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2020-ban Iregszemcsén beállított kisparcellás fajta-
összehasonlító kísérletben a legnagyobb terméseredményt
produkálta magas hektolitertömeg mellett.

Vetőmag előállításban 2017-ben Békésen 6,58 t/ha
termésátlagot ért el.

Állóképesség
Alkalmazkodóképesség

EMT

Életforma

Magasság

Éréscsoport

Kalásztípus

8

8
Betegség-ellenállóság

alacsonyFehérjetartalom

Vetési norma

9

43-47 g

400-450 csíra/m²

Hektolitertömeg 64-66 kg

tavaszi

65-70 cm
középérésű

kétsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Műtrágyázással jól befolyásolható

Bojos
tavaszi árpa

Az egyik legjobb termőképességű sörárpa Magyarországon. Az
államilag elismert fajták fajtatulajdonosok által szervezett
kísérletében minden évben többet termett az átlagnál, néha 8–9%-kal.
Állóképessége és bokrosodó képessége kiváló, 800–850 kalászt hoz
négyzetméterenként. Kalászai közepes nagyságúak, lazák. A
betegségekkel szemben átlagos ellenállóságot mutat. Fehérjetartalma
és osztályozottsága a söriparban jelenleg használt fajták szintjén van.
Malátázási tulajdonságai eltérő ökológiai és termesztési feltételek
mellett is elfogadhatók. 2 éven keresztül a legnagyobb területen
szaporított fajta volt Magyarországon. Fent van az osztrák sör- és
malátagyárak listáján, és mivel Ausztria sörárpa importőr, ezért a
fajtának jók az osztrák piaci esélyei, a hazai tételek általában ott
találnak gazdára.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

A világhírű cseh sör alapanyaga, kitűnő
malátázási paraméterekkel rendelkezik. A
cseh söripar rögtön elfogadta
alapanyagként, és ott vetésterülete stabil.
Csehországban, Szlovákiában és
Ausztriában is elismert. Fent van az
osztrák sör- és malátagyárak listáján, és
mivel Ausztria sörárpa importőr, ezért a
fajtának jók az osztrák piaci esélyei, a
hazai tételek általában ott találnak
gazdára.



2019-ben 3 kísérleti hely átlagában 6,15 t/ha átlagterméssel
zárta az idényt.
Legnagyobb termését Iregszemcsén mérték, ahol 8,62 tonnát
hozott hektárra vetítve.
Nemcsak kisparcellán bizonyított, vetőmag-előállításban
Kamuton 8,25t/ha termésátlaggal takarították be.

Állóképesség

Télállóság

Alkalmazkodóképesség

Életforma

Magasság

Éréscsoport

Kalásztípus

8
9

8

Fehérjetartalom

9

alacsony

43-47 g

400-450 csíra/m²

Hektolitertömeg 57-61 kg

tavaszi

65-70 cm
középérésű
kétsoros

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁG

Betegségellenállóság

EMT
Vetési norma

Lisztharmatra átlagosnál jobb

Műtrágyázással jól befolyásolható

Odyssey
tavaszi árpa sörárpa

Az egyik legjobb termőképességű sörárpa Európában. Szerte
Európában nagyon jó terméseket ért el a kísérletekben a jelenleg
használt sörárpákhoz képest. Vonzó agronómiai
tulajdonságokkal rendelkezik. Kiemelkedő termését jó
betegségellenállóságának, kiváló bokrosodó képességének,
stabil termékenyülésének, nagy méretű, nehéz szemeinek
köszönheti. Lisztharmattal és rhyncosporiumos levélfoltossággal
szemben nagyon jó ellenállóságot mutat. Kitűnő osztályozottságú
szemei alacsony fehérjetartalmúak. A pilseni, lager típusú sörök
kiváló alapanyaga.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó



A saját megbízásos kísérleteinkben
több éve szerepel, ahol kimagasló
terméseredményeket ért el. 2020-ban
6,64 t/ha átlagterméssel zárta az
idényt.

Legnagyobb termését 2019-ben adta
Iregszemcsén, ahol 9,25 tonna hozamot
ért el 1 hektárra vetítve.

