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Bőtermő és Prémium
Tisztelt Érdeklődő!
A bőtermő és prémium kategória 6 faj, 33 fajtáját kínálja Önnek a Karintia a 2018-as szezonban. Közép-Európa meghatározó agrárvállalatának, 
a Mauthner csoportnak tagjaként kivételes helyzetben vagyunk a fajtakínálatunk összeállításánál. Cégcsoportunk 3 nemesítő házának köszön-
hetően újabb 5 ÍGÉRETES FAJTÁVAL bővítettük portfóliónkat. A kiválasztásnál elsődleges szempont a PANNON RÉGIÓRA történő nemesítés 
mellett az ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉG, mely megítélésünk szerint a szélsőséges időjárási körülményeket tapasztalva egyre inkább 
felértékelődik.

Az INNOVÁCIÓ továbbra is kiemelt szereppel bír a Karintia életében. Az országban elsőként alkalmazzuk a teljes KALÁSZOS fajta szor-
timentünk esetében a 2 komponensű csávázási technológiát, melynek köszönhetően fajtáinkkal hatékonyabb gyökérfejlődés érhető el.

ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGŰ SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZATUNKNAK köszönhetően az egyre bővülő vetőmag kínálatunk mellett partnere-
inket a technológiára vonatkozó egyedi szaktanácsokkal is támogatjuk. Különösen fontosnak tartjuk ezt a növekvő verseny és a változó 
klimatikus viszonyok közepette.

Fajtáink jelentős része a BIO termesztők részére is elérhető. A BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG ugyancsak kiemelt fontossággal bír a 
nemesítés során. Fajtáink 2014. évi jelentős sárga rozsda fertőzési hullámban mutatott ellenálló képességei is ezt igazolták vissza. A 
növekvő igényeknek megfelelően a bio terményeket országosan, az Ön telephelyén vásároljuk fel.

ZÖLDÍTŐ KEVERÉKEINK iránt évről évre egyre jelentősebb mértékben mutatkozik kereslet. A zöldítési szabályváltozásoknak 
köszönhetően az igény várhatóan tovább fog emelkedni. Testvércégünk több évtizedes tapasztalatával  2018-tól GYEP LEGELŐ 
FŰKEVERÉKEKET is kínálunk partnereink részére.

A SZÓJA, SÖRÁRPA és a DURUM programjainkban ugyancsak a Mauthner csoport évtizedes szakmai tudására támaszkodunk. Ezt 
alapul véve kiváló genetikájú fajtákat kínálunk a termelők részére, továbbá teljes körű szolgáltatást biztosítva vissza is vásároljuk 
a megfelelő termést az ország bármely pontján.

Vetőmag előállító és forgalmazó-, továbbá növényvédő szer-, műtrágya és termény kereskedő vállalatként jelentős a fe-
lelősségünk a tájékoztatásban. Az ország számos pontján tartott nagy látogatottsággal bíró SZÓJA és KALÁSZOS szakmai 
rendezvényeink helyszíneiről, időpontjairól, részletes programokról, folyamatosan publikált kísérleti eredményekről, napi 
aktualitásokról a www.karintia.hu honlapunkon tájékozódhat. Bízunk abban, hogy az ORSZÁGOS lefedettségű SZAK-
TANÁCSADÓI HÁLÓZATUNKKAL, a honlapunkon található naprakész információkkal, a megújult és egyre bővülő fa-
jtaválasztékunkkal, kedvező MŰTRÁGYA és NÖVÉNYVÉDŐSZER kínálatainkkal, továbbá a 20 éves tapasztalatunkkal hozzá 
tudunk járulni az Ön sikereihez is.

Bene Zoltán
cégvezető

Fejes Vilmos
vetőmag üzletág vezető
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MAUTHNER CÉGCSOPORT
 A Mauthner cégcsoportot Fritz Mauthner alapította 1946-ban. A bécsi központú, élelmiszeripari és agrártermékek nagykeres-
kedelmével foglalkozó vállalat rövidesen Felső-Ausztriában, Grazban és Salzburgban is megvetette a lábát. 1970-ben a Probstdorfi 
Nemesítő Ház átvétele jelentős változást hozott a cég életében. Az elmúlt több mint 40 év alatt a nemesítés és vetőmag előállítás terén 

Közép-Európa vezető vállalatává nőtte ki magát. A HESA Aprómag Üzem 1990-ben került a Mauthner csoport érdekeltségi körébe. 
A magyarországi nyitás jegyében 2000-től a Karintia Kft. is élvezheti a csoport minden előnyét. A stabil pénzügyi háttér mellett szá-
mos bőtermő és prémium fajta kizárólagos magyarországi képviseletét látja el a Karintia Kft. A kelet- európai bővítés Szlovákiával, 
Romániával, Bulgáriával és Ukrajnával folytatódott. 2011-től az európai biokereskedelem vérkeringésébe a Mauthner Bio vállalat is 

csatlakozott.

