
2019

A mi földünk, a mi jövőnk

Tavaszi 
fajtaajánlat



A mi földünk, a mi jövőnk

3

Tartalomjegyzék
Köszöntő --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Kukorica --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

Hibridkukorica összefoglaló táblázat---------------------------------------------------------------------------------- 4
GKT 211, GKT3213 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
GKT 288 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
GKT 270, Sarolta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7
GKT 376  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
GKT 372, Szegedi 386 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9
KENÉZ DUO, GKT 414 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Szegedi 475, Szegedi 521 --------------------------------------------------------------------------------------------- 11
GK Silostar  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

Szója ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
Suedina ÚJ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Aires  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
Bahia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 
Pannónia kincse ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 
Szója agrotechnika --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17

Napraforgó ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
GK Milia CL ÚJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
GK Petrus CLP --------------------------------------------------------------------------------------------------------23
Manitou PR  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------23

Takarmánycirok ------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
Szemescirok: GK Emese, Alföldi 1  -----------------------------------------------------------------------------------24
Szemescirok: Farmsugro 180 ----------------------------------------------------------------------------------------25
Silócirok: GK Erik, GK Balázs  --------------------------------------------------------------------------------------- 26
Silócirok: Róna 1, GK Áron --------------------------------------------------------------------------------------------27
Szudánifű: GK Csaba, Akklimat ------------------------------------------------------------------------------------- 28
Cirok gyomirtás  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

Tavaszi kalászosok -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Tavaszi tritikálé: GK Idus, Tavaszi búza: GK Március ---------------------------------------------------------------- 30
Tavaszi árpa: GK Habzó, GK Toma ----------------------------------------------------------------------------------- 31
Tavaszi zab: GK Kormorán, GK Pillangó ------------------------------------------------------------------------------32

Köles  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
GK Alba, GK Piroska, Fertődi 2 ---------------------------------------------------------------------------------------33

Olajlen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
Zoltán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

Mohar  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
GK Erika ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

Pohánka  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
Oberon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35

Kapcsolat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 35 

Tisztelt Partnereink!

A Gabonakutató alapítása óta számos szántóföldi kultúra nemesítésével foglakozik. Ezt a sokféleséget évti-
zedeken át a változások ellenére is megőriztük.

Katalógusunkban röviden bemutatjuk a kukorica, napraforgó, szója, cirok, tavaszi kalászosok, olajlen, köles, 
mohar és pohánka hibridjeinket, fajtáinkat.

A  kukoricában hagyományosan a koraiságnak adunk prioritást. A  tenyészidő rövidítése, a szuperkorai 
hibridek bevezetése, a hagyományosan elfogadott kukorica vetés idejét szélesítette ki. A szuperkorai kukori-
cát vethetjük fővetésben, hogy megelőzzük a forró júliusi napokat és hasznosíthatjuk azokat akár a július ele-
jei vetésben is. Az intenzív szarvasmarha tenyésztés takarmánybázisának megteremtéséhez a kiváló szá-
razanyag-termésű, nagy energiahozamú és gombabetegségekre toleráns siló hibridekkel járulunk hozzá.

A Pannonia kincse Magyarország egyik legnépszerűbb szója fajtája. Hőkezelés nélkül is takarmányozható 
fajtáink az Aires és a Bahia. Kínálatunk legújabb fajtája a Suedina, mely a 00 éréscsoport meghatározó 
szójájává válhat. A szójatermesztés minden részletére kiterjedő technológiát dolgoztunk ki, amelynek meg-
határozó elemei a nitrogénkötő baktériumokat hordozó csávázás, az állománysűrűség és a magra kiszerelt 
vetőmag egységek. Egyedülálló módon nagy hangsúlyt fektetünk a szója tápanyag-utánpótlására, ennek 
eredményeit is olvashatják.

Napraforgóban új hibridünk a GK Milia CL, teljesítménye a NÉBIH kísérleteiben nagyon figyelemreméltó.

A cirokfélék termesztése egyre jobban az érdeklődés középpontjába kerül. A Gabonakutató nemesítéséből 
szemesben, silóban és szudánifűben is meghatározó értékű hibrideket ajánlunk. Közülük kiemelkednek a 
legújabb siló hibridek, a GK Balázs és a GK Erik.

Évek óta tapasztaljuk és figyeljük a tavaszi kalászosok térhódítását. A GK Március tavaszi búza- és a GK 
Idus tritikálé fajták vetőmagjából nem tudunk annyit termelni, hogy az elegendő legyen.

Elkötelezettek vagyunk, hogy termékeink megfeleljenek a gazdák elvárásainak és napjaink kihívásainak. 
Katalógusunk csupán rövid tájékoztató. A  Gabonakutató Kereskedelmi osztálya és minden munkatársa 
készséggel áll az Önök rendelkezésére. Keressék honlapunkat, ahol még bővebb tájékoztatást nyújtunk!

Szél Sándor

„A mi földünk, a mi jövőnk”
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A SZEGEDI KUKORICAHIBRIDEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

HIBRID NEVE TENYÉSZIDŐ HASZNOSÍTÁS

JAVASOLT NÖVÉNYSZÁM  
(EZER NÖVÉNY/HA) 

szemes siló

GKT 211 FAO 220 szemes 75-80 -

GKT3213 FAO 240 szemes 70-80 -

GKT 270 FAO 270 szemes 65-75 -

GKT 288 FAO 290 szemes 65-70 -

Sarolta FAO 290 szemes 60-70 -

GKT 376 FAO 360 szemes 75-80 - 

GKT 372 FAO 370 szemes 65-75 -

Szegedi 386 FAO 390 szemes/siló 55-60 70-75

KENÉZ DUO FAO 410 szemes 60-70 -

GKT 414 FAO 480 szemes/siló 65-70 70-75

Szegedi 475 FAO 490 szemes/siló 60-65 70-75

GK Silostar FAO 490 siló - 70-75

Szegedi 521 FAO 560 siló - 70-75

• szuperkorai
• FAO 220
• szemes kukorica

Intenzív, erős szárú szuperkorai hibrid. Korai virágzása miatt kevésbé fenyegeti a nyár közepi 
forróság. Tetszetős megjelenésű, habitusa a FAO 200-as éréscsoport hibridjeihez hasonló. 
Egészséges szemtermése mellett nagy zöldtömeg produktum várható. A másod- és megkésett 
vetések hibridje, másodvetésben silónak is kiváló.

FŐBB JELLEMZŐK

Gyökérzete és szára erős

Fuzáriummal szembeni ellenállósága jó

Fővetés területei nem vadveszélyes területekre ajánlott

Másodvetés időpontja  
(szemes hasznosítás esetén)

északi és nyugati területeken június 10-ig;
déli területeken június 15-ig

Másodvetés időpontja  
(siló hasznosítás esetén)

július közepéig

Javasolt növényszám 75-80 ezer növény/ha

Fővetés betakarítási ideje korai betakarítás

GKT 211

• szuperkorai 
• FAO 240
• szemes kukorica

Éréscsoportjában kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező hibrid, teljesítménye intenzív 
körülmények között átlag feletti. A FAO 200-as hibridek terméséhez mérhető hozamot 
produkál rövidebb tenyészidő mellett. Hasznosítása elsősorban fővetésű szemes korai 
vetéssel, valamint július első felében még vethető másodvetésű siló. Silóként a magas 

össztömeg mellé kiváló beltartalom társul.

FŐBB JELLEMZŐK

Szára és gyökérzete erős

Fuzáriummal szembeni ellenállósága jó

Javasolt növényszám 70-80 ezer növény/ha

Fővetés betakarítási ideje időjárástól függően szeptember elejétől

GKT3213
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• igen korai 
• FAO 270
• szemes kukorica

Évjárattól függetlenül kiváló termőképességű és magas termésbiztonságú hibrid, melyet egyedülálló 
kezdeti fejlődési erély jellemez. Alacsony, generatív típusú, jó szárszilárdságú. Korai virágzása miatt 
a hőstressz- és aszálytűrése átlagon felüli, melyet a 2015-ös extrém időjárási körülmények között is 
bizonyított. Termesztése intenzív körülmények közé javasolt. Búza előveteményeként kiváló.

FŐBB JELLEMZŐK

Évjárat- és termőhely stabilitása kiváló

Csutkája vékony, hosszú, mélyen ülő szemekkel

Szemsorszáma 18-22

Vízleadó-képessége jó

Vetési és betakarítási ideje korán

Javasolt növényszám 65-75 ezer növény/ha

• igen korai 
• FAO 290
• szemes kukorica

Éréscsoportjának kiváló képességű hibridje, amely átlagon felüli szárazságtűréssel 
rendelkezik. Nagy, impozáns csövek, kemény, egészséges, karotinban gazdag szemtermés 
jellemzi. Golyvásüszöggel, csőfuzáriummal szemben a standard hibrideknél ellenállóbb. 
Határainkon túl is az egyik legkedveltebb szegedi hibrid. A tenyészidő alatt jelentkező 
stresszhatásokat jól tolerálja. A leggyengébb termőhelyi adottságokkal rendelkező 
területeken is sikerrel termeszthető. Kalászosok előveteményeként jól hasznosítható.

