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Helmintospóriumra az átlagnál érzékenyebb, ezért csapadékos
években védelmére oda kell figyelni, amit jelentős terméstöbblettel
hálál meg a növény. Hektolitertömege: 65–67 kg, igen magas.

Árpalisztharmat: közepesen ellenálló
Hálózatos levélfoltosság: fogékony

hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT
vetési norma

65 - 67 kg

11 - 13 %
39 - 43 g

450 - 550 csíra/m2

állóképesség

betegség-ellenállóság

életforma
magasság
éréscsoport

8,9
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

8
7

7

őszi
90 - 100 cm

korai
hatsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

KH Tas Hatsoros, kiváló bokrosodó- és termőképességű árpafajta.

Több mint 10 éven keresztül a legnépszerűbb magyar árpafajta volt,
mivel minden évben a legjobbak között terem akár jó, akár rossz
körülmények között. Szárszilárdsága jó, kalásza laza, félig felálló.
Ezermagtömege viszonylag alacsony, de a kalászonkénti szemszáma
kiemelkedő. Bokrosodó képessége szintén kiváló. Ha jól bokrosodik,
akkor a kalász hossza csökken. Fagyállósága az egyik legjobbnak
bizonyult. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése kiváló.

őszi árpa korai - takarmány

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



2019-ben Dalmandon 5 legnagyobb termésű fajta között a
legnagyobb hektolitersúlyt produkálta.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

télállóság

alkalmazkodóképesség
állóképesség

hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT

9

korai
magasság

éréscsoport
közepes (85 - 105 cm)

Kiváló

8
7betegségellenállóság

64 - 69 kg

12 - 15 %

38 - 42 g

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

KH Kárpátia
őszi árpa korai - takarmány

Kiemelkedő termőképességű h ts r s t k rm rp
Az ország egyik legkoraibb árpafajtája. Intenzív bokrosodó képessége
kiemelkedő termőképességgel párosul. Alacsony növésű, jó
állóképességű. Pedigréje KH Tas x Tiffany. Mindkét szülőfajtájától
örökölve, kiemelkedő télállósággal és intenzív bokrosodó-képességgel
rendelkezik, akár 720–730 kalászt is nevelhet négyzetméterenként.



állóképesség

vírus-ellenállóság

betegség-ellenállóság

hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT
vetési norma

életforma
magasság
éréscsoport

8

9
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

7
8,8

7

62 - 66 kg

10 - 13 %

44 - 48 g

450 - 550 csíra/m2

őszi
90 - 100 cm

korai
kétsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI T LAJ ON GOK

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

K K
őszi árpa korai - sör/takarmány

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

Az első hazai nemesítésű őszi sörárpafajta. Termésversenyben a
nagytermésű hatsoros árpafajták rendszeres kihívója. Állóképessége
jó, osztályozottsága kiváló. A száraz években rendkívül jó
eredményeket ad, a legtöbb őszi árpát meghaladóan terem. A pelyvája
vékony, finoman ráncolt, hasonlóan a tavaszi árpákéhoz. Szemei
kimondottan nagyok, osztályozottsága kiváló.

- 2020: Fajsz köztermesztésben 9,4 t/ha



1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

2020: Békéscsaba: 10,27 t/ha üzemi átlagtermés
2021: Békéscsaba: 10 tonna feletti termés köztermesztésben

2019: kisparcellás fajta-összehasonlító kísérlet: 4 hely
átlagában 2. legnagyobb termés, a leggyengébb területen
legmagasabb hozam

hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT
vetési norma

62 - 63 kg

12 - 14 %
42 - 45 g

450 - 550 csíra/m2

állóképesség

betegség-ellenállóság

életforma
magasság
éréscsoport

8

9
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

9
8,5

őszi
70 - 90 cm

korai
hatsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

KH Rudolf
Kiemelkedő terméspotenci ll l rendelke ő tsoros rp

A Fleischmann Rudolf magyar nemesítőlegenda után elnevezett KH
Rudolf rendkívül jó alkalmazkodóképességével és télállóságával
emelkedik ki a többi fajta közül. Nagyüzemi körülmények között is
képes 10 tonna felett teremni.

