SU AGENDUS teljesítménye  az ôszi tritikálé 
fajta-összehasonlító kísérletekben 
(NÉBIH 2014–2015, n=6 és 5)
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Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

általában nem szükséges

kalászolás
érés

télállóság
szárazságtûrés

Termésfelépítés

kalászok száma/m2

ezermagtömeg
magszám/kalász

Minôségi jellemzôk

fehérjetartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô
javasolt vetési norma

Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség

szárcsökkentô használata
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
sárgarozsda

szeptóriás levélfoltosság
vörösrozsda

október eleje–vége
4,0–4,5 millió mag/ha

Szembetûnô elônyök

• kiugróan produktív, intenzív fajtatípus profiknak
• jól terhelhetô, egészséges és kiváló alkalmazkodó-

képességû ôszi tritikálé
• hatalmas kalászai nagyon jó fertilitásúak



ÔSZI BORSÓ

JAMES

A JAMES ôszi borsó az ôszi vetésnek köszönhetôen kivá-
lóan hasznosítja a téli csapadékot. Tavasszal a jól beállt és
problémamentesen áttelelt állományok korábban indulnak
fejlôdésnek, mint a tavaszi vetésû borsók, így a betakarítá-
sára is mintegy két héttel korábban kerülhet sor. Aszályra
hajlamos termôhelyeken kimagasló termôképessége révén
hamar bevételt hoz, jelentôs termés- és jövedelemtöbble-
tet biztosít a hagyományos takarmányborsóval szemben.
Szemtermése élettanilag értékes fehérjeforrás, átlagos fe-
hérjetartalma 22,8–23,8% körül alakul. Közepes méretû
magjai sárga magbelsôvel és világos maghéjjal rendelkez-
nek, ezermagtömege rendszerint 170–180 gramm körül
alakul. Emészthetôsége jó, a magvak tripszininhibitor-akti-
vitása alacsony, ezért a JAMES megfelelô arányban hôke-
zelés nélkül etethetô az abrakfogyasztó állatokkal. Száraz
szalmája begyûjtve értékes és kiváló szálastakarmány. A
JAMES elôvetemény-értéke kiváló, mert korán lekerül a ter-
môföldrôl, amelyet felvehetô nitrogénben gazdagít, és
könnyen mûvelhetôvé tesz. 
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Általános 
jellemzôk

Jellemzô/alkalmasság
alacsony/gyenge/korai jó/átlagos/közép magas/kiváló/késôi

szemtermés
ezerszemtömeg
fehérjetartalom

Technológiai jellemzôk

javasolt vetésnorma
javasolt vetésidô

javasolt vetésmélység
Növekedési jellemzôk

virágzás kezdete
érésidô

állóképesség
növénymagasság betakarításkor

0,9–1,0 millió mag/ha
szeptember vége–október közepe
4–6 cm

Szembetûnô elônyök

• nagyobb termés és termésbiztonság, mint 
a tavaszi borsónál

• kiváló állóképesség, veszteségektôl mentes 
betakaríthatóság 

• egészséges és élettanilag értékes takarmány-
alapanyag: magas fehérjetartalom és fehérjetermés

0

Növényi eredetû fehérjeforrások beltartalmi paramétereinek vizsgálata
(Food Research International 2015, Annika Reinkensmeier)
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Elismerô oklevél: SAATEN-UNION
ôszi és tavaszi takarmányborsó: biz-
tonságos termeszthetôség, kiváló  
alt er natíva, egészséges és értékes fe-
hérjeforrás
XXIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda

Napok „Termékdíj a Magyar Növényter-

mesztésért 2016” pályázat
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KÖZTESNÖVÉNYEK

sikeresen alkalmazott köztesnövény-komponensek megfe-
lelô kombinációja biztosítja a talajjavító hatást. A keveré-
keket kiemelkedô technikai minôség, a szabvány elôírásai
feletti tisztaság és csíraképesség-értékek jellemzik, az ösz-
szetevôk pedig kizárólag fémzárolt tételekbôl kerülnek ki.
A viterra® köz tesnövény-keverékeket folyamatosan fej-
lesztjük, a gyakorlati eredmények és tapasztalatok alapján
tovább optimalizáljuk ôket. A VITAL, SINALEX, TOPGRÜN
és TRIOPLUS viterra® keverékek 25 kilogrammos papír-
zsákban és 500 kilogrammos bigbag kiszerelésben érhe-
tôk el. A RANDSTREIFEN viterra® keverék 20 kilogrammos,
fémzárolt, csávázatlan kiszerelésben kerül forgalomba.

A viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek megfelel-
nek a 10/2015. (III. 13.) FM-rendelet elôírásainak,  hasz-
 nálatukkal teljesíthetô az ökológiai jelentôségû terület

(EFA) kijelölése, ezáltal 80 euró/ha támogatás
hívható le. 2015 végén a 10/2015. (III. 13.)

FM-rendelethez kapcsolódóan pontosításra
kerültek az ellenôrzött szaporítóanyag fel-
használására vonatkozó elôírások. Ennek
értelmében a 2016. január 1. után vetett

kultúrák ese tében az ellen ôrzött (fémzá-
rolt) szaporítóanyag  fel használását a támo-

gatást igénylôknek igazolniuk kell! Ennek
hiányában elesnek a támogatástól. Így 2016-tól meg-

növekszik a jelentôsége a biztos forrásból származó,
 ellenôr zött, fémzárolt vetômag felhasználásának! A
 SAATEN-UNION viterra® keverékeit választva ennek 
a feltételnek is eleget tehetnek a termelôk.

viterra®. A KÖZTESNÖVÉNY-VETÔMAGKEVERÉKEK 
CSÚCSA.
A SAATEN-UNION több évtizedes hagyományokkal ren-
delkezik a köztes- és zöldtrágyanövények nemesítése
terén, fejlesztéseiben a modern mezôgazdaság igényeire
adott korszerû technológiai válaszok testesülnek meg.
Évente mintegy 50 hektár területet ölelnek fel a tenyész-
kertek, a kísérleti fejlesztések parcellái, a magas szaporu-
lati fokú vetômag-elôállítások, valamint azok az ultramo-
dern üvegházak, melyekben egész évben folyik a neme-
sítési, fejlesztési tevékenység és a rezisztenciakutatás.  
A laboratóriumokban elvégzett vizsgálatok mellett a
nemzeti és nemzetközi kutatóintézetekkel, valamint vál-
lalatokkal folytatott együtt mûködések biztosítják a folya-
matos fejlesztések alapját.

EXTRA MINÔSÉGÛ VETÔMAG

A SAATEN-UNION köztes- és zöldtrágyanö-
vények vetômag- elôállításainak központja
évtizedek óta Magyarországon van. Évente
több ezer hektár a szerzôdött termelteté-
sek területének nagyságrendje. A szaporító-
területek gondos kiválasztása mellett a
szántóföldi termelés és a vetômagüzemi feldol-
gozás során alkalmazott folyamatos minôség-ellenôr-
zés biztosítja, hogy a forgalomba kerülô vetômagok
paraméterei felülmúlják a szabványok által meg követelt ér-
tékeket. Ez a következetes minôségpolitika is hozzájárult
ahhoz, hogy ma a SAATEN-UNION vezetô pozícióval ren-
delkezik a köztes- és zöldtrágyanövények, valamint a fo-
nálférgek elleni biológiai védekezés európai  piacán.
Egyúttal a vállalat és az általa bevezetett vetômagmárkák
neve a magas minôség szimbólumává vált. A legkor-
szerûbb vetômagtisztító és -feldolgozó, valamint a nagy
teljesítményû csomagolóberendezések garantálják, hogy
az extra minôségû vetômag idôben rendelkezésre álljon a
gazdálkodók számára. 