FŐBB JELLEMZŐK

Alkalmazkodóképessége kiemelkedő

Terméspotenciálja közepes termőhelyi viszonyok közt is magas

Hektolitertömege magas

Vetési ideje az időjárástól függően május első felétől

Javasolt növényszám 60-70 ezer növény/ha

Vízleadása a tenyészidő végén intenzív, gyors

Betakarítási ideje igen korán

Betakarításkori szemnedvessége alacsony

• igen korai 
• FAO 290
• szemes kukorica

Intenzív kezdeti fejlődésű, erős szárú és gyökérzetű hibrid. Kedvező körülmények közötti termőképessége 
vetekszik a FAO 300-as hibridekével, az intenzív termesztést meghálálja. A határainkon túl Szlovákiában és 

Ukrajnában is elismert és keresett hibrid. A FAO 200-as éréscsoport legnagyobb zöldtömeget adó hibridje, ezért 
késői vetésű silóhasznosításra kiváló.

FŐBB JELLEMZŐK

Típusa magas, vegetatív

Csövei végig termékenyülők

Fuzáriummal szembeni ellenállósága jó

Vetési ideje korai vetésre kiválóan alkalmas

Vetési ideje silóként május közepétől – június közepéig

Javasolt növényszám 65-70 ezer növény/ha

GKT 270

Sarolta

GKT 288

Kukorica üzemi kísérlet, Kétegyháza
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• korai 
• FAO 360
• szemes kukorica

Kiváló termőhelyi és évjárat stabilitás jellemzi, jó szár- és gyökértulajdonságokkal, valamint 
gyors vízleadással. Vékony csutkája, valamint acélos, fajsúlyos szemei miatt átlagon felüli 
termőképességgel rendelkezik. Levélzete aszályban is sokáig zöld marad. Kifejezetten intenzív 
termőhelyekre ajánlott. Búza előveteményeként kiváló. Grízkukoricaként is alkalmazható.

FŐBB JELLEMZŐK

Kezdeti fejlődése intenzív
Típusa generatív, zöld száron érő
Kétcsövűség gyakori
Szemtípusa lófogú
Csutkája száraz körülmények között is teljes hosszában megtermékenyül
Hektolitertömege magas
Aszálytűrése jó
Javasolt növényszám 75-80 ezer növény/ha

GKT 376 • korai 
• FAO 370
• szemes kukorica

Erőteljes korai fejlődésű hibrid, vízleadási dinamikája 
átlag feletti. Szára erős, termőképessége kiváló. Korán 
betakarítható. Fuzáriummal szembeni ellenállóképessége 
kiemelkedő, ezért is alkalmas búza előveteménynek. Közepes 
és gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthető. 
Csöve közepes hosszúságú, enyhén görbülő, a csővég kilóg 
a csuhélevelek közül, így segíti azok felnyílását, gyorsítva a 
vízleadást. Generatív, kis szártömeggel rendelkezik, ezért a 
betakarítását követően a talaj könnyen elmunkálható.

• korai 
• FAO 390
• kettőshasznosítású kukorica

Aszálytűrő, kettős hasznosításra is alkalmas hibrid, nagy zöldtömeg produktummal és jó állóképességgel. Intenzív 
években a jó vízellátottságot magas terméssel hálálja meg. Kiváló ár-érték arányú hibrid. A leggyengébb területek 
legjobb FAO 300-as választása, homokfoltos területeken, erodált domboldalakon is biztonsággal termeszthető.

FŐBB JELLEMZŐK

Kezdeti fejlődése gyors
Típusa zöld száron érő
Szárszilárdsága jó
Csövei nagyok, tetszetősek
Szemtípusa lófogú
Alkalmazkodóképessége kiváló
Vízleadása átlagos
Vetési ideje korai vetésre is alkalmas
Javasolt növényszám szemesként 55-60 ezer növény/ha
Javasolt növényszám silóként 70-75 ezer növény/ha

Kukorica üzemi kísérlet, FAO 300-as éréscsoport, Bak 2018. 

Betakarításkori szemnedvesség (%)
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kísérleti átlag
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GKT 372

Szegedi 386

FŐBB JELLEMZŐK

Gyökérzete
erős, gyökérdőlésre 
nem hajlamos

Szemtípusa
lófogú, 14-16 
szemsorszámú

Kétcsövűség
intenzív feltételek 
esetén gyakori

Aszálytűrése jó

Javasolt növényszám 65-75 ezer növény/ha

NAGYKANIZSA BAK KÁNYA REGÖLY APÁTFALVA MEZŐBERÉNY LIPPÓ DALMAND
KAMOCSA  

(SK)
LÚCS  
(SK)

TÓTMEGYER 
(SK)

SZIMŐ  
(SK)

13 395 14 026 11 879 12 719 11 398 12 844 11 666 12 005 12 743 14 520 14 015 12 862

GKT 372 termése kukorica üzemi kísérletekben, 2018. (kg/ha)

GKT 376 termése kukorica üzemi kísérletekben, 2018. [kg/ha]

HAJDÚNÁNÁS-
TEDEJ

KISKUNLACHÁZA APÁTFALVA BAK EGERVÁR NAGYLÓZS SZIMÓ (SK) DALMAND BÉKÁS TÓTMEGYER (SK)

GKT 376 Kísérleti átlag

11 979 13 186 12 416 14 059 12 432 11 840 13 130 12 985 11 036 14 041
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• középérésű
• FAO 410
• szemes kukorica

Éréscsoportjának egyik legkorábban érő hibridje, amely kimagasló terméspotenciállal és jó évjá-
rat-stabilitással rendelkezik. Aszályos években stabil termésével tűnik ki a versenytársak közül. 
Közepes és intenzív termőhelyekre egyaránt javasolt, a talaj tápanyagkészletét jól hasznosítja, a 
műtrágyázást meghálálja. Száraz körülmények között is sokáig zöld marad. A késői FAO 300-as 
hibridekéhez hasonló szemnedvességgel takarítható be.
Focus Ultra rezisztens, azoknak a gazdáknak ajánljuk, akiknek visszatérő gondot jelent az egyszikű 
gyomok elleni küzdelem.

FŐBB JELLEMZŐK

Szemtípusa lófogú, 18-20 szemsorszámú

Szárazanyag-beépítése intenzív

Vízleadása a tenyészidőszak vége felé rendkívül gyors

Fuzáriummal szembeni ellenállósága jó

Vetési ideje
a késői vetés terméscsökkenést okoz 
és jelentősen növeli a betakarításkori 
szemnedvességet

Javasolt növényszám 60-70 ezer növény/ha

• középérésű
• FAO 490
• kettőshasznosítású kukorica

A közepes és gyenge, heterogén területek FAO 400-as hibridje. Zöld száron érő típus. Levél-
zete hosszabb, szárazabb időszakok alatt is sokáig zöld marad. Magas szárazanyag tartalma 
jó emészthetőséggel párosul.

FŐBB JELLEMZŐK

Csövei nagyok, kedvező csőaránnyal

Vízleadása lassú

Alkalmazkodóképessége kiváló

Javasolt növényszám szemesként 60-65 ezer növény/ha

Javasolt növényszám silóként: 70-75 ezer növény/ha

Javasolt termőhelyek intenzív

Zöldtömeg hozama nagy

• késői
• FAO 560 
• siló kukorica 

Átlagon felüli szárazságtűrésű, nagy zöldtömeg produktumú és kiváló szilázsminőségű hibrid. 
Jó, közepes, és gyenge körülmények között is sikeresen termeszthető. Intenzív tápanyag-bevitel 
esetén kiemelkedő terméspotenciál jellemzi. Sokáig zöld marad, levelei még nagy hőségben is 
ellenállnak a leszáradásnak. Szemtermése a FAO 500-as éréscsoport hibridjeinek felel meg, így 
CCM hasznosításra is kiválóan alkalmas. Biogáz termelésre szintén alkalmas.

FŐBB JELLEMZŐK

Évjárat-stabilitása jó

Csövei
végig termékenyülőek, nagyok, hengeresek, 
kedvező csőaránnyal

Fattyasodás hajlamos

Javasolt növényszám 70-75 ezer növény/ha

Zöld- és szárazanyag termése kiemelkedő

Betakarítást követő talajelmunkálása könnyű

• középérésű
• FAO 480 
• kettőshasznosítású kukorica

Magas terméspotenciálú hibrid, amely a csapadékos, hűvösebb években átlagon felüli 
hozamokra képes. Megbízható szemterméssel rendelkezik, valamint intenzív silóként 
termesztve kiváló szilázsminőséget biztosít. 