őszi árpa korai- takarmány



hektolitertömeg
fehérjetartalom

EMT
vetési norma

59 - 63 kg
12 - 13 %
45 - 49 g

450 - 550 cs ra m2

ll ké esség

etegség-ellen ll s g

életforma
magass g
éréscso ort

9
tél ll s g
alkalma ko ké esség

kal s t s

9
5

1

s i
105 - 110 cm

korai
hatsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Patina
Kiemelkedő termőképességű h ts r s t k rm rp

Tenyészideje korai. Többéves átlagban az egyik legmegbízhatóbban magas
terméseredményeket elérő takarmányárpa. A magyarországinál hidegebb
kísérle helyeken is bizonyíto a megbízható télállóságát.

Alkalmazkodó képessége, szárazságt rése átlag ele , a szára közepesnél
magasabb. etegség ellenállósága jó. A szlovákiai minősítő kísérletekben
minden évben az első helyen végze . zemei nagyméret ek.

s i r a korai - takarm n
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1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



A 2021-es Agromag által beállított kisparcellás
fajtaösszehasonlító kísérletekben 12%-kal haladta meg a
kísérletben szereplő fajták átlagtermését

2021-ben ászboldogházán 11 01 t ha szemtermést
prod kált magas fehérje mellett

állóképesség
alkalmazkodóképesség

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztíp s

betegségellenállóság

0 - g

hektolitertömeg - kg

fehérjetartalom 11 - 1 %

őszi

0 - cm

korai
hatsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

etési norma 00 - 0 csíra m

Hajna
őszi árpa takarmán

Megbízható nag te e g jó e en ó e g
hat a

atsoros ki áló agronómiai t lajdonságokkal rendelkező
takarmán árpa ó beltartalmi értékei mellett kiemelkedő
terméspotenciállal rendelkezik amit a fajtaelismerés é ei alatt is
bizon ított zemtermése a izsgált é ek átlagában 0 t ha olt
ami %-kal haladta meg a standard fajták átlagát i áló
állóképessége télállósága és alkalmazkodó képessége lehető é
teszi az ország bármel ik termesztő körzetében aló
termesztését etegségellenálló-képessége jó

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



Feltűnő nagy kalászokkal és benne nagy méretű magvakkal
rendelkezik. Az elismerés évében 10%-kal szárnyalta túl a sztenderd
fajtákat.

Árpalisztharmat: ellenálló
Hálózatos levélfoltosság: ellenálló

hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT
vetési norma

67 - 69 kg

10 - 13 %

44 - 48 g

450 - 550 csíra/m2

állóképesség

betegség-ellenállóság

életforma
magasság
éréscsoport

8,5
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

8
8,8

8

őszi
100 - 110 cm
középérésű
kétsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Viktoria Kétsoros, laza kalászokat nevelő, k e elke ő
ter és oten állal ren elkező ősz ár a

A fajtát kiváló kórtani és fizikai paraméterek jellemzik. A minősítő
kísérletek során meggyőzően teljesített. 2016-ban 8,84 t/ha
átlagterméssel 5,4 %-al haladta meg a sztenderdek átlagát,
legnagyobb termését Kompolton érte el: 9,62 t/ha. Megfelelő
agrotechnika alkalmazásával kimagasló nyersfehérje tartalmat
képes produkálni, így takarmányozásra is kiválóan alkalmazható.

Habitusát tekintve a középmagas árpákhoz sorolható, magassága
100-105 cm között alakul. Szárszilárdsága kimagaslóan jó.
Télállósága a Magyarországi viszonyokhoz megfelelő.

