
 

 

        Igen korai Felhasználás: takarmány/étkezés célú 

EMT: 190–210 g 

Vetésidő: április 25. – május 15.  

Javasolt tőszám: 520–580 ezer tő/ha 

Fehérjetartalom: 41 % felett 

Olajtartalom: 17–19 % 
 

Rövid tenyészideje ellenére magas 

termőképességű. 
 

Korlátozott mennyiségben érhető el! 

 

 Igen korai és korai éréscsoportba határán érő, középmagas fajta. Szára elágazásra 

hajlamos. Korai virágzású virágszíne lila. Köldöke sárga. A hüvelye világos, magja 

lapított gömb formájú, kifejezetten nagy méretű, ennek köszönhetően kiemelkedő 

termőképességű. 2017-ben a szalántai fajtasorban 4 t/ha, szigetvári vetőmag-

előállításban 4,34 t/ha volt a termésátlaga. Decs községben aszályos körülmények 

között 3 t/ha termésátlaggal takarítható be. 
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 Korai 

 

Felhasználás: takarmány célú 

EMT: 170–190 g 

Tenyészideje: 132–142 nap 

Vetésidő: április 25. – május 5. 

Javasolt tőszám: 600–650 ezer tő/ha  

Fehérjetartalom: 39–41% 

Olajtartalom: 20–22% 

 

Akár június elején is vethető, korai 

vetés esetén korán betakarítható. 

 

 Korai érésű fajta, akár június elején is vethető, korai vetés esetén korán betakarítható. 

Tenyészideje 132–142 nap. Szára középmagas (80–105 cm) és kemény, többszörösen 

elágazik, szárszilárdsága kiváló. Alsó hüvely magassága: 18–20 cm. 

Terméspotenciálja igen magas, optimális körülmények között 5 tonnát meghaladó 

termésre képes. 2016-ban az iregszemcsei fajtasorban 5,1 t/ha termésátlagot hozott, 

amelyet 2017-ben kedvezőtlenebb időjárási viszonyok mellett megismételt. 

Alkalmazkodóképessége széleskörű, az eltérő talaj és időjárási körülményeket jól 

viseli. A főbb betegségekkel szemben kielégítő ellenállósággal rendelkezik. 
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Korai  
 

Felhasználás: takarmány/étkezési célú 

EMT: 160–170 g 

Tenyészideje: 136–145 nap 

Vetési idő: április 15. – 30. 

Javasolt tőszám: 580–600 ezer tő/ha 

Fehérjetartalom: 39–41% 

Olajtartalom: 20–22% 

 

 

 Indeterminált növekedésű fajta, az átlagnál magasabb (110–115 cm). Jó szárszilárdsággal 

rendelkezik. Alsó hüvely magassága 20–24 cm. A szemek és a köldök színe világossárga. 

Terméspotenciálja magas, kedvező körülmények között termésátlaga meghaladja az 5 

t/ha-t. A piacvezetőkkel azonos termésátlagra képes némileg korábbi éréssel. Tenyészideje 

136–145 nap. 2017-ben az iregszemcsei bemutatósorban 4,9 t/ha, a kamutiban öntözött 

körülmények között 4,72 t/ha termésátlagot produkált. Baranyában üzemi körülmények 

között elérte a 4,5 tonna termést hektáronként. Kiváló alkalmazkodóképességgel és jó 

betegségellenálló-képességgel rendelkezik, peronoszpórára különösen ellenálló. 

 



 

 

   

 Középérésű 
Felhasználás: takarmány/étkezési célú 

EMT: 200–205 g 

Tenyészideje: 140–150 nap 

Vetési idő: április 25. – 30. 

Javasolt tőszám: 450–500 ezer tő/ha 

Fehérjetartalom: 41 % felett 

Olajtartalom: 17–19% 
 

Étkezési célra kiváló, ezért kíméletes, 

gondos betakarítása meghatározza 

értékét.  
 

Korlátozott mennyiségben érhető el! 

 

 Féldeterminált növekedésű, kiváló szárszilárdságú növény. Korai virágzású, virágszíne 

lila, a hüvelye világos. Magja nagy, lapított gömb formájú, köldöke világos. 

Kiegyensúlyozott, kiemelkedő termésre képes. Korán betakarítható fajta, tenyészideje 

140–150 nap. 2017-ben kisparcellás kísérletünkben Dalmandon 4,63 t/ha-os kiváló 

termésátlagot ért el, Decs községben vetőmag-előállításban 3,47 t/ha termésátlagot 

produkált. A szélsőséges körülményeket jól tűri. Hazai nemesítésű, magas 

fehérjetartalmú szója. Étkezési célra kiváló, ezért kíméletes, gondos betakarítása 

meghatározza értékét. Kórokozókkal és kártevőkkel szemben jól ellenáll. 
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 Középérésű Felhasználás: takarmány/étkezési célú 

EMT: 160–-180 g 

Tenyészideje: 142–152 nap 

Vetési idő: április 15. – 30. 

Javasolt tőszám: 580–-620 ezer tő/ha 

Fehérjetartalom: 39–40 % 

Olajtartalom: 20–22 % 

 

Könnyen és alacsony veszteséggel 

takarítható be. 

 

 
A szár magassága száraz években 70 cm körüli, kedvező időjárás mellett 90–105 cm is 

lehet. A főhajtása akár 14–15 termékeny szintet is képes hozni, rajtuk 4–6 hüvellyel. 

Alsó hüvely magassága 15–20 cm. Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be. 

Horvátországban több mint egy évtizede piacvezető fajta, Baranyában is jelentős 

termőterülete van. Nem tipikus szójatermesztő régiókban is jelentős vetésterülettel bír. 

Jó az évjáratbiztonsága, több évjáratban is 5 t/ha-t meghaladó eredménye volt. Kiváló 

a szárazságtűrése. Fehérpenészes szárrothadással szemben jó toleranciával 

rendelkezik, jó a gyomelnyomó képessége. Vízleadása gyors. 
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 Középérésű Felhasználás: takarmány célú 

EMT: 170–195 g 

Tenyészideje: 143–153 nap 

Vetésidő: április 15. –30. 

Javasolt tőszám: 500–600 ezer tő/ha  

Fehérjetartalom: 37–38% 

Olajtartalom: 21–23% 

 

Korlátozott mennyiségben érhető el! 

 

 Szára közepes magasságú, 85–100 cm, az alsó hüvely magassága 15–17 cm. Magjának 

mérete közepes. Kiemelkedő termőképességű. 2017-ben Baranya megyében vetőmag-

előállításban 3,76 t/ha lett a termésátlaga, Dalmandon kisparcellás fajtakísérletben 

4,71 t/ha termésátlagot produkált. Kiváló az állóképessége és jó a stressztűrő 

képessége. Könnyen és alacsony veszteséggel takarítható be. Tenyészideje 143–153 

nap. 

 