 “Úgy mint eddig, ezentúl is fő törekvésem lesz, hogy vevőimnek a vetőmagok terén mindig a 
legjobbat és legtökéletesebbet nyújtsam.  Hogy ez eddig teljesen sikerült is, azt legjobban igazolják tisztelt 
vevőim, egyrészt a saját jószántukból nyilvánított legteljesebb megelégedettségükkel, másrészt avval, 
hogy feltartóztathatlanul folyton nagyobbodik vevőimnek köre.”

Budapest, 1910 január 4.-én 
Mauthner Ödön

A név kötelez……
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LEGUAN
Bőtermő tavaszi búza

Fajtaleírás
Korán vethető, fagyra nem érzékeny, intenzív kezdeti fejlődésű fajta. Közepes 

növénymagasság, korai érés valamint erőteljes viaszosság jellemzi. 
Termőképessége kiváló, a tavaszi búzák közt kimagasló 

terméspotenciállal rendelkezik és malmi minőséget produkál.

Betegség ellenállóság:
Erős viaszosságának köszönhetően gombabetegségekkel (lisztharmat, 

rozsdabetegségek) szembeni érzékenysége átlag alatti.

Kinek ajánljuk?
A Leguan tavaszi búza jó alternatívát nyújt az őszi vetésű búzák helyett. Kedvező 

évjáratokban felveszi a versenyt mennyiségben és minőségben is az őszi 
búza fajtákkal.

 TENGERNYI PRÉMIUM
AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
korai

 Vetőmag szükséglet:
3,9-4,2 millió csíra/ha

180-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
február végétől március 20 -ig

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

 Erős habitusú, kiváló stressz-
tűrő-képességű fajta. Intenzív 
technológiával a betakarításkori 
folyamatos esőzések ellenére is 
8,4 t/ha-os átlagtermést produkált, 
malmi minőséggel a 2016-os 
évben! Ha tavaszi kalászosokról 
van szó, én a tavaszi búzát jó 
szívvel merem ajánlani bárkinek!

Pethő Zsolt
Szany
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Szakmai kíváncsiságból próbáltuk ki a 
KWS Collada tavaszi búzát a 2016-os 

évben. A fajta intenzív tápanyag-
utánpótlással, kétszeri gombaölő 

szeres védelemmel - a 
tavaszi kalászosokhoz képest 

kiemelkedő - 8,3 t/ha-os 
átlagterméssel, malmi 

minőséggel hálálta meg 
a gondoskodást!

Horváth Mátyás
Barbacs 

KWS COLLADA
Bőtermő tavaszi búza

Fajtaleírás
 
Korán vethető, tar kalászú tavaszi búza, mely intenzitást megháláló, kimagasló termés-
potenciállal rendelkezik. Közepes szármagasság és jó szárszilárdság jellemzi. Rendkívüli 
bokrosodási erejének köszönhető a nagyon korai vethetőség, és a rendkívül jó 
fagytolerancia.

Betegség ellenállóság:
Rendkívül egészséges fajta, rendkívül jó ellenállóképességet mutat a lisztharmat, a 
fuzárium, a barna- és a sárgarozsda ellen.

Kinek ajánljuk?
Akik tavasszal is az őszi kalászosokhoz hasonló minőséget és mennyiséget 
szeretnének produkálni.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

KIEMELKEDŐ TERMŐKÉPESSÉG TAVASSZAL IS

Kalásztípus:
tar kalászú

Éréscsoport: 
közép

Vetőmag szükséglet:
3,9-4,2 millió csíra/ha 

180-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
február közepétől március 20.-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:
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FLORADUR
Prémium tavaszi durumbúza

Fajtaleírás
A fajta több mint egy évtizede vitathatatlanul az első számú helyen szerepel az osztrák 

hivatalos fajtakísérletekben. A terméspotenciál, levélbetegség-rezisztencia, a szárazságtűrés 
és a kimagasló durumminőség lehetővé teszi a kockázatmentes minőségi előállítást. Gyengébb 

minőségű talajokon, öntözési lehetőség nélküli gazdaságokban is kiváló termést produkál. 
A Floradur az elkövetkező években is egyértelműen az első számú tavaszi 

durumbúza fajta lesz.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmat iránti fogékonysága átlagos, rozsdabetegségekkel valamint szeptóriás 

levélfoltossággal szembeni ellenállósága jó.