őszi árpa középérésű - takarmány

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

hektolitertömeg
fehérjetartalom

EMT
vetési norma

64 - 66 kg

12 - 14%
44 - 48 g

450 - 550 csíra/m2

állóképesség

betegség-ellenállóság

életforma
magasság
éréscsoport

8,9
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

7
8,5

7

őszi
95 - 105 cm
középérésű

hatsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI T LAJ ON GOK

A Heves egy kiemelkedő termőké ességgel re delke ő
ts r s t k rm y r

A KH Tas és Laverda fajták keresztezéséből született. A minősítő
kísérletek során mindhárom évben magabiztosan túlszárnyalta a
sztenderd fajták termésátlagát. Kórtani tulajdonságai közepesnek
értékelhetők, lisztharmatra közepesen fogékony. Hálózatos
levélfoltosság ellen a szárbaindulás időszakára időzített fungicides
kezeléssel hatékonyan védekezhetünk. Törperozsda (Puccinia hordei)
tünetek megjelenése esetén felszívódó fungicides kezeléssel
minimalizálhatjuk a károkozást.A fajtaminősítő vizsgálatok 3 éve
alatt a télálló képessége és állóképessége jobb volt a standard fajták
átlagánál Habitusát tekintve a magasabb árpák közé sorolható
magassága 100-108 cm között alakul. Szárszilárdsága, télállósága
megfelelő, de intenzívebb termesztési körülmények között javasolt
szárszilárdító használata.

őszi árpa középérésű - takarmány

Átlagos magassággal, állóképességgel és télállósággal
rendelkezik. Árpalisztharmatra (Blumeria graminis f. sp. hordei),
hálózatos levélfoltosságra (Drechslera teres) és törperozsdára
(Puccinia hordei) átlagos ellenállóságot mutat. 10 tonna feletti
kísérleti eredményt produkált. Új fajta, 2021-ben jelent meg a
piacon.



1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

2020: kisparcellás kísérletekben az árpafajtáink közül a legnagyobb
termésű árpafajta (4 hely átlagában 10,8 t/ha) legnagyobb
fehérjetartalommal
2020: Iregszemcse 12,11 t/ha átlagtermés kisparcellás kísérletben

Magyarországinál zordabb téli időjárási viszonyok mellett is
bizonyította kiváló télállóságát. A magasabb árpákhoz sorolható, de
magassága ellenére szárszilárdsága megfelelő. Árpa levélrozsdával
és Rinhospóriumos levélfoltossággal szemben magas fokú
rezisztenciát mutat. A levélbetegségek fungicides kezeléssel
hatékonyan kordában tarthatók.

Rinhospóriumos levélfoltosság: magasfokú rezisztencia
Árpa levélrozsda: magas fokú rezisztencia

hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT
vetési norma

60 - 64 kg

12 - 14 %

44 - 46 g

450 - 550 csíra/m2

állóképesség

betegség-ellenállóság

életforma
magasság
éréscsoport

8,7
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

8,4
8,5

8

őszi
105 - 115 cm
középérésű
hatsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

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

Az Arizona egy modern, hatsoros, kiváló termőképességű őszi árpa.
Nevéhez hűen képes az extrém száraz és meleg körülményeket is
elviselni. Az Agromag által képviselt fajták közül megbízhatóan az
egyik legnagyobb terméspotenciállal rendelkező árpa.

őszi árpa középkorai - takarmány

t/
ha



2021-es vetőmag-előállítás: Telekgerendás: 10,44 t/ha
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hektolitertömeg

fehérjetartalom

EMT
vetési norma

62 - 67 kg

11 - 13 %

46 - 50 g

500 - 550 csíra/m2

állóképesség

betegség-ellenállóság

életforma
magasság
éréscsoport

8
télállóság
alkalmazkodóképesség

kalásztípus

7
9

8

őszi
100 - 110 cm
középérésű

kétsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI T LAJ ON GOK

Kétsoros, kiváló termőké essé ár

A Bordeaux egy igazán megnyerő külsejű kétsoros takarmányárpa,
amely termésben felveszi a versenyt a hatsoros hibridárpákkal.

A fajtát sikerrel termesztik Európa-szerte köszönhetően kiváló
alkalmazkodóképességének és termésstabilitásának. Télállóságát az
itthoninál rosszabb körülmények között is bizonyította. Kiváló
bokrosodási képességének köszönhetően kalászhozama kimagasló.

őszi árpa középérésű - takarmány

Szemei nagyméretűek, hektolitertömege 65–70 kg, a szemek
nyersfehérje tartalma viszonylag átlagos (11–12%),
osztályozottsága kimagasló (98%).

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j