KIVÁLÓ KEVERÉKEK

A hosszú távon is sikeres és fenntartható növénytermesztés
számára kulcsfontosságú a talajok termôképességének
megôrzése, illetve javítása. Illeszkedve a különbözô vetés-
forgók által támasztott követelményekhez, a viterra® ter-
mékcsaládban a már jól ismert és a gyakorlatban is



KÖZTESNÖVÉNYEK

TALAJVÉDELEM

• Védelem az erózióval és a deflációval szemben
• Gyomszabályozás a fény- és tápanyag-hozzáférés szûkí-

tésével 
• A mulcshagyó és direktvetéses technológia alkalmazásá-

nak elôsegítése
• A talajok teherbíró képességének javítása, jobb talajjár-

hatóság

BIOMASSZA-TERMELÉS

• Pótlólagos lehetôség a takarmány és szerves anyag elô- 
állítására

• Biodiverzitás (biológiai sokféleség) fokozása
• Szûk vetésforgók fellazítása

TÁPANYAGHÁZTARTÁS SZABÁLYOZÁSA

• Szabadon rendelkezésre álló tápanyag ésszerû hasznosí-
tása

• Tápanyagok megkötése, a kimosódás megelôzése
• Nagy mennyiségû szervesanyag-utánpótlás, amely elô- 

segíti a humuszképzôdést
• Tápanyag-feltáródás elôsegítése a mélyebb talajrétegekbôl

TALAJBETEGSÉGEK, TALAJLAKÓ KÁRTE-

VÔK ÉS GYOMOK VISSZASZORÍTÁSA

A viterra® keverékek célzott felhasználása elôsegíti a talaj-
betegségek és a fonálférgek visszaszorítását, ezáltal hozzá-
járulnak a fônövény termésmennyiségének és -minôségé-
nek emeléséhez is. A talaj intenzív átgyökeresedése hatá-
sosan csökkenti a gyom nyomást és a betegségek elleni
védekezésnek is az alapja. Közismert, hogy a keresztes
 virágú növények frissen felaprított részei a talajba keverve
„fertôtlenítô“ hatással rendelkeznek (biofumigáció). A ke-
resztesekben található glükozinolátok a talajba jutva haté-
konyan csökkentik a talajlakó kártevôk, különösen a gom-
bapatogének, a növényparazita fonálférgek és a gyom-
magvak károsító hatását. Egyúttal a hasznos talajlakók
szaporodását is elôsegítik. 

A viterra® köztesnövény-keverékek sokrétûen támogatják
a talajok egészségi állapotának és szerkezetének javítását.
Elôsegítik a humuszképzôdést és fokozzák a talaj termô-
képességét. Megkötik a nitrogént és más tápanyagokat a
tél folyamán, azokat a gyökérzónában tartják és biztosít-
ják hozzáférhetôségüket a kultúrnövény számára. Emel-
lett az agrárpolitikai és a társadalmi elvárások szigorodása
is újabb lökést ad a köztesek ok- és szakszerû felhaszná-
lásának.

A mindenkori fônövény igényeihez igazodó köztesnövény-
 keverékek elôsegítik a humuszképzôdést és megóvnak az
erózió, a defláció, továbbá a tápanyag-kimosódás káros
 hatásaitól. A biológiai sokféleség növekedése, az egyes
komponensek eltérô virágzási ideje, valamint a talaj diffe-
renciált átgyökeresedésének elônyei emelik a viterra® ke-
verékeket az egyes komponensek önálló vetésével szem-
ben elérhetô hatás szintje fölé.

A TALAJ TERMÔKÉPESSÉGÉNEK JAVíTÁSA

• Biológiai védekezés a talajbetegségekkel és fonálférgek-
kel szemben

• A hasznos élô szervezetek, mint pl. a földigiliszták számá- 
nak növelése

• A talajszerkezet és -állapot javítása
• A talajérettség fokozása, illetve fenntartása 
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A KÖZTESNÖVÉNY-KEVERÉKEK ELÔNYEI



32

nyének vetése elôtt zöldtrágyának vagy téli takarónö-
vénynek használt növényállomány, melyet a következô
évi elsô növény vetése elôtt beforgatnak. 

• Az ökológiai jelentôségû másodvetés is elszámolható 
diverzifikációként, amennyiben ez a kultúra van jelen
leghosszabb ideig a május 1-tôl szeptember 30-ig ter-
jedô idôszakon belül az adott területen.