Kinek ajánljuk?
Azon durumbúza termesztő gazdaságok figyelmébe ajánljuk, akik csak egy egészséges 
kompromisszumot hajlandóak kötni a terméspotenciál és a tavaszi vetésű fajták között. 

A termény szabad piaci értékesítéséhez a Karintia Kft. készséggel nyújt segítséget.

 A TAVASZ BAJNOKA

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
közép

 Vetőmag szükséglet:
3,9-4,3 millió csíra/ha

180-210 kg/ha

Optimális vetési idő:
február 25-től március 20 -ig

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

40 ha on vetettem az elmúlt évben a 
Floradur fajtát. A mélyfekvésű terület 
(ahova került) nem éppen kedvez a tav-
aszi kalászosoknak, mégis erőteljesen 
indult és bokrosodott az állomány. 
Korai érése miatt a nyári erős aszály 
már nem tett nagy mértékű kárt a 
szemtermésben, így jó termésátlag-
gal, és jó minőséggel 
takarítottam be.

Németh Bálint 
Ager Kft. 

Nemesítő:
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

A KWS Amadora árpa kimagasló 
termésmennyisége mellett 

sörárpa minőség a szinte 
egyértelmű volt. Lisztharmattal 

szemben is ellenállónak bizonyult,
 szép egyöntetű állomány jellemezte, 

megdőlésre nem hajlamos. 
Következő évben is 

szívesen vetem a fajtát.

Németh Bálint 
Ulrike Kft 

Vasvár

KWS AMADORA
Tavaszi sörárpa

Fajtaleírás
 
Az ausztriai “száraz” klímájú régióban végzett nemesítés eredménye ez az új generációs sörár-
pa. Magas termőképessége mellett alacsony fehérjetartalom jellemzi. A közepes szárma-
gasság és a jó szárszilárdság elősegíti a biztos betakarítást.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmat ellen rezisztens fajta. A roszdabetegségekkel és a levélfoltossággal szembeni 
toleranciája kiemelkedő. Rendkívül egészséges fajta.

Kinek ajánljuk?
Azon termelőknek, akik a megszokottnál magasabb termést, mégis kimagasló sör 
minőséget szeretnének.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

AZ ÚJ GENERÁCIÓS SÖRÁRPA
Kalásztípus:

szálkás kalászú

Éréscsoport: 
közép

Vetőmag szükséglet:
3,9-4,2 millió csíra/ha 

180-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
március 1-től március 25-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:
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www.dowagro.hu

Dow AgroSciences Hungary Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7–13.
Telefon: (1) 202-4191, Fax: (1) 202-4292

• Kiemelkedő hatás nagy széltippan és vadzab ellen
• Az évelő mezei acat ellen is kiváló hatással 

rendelkezik
• Az árvácska- és veronikafajok ellen is hatékony
• GENIUS WG kezelés után az őszi káposztarepce 

korlátozás nélkül vethető 
• Szárszilárdítóval egy menetben kijuttatható

GYOMIRTÓ SZER
EGY- ÉS KÉTSZIKŰEK 

ELLEN
KALÁSZOSOKBAN
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A növényvédő szereket mindig biztonságosan és felelősségteljesen használja! A készítmény felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termék csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait valamint az engedélyokiratban szereplő előírásokat!

II.
FORGALMAZÁSI 

KATEGÓRIA
(alapfokú növényvédelmi 

képesítéshez kötött)

DowAgrosciences_Genius_2016_210x210_Karintia.indd   1 20/12/16   15:39
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Az igazi plusz parlagfű ellen, akár egy
komplett pre-kezelés költségszintjén!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

 7 nemesítőház, 21 Clearfi eld® Plus hibridje a különféle termelői  és termőhelyi igényekre

 A Clearfi eld® Plus hibridek képviselik a jelenleg elérhető legmodernebb  nemesítési irányt

 Szójában sem okoz többé gondot a napraforgó-árvakelés, ha Clearfi eld® Plus hibridet használ

 Betakarításig gyommentesen, egységesen fejlődő állomány 
 a Spectrum® és a Pulsar® Plus kezelések révén

www.clearfi eld-plus.hu | www.agro.basf.hu/go/pulsarplus   BASF Növényvédelmi megoldások

basf_CLP_210x210.indd   1 2017. 11. 16.   15:17
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NAPRAFORGÓ HIBRIDEK
ALVAREZ

IMISTAR

RAMBO

QC TOLEDO
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

2016- ban a júliusi vihart és jégverést is 
megdőlés nélkül átvészelte és végül 3,2 

t/ha termést takarítottunk be kima-
gasló olajtartalommal. Kiemelném az 
intenzív és egyöntetű korai fejlődést. 