FŐBB JELLEMZŐK

Termésbiztonsága jó

Kezdeti fejlődése gyors

Szárszilárdsága jó

Szemsorszáma 16-18, hosszú csövek

Csőaránya kiváló, siló termesztésre is alkalmas

Javasolt növényszám 
szemesként

65-70 ezer növény/ha

Javasolt növényszám silóként 70-75 ezer növény/ha

Javasolt termőhelyek intenzív

KENÉZ DUO Szegedi 475

Szegedi 521GKT 414
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• középérésű
• FAO 490 
• siló kukorica 

A minősítő kísérleti években a GK Silostar kimagaslóan teljesített, 
a standardokat meghaladó szárazanyag termésű és összenergi-
ájú siló hibrid. Zöldtömege a FAO 500-as siló standardok zöld-
tömegét is meghaladta. Intenzív tápanyagellátás és csapadékvi-
szonyok mellett kiemelkedő teljesítményre képes. Kifejezetten az 
intenzív silós gazdaságok hibridje, ahol a nagy össztömeg mellet 
a kiváló beltartalom is lényeges. Magyarország minden körzeté-
ben termeszthető.

FŐBB JELLEMZŐK

Kezdeti fejlődése erőteljes

Csövei nagyok, vastagok

Növényállománya magas, kiegyenlített

Javasolt növényszám 70-75 ezer növény/ha

Zöld- és szárazanyag termése kiváló

GK Silostar

GK Silostar kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredményei, NÉBIH 2016-2018.

Év Fajták
Szárazanyag 

termés Zöldtermés Kezdeti fejl.
erőssége 

9=legjobb

Összes 
energiatartalom

t/ha % t/ha % MJ/kg GJ/ha

2018.
GK Silostar 21,60 100,8 61,0 104,1 8,8 17,49 378

st.fajták átlaga 21,43 100,0 58,6 100,0 8,6 17,49 375

2017.
GK Silostar 18,33 102,7 56,7 105,6 9,0 17,25 316

st.fajták átlaga 17,84 100,0 53,7 100,0 7,0 17,19 307

2016.
GK Silostar 22,34 102,6 65,2 104,5 8,8 16,58 370

st.fajták átlaga 21,77 100,0 62,4 100,0 8,3 16,76 365

3 év átlaga
GK Silostar 20,76 102,0 61,0 104,7 8,9 17,11 355

st.fajták átlaga 20,35 100,0 58,2 100,0 8,0 17,15 349

GK Silostar szárazanyag-termése kisparcellás fajtaösszehasonlító 
kísérletekben, NÉBIH 2015-2018. (t/ha)

GKSilostar           st. fajták átlaga

2015 2016 2017 2018

18
,7

1

22
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18
,3

3

21
,6
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• igen korai szója

Újdonságuk, az igen korai Suedina kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik, jól 
alkalmazkodik az eltérő környezeti viszonyokhoz, fehérjetartalma átlagon felüli.

FŐBB JELLEMZŐK

Kezdeti fejlődése kiemelkedő

Állóképessége kiváló

Növénymagassága 80-90 cm

Ezerszemtömege átlagon felüli (220-240 g)

Növekedési típusa féldeterminált

Köldök színe fekete

Alsó hüvely magassága 13-14 cm

Suedina ÚJ

Beled Bóly Hédervár Kiszombor Homoród

4080 4043 3705 4097 4282

Suedina termése szója üzemi kísérletekben, 2018. (kg/ha)
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• korai szója

Korai, féldeterminált, alacsony tripszin-inhibitor 
tartalmú fajta, amely kiváló szárszilárdsággal 
rendelkezik. Késői és normál vetéshez javasolt, 
korai betakaríthatósága miatt megfelelő 
előveteménye a kalászosoknak.

FŐBB JELLEMZŐK

Magja sárga

Köldök színe fekete

Ezerszemtömege magas

Szőrözöttség barna

Magassága közepes

Betegségekkel szembeni 
ellenállósága

jó

Tripszin-inhibitor [TIU] 
tartalma

12-15 mg/g

Alsó hüvely magassága 13-14 cm

• középérésű szója

A legkorábbi középérésű szója. Kiváló termőképességű, folyton-növő, alacsony tripszin-inhibitor tartalmú 
fajta, amely jó betegség-ellenállósággal rendelkezik. Száraz körülmények között is kiválóan teljesít. Jó 
talajokra, intenzív technológiához javasoljuk, az öntözésre jelentős terméstöbblettel reagál.

FŐBB JELLEMZŐK

Magja sárga

Köldök színe sötétbarna

Szőrözöttség barna

Növekedési típusa féldeterminált

Szárszilárdsága kiváló

Tripszin-inhibitor [TIU] tartalma 16,8-20 mg/g

Vetési sortávolság nagyobb sortávolságú vetésre is alkalmas (pl. kukorica sortáv)

Kórtani tulajdonságai kiemelkedőek, növényvédelme alacsony költséggel megoldható

Aires

Bahia

Bahia nagyüzemi terméseredmények, 2018.

Zalaszentgrót Beled Hobol Mezőhegyes Homoród

4152 4960 4455 3722 4557

Aires termése szója üzemi kísérletekben, 2018. (kg/ha)

A Gabonakutató Nonprofit Kft. által 
forgalmazott tripszin-inhibitorban 

szegény szójafajtákat kiváló 
termőképességűk, minőségük és 

agrotechnikai paramétereik folytán 
minden szójatermelőnek ajánljuk, 

azoknak a gazdáknak is, akik 
fehérjetakarmány tekintetében 

önellátásra törekednek. 

Felhasználási javaslatok

Fajtáink fehérjében és olajban gazdag 
termése darálást követően, hőkezelés 

nélkül is etethető. Tejelő tehenek 
esetében 2-3 kg/nap/egyed fejadagig, 

húsmarhák abraktakarmányába 
keverve a testtömeg figyelembe vétele 

mellett. Sertéstartásban a süldő és 
hízó takarmánykeverékben 5-10 %-os 

mértékben, baromfiféléknél, az 
indító fázis kivételével, 10-15 %-os 

mértékben adható. 

(Felmerülő kérdéseikkel bizalommal 
forduljanak hozzánk!)

Termőhely Dunaszerdahely  
(SK) Dávod Beled Sárszent- 

mihály Sumony Szigetvár Taliándörögd Vésztő Szabadbattyán Bókaháza

Bahia területe  
(ha)

20 10 15 100 60 100 20 300 80 15

Bahia termése  
(t/ha)

3,99 4,60 4,61 3,80 4,20 4,20-4,60 4,30 3,60 3,60 3,70

Zalaszentgrót Hobol Bóly Mezőhegyes Kiszombor Homoród

4931 6027 3890 4699 3952 5206

Bahia termése szója üzemi kísérletekben, 2018. (kg/ha)

Bahia            Kísérleti átlag
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A magyar föld legjava

2018. évi szója műtrágyázási kísérleteink
2018-ban négy gazdaság részvételével végeztünk a szója tápanyagellátásával kapcsolatos kísérletet. A nagyüzemi kísérleteknél mindig ügyeltünk 
arra, hogy „életszagúak” legyenek: nagyüzemi gépeket, termelők által is elérhető szolgáltatásokat és többnyire a kereskedelemben is kapható 
input anyagokat vettünk igénybe. A négy helyszínből három esetében talajmintavétellel kezdődött az előkészület. 

A kísérleti terület egyik felére a talajvizsgálati eredmények figyelembe vételével készült a tápanyagterv, valamint lett biztosítva a kijuttatandó 
tápanyag, míg a terület másik felén a kísérletben részt vevő gazdaság saját műtrágyázási koncepciója valósult meg. 

Ezeken a helyszíneken a Gabonakutató három fajtája vett részt, a korai Aires, a középérésű Bahia és a szintén középérésű Pannónia kincse. 
A negyedik kísérleti helyen egy fajtánk, a Bahia szerepelt. Itt nem volt talajmintavétel és nem volt eltérő (alap) műtrágyázás. Ennél a kísérletnél 
a tenyészidőszakban vett levélminta analízise után határoztuk meg a lombtrágyázási technológiát, természetesen a kontroll rész nem kapta 
meg ezt a kezelést. Kíváncsiak voltunk arra, hogy pusztán egy jól irányzott lombtrágyázással tudunk-e elérni olyan hozamnövekedést, amely 
rentábilis, plusz nyereséget eredményez. 

A kísérleti táblákon egyszer minden esetben levélanalízist is végeztünk. Betakarításkor külön mértük a fajták és technológiák termésátlagait, va-
lamint a termés minőségi paramétereit (nyersfehérje, nyerszsír, ezermagtömeg). A kapott adatokkal objektív ökonómiai számításokat végeztünk, 
beárazva az adott technológiákat és a nyert termésmennyiségeket, hogy a gazdaságossági hatékonyságot kiderítsük. Az anyagokkal együtt 
számba vettük és beáraztuk a vonatkozó műveleti költségeket. 

Az 1. táblázatban látható kísérleti helyenként az összes kijuttatott hatóanyag mennyiség.

