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SY MOISSON – őszi búza

A SY MOISSON egy középkorai érésű, szálkás, nagy terméshozamú (8–9 t/ha) 
őszi búza fajta, mely malmi minőséget ad. Intenzív körülmények között kiemel-
kedő teljesítményre képes. Fuzárium és szeptóriával szembeni toleranciája kiváló. 
Az állománymagassága 80–90 cm, megdőlésre nem hajlamos. Erős bokrosodási 
képesség jellemzi. Fehérjetartalom: 13,5%

Ajánlott vetésidő: október 10–25. között
Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha

Az LG ARMSTRONG egy középkorai szálkás, malmi minőséget adó, nagy  ter-
méshozamú (9–10 t/ha), őszi búza fajta. Környezeti alkalmazkodóképessége jó, 
kevésbé intenzív körülmények között is megállja a helyét. A fajta erőssége a be-
tegségekkel szembeni tolerancia valamint a levél- és szárrozsdával szembeni re-
zisztencia. Fehérjetartalom: 13,5%

Ajánlott vetésidő: október 1–30. 
Ajánlott vetőmagnorma: 4,5–5 millió csíra/ha

LG ARMSTRONG – őszi búza
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SY EXALTATION – őszi búza

A SY EXALTATION egy kései érésű, malmi minőségű termést adó,  nagy  ter-
méshozamú (9–10 t/ha) őszi búza fajta. Kalásza toklászos, így vadnyomásos te-
rületeken is megállja a helyét. Rozsda és egyéb gombabetegségekkel szembeni 
toleranciája jó. Habitusát tekintve középmagas, megdőlésre nem hajlamos. Fe-
hérjetartalma: 13–14%

Ajánlott vetésidő: szeptember 30–október 30. 
Ajánlott vetőmagnorma: 3,8–4,5 millió csíra/ha

Az LG AVENUE egy szuperkorai, toklász nélküli, nagy  terméshozamú (6–7 t/ha), őszi 
búza fajta, mely a rozsdabetegségekkel szemben toleráns. Habitusát tekintve ala-
csony szalmájú. Termése Euro minőségű. Betakarítási ideje az őszi árpák betakarításá-
val megegyező, így utána egy másodvetés illetve takarónövény vetése is kedvezőbb 
lehet. 

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha 
Ajánlott vetésidő: október 1–30.

LG AVENUE – őszi búza
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RAGT CESARIO – őszi búza

Az RAGT CESARIO egy toklász nélküli,  nagy  terméshozamú (9–10 t/ha), őszi 
búza fajta. Habitusát alacsony, 75–80 cm nagyságú szalma jellemzi. Szeptóriával 
és sárga rozsdával valamint lisztharmattal szemben ellenálló. A mozaik vírussal 
szemben rezisztens, így korai vetésre alkalmas. Jó télállóság és jó bokrosodás jel-
lemzi. Minőségét tekintve takarmány minőség, fehérjetartalom: 11,5% 

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha
Ajánlott vetésidő: október 1–30.

Az RAGT MONTECARLO egy toklászos, jó télállósággal bíró,  nagy  termésho-
zamú (8,5–9,5 t/ha), korai őszi búza fajta. Betegségekkel szembeni ellenállósága 
figyelemre méltó, sárga és barna rozsdával szemben ellenálló, lisztharmatra nem 
érzékeny, a mozaik vírussal szemben pedig rezisztens. Fehérjetartalom: 13,5%. Ko-
rán vethető.

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha
Ajánlott vetésidő: október 1–30.

RAGT MONTECARLO – őszi búza
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RAGT SACRAMENTO – őszi búza

Az RAGT SACRAMENTO egy kifejezetten nagy terméspotenciállal rendelkező (9–
10 t/ha), toklászos őszi búza fajta. A magas terméspotenciál mellett kiemelkedő tu-
lajdonságai közé tartozik a jó stressz és –szárazságtűrés, valamint szeptóriával és a 
szártörő betegséggel szembeni toleranciája. Fehérjetartalom: 13%.

Ajánlott vetőmagnorma: 4–4,5 millió csíra/ha
Ajánlott vetésidő: október 10–30.

A VAGABUND egy nagy termőképességű, toklász nélküli őszi búza fajta. Fehérjetar-
talma: 12,5-13,5%. Kifejezetten jól bokrosodó fajta, így az alacsony tőszámmal törté-
nő vetést, illetve a vadtaposásból eredő kiritkulást is jól kompenzálja.

Ajánlott vetésidő: október 10–30. 
Ajánlott vetőmagnorma: 3,8–4,5 millió csíra/ha

VAGABUND – őszi búza
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SANODUR – durumbúza

A SANODUR egy új, korszerű genetikával rendelkező, osztrák nemesítésű, korai 
durumbúza. Termőképessége kiemelkedő, genetikai potenciálja a 8 tonnás termés 
elérését is lehetővé teszi. Kiemelkedő tulajdonsága a terméspotenciálja mellett a 
magas fehérjetartalom, valamint a betegségekkel szemben mutatott ellenállóság.