Gombaölőszeres kezelést csak egyet 
végeztünk, ennek ellenére az állo-
mány végig egészséges volt. Mind 

kórtani tulajdonságokban, mind 
termés potenciálban felveszi a 

versenyt az ismertebb hibridekkel.

Ács István
Felsőnyék

ALVAREZ, IMISTAR
Napraforgó hibridek

Fajtaleírás
 
A Karintia Kft. új Clearfield technológiájú hibrid napraforgói. Alap gyomirtást követően az 
esetlegesen megjelenő kétszikű gyomokat imazamox hatóanyagú készítményekkel lehet 
hatékonyan gyomirtani. Kiváló  stressz- és szárazságtűrő képességgel rendelkeznek.

Betegség ellenállóság:
Rezisztensek a napraforgó szádor bármely rasszával szemben. Az Alvarez és az Imistar 
bármilyen körülmények között gazdaságosan termeszthető, még napraforgó szádorral 
erősen fertőzött területeken is. Kimagasló toleranciát mutatnak a napraforgó levél-
betegségekkel, a diaportés szárfoltossággal és az alternariás levél- és szárfoltossággal 
szemben.

Vetőmagszükséglet (ezer csíra/ha)

Javasolt agrotechnika

Termőképesség (t/ha)

IMAZAMOX TOLERÁNS HIBRIDEK
Éréscsoport: 

korai

Vetőmag szükséglet:
45-50 ezer csíra/ha 

Optimális vetési idő:
április közepe

8-12 °C talajhőmérséktel esetén

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK: N
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

2015-ben vetettem először a 
Toledo hibridet. Termésmennyiségben 
és olajtartalomban is jól teljesített, még 
a gyengébb területeken is! Bármely 
más hibriddel felveszi a versenyt.
 
Verrasztó Gergely
Nyárád

RAMBO, QC TOLEDO 
Napraforgó hibridek

Fajtaleírás
A Karintia Kft. Express toleráns hibridjei! Erőteljes gyökérzet, félig bókoló-bókoló tányérállás 

jellemzik. Magas herbicid toleranciájuk hatékony gyomirtást tesz lehetővé. Alapgyomirtást 
követően az esetlegesen megjelenő kétszikű gyomokat is kordában lehet tartani a tribenuron-

metil hatóanyagú készítményekkel. A tribenuron-metil hatóanyagú herbicidekkel szemben teljes 
ellenállóságot mutatnak. Nincs utóvetemény-korlátozás, mivel nincs szermaradvány a talajban. 

 Korai érésű hibridek, mely garantálja a biztonságos betakaríthatóságot. A Tribenuron metil herbi-
ciddel szemben teljes ellenállóságot mutat.

Betegség ellenállóság:
A napraforgó szádor és a levélbetegségekkel szemben, valamint a diaportés szárfoltosság, 
az alternáriás levél- és szárfoltosság és a fómás feketeszárúság, rendkívül nagy ellenállást 

mutatnak.

Kinek ajánljuk?
A Karintia Kft. új, Express toleráns hibridjeit elsősorban olyan termelők figyelmébe ajánljuk, 
akik fontosnak tartják, hogy állományban is lehetőség legyen a kétszikű gyomkonkurencia 

megszüntetésére!

 EXPRESS TOLERÁNS HIBRIDEK
AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Éréscsoport: 
korai

 Vetőmag szükséglet:
45 - 50 ezer  csíra/ha

Optimális vetési idő:
ápilis közepe,

8-12 °C talajhőmérséklet esetén

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Termőképesség (t/ha)
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Viola 
szuper korai (000)

A Karinita Kft. szója kínálatában a legrövidebb tenyészidővel rendelkezik, még az szuper korai Sultánánál is 
2 nappal rövidebb. A vetésnormával kapcsolatos kísérletek az mutatják, hogy az optimális vetőmag szükséglet 

600 ezer mag/hektár. A magas termésátlagot a kísérletek és az egyre bővülő vetésterület is igazolja. 
A fehérjetartalma a Sultánával megegyezően stabilan magas.

Alexa 
szuper korai (000)

 Kiváló választás az szuper korai éréscsoportban, alacsony magasságú fajtánk kiemelkedő állóképességgel 
rendelkezik. A rövid tenyészidő ellenére, mind az agrárkamarai mind az állami kísérletekben kiváló 

terméspotenciált mutat. Pannon régióra nemesített fajta, a stabil termés mellett a magas fehérjetartalom jellemezi.