1. táblázat. Az összes kijuttatott hatóanyag mennyiség 

Hatóanyag Lippó Szepetnek 1 Szepetnek 2
Saját (kg/ha) YARA (kg/ha) Saját (kg/ha) Próba (kg/ha) Saját (kg/ha) Próba (kg/ha)

N 27 11 95 65 33 67
P2O5 13 88 34 30 86
K2O 28 98 102 45 86
CaO 7 5,3 13,8 65,3 270 38,6
MgO 5 2,4 8,2 48,4 1,5 27,8
SO3 9,3 6,2 10,2 10,8 10,8
B 0,7 0,2 0,5 0,3 0,4

A lippói kísérlet esetében a saját technológia által kijuttatott hatóanyag mennyisége szerény. A szepetneki kísérletekben már a saját üzemi tech-
nológia is jelentős hatóanyag kijuttatást jelentett. 

1. ábra. Terméseredmények, Lippó (kg/ha)
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• középérésű szója

Az elmúlt években az egyik legelterjedtebb szójafajtává vált hazánkban. Nagyot termő, 
potenciális termőképessége intenzív körülmények között meghaladja az 5 tonnát hek-
táronként. Az évjárat-stabilitása a termesztett szóják közül kiemeli. Mind száraz, mind 
öntözött körülmények között termése 
jóval meghaladja a termesztett fajták át-
lagát. Nagyüzemi eredményei a 2017-es 
aszályos évben is igazolták kiváló al-
kalmazkodóképességét. Folyton-növő, 
kiváló elágazó képességgel rendelkező 
szója fajta, emiatt nem szükséges a túlsű-
rítése, már 500 000 mag/ha-os mennyi-
séggel vetve is sikeresen termeszthető. 
Az átlagosnál magasabban elhelyezkedő 
alsó hüvelyek csökkentik a betakarítási 
veszteséget.

Pannónia kincse 

Pannónia kincse nagyüzemi terméseredmények, 2018.

Termőhely Szeghalom Kenderes Vésztő Csanádpalota Sárszentmihály Szepetnek Murakeresztúr Rigyác Dávod Kápolnásnyék

Pannónia kincse 
területe (ha)

300 80 360 30 90 28 28 18 10 50

Pannónia kincse 
termése (t/ha)

3,00 4,10-5,30 3,60 4,20 3,80 4,00 5,40 5,40 4,10 3,60

FŐBB JELLEMZŐK

Magja
lapított gömb alakú, 
közepes méretű, sárga 
színű

Köldök színe
sárga, élelmiszeripari 
felhasználásra alkalmas

Magtermésének fehérje- 
és olajtartalma

magas

Betegségekkel szembeni 
ellenállósága

kiváló

Alkalmazkodóképessége kiváló

Vetési sortávolság
nagyobb sortávolságú 
vetésre is alkalmas  
(pl. kukorica sortáv)

Térkitöltési hajlama rendkívül jó

Kompenzációs képesége kiemelkedő

Pannónia kincse termése szója üzemi kísérletekben, 2018. (kg/ha)

Zalaszentgrót Beled Bóly Mezőhegyes

5011 5480 3574 4305

Pannónia kincse            Kísérleti átlag
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A lippói kísérleti helyen (szemenkénti vetőgép, 45 cm-es sortáv) kétféle vetőmagnormával állítottuk be a kísérletet. A Yara technológia minden 
parcellában terméstöbbletet eredményezett a saját technológiához képest (1. ábra). Kiemelkedő a 300 ezer szemmel vetett Yara technológiával 
kezelt Aires, ami 812 kg terméstöbbletet mutatott a saját technológiához képest. Az 550 ezer szemmel vetett Aires, valamint a 300 ezer szemmel 
vetett Bahia és Pannónia kincse esetében a Yara technológia átlagosan 596 kg terméstöbbletet eredményezett. Az 550 ezer szemmel vetett 
Bahia és Pannónia kincse esetében a Yara technológia átlagosan 208 kg terméstöbbletet adott. A fajták versenyében az 550 ezer és a 300 ezer 
szemmel vetett Aires volt a nyertes, a harmadik a 300 ezer szemmel vetett Bahia, negyedik a szintén 300 ezer szemmel vetett Pannónia kincse. 
A korai éréscsoportba tartozó Aires győzelme Baranyában a középérésű társakkal szemben számunkra is meglepő. Az ok valószínűleg az időjá-
rásban keresendő: a késő nyári, kora őszi nagy melegek már nem akadályozták a szemek kitelítődését a korai fajtáknál (ezek a fajták normálisan 
be tudták fejezni életciklusukat), a középérésűeknél viszont - a helyszíni körülmények függvényében- előfordulhatott, hogy a szemkitelítődés 

folyamata nem optimálisan alakult. 
A Szepetnek 1 kísérleti helyen a Próba-tech-
nológia a Bahia és Pannónia kincse fajtánál 
enyhe fölénybe került a termésátlagokat 
nézve a saját technológiához képest. A fö-
lény plusz 200 kg körüli hozamtöbblet. 
Az Aires fajtánál a Próba-technológia keve-
sebb termést adott, mint a saját. A fajták ver-
senyében a Pannónia kincse volt a nyertes 
bármelyik fajtához viszonyítva, bármelyik 
technológiában. A Szepetnek 2 kísérleti he-
lyen az Aires és a Bahia fajtánál a saját és a 
Próba-technológia fej-fej mellett teljesített, 
az eltérések minimálisak. A Pannónia kin-
csénél a saját technológia már jelentősebb, 
300 kg-ot meghaladó többletet mutatott a 
Próba-technológiához hasonlítva. Összes-
ségét tekintve itt is a Pannónia kincse volt 
a termésátlag győztese, bármelyik fajtát, 
vagy technológiát nézzük is! (2. ábra)

Megvizsgáltuk a technológiák termésátlag 
eltéréseit a Yara, illetve a Próba- és a saját 
technológiák viszonylatában. A különbsé-
geket 100 Ft/kg-os szójabab áron beáraz-
tuk, majd ebből az értékből levontuk a Yara, 
illetve a Próba-technológiák saját techno-
lógiához mért többletköltségeit. A lippói kí-
sérlet esetében olyan látványosak az ered-
mények, hogy továbbszámoltunk: a Yara 
technológiánál kiszámoltuk, a pluszráfordí-
tásba fektetett 1 forintunk - azon kívül, hogy 
teljes egészében visszakaptuk - még hány 
forintot eredményezett. Két esettől eltekintve 
az eredmény döbbenetes, a banki vagy a be-
fektetési szférában, szója tenyészidőszak-
nyi időtávon ilyen rátákról csak álmodoznak  
(3. ábra). 

3. ábra. 1 Ft többletbefektetésre jutó nettó nyereségtöbblet, Lippó (Ft)

4. ábra. Nyersfehérje % és nyerszsír %, Lippó

5. ábra. Pannónia kincse termésátlag és ezermagtömeg

2. ábra. Terméseredmények, Szepetnek 1-2 (kg/ha)
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Fajtáink az eltérő kísérleti helyeken eltérően 
reagáltak a különböző tápanyagellátásra, 
ez látszik a termésátlag különbségekben.  
Az Aires átlagosan a legnagyobb különb-
ségi értéket nyújtotta, helyszín szerint a 
lippói és a Szepetnek 1 kísérletben volt a 
legmagasabb. A Bahia és a Pannónia kin-
cse a lippói és a Szepetnek 1 helyszínen 
nagyjából azonos különbségeket értek el. 
A Pannónia kincse a Szepetnek 2 kísérleti 
helyszínen mindkét fajtatársát alaposan 
megelőző értéket adott. 