Ajánlott vetésidő: szeptember 20–október 15.
Ajánlott vetőmagnorma: évjárattól függően ≈ 200 kg/ha

A BONFIRE egy elsősorban tömegtakarmány előállítására alkalmas, kiemelkedő-
en nagy tömeget adó, holland rozsfajta. Beltartalmi tulajdonságai, illetve kiváló 
emészthetősége miatt ideális tejelő szarvasmarha-takarmányozás céljára. 
További előnyös tulajdonsága, hogy a többi rozsfajtához képest mintegy 7–10 
nappal korábban takarítható be, megkönnyítve ezzel a munkaszervezést, és a ta-
karmányellátást.

Ajánlott vetésidő: szeptember 
Ajánlott vetőmagnorma: 100–110 kg/ha

BONFIRE – őszi rozs

https://images-on-off.com/images/134/kosterrzhanoyopisanieifoto-0381d988.jpg
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VARDA – őszi rozs

A VARDA egy hazai nemesítésű, a környezeti tényezőkhöz jól alkalmazkodó, a szél-
sőséges időjárási tényezőket is toleráló rozsfajta. Kettős hasznosítású, mind szemter-
mésben, mind pedig tömegtakarmány célra termesztve megállja a helyét.  Szemter-
mése malomipari feldolgozásra ideális. Szárszilárdsága kiváló.

Ajánlott vetésidő: szeptember
Ajánlott vetőmagnorma: 80–90 kg/ha

HAJNALKA – pohánka (hajdina)
A HAJNALKA a szárazságot jól tűri, alacsony humusztartalmú talajokon is 
biztonságosan termeszthető, rövid tenyészidejű, fajta. A növény magassá-
ga 80–90 cm, szára bordás, belül üreges, levele szív alakú, virágzata össze-
tett bogernyő. Állóképessége közepes, pergésre gyengén hajlamos. Magja 
sötétbarna, 5–7 mm hosszú, háromélű, legömbölyített gúla alakú. Hazai és 
külföldi igények kielégítésére is alkalmas. Másodvetésben is termeszthető. 
Tenyészidő: 85–95 nap
Ezermagtömeg: 22–28 g
Potenciális termőképesség: 1,5–2,5 t/ha

https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Buchweizen#/media/Datei:%EB%A9%94%EB%B0%80.JPG
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A SU ELLEN középérésű, hatsoros őszi takarmányárpa. Kiváló öko-stabilitás, jó technoló-
giai alkalmazkodóképesség, erőteljes felépítés, kifejezetten aktív, egészséges levélfelület 

jellemzi. Az igazán nagy termőképességű , kedvező tulajdonságainak köszönhetően Eu-
rópa számos árpatermesztő régiójában gyorsan elterjedt. A SU ELLEN kimagasló ter-

mőképesség mellett az átlagot jóval meghaladó kalászméretével és nagy ezermagtö-
megével is felhívja magára a figyelmet. A fejlett, széles és szépen telt kalászokat jó 

állóképességének köszönhetően a tenyészidő során végig képes megtartani, ami-
nek záloga a vaskos és erős, ugyanakkor nagyon rugalmas szalmája. A fajtában 

rejlő nagy termőképesség, erős generatív hajlam a nagyon eltérő agro-ökológiai 
viszonyok közepette is markánsan képes megnyilvánulni, alkalmazkodóképes-
sége kiváló. Tavasszal korán regenerálódik és gyorsan fejlődésnek indul. Bok-

rosodóképessége jó-átlagos. Levélzete vaskos szövetű, a levéllemezek szélesek, a növények lombozata kimagaslóan 
egészséges, ami a nagyon jó betegségellenállóságának eredménye. A SU ELLEN minden körülmények között verseny-
képes árpatermesztést tesz lehetővé a legintenzívebb és a hagyományos termesztéstechnológiával egyaránt.