• Súlyozási tényezô 0,3 (3,33 hektár köztesnövény-keverék
felel meg 1 hektár ökológiai jelentôségû területnek). Cél-
szerû azonban nagyobb területnagyságot kijelölni annak
érdekében, hogy a kérelem elbírálását követôen is biz-
tosan teljesülhessen a támogatáshoz szükséges minimá-
lis feltétel. 

• Az ökológiai jelentôségû másodvetés területe legalább
0,25 hektár legyen. 

• A másodvetésnek legalább két olyan faj keverékébôl kell 
állnia, melyek megtalálhatók a 10/2015. (III.13.) FM-ren-
delet 3. sz. mellékletében.

• A vetésnek július 1. és szeptember 30. között kell meg
valósulnia.

• A gazdálkodó a vetômag felhasználását – többek között
– a fémzárolt vetômag címkéjének vagy a minôsítést iga-
zoló bizonyítvány másolatával is igazolhatja.

• A késôbbi gyomosodási problémák elkerülése érdekében
célszerû magas technikai minôségû, fémzárolt vetômag
használata. Az ismeretlen eredetû, nem ellenôrzött, illet -
ve nem igazolt minôségû mag komoly gyomfertôzések
forrása lehet, melyek kezelése a késôbbiekben csak nagy
pótlólagos ráfordítással, esetleg még úgy sem oldható
meg.  

Ráadásul a támogatások kifizetési feltételeinek ponto-
sítása értelmében (mely 2015 végén jelent meg) a tá-
mogatás kifizetésének feltétele, hogy a termelônek
igazolnia kell a 2016. január 1. után vetett kultúrák ese-
tében az ellenôrzött (fémzárolt) szaporítóanyag fel-
használását!

A 2015. ÉVI AGRÁRREFORM ÉS A ZÖLDÍTÉS

A 2015-ös év elején életbe lépett az Európai Unió Közös
Agrárpolitikájának reformja. A változások központi eleme,
hogy a közvetlen kifizetések jelentôs hányadát – ponto-
san 30%-át – a környezet szempontjából elônyös mezô-
gazdasági gyakorlat  alkalmazásához köti. Ezt a törekvést
a gyakorlat a zöldítés kifejezéssel illeti. A zöldítés három
részterületet ölel fel:
• a növénytermesztés diverzifikálása,
• állandó gyepterületek fenntartása,
• ökológiai jelentôségû területek kijelölése (EFA).

A 15 hektár feletti területen gazdálkodóknak a szántóterü-
letük legalább 5%-ának megfelelô kiterjedésû ökológiai
 jelentôségû területet kell kijelölniük. A szabályozásban rög-
zített feltételek betartása esetén a gazdálkodó a teljes
 támogatásra jogosult területére vonatkoztatva kb. 80
euró/hektár támogatás igénybevételére jogosult. Elsô rá-
nézésre úgy tûnhet, mintha ezek az intézkedések a mezô-
gazdasági termelés további megregulázását szolgálnák
csupán. Alaposabb átgondolás után viszont kirajzolódik az
is, hogy az új szabályozás egyben új lehetôségek elôtt is
megnyitja a kapukat. A köztesnövény-keverékek szélesebb
körû alkalmazása ugyanis kiválóan kiegészíti az intenzív nö-
vénytermesztés technológiai elemeit. A keverékek intelli-
gens felhasználásával nemcsak a zöldítés elôírásainak lehet
megfelelni, de pozitív változásokat lehet elérni a talajok ter-
môképességének fenntartása, javítása és nem utolsósorban
védelme tekintetében is.

MIRE ÉRDEMES ÜGYELNI AZ ÖKOLÓGIAI
 JELENTÔSÉGÛ MÁSODVETÉS VÁLASZ-
TÁSA ESETÉN?

• A tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett elsô 
növény betakarítása után és a következô év elsô növé-
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parlagon hagyott terület, terasz, kunhalom, gémeskút, agrár-erdészeti hektár, erdôsített terület

magányosan álló fa, fa- és bokorcsoport, táblaszegély, kis kiterjedésû tó, vízvédelmi sáv, erdôszélek

mentén fekvô, termelés nélküli hektársáv

fás sáv, fasor, vizesárok

nitrogénmegkötô növényekkel bevetett terület

ökológiai jelentôségû másodvetés,

rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény, erdôszélek mentén fekvô hektársáv termeléssel
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Az egyes ökológiai jelentôségû területtípusok és azok súlyozási tényezôi
Területtípus Súlyozási tényezô



vetésen át egészen a szórva vetésig terjedhet. A vetés pon-
tossága, a kelés sikeressége természetesen jelentôs eltéré-
seket mutathat az egyes változatok között. Figyelembe
véve a köztesnövények javasolt vetésidejére esô munka-
csúcsokat, illetve szem elôtt tartva a költséghatékonyság
elvét, az egyik legjobbnak tûnô megoldás az lehet, ha az
elôvetemény betakarítását követô tarlóápoló talajmûvelés-
sel egy menetben vetjük el a keverékeket. A gépgyártóknál
elérhetôk olyan aprómagvetô egységek, melyekkel nehéz
tárcsához, rövidtárcsához vagy éppen szántóföldi kultivá-
torhoz csatlakoztatva, precízen kivitelezhetô a keverékve-
tés a talajmûveléssel egy menetben. 

A vetés folyamatát egy terminál segítségével lehet a trak-
tor fülkéjébôl ellenôrizni. A rendelkezésre álló 200–400
 literes vetômagtartályok biztosítják, hogy nagy területtel-
jesítménnyel, idôveszteség nélkül haladjon a munkafolya-
mat, akár sebességarányos kijuttatási lehetôséggel is. Az
aprómagvetô egységekhez több vetôelem tartozik, így
bármely méretû mag elvetése biztosított a 2–30 kg/ha
 vetésinorma-tartományban. 

A vetôegységet a dolgozó részegység és a henger közé ér-
demes helyezni, mivel a mag a frissen megmunkált talajba
jut, közvetlenül a nyomóhenger útjába. A henger elôsegíti
a talaj-mag érintkezést, ezzel megkönnyíti a csírázási fo-
lyamat beindulását az egyenletes növénytakaró kialakulása
érdekében.

A vetéskor uralkodó kedvezôtlen körülmények részben
kompenzálhatók magasabb vetési normával. A köztesnö-
vény-keverékek kedvezô hatása akkor tud a legjobban ér-
vényesülni, ha megfelelôen nagy gyökér- és zöldtömeg
alakul ki. Ezért is javasolt a keverékek mielôbbi (az  elô -
vetemény lekerülése után a lehetô leghamarabb történô)
elvetése és a javasolt vetômagnorma alkalmazása. 

TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS 

A köztesnövény-keverékek általában jól tûrik az alacso-
nyabb tápanyagszinteket is, ugyanakkor indokolt lehet
20–30 kg nitrogén kijuttatása hektáronként abban az eset-
ben, ha az elôvetemény után jelentôs szalmamaradvány
marad a területen, hogy annak lebomlását elôsegítsük.
Ezenkívül általában nem indokolt az állományok mûtrá-
gyázása.  

A köztesnövény-keverékek termesztésének sikerességére
számos olyan tényezô van hatással, amely a gazdálkodó
minden kori szakmai döntésétôl függ. Ezek közül a legfon-
tosabbakat tekintjük most át.

ELÔVETEMÉNY

A köztesnövény-keverék állományok fejlôdésének egyik
meghatározója az elôvetemény fônövény általános fejlett-
sége, illetve hogy az pl. mennyi tápanyagot használt fel a
talajból. Szintén meghatározó a betakarítás minôsége, mi-
lyensége is, hiszen a területen maradó nagy mennyiségû
szalma elbomlása nagyobb mennyiségû nitrogént vonhat
ki a talajból. A betakarításkor törekedni kell a szalma meg-
felelô felaprítására, illetve annak egyenletes szétterítésére. 

A MEGFELELÔ KEVERÉK KIVÁLASZTÁSA

A sikeres köztesnövény-termesztés alapja a megfelelô ke-
verék kiválasztása. A mindenkori vetésforgó, a hasznosítási
cél, a tervezett vetésidô és az üzem területi adottságainak
számbavétele után hamar leszûkíthetô a szóba jöhetô ke-
verékek köre. Bármely viterra® keverékre esik is a gazdálkodó
választása, biztos lehet benne, hogy kiváló minôségû vetô-
maggal fog megfelelni a zöldítés jogszabályi feltételeinek.   

TALAJ-ELÔKÉSZÍTÉS

Minél jobb a magágy, annál sikeresebb és biztosabb a
kelés. Nincs ez másképp a köztesnövény-keverékek eseté-
ben sem. A gondos talaj-elôkészítés nemcsak az árvakelé-
sek elleni küzdelem, de a köztesek gyors és egyenletes
kelésének, továbbá kezdeti fejlôdésének is az alapja. A szá-
razságra, aszályra hajlamos idôszakokban és termôhelye-
ken javasolt a talaj vízkészleteit megôrzô, sekély talaj mûve-
lés alkalmazása.

A KÖZTESNÖVÉNY-KEVERÉKEK VETÉSE

A gyakorlat számára több vetési mód is számításba jöhet.
Ezek tárháza a gondos talaj-elôkészítést követô, nagy rá-
for dításokat igénylô sorba vetéstôl a hagyományos mulcs-
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A viterra® KÖZTESNÖVÉNY-KEVERÉKEK

KÖZTESNÖVÉNYEK
A VITAL, SINALEX, TOPGRÜN 

ÉS TRIOPLUS MEGFELEL
A 10/2015. (III. 13.) 

FM-RENDELETNEK

viterra®
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VITAL

SINALEX

TOPGRÜN

TRIOPLUS
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AKG szálas pillangós takarmánynövény, valamint
többéves zöldugar létesítéshezRANDSTREIFEN

A RANDSTREIFEN viterra® köztesnövény-vetômagkeverék megfelel az AKG szálas pillangós takarmánynövény, valamint a több éves
zöldugar létesítés követelményeinek. 

RANDSTREIFEN
Nem csak a különbözô méhfajok látogatják elôszeretettel, egyéb rovarok is táplálékra találnak a területen, biodiverzitást növelô
szerepe kimagasló. A méhek és egyéb beporzó rovarok életterének fenntartása nélkülözhetetlen az  intenzív mezôgazdasági te-
rületek fenntartásához is. Termesztett növényfajaink termékenysége nagy részben függ a beporzó rovarok jelenlététôl. A RAND -
STREIFEN jó gyomelnyomó képességgel rendelkezik. A keverék pozitív hatással van a talajszerkezet alakulására, pillangós virágú
összetevôi javítják a terület nitrogénellátottságát is. Vetését március–áprilisban javasoljuk, 25 kg/ha vetômagnormával. A keve-
rék 20 kilogrammos, fémzárolt, csávázatlan kiszerelésben ke rül forgalomba.

VITAL

• szárazságtûrése kiváló, biztosítja a gyors talajtakarást
• a mustár és az olajretek kiválóan erôsíti egymás kedvezô 

hatását
• a fonálférgekkel szemben már 160 növény/m2 aktív vé-

delmet biztosíthat, a még zöld növényállomány befor-
gatás elôtti intenzív felaprításával kiváló ta laj fer tôtlenítô
hatás érhetô el (biofumigáció) 

• valamennyi termôterületre ajánlott, ahol a keresztes vi-
rágú növények másodvetése nem ellenjavallt a vetésfor-
góban 

SINALEX

• a szárazabb körülményeket és gyengébb talajadottságo-
kat is jól tûrô keverék

• a fehér mustár gyors fejlôdése biztosítja a talajfelszín
gyors takarását

• a pillangós komponens javítja a talajszerkezetet, meg-
köti a nitrogént

• a tél folyamán biztosan kifagyó keverék, amely kiválóan
mulcsozható felületet hagy hátra, ezért akár tavaszig vé-
delmet nyújt az erózió ellen

• a keresztes virágú komponens miatt ügyelni kell az utó-
vetemény helyes megválasztására
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A VITAL, SINALEX, TOPGRÜN és TRIOPLUS viterra® köztesnövény-vetômagkeverékek használatával teljesíthetô az 
ökológiai jelentôségû terület (EFA) kijelölése, ezáltal 80 euró/ha támogatás hívható le.