Állóképesség
Alkalmazkodóképesség

EMT

Életforma

Magasság

Éréscsoport

Kalásztípus

8
8

Betegség-ellenállóság

alacsonyFehérjetartalom

Vetési norma

7

43-48g

400-450 csíra/m²

Hektolitertömeg 61-63kg

tavaszi

55-60 cm
középérésű
kétsoros

FAJTAJELLEMZŐK

EREDMÉNYEK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁG

Műtrágyázással jól befolyásolható

Lisztharmat rezisztenciája kimagasló

Soulmate
tavaszi sörárpa/takarmányárpa

Kiváló termőképesség, nagyszerű alkalmazkodó képesség.

Dán nemesítésű, kiváló malátázási tulajdonságokkal rendelkező
tavaszi sörárpa. Malátájának kimagasló minősége és magas
extraktum- és alacsony béta-glükán tartalma miatt a Heineken
malátagyárai jegyzik az elfogadott fajták listáján. A Soulmate
egy igen plasztikus fajta kimagasló alkalmazkodóképességgel,
amit mi sem bizonyít jobban, hogy Finnországtól Szlovákiáig
nyolc ország hatósága által regisztrálták. Középérésű, de igen
korán kalászol, amit egy intenzív bokrosodás előz meg.
Kísérleteinkben kimagasló kalászszámot produkált a standard
fajtákhoz viszonyítva.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó



Állóképesség
Alkalmazkodó képesség

EMT

Életforma

Magasság
Éréscsoport
Kalásztípus

9
9

Betegség-ellenállóság

9

35-37g

Hektolitertömeg 77-78

Fehérje 14-15%

Sikér 31-33%
Zeleny index 69-71
Esésszám 300-400 sec

Sütőipari érték B1-A2

tavaszi

90-100 cm
középkorai
szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

Télállóság 9

Vetési norma 450-550 csíra/m²

Jarissa
tavaszi búza malmi

Az egyik legjobb termőképességű tavaszi búza Magyarországon.

Ökostabil, plasztikus búza, mely Törökországtól Lettországig jó
eredményeket mutat. Kiváló állóképességű, 90–100 cm körüli
magasságú, szálkás fajta. Levélbetegségekkel szemben jó
ellenállóságot mutat. Csapadékos évben kalászfuzáriózissal
szemben átlagon felüli ellenállósággal rendelkezik. Kiváló
szárazságtűrésének köszönhetően csapadékhiányos években is
megbízható termést ad. Sikérminősége kiváló, lisztje stabil
malmi. Amilyen hamar lehet, vessük el. Viszonylag jó
télállósággal rendelkezik, így a legtöbb évben őszi vetésnél is
biztonságosan áttelel.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó

Termése

Termése

2021

2019-ben 3 termőhely átlagában

Iregszemcse

4,93 t/ha

5,23 t/ha

34%Sikértartalom



Állóképesség
Alkalmazkodóképesség

EMT

Életforma

Éréscsoport

8
8

Betegség-ellenállóság

11-12%Fehérjetartalom
Vetési norma

9

35-37g

400/450 csíra/m2

Hektolitertömeg 48 - 50kg

tavaszi

középérésű

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁG

Raven
zab

A fajta előnyei: magas minőségű, jó állóképességű fekete pelyvaszínű
zab.

Körülbelül 1 méteres magasságú fajta, mely négyzetméterenként 500
körüli bugát hoz, és bugánként kb. 40 szemet terem. Így kedvező
körülmények között 7 t/ha feletti termésre is képes. 2015-ben a NÉBIH
által szervezett kísérletekben 3 helyen is adott 8 tonnát megközelítő
termést: Röjtökmuzsaj 7,85 t/ha, Iregszemcse 7,82 t/ha, Szombathely
7,73 t/ha. Előveteményre nem igényes. Lisztharmattal és zabrozsdával
szemben kiváló ellenállóságot mutat. A fajta jó beltartalmi
tulajdonságai miatt kedvelt a francia, cseh, szlovák és osztrák lótartók
körében. Magas ezermagtömegű és hektolitersúlyú. Magja kiváló
minőségű, humán étkezésre is alkalmas.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó


