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Fajtatulajdonságok

Fehérjetartalom 38,4–38,8%

Alsó hüvelymagasság    12,7 cm

Növénymagasság 63,4 cm

Éréscsoport 00–igen korai

Tenyészidő 125 nap

Virágzás időtartama 32 nap

Az ADELFIA a Saatbau Linz saját nemesítésű szójája, 
melyet 2019-ben Ausztriában és Franciaországban is 
regisztráltak. Igen korai érése ellenére nagyon magas a 
termése. Ausztriában éréscsoportjának 1. helyezettje. 3 
év átlagában 4 tonna fölötti termést hozott a minősítés 
éveiben. Fehérjetartalma közepes-magas, így kiváló a 
fehérjehozama is. Alacsony termetű, igen jó szárszilárd-
ságú fajta. Magpergésre nem hajlamos. Gyors a kezdeti 
fejlődése. Köldöke világos, humán feldolgozásra is alkal-
mas fajta. Betegségeknek jól ellenáll, magja nem foltos. 

Magköldök színe világos

Növekedési típus féldeterminált

Ezermagtömeg 165 g

Javasolt tőszám 600.000–700.000 csíra/ha

Javasolt sortáv 12–45 cm

Javasolt vetésidő ápr. 15.–től.

ADELFIA (000) igen korai

2021

ADELFIA
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Fajtatulajdonságok

ALTONA (00) igen korai

Fehérjetartalom 36,5–38,3%

Alsó  hüvelymagasság 12–13 cm

Növénymagasság 87–95 cm

Éréscsoport 00–igen korai

Tenyészidő 127–132 nap

Virágzás időtartama 27–32 nap

Magköldök színe világos

Növekedési típus indeterminált

Ezermagtömeg 183,5–200 g

Javasolt tőszám 600.000 csíra/ha

Javasolt sortáv 12–45 cm

Javasolt vetésidő ápr. 15.–máj. 10.

Az ALTONA igen korai, de az éréscsoport végén érő, 
Ausztriában nemesített fajta. Különösen a szárazabb 
termőhelyeken szerepel jól. 2017 és 2018-ban éréscso-
portjának legjobb termését adta. Magyarországon fajta-
jelöltként 2018-ban 3,36 t/ha-os eredményt ért el 10 kí-
sérleti hely átlagában. Magas termetű, jó állóképességű 
fajta. Kezdeti fejlődése jó. Köldökszíne világos, magja 
nagyméretű, élelmiszeripari feldolgozás szempontjából 
ideális fajta.  Betegségeknek jól ellenáll, különösen a 
szklerotíniának és a vírusoknak. Fehérjetartalma átlagos.

Termés [t/ha] Kísérleti átlag [t/ha]

ALTONA
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Fajtatulajdonságok

Az ES MENTOR Európában a legnagyobb területen 
vetett, Nébih standard szója fajta. Magyarországon 
az éréscsoportjában piacvezető pozíciót foglal el. 
Fehérjetartalma kiemelkedően magas, akár 43%. 
Habitusa alacsony, megdőlésre nem hajlamos.

Jellemző rá az egységes érés, gyors vízleadás. 
Korán és biztonságosan, deszikkálás nélkül is beta-
karítható.

Fehérjetartalom 38– 43%

Alsó  hüvelymagasság 11–12 cm

Növénymagasság 60–75 cm

Éréscsoport 00–igen korai

Tenyészidő 125–130 nap

Virágzás időtartama 25–30 nap

Magköldök színe világos

Növekedési típus féldeterminált

Ezermagtömeg 170–200 g

Javasolt tőszám 600.000–700.000 csíra/ha

Javasolt sortáv 12–45 cm

Javasolt vetésidő ápr. 15.–máj. 10.

ES MENTOR szója (00) igen korai

Termés [t/ha] Kísérleti átlag [t/ha]

ES MENTOR



Fajtatulajdonságok
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RGT STOCATA középérésű szója  fajta. Nagy terméshozam és 
magas fehérjetartalom jellemzi. Ezermagtömege a 240 g-ot is 
elérheti. Indeterminált növekedési típusú szója. A kimagasló ter-
més hátterében olyan hasznos tulajdonságok állnak, mint erős 
szár, oldalhajtások és az egyöntetű érés. A fajta további előnye 
a betegségekkel szembeni általánosan jó ellenállóság. Az RGT 
Stocata az I. éréscsoporton belül az egyetlen fajta, melynek ki-
fejezetten magas a szklerotíniával szembeni toleranciája. Mind 
terméspotenciálban, mind évjárat-stabilitásban kiváló. 

Fehérjetartalom 42–43%

Olajtartalom 20%

Növénymagasság 87–95 cm

Éréscsoport közép

Tenyészidő 130–145 nap

Növekedési típus indeterminált

Ezermagtömeg 225–240 g

Javasolt tőszám 500.000 csíra/ha

Javasolt sortáv 45–70 cm

Javasolt vetésidő ápr. 15.–máj. 16.

RAGT STOCATA szója (0/1) középkorai

2022RAGT STOCATA 
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Az RGT SCALA az RAGT korai érésű fajtája. A virág színe 
fehér, a szár szőrözöttsége sárgásbarna. Indeterminált nö-
vekedésű, amelynek köszönhetően a növények közepesen 
magasak, az első hüvelyek mintegy 15 cm magasan találha-
tók a talajszint felett. A mag kicsi, a héj színe sárga, sötétbar-
na köldökkel. A fehérjetartalom nem kiemelkedő, azonban 
magas terméspotenciállal rendelkezik a fajta.

RAGT SCALA szója (0) korai

Termés [t/ha] Kísérleti átlag [t/ha]

Fehérjetartalom 41–42%

Alsó  hüvelymagasság 15 cm

Növénymagasság középmagas

Éréscsoport 0 korai

Tenyészidő 135–142 nap

Virágzás időtartama 25–32 nap

Magköldök színe sötétbarna

Növekedési típus indeterminált

Ezermagtömeg 180 g

Javasolt tőszám 500.000–525.000 csíra/ha

Javasolt sortáv 12–24–45 cm

Javasolt vetésidő ápr. 15.–máj. 15.

Fajtatulajdonságok
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HUNGVILLOSA szöszösbükköny

A HUNGVILLOSA szöszösbükköny kiváló alkalmazkodóképességű, kiemelkedő 
maghozamú (500-800 kg/ha) fajta. Bokrosodása jó, szárazságtűrése és télállósága 
kiváló. Hajtásai hosszúak (150–180 cm), vékonyak, közepesen szőrözöttek. Elága-
zódásainak száma átlagosan 7–10 db, levélkéi hosszúkásak, szőrözöttek. Zászlós 
fürtvirágzata közepes nagyságú, a virágok pártája sötét ibolyakék. A hüvelyek 
alakja lapos, széles és hosszúkás, éretten a színük sárgásbarna. A magvak gömbö-
lyűek, szürkésfekete színűek. Ezermagtömege 30–35 g. A mag nyersfehérje tartal-
ma 25–29%. Rozs, tritikálé, búza társnövényekkel kiváló zöldtakarmány, illetve jól 
silózható. A fajta értékes tulajdonsága, hogy már május elején, közepén kaszálha-
tó és gyenge termőképességű talajon is nagy zöldtömeget ad. Zöldhozama társ-
növénytől és évjárattól függően 25–45 t/ha közötti, fehérjehozama 0,6–1,0 t/ha.

Ajánlott vetőmagnorma: 
• rozs + szöszösbükköny: 80 kg/ha + 40 kg/ha
• tritikálé + szöszösbükköny: 90 kg/ha + 40 kg/ha
• búza + szöszösbükköny: 100 kg/ha + 40 kg/ha
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Az EMMA közepes tenyészidejű (90–105 nap), zöld- és abraktakarmánynak egy-
aránt alkalmas, nagy fehérjetartalmú tavaszi bükkönyfajta. Ezermagtömege év-
járattól függően 35–60 g között változik, a mag nyersfehérje tartalma 29–32%. 
Maghozama évjárattól függően 0,8–1,5 t/ha. Az átlagos szárhossz 50–110 cm, a 
növényenkénti hüvelyszám 6–12 db, a növényenkénti magszám 30–70 db. Zöld- 
trágyanövényként történő felhasználása az utóbbi években jelentős mértékben 
növekedett, a biomassza hozama 10–15 t/ha, csapadékos évjáratban elérheti a 
15–20 tonnát hektáronként, amely a talajba forgatva jelentős mennyiségű táp- 
anyagot jelent a következő növénykultúra számára. Szára vékony, elfekvő, ezért 
elsősorban zabbal társítva vetik mind zöldtakarmányként, mind vetőmag előállí-
tás esetében. Hazánk területének nagy részén – a szélsőséges adottságú terüle-
tek kivételével – termeszthető, kedveli a jó kultúrállapotú, középkötött vagy laza, 
vályogos szerkezetű talajokat. A keléshez, kezdeti fejlődéshez igényli a megfele-
lő csapadékellátottságot. 

Ajánlott vetőmagnorma:
• zab + tavaszi bükköny: 80 + 50 kg/ha
• tavaszi bükköny: 100 kg/ha

EMMA tavaszi bükköny
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DETENICKA PANONSKA pannonbükköny

A DETENICKA PANONSKA legbőtermőbb és a legértékesebb takarmányt 
nyújtó bükköny fajta. A maghozama kiemelkedő 1,2–1,8 t/ha. A téli hidegeket 
jól tűri, kifagyással szemben ellenálló fajta. A jobb termőképességű talajokat 
kedveli.

Erőteljes a szára, levélzettel sűrűn borított. A magjai barnás feketén márvá-
nyozottak. Nagyon télálló, áttelelő, egyéves, alacsony növekedésű fajta (40–50 
cm teljes virágzásban). Megkötve a levegő nitrogén tartalmát, jelentős mennyi-
ségű nitrogénnel gazdagítja a talajt, nagyon jó elővetemény. Az ezermagtöme-
ge évjárattól függően 35–45 g/1000 mag.