 Sultana 
szuper korai (000)

A szuper korai éréscsoportban évek óta stabilan a legnagyobb terméspotenciállal rendelkezik. 
Ausztriában évek óta a legkeresettebb fajta ebben az éréscsoportban. A gazdák első sorban a nagy 

termőképesség, és annak stabilitása, továbbá a magas fehérjetartalom miatt választják. 
Éréscsoportjában a fehérjetartalmat tekintve 1,5 %-kal a csoportátlag felett végzett. A kiemelkedő betegség 

ellenálló képesség és a kiváló állóképesség miatt az első számú választás akár a Bio gazdálkodók számára is.
 

(000)

(000)

(000)

(00)

(00)

(00)

(0-I)

(I)

(I-II)

13
13
13

14
15
16

18
19
20

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

bőtermő szója

SZÓJÁK

bőterm
ő

VIOLA

ALEXA

SULTANA

SIGALIA

ANGELICA

SINARA

ENERGY
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SZÓJA VETÉSTECHNOLÓGIA 

ÖSSZEFOGLALÓ
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Viola 
szuper korai (000)

A Karinita Kft. szója kínálatában a legrövidebb tenyészidővel rendelkezik, még az szuper korai Sultánánál is 
2 nappal rövidebb. A vetésnormával kapcsolatos kísérletek az mutatják, hogy az optimális vetőmag szükséglet 

600 ezer mag/hektár. A magas termésátlagot a kísérletek és az egyre bővülő vetésterület is igazolja. 
A fehérjetartalma a Sultánával megegyezően stabilan magas.

Alexa 
szuper korai (000)

 Kiváló választás az szuper korai éréscsoportban, alacsony magasságú fajtánk kiemelkedő állóképességgel 
rendelkezik. A rövid tenyészidő ellenére, mind az agrárkamarai mind az állami kísérletekben kiváló 

terméspotenciált mutat. Pannon régióra nemesített fajta, a stabil termés mellett a magas fehérjetartalom jellemezi.

 Sultana 
szuper korai (000)

A szuper korai éréscsoportban évek óta stabilan a legnagyobb terméspotenciállal rendelkezik. 
Ausztriában évek óta a legkeresettebb fajta ebben az éréscsoportban. A gazdák első sorban a nagy 

termőképesség, és annak stabilitása, továbbá a magas fehérjetartalom miatt választják. 
Éréscsoportjában a fehérjetartalmat tekintve 1,5 %-kal a csoportátlag felett végzett. A kiemelkedő betegség 

ellenálló képesség és a kiváló állóképesség miatt az első számú választás akár a Bio gazdálkodók számára is.
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AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Éréscsoport: 
szuper korai (ooo)

 Vetőmag szükséglet:
600.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
fő és másodvetésre is 

alkalmas
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

5 éve termesztek szóját. A Sigalia fajta 
a különböző évjáratok ellenére is 

hatalmas zöldtömeggel bíró erős ál-
lományt alkotott! A hektikus idő-
járási körülmények ellenére is az 

5 év átlaga 3-3,3 t/ha volt
 

Birkás István 
Oszkó

SIGALIA
bőtermő szója

Fajtaleírás
 
Új genetikát képviselő fajta. Rendkívül erős kezdeti fejlődésű, jó gyomelnyomó képességű, 
zöld száron érő típus. Kevésbé elágazó, nagyon jó ezermagtömeg és magas fehérje tar-
talom jellemzi. Sötét színű köldöke ellenére élelmiszeripari célra is keresett. A rövid 
tenyészidőszak miatt időben betakarítható, így biztonsággal követheti az őszi vetésű 
növény kultúra. Új, több komponensű, készre oltott technológiával forgalmazzuk. 

Portfolióinkban a legnagyobb területen értékesített szója fajta. Nagyon jó az ellenálló 
képessége a vírus, a baktérium és a gombabetegségekkel szemben. Azon szójater-
mesztők figyelmébe ajánljuk, akik a korai betakaríthatóságot, a vetésszerkezetbe való 
beilleszthetőséget tartják fontosnak, ugyanakkor a terméspotenciált tekintve nem 
hajlandóak kompromisszumot kötni.