A  betakarított termény nyersfehérje és 
nyerszsír (olaj) tartalmát hagyományos 
kémiai analitikai módszerrel vizsgáltuk 
(4. ábra). Mindegyik fajta nyersfehérje- 
és nyerszsír értéke a piaci elvárásoknak 
megfelelő szinten volt.  Az esetek többsé-
gében felismerhető az a tendencia, hogy 
az adott kísérleti helyszínen, adott fajtánál 
az a technológia adta a magasabb nyers-
fehérje értéket, amelyik a magasabb ter-
mésátlagot is. Vagyis, ahol a szója „jobban 
érezte magát”, azt nem csak a hozamban, 
hanem fehérjetartalomban is meghálálta. 
A fajtáink nyersfehérje tartalmuk tekinte-
tében eltérő mértékben reagáltak a külön-
böző helyszíneken a különböző tápanyag 
ellátási szintekre. A legnagyobb reakciót az 
összes helyszín átlagában az Aires fajta, a 
legkisebbet a Pannónia kincse adta, átlagos 
értéküket tekintve a legmagasabb érték az 
Airesnél, a legalacsonyabb a Bahiánál adó-
dott. A nyerszsír tartalomnál általában el-
mondható, hogy értékük ugyanazon hely-
színen, ugyanazon fajta esetében annál a 
technológiánál volt nagyobb, ahol kisebb 
volt a termésátlag, illetve alacsonyabb a 
nyersfehérje érték. Kiemelkedő nyerszsír 
tartalomhoz egészen bizonyosan nem 
párosult kiemelkedő nyersfehérje tarta-
lom. Nyerszsír szempontjából legnagyobb 
reakciót az összes helyszín átlagában a 
Pannónia kincsénél tapasztaltunk. Átlag 
tekintetében markánsan a legmagasabb 
értékek a Bahiánál mutatkoztak.EMT (g)
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• korai
• Clearfield® olajnapraforgó

A Gabonakutató legújabb, 2018-ban minősített fajtája. A NÉBIH 2017. évi kísérletei alapján 3,8 t/ha 
átlagterméssel minősítették. A termése több helyen meghaladta a 4,5-5,0 t/ha-t. A vizsgált napraforgó 
hibridek közül a legnagyobb olajtermést érte el. Az összes talajtípuson termeszthető fajta. Genetikailag 
ellenálló a peronoszpóra összes rasszával szemben.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai terméspotenciálja 5,0-5,2 t/ha

Olajtartalma kiemelkedő, 50-52%

Ezerkaszat-tömege nagyon magas

Magassága átlagos

Betegségekkel szembeni ellenállósága jó

Tányérállása félig bókoló

Szárazságtűrő képessége jó

GK Milia CL  ÚJ

Napraforgó kisparcellás kísérleti eredmények, NÉBIH 2017. (t/ha)

Olajtermés (kg/ha)
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GK Milia CL napraforgó kisparcellás kísérleti eredmények, NÉBIH 2017. (t/ha)

SZOMBATHELY

IGERSZEMCSE

TORDAS
SZÉKKUTAS

JÁSZBOLDOGHÁZA

MARTONVÁSÁR

DEBRECEN

GYULATANYA

RÖSZKE I.

OROSHÁZA
MÉLYKÚT

RÖSZKE II.
ÁTLAG

3,84 4,39 3,23 4,10 4,00 3,90 4,24 5,17 4,58 3,16 2,70 2,33 3,80

Gyomirtási Rendszer Napraforgóban

A szójatermesztésnél több terméselemet is ismerünk: növényenkénti hüvelyszám, a hüvelyenkénti mag száma és az ezermagtömeg. A kísérlet-
ben a termény ezermagtömegét mértük.
Az ezermagtömeg tekintetében egyértelműen mind a négy helyszínen az Aires szolgáltatta a legmagasabb értéket. A Pannónia kincse és a Bahia 
értékeinek egymáshoz való viszonya a dél-zalai és a dél-baranyai területeken eltért. Vizsgáltuk még azt is, hogy az adott helyszínen az adott fajta 
esetében a Próba-, illetve Yara technológia a saját technológiához képest hány százalékos termésátlag és ezermagtömeg növekedést/csökke-
nést mutatott. A 13 adatpárból 9 esetben volt egyértelműen hasonló az elmozdulás iránya: ha nőtt a termés, általában nőtt az ezermagtömeg is.  
A Pannónia kincse fajtánál a termésátlag és az ezermagtömeg között olyan szoros és egyértelmű az összefüggés az összes kísérleti hely adatai 
szerint, hogy erre a fajtára bátran elmondható, nála a legmeghatározóbb hozamalkotó tényező az ezermagtömeg (5. ábra).

A negyedik, Sormáson végzett kísérletben a saját technológia csupán abban különbözött a Próba-technológiától, hogy nem kapott lombtrágyát. 
A kísérletet Bahia fajtánkon végeztük, a kijuttatást levélanalízis előzte meg. A levélanalízis adatainak értékelését követően választották ki a 
megfelelő készítményeket, amelyek a levélmintavételt követő 1 (!) héten belül a felhasználás helyszínén voltak. A levélanalízis adatai foszfor és 
kén tekintetében a kritikus koncentráció közelében, kálium esetében az alatt volt. A műtrágyás cég szaktanácsadója ez alapján döntött a kijutta-
tandó készítmények fajtájáról és dózisáról. Ennek a beavatkozásnak az anyagköltsége 3820 Ft/ha, műveleti költsége 5000 Ft/ha, együttesen  
8820 Ft/ha volt. Az állománypermetezésben nem részesült kontroll terület termésátlaga 4202 kg/ha, a kezelésben részesült Próba-technoló-
giás részé 4344 kg/ha. A különbség 142 kg, ez 100 Ft/kg-os áron 14200 Ft/ha. Ebből levonva a költséget 5380 Ft/ha tiszta nyereség adódott. 
A korábbi számításokat követve 1 Ft befektetéssel 0,61 Ft tiszta nyereséghez jutottunk. Az ilyen beavatkozások eredménye már korlátozott 
mértékű, de ha szakszerűen felépített elveket követve végzik – kifizetődő!   

A kísérleti helyek levélanalízis, hozam, termésminőség adataival olyan adatbázishoz jutottunk, amely lehetővé tette az összefüggések keresését a 
levélanalízis adatok és a hozam között. A kéntartalom és a termésátlag összefüggése figyelemreméltó. Úgy tűnik, a kén nemcsak a repce, hanem 
a szója esetében is fontos szerepet tölt be: a termés mennyiségét befolyásolja.

A levélanalízis azon kívül, hogy a további lombtrágyázáshoz iránymutatást adhat, fontos finomhangolási lehetőséget is magában rejt: ellenőriz-
hetjük vele, hogy tápanyagellátásunkban mennyire volt sikeres. A kálium (K) és a kén (S) vonatkozásában szinte mindenhol a kívánatos zóna 
alatt lévő értékeket mértek. A bór (B) – néhány érték kivételével - az optimálisnak tartott intervallum feletti koncentrációban volt jelen. Komoly 
problémát jelzett a lippói minták mindegyikénél a rendkívül alacsony molibdén- (Mo) koncentráció (ez a tápelem felel például a gümők normális 
működéséért, így befolyása lehet a hozamra és a minőségre).
 
Az előbbiekben láttatni kívántuk, hogy a szójánál érdemes a szakma által is javasolt tápanyagellátási protokollt betartani: talajmintavétel  
talajvizsgálat  tápanyagterv  kijuttatás  lombvizsgálat  további beavatkozás/utólagos ellenőrzés. Ennek a sorrendnek a szójatermesz-
tésben napi rutinná kell válnia ahhoz, hogy ne a 2,5 t/ha–os termésátlagok közelében termeljünk, hanem a 3 t/ha-os termésátlagot meghaladó 
szinten. A Gabonakutató szójafajtáival nagyszerű hozamok érhetőek el. Rengeteg vizsgálatot végeztünk már velük, ismerjük őket, ezért is állítjuk: 
céltudatos technológiával szójafajtáink biztos hasznot hoznak. Győződjenek meg róla!

(Az adatokat részletesen megjelentetjük honlapunkon: www.gabonakutato.hu).

Schmidtné Ambrus Ágnes, Garamszegi Tibor
Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged



Az igazi plusz parlagfű ellen:
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer

Tekintse meg szakmai videóinkat és ismerjen meg további praktikákat és különleges megoldásokat a BASF Agrodivízió 
Youtube-csatornáján. Kérjük, keresse a  Magyarországi videók lejátszási listát a www.youtube.com/basfagro 
webcímen. Kövessen minket -on is, ahol nyereményjátékokkal, szakmai érdekességekkel, hasznos növényvédelmi 
információkkal várjuk.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!  
Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei. ©BASF, 2018. Minden jog fenntartva.

A Clearfield® Plus gyomirtási technológia a következő  
lépésekből áll:
– Tartós talajon keresztüli hatást biztosító preemergens 

kezelésként 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC, ami a  
Pulsar® Plus megnövekedett hatékonysága miatt ész-
szerű és elegendő kiegészítése a technológiának.

– A kétszikű gyomok 2–4 leveles állapotában, illetve egy-
szikű gyomok esetén gyökérváltásig állományban kiper-
metezett Pulsar® Plus 2,0 literes hektáronkénti dózisban.

Megkésett időzítéssel a Pulsar® 40 SL egy 6–8 leve-
les parlagfű növekedését nem tudja megállítani. Meg-
sárgítja, kiszárítja a közepét, de a gyomnövény az  
oldalhajtásokról újra elkezd kihajtani. Ezzel szemben a  
Pulsar® Plus teljesen megállítja a parlagfű növekedését, 
amely nem fog újra kihajtani, sem oldalhajtásokat, azon vi-
rágokat és magot hozni.

A Clearfield® Plus gyomirtási rendszer előnyei

– A Pulsar® 40 SL és a Pulsar® Plus közötti egyik fő kü-
lönbség a pluszhatékonyság a parlagfű ellen, rugalmas-
ságot biztosítva a kijuttatás időzítésében.

– Innovatív adjuváns rendszerének köszönhetően rövidebb 
idő alatt nagyobb mennyiségű hatóanyag szívódik fel a 

gyomnövényekbe, ezért azok gyorsabban és nagyobb 
biztonsággal pusztulnak el.

– Az adjuváns rendszer biztosítja a hatóanyag átjutását a 
gyomok (pl. fehér libatop) megvastagodott viaszrétegén.

– Jelentősen javítja a levélfelületen való megtapadást és 
szétterülést a keskeny levelű és az erős fedőszőrökkel 
borított gyomok (pl. egyszikű gyomok, selyemmályva) 
esetében is.

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer alkalmazásával

+
Spectrum® 

720 EC
1,0 l/ha

 01 09 31 32 35 51 57

Pulsar® Plus 2,0 l/ha
a kétszikű gyomok 2–4 leveles 
állapotában, egyszikű gyomok 

esetén gyökérváltásig

Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

clearfield_tech_210x210.indd   1 2018. 11. 06.   9:57
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• korai
• Clearfield® Plus olajnapraforgó

Magyarországon a legkorábbi virágzású Clearfield Plus technológiájú hibrid. Leg-
jobb választás a mély fekvésű, későn felszáradó területekre. Az intenzív termesztési 
körülményeket meghálálja. A NÉBIH kísérletei alapján a legnagyobb olajhozamú napra-
forgó, olajtartalma három év átlagában 50,4%. Minden Magyarországon található perono-
szpóra-rasszal szemben ellenálló.

FŐBB JELLEMZŐK

Olajtartalma kiemelkedő, 50-52%

Tányérállása félig bókoló

Állománya jól kezelhető, homogén

Javasolt növénysűrűség
65 ezer tő/ha, termőképessége sűrítéssel tovább 
fokozható

Vetési ideje április 15. – május 15.

• korai 
• olajnapraforgó  

Gyors kezdeti fejlődésű, kiváló termőképességű hibrid. 
Biztonságos terméshozama miatt elismert és keresett. 
Hőstressz-tűrése kiváló, aszályos körülmények között 
is kiemelkedő hozamokra képes. Gyengébb területi ad-
ottságok mellett is biztonságosan termeszthető. Minden 
Magyarországon található peronoszpóra-rasszal szemben 
ellenálló.

FŐBB JELLEMZŐK
Termésbiztonsága kiemelkedő

Tányérállása félig bókoló

Javasolt növénysűrűség 50-60 ezer tő/ha

Javasolt technológia
intenzív, kimagasló ter-
mésátlaggal hálálja meg

GK Petrus CLP

Manitou PR
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Szemescirok
Felhasználható takarmánykeverékekben (sertés esetén 20%, baromfi esetén 

30-50% mértékig alkalmas a kukorica helyettesítésére) és madáreleségként. A jövőben 
várhatóan növekedni fog a jelentősége a gluténmentes élelmiszerek előállításánál. A vörös 

magvú hibridünk tannintartalma alacsony (1% alatti), ami megfelel az EU-szabványnak.

• korai 
• vörös magvú 
• szemescirok

Korai érésű, jó termőképességű, kiváló szárazságtűréssel rendelkező szemescirok hibrid. Gyengébb ta-
lajokon is eredményesen termeszthető. Hazánk egész területén biztonságosan, érésgyorsító használata 
nélkül is beérik. Betegségekkel szemben toleráns.

FŐBB JELLEMZŐK

Genetikai termőképessége 9,0-9,5 t/ha szemtermés

Bugái nagyok, fellazulóak

Szemtermése vörös színű, jó minőségű

Ezerszemtömege 30-32 g

Fehérjetartalma 10,5-12,5%

Vetési ideje rövid tenyészideje miatt május végéig, akár másodvetésként is

• középkorai
• vörös magvú 
• szemescirok

Hazánkban a legnagyobb termést adó középkorai érésű szemescirok hibrid, 
az éréscsoport standardja. Szárazságtűrése jó, Magyarország egész területén 
biztonságosan, érésgyorsító használata nélkül is beérik. Betegségekkel szemben 
ellenálló.

FŐBB JELLEMZŐK

Genetikai termőképessége 9,5-10,5 t/ha szemtermés

Bugái nagyok, tömöttek

Szemtermése vörös színű, jó minőségű

Ezerszemtömege 26-30 g

• középkései
• fehér magvú 
• szemescirok

Bő termőképességű, középkései érésű, jó szárszilárdságú hibrid. Jó minőségű, nagy energia-ér-
tékű szilázs készíthető belőle, amely kiválóan alkalmas biogáz termelésre, az átlagosnál jóval 
magasabb, 4500 m3/ha feletti metán-kihozatallal. Hazánk déli, hamar felmelegedő területein is 
eredményesen termeszthető. Felhasználható takarmánykeverékekben és madáreleségként.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 10,0-10,5 t/ha szemtermés

Bugái nagyok, tömörek

Szemtermése fehér színű, jó minőségű, tanninmentes

Ezerszemtömege 27-31 g

Fehérjetartalma 10-12%

Vetési ideje legkésőbb május 10-ig javasolt

GK Emese

Alföldi 1

Farmsugro 180

Szemescirkok termesztéstechnológiai jellemzői

  GK Emese Alföldi 1 Farmsugro 180

Vetéshez ajánlott mag
18-21 mag/m 

(13-16 növény/m)
18-20 mag/m (13-15 növény/m)

Ajánlott sortávolság
70 cm

(50 cm-es sortávolságra is vethető 260-300 ezer tő/ha-os állománysűrűséggel)

Vetőmagmennyiség 8-10 kg/ha 

Optimális 
állománysűrűség

190-230 ezer tő/ha 190-220 ezer tő/ha 



Silócirkok termesztéstechnológiai jellemzői

GK Erik GK Balázs Róna 1 GK Áron

Vetéshez ajánlott mag
19-21 mag/m 

(16-19 növény/m)
19-20 mag/m

(15-16 növény/m)

Ajánlott sortávolság 70-75 cm

Vetőmagmennyiség 6-7 kg/ha 8-10 kg/ha

Optimális 
állománysűrűség

190-220 ezer tő/ha 210-230 ezer tő/ha
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• középérésű
• silócirok

Kiváló termőképességű, lédús szárú, cukorcirok típusú silócirok hibrid. Magas, közepesen vastag szárú, szárszilárd-
sága és bokrosodása nagyon jó. Szárazságtűrő-képessége átlagon felüli. FAO 500-as silókukoricával együttvetve is 
kiváló minőségű szilázs takarítható be.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 80-90 t/ha zöldtermés, 26-29 t/ha szárazanyag-termés
Magassága 250-310 cm
Bugái nagyok, lazák
Szemtermése világosbarna színű
Ezerszemtömege 22-24 g
Refrakciós cukortartalma 15-17%
Betegség tolerancia Kukorica törpemozaik vírussal (MDMV) és Fusarium fajokkal szemben toleráns

• középérésű
• silócirok

Kiváló termőképességű, középérésű hibrid, az éréscsoport standardja. Lédús szárú, cukorcirok 
típusú. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése kiváló, közepes és gyengébb talajokon is 
jövedelmezően termeszthető, akár aszályos években is. Betegségekkel szemben toleráns.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 80-85 t/ha zöldtermés, 25-28 t/ha szárazanyag-termés

Magassága 220-250 cm

Bokrosodása jó

Refrakciós cukortartalma 14-17%

• középérésű
• silócirok

Kiváló termőképességű, lédús szárú, cukorcirok típusú hibrid. Szárazságtűrő képessége átlagon 
felüli, gyengébb talajokon is sikeresen termeszthető. 6-8 nappal későbbi érésű, mint a Róna 1 
hibridünk. Betegségekkel szemben toleráns.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 85-90 t/ha zöldtermés, 27-30 t/ha szárazanyag-termés

Magassága 250-280 cm

Bokrosodása jó

Refrakciós cukortartalma 13-15%• középérésű
• silócirok

Nagy genetikai termőképességű, jó szárszilárdságú silócirok hibrid. Lédús szárú, cukorcirok típusú. Szárazságtűrése 
és jó alkalmazkodóképessége révén gyengébb talajokon is nagy termésbiztonsággal termeszthető. Önmagában, 
illetve FAO 400-as érésű silókukoricával történő együttvetésre is kiválóan alkalmas.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 80-85 t/ha zöldtermés, 25-28 t/ha szárazanyag-termés
Magassága 220-270 cm
Szára közepesen vastag, jól bokrosodik
Bugái tömörek, közepes méretűek
Szemtermése világosbarna színű
Ezerszemtömege 27-30 g
Refrakciós cukortartalma 15-17%
Betegség tolerancia Kukorica törpemozaik vírussal (MDMV) és Fusarium fajokkal szemben toleráns

GK Erik

Róna 1

GK Áron

GK Balázs

Silócirok 
A silócirkot szilázsként főként szarvasmarhák és juhok téli tömegtakarmányozására használják. 
Fajtáink aszályos évben, gyengébb területeken többet teremnek a silókukoricánál és az intenzív 

termesztéstechnológiát igénylő kései silócirok hibrideknél. Felhasználhatók önmagukban is, 
valamint kukorica-cirok együttvetéshez is kiválóan alkalmasak. Minőségük kiváló, hozamuk magas.