Vetőmag előállításra szeptember végétől vethető 2 millió mag/ha mennyi-
ségben (kb. 70 kg/ha). Önállóan vagy kalászos támasztó növénnyel vegyesen. Ta-
karmányként 2,4 millió csírázó magot vetünk hektáronként (kb. 85–90 kg mag). 
Takarmányozásra búzával vegyesen vetjük 1,2 millió mag búza (45–50 kg/ha) + 
2,4 millió csírázó pannonbükköny (85 kg/ha.) Alacsonyabb szármagassággal bíró 
tritikálé is alkalmas keverék komponensként.

Szénája a lucernához hasonlóan jó takarmányértékű.

Vetési idő: március 1.–április 15. / augusztus–október.
Vetőmagszükséglet:  takarmánynak keverékben bükköny 80–100 kg/ha + 50–60 kg/ha őszi búza 
   zöldítésben:  40–60 kg/ha
Vetés: mélység 4–5 cm, gabonasortáv
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ASTRONAUTE tavaszi borsó

• korai érésidejű, stabilan bőtermő, új borsófajta
• pergésre nem hajlamos hüvelyekkel és kiváló szárszilárdsággal rendelkezik
• betegségeknek ellenálló, könnyen betakarítható típus

Az ASTRONAUTE szemtermése korai és értékes fehérjeforrás, mely a növények jó állóképességéből adódóan üte-
mesen és veszteségektől mentesen betakarítható. Erőteljes elágazásokban gazdag szárat, könnyen és jól funkcio-
náló, gyökérgümőkben gazdag gyökérzetet fejleszt.

A fajtát jó ellenálló képesség jellemzi a borsólisztharmat és borsóperonoszpóra kórokozóival szemben.
Az ASTRONAUTE valóban kirobbanó produktivitású fajta, hiszen relatív korán kezdi és hosszan tartja a virágzást, 

így megteremtve a nagyszámú hüvelykötődés alapjait. Pergésre nem hajlamos hüvelyekkel rendelkezik, melyek a 
betakarítás kezdetére világosbarnára színeződnek. Ekkorra a szemek 16–19%-os szemnedvesség-tartalmúak, azaz 
valódi teljes érésben vannak és a fajtára jellemző módon sárgára színeződnek.

Gabonafélék magjával keverve az ASTRONAUTE szárazborsó, kiemelkedő biológiai értékű tápanyagforrást képes 
biztosítani az abrakfogyasztó állatok számára. Szalmája jól begyűjthető és ugyancsak értékes takarmányforrás.
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A DEXTER újdonság az őszi borsó termesztésben, hiszen kiváló termésstabilitású és nagyon jó télálló képességű 
- tehát jelentős kockázatoktól mentesen termeszthető - az őszi vetésekre egyértelműen alkalmas takarmánybor-
só fajta. Szemtermése a hasonló érésidejű tavaszi vetésű fajtákhoz képest legalább két héttel hamarabb beta-
karítható (megközelítően az őszi árpa aratás időszakában). Ezért korai és kiemelten fontos, értékes fehérjeforrás, 
mely a növények jó állóképességéből adódóan ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítható.

A DEXTER az őszi borsókra jellemzően a tavaszi fajtákénál sokkal nagyobb produktivitás mellett, pergésre nem 
hajlamos hüvelyekkel, továbbá küllemi és beltartalmi adottságai révén piacos árumag terméssel jellemezhető.

A DEXTER a károsítókkal szembeni kiemelkedően jó ellenálló-képessége az egyik meghatározó fajtajelleg, amely 
a nagyfokú termésstabilitás és a kiemelkedő produktivitás meghatározó alappillére.

• középkorai tenyészidő, hosszan tartó virágzás nagy produktivitás-  
és nagyfokú termésstabilitás jellemzi

• közepesen magas növények, kiváló állóképességgel
• átlagosnál nagyobb ezermagtömeg, sárga magszínű, fehérjében gazdag termés
• kórokozókkal szembeni kiváló tolerancia szint, kiemelkedően jó télállóság,  

biztonságosan termeszthető őszi fajta

DEXTER őszi borsó



PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

9200 Mosonmagyaróvár, Tölgy u. 12.  
telefon: +36 30 722 2042, +36 70 312 7989

pannonmag@gmail.comwww.pannonmag.hu

Termeltetésben, kereskedelemben és feldolgozásban résztvevő kollégáink

Házi Sándor 06 20 253 94 21 kereskedelem, feldolgozás 

Kovács- Csomor Zsolt 06 30 225 65 60 termeltetés, kereskedelem 

Milkovits Cecília 06 30 722 20 42 kereskedelem, számlázás

Egyházy Réka 06 70 312 79 89 kereskedelem

Lócsi Marcell 06 30 372 30 77 termeltetés, kereskedelem

Ziegler István 06 30 529 44 71 termeltetés, kereskedelem

Réder Richárd 06 70 626 99 44 termeltetés, kereskedelem