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

A BIZTOS BEFUTÓ
Éréscsoport: 

igen-korai (oo)

Vetőmag szükséglet:
550-600.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
április közepe - május eleje

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:
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ANGELICA
bőtermő szója

Fajtaleírás
Az igen korai éréscsoportban a legújabb genetikát az Angelica képviseli. Erőteljes kezdeti fej-
lődés és ezáltal jó gyomelnyomó képesség jellemzi. Az ország egész területén biztonságosan 

termeszthető.  A korai betakaríthatósága miatt nagy biztonsággal vethetünk utána őszi 
kalászost. Jó az ellenállóképessége a baktériumos és gombabetegségekkel szemben. 

Érésideje a Sigalia és Sinara érésideje között fél úton van. Új, több komponensű, készre ol-
tott technológiával forgalmazzuk. Azon szójatermesztők figyelmébe ajánljuk, akik a korai 

betakaríthatóság mellett a magas terméspotenciált célozzák meg.

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Éréscsoport: 
igen-korai (oo)

Vetőmag szükséglet:
550-600.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
április közepe - május eleje

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Együttműködésünk a Karintia Kft-vel  
2017-ben kezdődött. Volt szójánk 

korábban is, de tavaly váltottunk, a 
Karintia ajánlata kedvező volt 

számunkra. Árban, minőségben, 
szolgáltatásban korrekt, megbízható 

partner. Tavaly Sinara fajtát vetettük, 
és nem bántuk meg, öntözéses 

körülmények között három tonnát 
produkált hektáronként. A szója 

összehozott bennünket, az együtt-
működés több területen is új 

lehetőségeket kínál, 
amelyekkel élni is fogunk 

a jövőben.

SINARA
bőtermő szója

Fajtaleírás
 
A Sinara egy szintén új genetikát képviselő, habitusában és megjelenésében a Sigalia-hoz 
hasonló, nála 3-5 nappal hosszabb tenyészidejű fajta. A Sinarára rendkívül erős kezdeti 
fejlődés és a kiváló gyomelnyomó képesség a jellemző. A Sigalia-hoz hasonlóan kevés-
bé elágazóan, pár száron hozza a termést, jól sűríthető. A sötét színű köldök ellenére az 
élelmiszeriparban is kedvelt. Az ország egész területén biztonsággal termeszthető. Jól 

illeszthető a vetésforgóba az őszi vetésű gabona előveteményeként. Új, több kompon-
ensű, készre oltott technológiával forgalmazzuk. Nagyon jó az ellenálló képessége a 
vírus-, a baktérium- és a gombabetegségekkel szemben. Olyan termelők figyelmébe 
ajánljuk, akik a korai betakaríthatóságot tartják fontosnak, ugyanakkor a terméspo-
tenciált tekintve nem hajlandóak kompromisszumot kötni.

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

Éréscsoport: 
igen-korai (oo)

 Vetőmag szükséglet:
550-600.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
április közepe - május eleje

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:
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A NAGY TESTVÉR
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Te használtál már Corumot, igaz?

És mit juttatsz ki előtte 
alapkezelésnek? 

Ha te mondod...akkor idén 
én is kipróbálom.

Persze, az elmúlt két évben!
Imazamox és bentazon egyben. 
Többet végre nem kell kevergetni.

Spectrumot, hát mi mást?
A Spectrum és a Corum
+ Dash HC együtt tuti megoldás.

Hidd el, nem fogod megbánni!
Küldj majd fotót az eredményről!

www.agro.basf.hu/go/corum 

 BASF Növényvédelmi megoldások

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét 
és a használati útmutatót! 
I. forgalmazási kategóriás termék.

Szójagyomirtás okosan

corum_210x210_2017_new.indd   1 2017. 11. 16.   16:03
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Közép korai érés csoportba tartozó 
fajta. 2016- ban a csapadékos 
évjárat ellenére is szeptember 
közepére beérett. Cukorrépa 

elővetemény mellett is 12-13 virág 
emeletet képzett. Ez közel 

4 tonna/ha terméseredményt jelen-
tett. A fajtát jó ezer mag tömeg 

jellemzi, Könnyen aratható 
pergésre nem hajlamos, bizton-

ságosan desszikálás nélkül 
beérik. A közép korai érés-

csoport egy új, biztató 
fajtájaként tartom számon.

Cserveni Csaba 
Utód Agro Kft

ENERGY
bőtermő szója

Fajtaleírás
 
A Karintia Kft. új, középkorai éréscsoportba tartozó nagy termőképességű, az ország 
egész területén vethető fajtája.
Az Energy-re intenzív kezdeti fejlődés, közepes szármagasság, kiemelkedő 
szárszilárdság jellemző.
A fajta jó ezermagtömeggel, magas fehérjetartalom rendelkezik. Megdőlésre, 

szempergésre nem hajlamos.
A déli (olaszországi) nemesítés garancia a kiemelkedő szárazságtűrő képességre.

Javasolt tőszám (ezer tő/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

A KORAI BŐTERMŐ
Éréscsoport: 

közép-korai (0)

Vetőmag szükséglet:
500-525.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
április közepe - május eleje

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:
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Extenzív Közepes Intenzív
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

2013 óta foglalkozom Regale-val. 
A fajtát intenzív kezdeti fejlődés 
megfelelő alsó hüvelymagasság, jó 
szárszilárdság és kíváló terméspotenciál 
jellemzi. A mi körülményeink között 
erősen aszályos évben jó gyomirtás, 
intenzív 
tápanyag utánpótlás mellett a 
4 tonna körüli terméseredmény 
reális elvárás a fajtával szemben.

Szabó Zsolt
Pentaflex Kft. 
Szabadszentkirály

REGALE
bőtermő szója

Fajtaleírás
A Karintia Kft. új genetikát képviselő, középérésű szója fajtája. A Regale jól elágazó, közepes 

magasságú, vastag szárú, stabil, megdőlésre nem hajlamos fajta. 
Szárazságtűrése kiváló, termesztése az ország déli régióira kifejezetten ajánlott. 

Nagyon jó ezermagtömeg, magas fehérje 
tartalom, sötét színű köldök jellemzi. A fajtára jellemző az intenzív kezdeti fejlődés, az 

egészséges lombozat és a kiemelkedő terméspotenciál
Kiváló ellenálló képességgel rendelkezik a vírus-, a baktérium- és a gombabetegségek-

kel szemben. Az új genetikára fogékony, innovatív gazdaságok számára ajánljuk, akik 
szeretnék kihasználni az ebben az új fajtában rejlő 4 tonna feletti terméspotenciált.

A DÉL BAJNOKA
AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Éréscsoport: 
közép (I)

 Vetőmag szükséglet:
460-480.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
április közepe - május eleje

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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ATLANTIC
bőtermő szója

Fajtaleírás
 
A Karintia Kft. fajtakínálatában új, a magyar szójatermesztők körében viszont már ismert és 
elismert fajta.
A leghosszabb tenyészidőszakkal rendelkező, középérésű fajtánk. Saját éréscsoportjában 
az egyik legnagyobb terméspotenciállal rendelkezik az országban.2013-ban a NÉBIH kísér-
leteiben a csoportátlagra majdnem 11 %-ot vert és ezzel az eredménnyel a 2. legnagyobb 

termésű forgalmazható fajta volt!
A REGALE-nál 4-5 nappal érik később, utána őszi kalászos vetése nem tervezhető.
A fajta kiváló szárszilárdsággal rendelkezik, megdőlésre nem hajlamos.
Hüvelye sárgásbarna, homokszínű, mely felrepedésnek, szempergésnek maximálisan 
ellenáll.

Javasolt tőszám (ezer tő/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

OLASZORSZÁG KEDVENCE
Éréscsoport: 

közép-kései

Vetőmag szükséglet:
460-480.000 mag/ha

Optimális vetési idő:
április közepe - május eleje

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

TERMELŐI VÉLEMÉNY

5 éve foglalkozom ezzel a kiemelkedő 
termőképességű fajtával.

Az Atlantic száraz és csapadékban 
gazdagabb években is kiemelkedő

teljesítményre képes. E kiváló 
szárszilárdsággal rendelkező 

fajta rendszerint 12-14 virág-
emeletet képez és nagyon jól 

tűri a szélsőségeket.

Cserveni Csaba 
Utód Agro Kft
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 Kiszerelési egység Vetőmag szükséglet ajánlott sortáv   vetési idő 

Sigalia 150.000 mag/zsák 550-600e mag/ha  gabona   10-12 °C talajhőmérséglet

Angelica 150.000 mag/zsák 550-600e mag/ha  gabona    10-12 °C talajhőmérséglet

Sinara 150.000 mag/zsák 550-600e mag/ha  gabona    10-12 °C talajhőmérséglet

Energy 150.000 mag/zsák 500-525e mag/ha  gabona vagy 45 cm   10-12 °C talajhőmérséglet

Regale 125.000 mag/zsák  460-480e mag/ha  gabona vagy 45 cm  10-12 °Ctalajhőmérséglet

Atlantic 125.000 mag/zsák  460-480e mag/ha  gabona vagy 45 cm   10-12 °Ctalajhőmérséglet

Viola, Alexa, Sultana fajtáink technológiájáról 

érdeklődjön szaktanácsadóinknál.