Szudánifüvek termesztéstechnológiai jellemzői
GK Csaba Akklimat

Vetéshez ajánlott mag 24-26 mag/m (20-22 növény/m)

Ajánlott sortávolság 12,5 cm (25 cm-es sortávolságra is vethető fele magmennyiséggel)

Vetőmagmennyiség 52-60 kg/ha 24-26 kg/ha

Optimális állománysűrűség 1,6-1,8 millió tő/ha
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• középkorai
• szudánifű

Az egyik legnagyobb termőképességű hazai szudánifű hibrid. Középkorai, jó bokrosodó- és sarjadzó-képességű, 
vékony szárú. Kiváló szárazságtűrő-képességű, a vetés és kelés idején jó hidegtűrő-képességű. Gyengébb talajad-
ottságú területeken is jövedelmezően termeszthető.

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 110-130 t/ha zöldtermés, 23-26 t/ha szárazanyag-termés
Betegségekkel szembeni ellenállóság kiváló

Felhasználása
kiváló zöldtakarmány, tömegtakarmány hozzáadásával 
szilázsként is felhasználható

• korai
• szudánifű

Jó termőképességű, a legvékonyabb szárú minősített szudánifű fajta hazánkban. Vékony szárú, jó bokrosodó- és 
sarjadzó-képességű, másodvetésre is alkalmas. 

FŐBB JELLEMZŐK
Genetikai termőképessége 80-110 t/ha zöldtermés, 16-22 t/ha szárazanyag-termés
Betegségekkel szembeni ellenállóság kiváló
Felhasználása kiváló zöldtakarmány, gondos szárítás mellett széna is készíthető belőle

GK Csaba

Akklimat

A vegyszeres alapkezelés feltétlenül szükséges az eredményes 

ciroktermesztéshez, amit célszerű a vetés és hengerezés után 

közvetlenül elvégezni. 

ALAPKEZELÉS: preemergensen, vetés után, kelés előtt.

A cirok kelését követően hosszú ideig nem rendelkezik gyomel-

nyomó képességgel, ezért erre az időre szükséges, hogy herbicid 

alkalmazásával a gyomfajok előretörését visszaszorítsuk. A legjobb 

eredményeket kombinációk kijuttatásával érhetjük el. Ahhoz vi-

szont, hogy egyáltalán hatása legyen a preemergens kezelésnek, 

1-2 héten belül 10-15 mm csapadékot kell kapnia.

· MAGRÓL KELŐ KÉTSZIKŰ GYOMOK ELLENI HATÓANYAG: 
- flumioxazin

· MAGRÓL KELŐ EGY- ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOK ELLENI HATÓ-
NYAGOK: 
- petoxamid + terbutilazin

- s-metolaklór + terbutilazin

- s-metolaklór

A felsorolt hatóanyagú herbicidek preemergens felhasználása 

engedélyezett cirokban, de a készítmények csak CONCEP III ant-

idótummal kezelt vetőmagok esetében alkalmazhatóak.

FELÜLKEZELÉS: posztemergensen, kelés után, néhány leveles 

fejlettség mellett.

· MAGRÓL KELŐ KÉTSZIKŰ GYOMOK ELLENI HATÓANYAGOK: 
(perzselő hatású)

- proszulfuron

A cirok 3-6 leveles fejlettségi állapotáig alkalmazható, 300 l/ha 
vízmennyiség felhasználásával, 25 °C hőmérséklet alatt. Nedvesí-
tőszer hozzáadása feltétlenül szükséges.

· ÉVELŐ ÉS MAGRÓL KELŐ KÉTSZIKŰ GYOMOK ELLENI HA-
TÓANYAGOK: (hormon hatásúak)
- dikamba
- bentazon + dikamba 
- proszulfuron + dikamba

A cirok 2-5 leveles fejlettségi állapotáig alkalmazhatók, 300 l/ha 
vízmennyiség felhasználásával, 25 °C hőmérséklet alatt. 

A herbicidek technológiai ajánlásánál később kijuttatott, felülke-
zelésben alkalmazott kétszikű, hormonhatású gyomirtó szerek 
súlyos termékenyülési problémákat, sőt esetleg teljes sterilitást 
is okozhatnak, ezért szemescirokra csak fokozott figyelemmel 
felhasználva ajánljuk.

· MAGRÓL KELŐ EGY ÉS KÉTSZIKŰ GYOMOK ELLENI HATÓ-
ANYAGOK: 
- s-metolaklór + terbutilazin 
- petoxamid + terbutilazin

A gyomirtó szerek felhasználásánál mindenkor vegyék figyelembe 
az engedélyokiratban leírtakat.

TAKARMÁNYCIROK VEGYSZERES GYOMIRTÁSA

TAKARMÁNYCIROK
A takarmánycirok – szemescirok, silócirok, szudánifű – az 
egyik legjobb szárazságtűrő-képességű szántóföldi növény-
kultúra hazánkban, elsősorban mélyrehatoló, fejlett gyökérzete 
és viasszal borított levélfelülete miatt. Jól alkalmazkodik a 
kedvezőtlen éghajlati- és talajviszonyokhoz, ezért a gyengébb 

talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető. Kivá-
ló a megújuló és regenerálódó képessége. 
Hibridjeink betegségekkel szemben (kukorica csíkos moza-
ikvírus /MDMV/, Fusarium fajok, baktériumos levélfoltosság) 
toleránsak.

A takarmánycirokfélék általános termesztéstechnológiai jellemzői: 
Talaj-előkészítés: Jól előkészített vetőmagágyat és vetés utáni tömörítést igényel.
Vetésidő:  12-13oC talajhőmérsékletnél (április végén vagy május elején).
Vetésmélység: 3-5 cm.
Gyomirtás:  Alapkezelést feltétlenül javaslunk, és szükség esetén felülkezelést is. 

Szudánifű
Kiváló termőképességű zöldtakarmány, felhasználható legeltetésre, zöldszecska és – fonnyasztás 

után – szenázs készítésére. Szükség esetén szilázsként is felhasználható, de ilyenkor a 
szárazanyag-tartalmát növelni kell valamilyen tömegtakarmány hozzáadásával. Fajtáink 60 cm-es 

növénymagasság felett biztonsággal takarmányozhatóak, évente 2-3-szor kaszálhatóak. 
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• tavaszi tritikálé 
• korai

Igen rövid tenyészidejű, az első magyar nemesítésű tavaszi tritikálé. Tavaszi járó fajta, ősszel, 
illetve enyhe időjárás esetén akár télen is jól vethető. Szemtermése értékes takarmány, de 
erőteljes vegetatív növekedésének köszönhetően mint szálas- és zöldtakarmány komponens 
is jelentős lehet. Az eszenciális aminosav tartalma magas, őrleményét megfelelő arányban 
búzaliszthez keverve értékes, magas rost- és fehérjetartalmú pék- és cukrászipari termék 
süthető belőle. 

FŐBB JELLEMZŐK

Kezdeti fejlődése gyors

Állóképessége jó

Gombabetegségekkel szembeni 
szántóföldi rezisztenciája

kiváló

Vetési ideje
kedvező talajviszonyok esetén 
szeptembertől március végéig

Javasolt vetőmagnorma 200-250 kg/ha

Alaptrágyaként javasolt 80-100 kg N-trágya

Fejtrágyázás
szükség esetén 60-80-100 kg/ha 
N-trágya áprilisban

• tavaszi árpa

Kiváló termőképességű fajta, 2010-ben termése 14%-kal 
múlta felül a kísérleti fajták átlagát. Malátázási paraméter-
ekben jó adottságokkal rendelkezik. Aszálytűrése kiváló, a 
szárazabb alföldi területeken is megállja a helyét.

FŐBB JELLEMZŐK

Söripari paraméterei jók

Fehérjetartalma 10,9%

Osztályozottsága kiemelkedő

Javasolt vetőmagnorma 450 csíra/m2

• tavaszi árpa

2014-ben elismert, kiemelkedően bőtermő fajta. Termése 
kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek alapján a 2012-
2013-as évek átlagában 14,3%-kal haladta meg a kontroll 
fajták átlagát. A fajtaminősítési kísérletek során szignifikánsan 
az átlagon felüli termőképességével emelkedett ki. 

FŐBB JELLEMZŐK

Söripari paraméterei jók

Osztályozottsága kitűnő

• tavaszi búza 
• korai
• szálkás

Kimagaslóan jó alkalmazkodóképességű és igen bőtermő, magas szalmahozamú,  
ugyanakkor jó állóképességű, kiváló malmi minőségű kenyérbúza. 