SU ELLEN - őszi takarmányárpa

Általános jellemzők:
érés: közép
télállóság: jó

Termésfelépítés:
kalász szám/m2:  átlagos
ezermagtömeg: nagyon magas
magszám/kalász: magas

Minőség:
hektoliter súly: nagyon magas
fehérjetartalom: magas

Vetés:
javasolt vetésidő: szept. vége-okt. közepe
vetési norma: 3,5 - 4,0 millió mag/ha

Állományjellemzők:
növénymagasság: magas
állóképesség: kitűnő

szárcsökkentő: 
általában nincs rá 

szükség

Betegség ellenállóképesség:
lisztharmat: nagyon jó
hálózatos levélfoltosság: jó
rozsda: nagyon jó
rinhospórium:  jó



9

A JAKUBUS késői érésű, kiváló termőképességű, stabil teljesítményű, kimagasló minő-
ségű, egészséges takarmány-alapanyag. Jól bokrosodó, robusztus növények, valódi 
kompenzáló fajtatípus. Kiváló télállóságú, meghökkentően jó regenerálódó-képes-
ségű. A JAKUBUS új őszi takarmányárpát különleges agronómiai tulajdonságai, jö-
vedelmező termesztése emelik valódi nagy európai fajtává. A hazai fajtaregisztráci-
ós vizsgálatokban pedig kiemelkedően teljesít termőképességi, termésstabilitási 
és kórtani szempontból egyaránt. Igen produktív, nagy kalászú típus. A kemény 
telek után kivételesen gyorsan regenerálódik. Érés és kalászolási idejét tekintve 
valódi középérésű, az ismert őszi árpákat követi az érési sorban, azoknál 3–4 
nappal későbbi. A hosszabb tenyészidő eredménye a kimagasló terméspoten-
ciál. Egészséges egyedei jó szárszilárdságú, mérsékelt növénymagasságú ál-
lományokat képeznek, betakarításuk dinamikusan és ütemesen végezhető. 

JAKUBUS - őszi takarmányárpa

Általános jellemzők:
érés: késői
télállóság: kiváló

Termésfelépítés:
kalász szám/m2: kiváló
ezermagtömeg: magas
magszám/kalász: magas

Minőség:
hektoliter súly: kiváló
fehérjetartalom: magas

Vetés:
javasolt vetésidő: szept. vége-okt. közepe
vetési norma: 3,5 - 4,0 millió mag/ha

Állományjellemzők:
növénymagasság: magas
állóképesség: kitűnő

szárcsökkentő: 
általában nincs rá 

szükség

Betegség ellenállóképesség:
lisztharmat: kitűnő
hálózatos levélfoltosság: jó
rozsda: kitűnő
rinhospórium: nagyon jó
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A QUADRIGA egy Németországból származó, középkései, hatsoros, őszi takarmány- 
árpa. Jól bokrosodó, erőteljes állományt fejleszt, kalászai robosztusak.  Ideális, intenzív 

körülmények között a hektáronkénti 10 tonna fölötti termésátlag elérésére is képes. 
Az éréskori pergés nem jellemző. A szemtermés mellett a szalmahozama is jelentős.

Lisztharmat, rhinospóriumos levélfoltosság, pirenofórás levélfoltosság, rozsdabe-
tegségek, valamint hópenésszel szembeni ellenállósága magas.

Vetésidő: szept. vége-okt. közepe

A PARADIES egy középérésű, hatsoros őszi árpa, 10 tonnás terméspotenciál-
lal. További fontos és előnyös tulajdonságai a jó télállóság, a kiváló, rozsdá-

val és lisztharmattal szembeni ellenállóság. Az árpa mozaik vírussal szembe-
ni toleranciája és az árpa sárga törpüléses vírussal szembeni rezisztenciája 

csökkenti a korai vetéssel járó kockázatokat. A fent említett tulajdonságai miatt a  
PARADIES növényvédelmi szempontból a kevésbé igényes fajták közé sorolható.

Vetésidő: szept. vége-okt. közepe
Ajánlott tőszám: 3,5–4 millió csíra/ha

Megkésett vetés esetén: 4–4,5 csíra/ha

PARADIES - őszi takarmányárpa

QUADRIGA - őszi takarmányárpa
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A POSEIDON egy olyan új, korszerű és jól alkalmazkodó fajta, amelyet az üzemi 
tapasztalatok szerint stabilan nagy termőképesség jellemez. 

Magas hektolitersúlyú, enyhén pelyvás nagyméretű szemtermése nemcsak 
kiváló takarmány, de az európai hántolóipar egyik kedvelt alapanyaga. Ver-
senyképességét Európa-szerte kilenc ország zabtermő területén bizonyítja, az 
átlagos és a legintenzívebb adottságokkal bíró köztermesztésben egyaránt. 
Létjogosultságát a hazai vetésszerkezetben a NÉBIH hivatalos kísérleteiben, 
három év átlagában mutatott, nagyfokú évjárat- és termőhelyi stabilitás 
melletti teljesítménye is igazolja.

Kiemelkedő termőképessége és kedvező agronómiai tulajdonsága-
inak összessége alapján hazánkban is nagy biztonsággal, átlag feletti 
eredményességgel termeszthető.

POSEIDON – tavaszi zab
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PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

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

pannonmag@gmail.comwww.pannonmag.hu

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

Termeltetésben, kereskedelemben és feldolgozásban résztvevő kollégáink