TRIOPLUS

• fagyérzékeny és keresztes virágú komponensek nélküli 
keverék

• szárazságtûrô alkotórészeinek köszönhetôen a gyengébb 
területekre is ajánlott

• a facélia virágzása még egy késôi méhlegelôt biztosít
• az összetevôk finom mulcsréteget hagynak hátra a tava-

szi vetésûek alá
• a vetésforgó szempontjából sem leges összetevôinek kö-

szönhetôen utóvetemény-korlátozással nem kell számolni

TOPGRÜN

• rozs és takarmányrepce télálló keveréke
• a kimagasló mennyiségû zöld- és szervesanyag-tömeg 

javítja a talajélet feltételeit
• tartós és hatékony talajtakarást biztosít, ezzel véd az eró-

zió és a defláció ellen
• a tél folyamán is maximális nitrogén-visszatartást tesz 

lehetôvé
• a talajszerkezet lazításával elôsegíti a kukorica mélyebb

gyökerezését 

++ javasolt,  + megfelelô. Az ökológiai jelentôségû másodvetés vetési lehetôsége:  
07. 01.–09. 30. A fémzárolt vetômagok minôségét NÉBIH/EU bizonyítvány igazolja. 

A VITAL, SINALEX, TOPGRÜN és TRIOPLUS viterra® keverékek 25 kilo grammos papírzsákban
és 500 kilogrammos bigbag kiszerelésben érhetôk el. A RANDSTREIFEN viterra® keverék 
20 kilogrammos, fémzárolt, csávázatlan kiszerelésben kerül forgalomba.

A RANDSTREIFEN MEGFELEL

AZ AKG SZÁLAS PILLANGÓS

TAKARMÁNYNÖVÉNY, 

VALAMINT A TÖBBÉVES 

ZÖLDUGAR LÉTESÍTÉS
KÖVETELMÉNYEINEK



9. területi képviselô:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36-30-567-8659
hulvej.tamas@saaten-union.hu

Déli régió:
Virág Attila régióvezetô 
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

10. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Pék Ferenc
Mobil: +36-20-964-0845

11. területi képviselô:
Kurucz Péter
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
kurucz.peter@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kis Tar Gyula
Mobil: +36-30-641-9681

12. területi képviselô:
Dömse Dénes
Baranya megye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu

13. területi képviselô:
Erôs János
Tolna megye
Mobil: +36-30-742-8421
eros.janos@saaten-union.hu

14. területi képviselô:
Molnár Krisztián
Bács-Kiskun megye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu

Értékesítési támogató
Sztarovics Mihály
Mobil: +36-30-488-8285

15. területi képviselô:
Jankó György
Csongrád megye
Mobil: +36-30-335-4656
janko.gyorgy@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kiss Gábor
Mobil: +36-30-547-7110

16. területi képviselô:
Murányi Zsolt
Békés megye
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu

Északi régió:
Szabó Tamás régióvezetô 
(egyben 3., Komárom-Esztergom 
megyei területi képviselô)
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

1. területi képviselô:
Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron megye
Mobil: +36-30-430-0029
balazs.adam@saaten-union.hu

2. területi képviselô:
Németh Csaba
Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

4. területi képviselô:
Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest, Nógrád megye és 
Heves megye nyugati része
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

6. területi képviselô:
Nagy János
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
és Heves megye keleti része
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Bóta Istvánné
Mobil: +36-30-688-9152

7. területi képviselô:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465             
baleda.istvan@saaten-union.hu

8. területi képviselô:
Fábián Géza
Hajdú-Bihar megye
Mobil: +36-30-335-4655
fabian.geza@saaten-union.hu

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK
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SAATEN-UNION Hungária Kft.
8132 Lepsény, Vasút u. 57. • Tel.: +36-22-585-202 • Fax: +36-22-437-056
E-mail: info@saaten-union.hu

Az ôszikalászos-katalógus szerkesztése lezárva:
2016. május. A katalógusban elôforduló  esetl eges
nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.