FŐBB JELLEMZŐK

Tenyészideje rövid

Kezdeti fejlődése rendkívül gyors, erőteljes

Bokrosodása kiváló

Szalmamagasság 80-110 cm

Vetési ideje március első felében

Javasolt vetőmagnorma 4,5-5,5 millió csíra/ha (180-220 kg/ha vetőmagmennyiség)

Alaptrágyaként javasolt 100-120 kg N-trágya

GK Idus

GK Habzó

GK Toma

GK Március
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• tavaszi zab

A hazai fajtaszortiment első fekete pelyvás fajtája. Szemtermése bármely állat takarmányozására, illetve 
emberi fogyasztásra is kiválóan alkalmas. Olyan plusz beltartalmi értékekkel rendelkezik, hogy etetésével 
megnőhet a lovak fizikai teljesítménye, ami különösen a versenylovak felkészítésénél fontos. 

FŐBB JELLEMZŐK

Pelyva színe barna, fekete

Pelyvaszázalék alacsony

Betegség tolerancia vörös levél vírusra, gombabetegségekre nem érzékeny

Javasolt termesztéstechnológia hagyományos zab technológia

Vetési ideje
a télvégi komolyabb fagyok elmúltával már januárban vagy 
februárban is vethető, hidegtűrése igen jó

Javasolt vetőmagnorma 150-170 kg/ha

• köles
• korai 
• fehér magvú

Madáreleségnek és emberi táplálkozásra is alkalmas fajta.

FŐBB JELLEMZŐK
Termőképessége fővetésben 4,0-5,0 t/ha
Szára rövid
Állóképessége jó
Magja gömbölyű, a hántolási veszteség kicsi
Szemtermése csontfehér színű
Betegségekkel szembeni ellenállósága kiváló
Vetőmagszükséglet 300-400 csíra/m2

• köles
• korai
• piros magvú

Elsősorban madáreleségnek alkalmas fajta.

FŐBB JELLEMZŐK
Termőképessége fővetésben 4,0-4,5 t/ha
Termőképessége másodvetésben 2,5-3,0 t/ha
Szára alacsony
Bugája zászlós, tömött
Szemtermése vörösbarna színű
Vetőmagszükséglet 500 csíra/m2 (30 kg/ha)

• köles
• középkorai
• sárga magvú

Madáreleségként és humán táplálkozásban is felhasználható fajta.

FŐBB JELLEMZŐK
Termőképessége fővetésben 3,0-4,0 t/ha
Termőképessége másodvetésben 2,5-3,0 t/ha
Szára középhosszú
Bugája szétálló
Szemtermése okkersárga színű
Vetőmagszükséglet 500 csíra/m2 (30 kg/ha)

• tavaszi zab

 

Jó alkalmazkodóképességű, kiegyenlített termésű fajta. Gyökérzete erőteljes, mélyebb lefutású, a talajned-
vességet jól hasznosítja, a szárazságot jól tolerálja.

FŐBB JELLEMZŐK

Termőképessége 3,0-5,0 t/ha

Bokrosodási képessége jó

Állóképessége kiváló

Betegség tolerancia vörös levél vírusra, gombabetegségekre nem érzékeny

Vetési idő egész március

Javasolt vetőmagnorma 150-170 kg/ha

Legkedvezőbb talajok enyhén savanyú barna erdőtalaj

GK Kormorán
GK Alba

GK Piroska

Fertődi 2

GK Pillangó
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• olajlen
• szuperkorai

Magas termőképességű és olajtartalmú, biotermesztésre is ajánlott fajta. Alacsony, vastag, erős szárú, 
szárazságtűrése és szárszilárdsága kiváló, ezért jól sűríthető, csapadékosabb években sem dől meg. Sűrű 
állományban is több elágazást fejleszt. Olaja étkezési célra is alkalmas.

FŐBB JELLEMZŐK

Termőképessége 2,1-3,5 t/ha

Magja barna

Levele lándzsás alakú, sötétzöld színű

Kezdeti fejlődése erőteljes

Állománya rendkívül kiegyenlített

Alkalmazkodóképessége kiváló

Betegségekkel szembeni ellenállósága Septorica linicola rezisztens

Olajtartalma 41-43%

Omega-3 zsírsav-tartalma 50% feletti

• pohánka
• korai

Humán táplálkozásra alkalmas fajta. A hagyományos felhasználás mellett lisztjéből kenyér 
és sütemény is süthető. Lisztérzékenyek is fogyaszthatják. Fontos gyógyszeripari alapanyag, 
kiváló mézelő növény.

FŐBB JELLEMZŐK

Magtermőképessége főnövényként 1,5-2,0 t/ha, másodvetésben 1,0-1,5 t/ha

Szemtermése sötétbarna színű, szárnyas

Betegség tolerancia
kiváló, kémiai növényvédelmet nem igényel, a bioter-
mesztés ideális növénye

Vetési ideje
május 15. - július 15., fagyérzékenysége miatt a tavaszi 
fagyok után kell vetni és az őszi fagyok előtt betakarítani

Vetőmagszükséglet használati értéktől függően 50-70 kg/ha

• mohar
• korai

Madáreleségnek és szálastakarmánynak egyaránt alkalmas, korai fajta.

FŐBB JELLEMZŐK

Magtermőképessége főnövényként 3,0-4,0 t/ha, másodvetésben 1,5-2,0 t/ha

Zöldhozama
főnövényként (2 növendék) 40-50 t/ha,  
másodnövényként 15-25 t/ha

Bokrosodó képessége kiváló

Szárazságtűrése kiváló, az aszályos időszak után gyorsan regenerálódik

Szemtermése okkersárga színű

Ezermagtömege 2,5-2,8 g

Sortávolság és vetőmagszükséglet - 
magtermésnek

széles (24 vagy 36 cm-es) sortáv, 500 csíra/m2 
vetőmagmennyiség

Sortávolság és vetőmagszükséglet - 
szálastakarmánynak

12 cm-es sortáv, 800 csíra/m2 vetőmagmennyiség

Zoltán Oberon

GK Erika Vetőmag-forgalmazás

Gabonakutató Nonprofit Kft.  
Kereskedelmi Osztály 

6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
Tel: +36 (62) 435 235
Fax: +36 (62) 434 163

vetomag@gabonakutato.hu

Süliné Faragó Erzsébet  
vetőmag megrendelés, logisztika

Tel.: +36 (62) 435 235 / 2108 
Mobil: +36 (30) 968 8077

suline@gabonakutato.hu

Bánhidi Tamás  
vetőmag megrendelés

Tel.: +36 (62) 435 235 / 2108 
Mobil: +36 (30) 983 2306

tamas.banhidi@gabonakutato.hu

Vetőmagüzem

Gabonakutató Nonprofit Kft.  
Vetőmagüzem
6775 Kiszombor, Dénesmajori út
Tel.: +36 (62) 525 080
Fax: +36 (62) 297 798
gkraktar@gabonakutato.hu

Gabonakutató Nonprofit Kft.  
Növénynemesítő Állomása
9761 Táplánszentkereszt, Rumi út 25-27.
Tel.: +36 (94) 577 220
Fax: +36 (94) 377 178

KAPCSOLAT



Területi képviselők
Az Ön körzetében dolgozó területi képviselőink és a Kereskedelmi osztály munkatársai 

mindig készséggel állnak rendelkezésére, ha a fajtáink és hibridjeink termesztési értékéről, 
a vetőmagok beszerzési lehetőségéről kíván információhoz jutni.

Vadvári László
Komárom-Esztergom, Fejér (észak),
Győr-Moson-Sopron, Vas megye
Tel.: +36 (30) 636 6434
laszlo.vadvari@gabonakutato hu

Bácsi János
Békés, Hajdú-Bihar,

Jász-Nagykun-Szolnok (kelet) megye
Tel.: +36 (30) 871 0883

janos.bacsi@gabonakutato.hu

Garamszegi Tibor
Zala, Veszprém megye
Tel.: +36 (30) 871 0885
tibor.garamszegi@gabonakutato.hu

Nagyné Solymosi Mária
Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tel.: +36 (30) 336 1669

maria.solymosi@gabonakutato.hu

Schmidtné Ambrus Ágnes
Somogy, Baranya megye
Tel.: +36 (30) 215 0483
agnes.ambrus@gabonakutato.hu

Székely Réka
Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun- 

Szolnok (nyugat) megye
Tel.: +36 (30) 490 3569

reka.szekely@gabonakutato.hu

Pógyor Zsolt
Tolna, Fejér (dél) megye
Tel.: +36 (30) 655 3543
zsolt.pogyor@gabonakutato.hu

Péterfy Csaba
Bács-Kiskun, Csongrád megye

Tel.: +36 (30) 450 4803
csaba.peterfy@gabonakutato.hu

Barczi Sándor
Szlovákia (nyugat)
Tel.: +421 (904) 995 075
sandor.barczi@gabonakutato.hu

Orbán Zsolt
Szlovákia (kelet)

Tel.: +421 (918) 984 764
zsolt.orban@gabonakutato.hu

A mi földünk, a mi jövőnk