Szója vetéstechnológia 
összefoglaló
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Az Agro Napló ingyenes applikációja elérhető az AppStore-on és a Google Player-en keresztül

 JÓ ÚTON HALADUNK?

VIRTUÁLIS KEREKASZTAL

MezőgépÉSZek 2018

MUTASSA MÁR MEG VÉGRE VALAKI,  
HOGYAN KELL SZÓJÁT TERMESZTENI!

TALAJEGYETEM 

 -agrárgazdasági kérdésekre keressük a választ

- álláspontok, vélemények ütköztetése a hatékonyabb termelés érdekében

A  tavalyi nagy sikert aratott kezdeményezést követően az AGRO NAPLÓ és a MEGFOSZ újra megszervezte a 
MezőgépÉSZek 2018. elnevezésű online játékát az FM támogatásával a  mezőgazdasági gépész, gépész-
technikus és gépjavító szakos középiskolások részére:  

www.mezogepeszek.hu   •   www.facebook.com/groups/mezogepeszek

- szójatechnológia lekövetése egy nem tipikus szójatermő területen

gyakorló gazdáknak, avagy hogyan ismerjük meg talajainkat?
A 2 éves szakmai programunk minden hónapjában számot adhat tudásáról online és NYERHET!
Kísérje figyelemmel a sorozathoz kapcsolódó játékunkat a www.agronaplo.hu oldalon!
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2018 – A FOSZFOR ÉVE
A FOSZFOR VISELKEDÉSE A TALAJBAN SAJNOS TÖBB SZEMPONTBÓL IS A CÉLJAINK ELLEN DOLGOZIK.
1.  A hagyományos műtrágyákkal kijuttatott foszfor hatóanyag gyorsan lekötődik, átalakul.
2.  Már néhány tized talaj pH változás is jelentősen rontja a felvehetőségét.
3.  A növény gyökérének a talajban a foszfortartalékok közvetlen közelébe kell nőnie, mert csak 1-2 mm 
 távolságból képes azt felvenni. Ezért a gyökértömeg mérete szorosan összefügg a növényfoszfor ellátásával.

INNOVÁCIÓ A FOSZFORPÓTLÁSBAN – TOP-PHOS
A TOP-PHOS az eddig elérhető foszfor hatóanyagokkal szemben merőben eltérő védett foszfor alapanyag, egy foszfortartamú 
szerves molekula, mely érdemben tudja a talaj foszfor szolgáltató képességét a tenyészidő során növelni! A talaj egyéb fosz-
for tartaléka mellet a TOP-PHOS képes, a gyors átalakulási sebességének köszönhetően, pótolni a növény által felvett fosz-
fort a talajban. Így a vegetáció során a talaj sokkal jobban ki tudja szolgálni a nagy a termőképességű növényfajták foko-
zott foszfor igényét. A TOP-PHOS molekula teljes foszfor védelmet biztosít mind savas, mind lúgos talajkörülmények között is.

TOP-PHOS

www.t imacagro.hu
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HARRY
Fajtarepce

Fajtaleírás
Modern genetikájú fajta repce. Rendkívül intenzív kezdeti fejlődéssel és jó adaptációs 

képességgel rendelkezik. A kiváló télállóság, a jó állóképesség, a nagyon korai virágzás, 
továbbá az egy időben történő középkorai érés igazolják a rendkívül kompakt fajtavonal 

képességeit. Pergésre nem hajlamos, az ország egész területén termeszthető. Az intenzív 
gazdálkodási körülményt meghálálja. Termőképessége vetekszik a hibrid repcékkel.

Betegség ellenállóság:
Fehérpenészes rothadásra és fómás szárrákra közepesen fogékony. Csapadékosabb 

évjáratokban szárbetegségek elleni védekezés ajánlott.

Kinek ajánljuk?
Mind extenzív, közepes és intenzív termesztéstechnológiát alkalmazó gazdálkodók 

figyelmébe egyaránt ajánljuk. Lényegesen alacsonyabb vetőmagköltségével a 
hibridfajták méltó versenypartnere.

 A REPCÉK HERCEGE

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Éréscsoport: 
közép-korai

 Vetőmag szükséglet:
625 ezer csíra/ha

Optimális vetési idő:
augusztus 20-tól szeptember 15-ig

Vetőmagszükséglet (ezer csíra/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

Ő
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Extenzív Közepes Intenzív
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

150 ha-on  vetettem Pedro repcét, az 
üzemi átlagunk 4,4 to/ha volt. 

Voltak olyan táblák ahol 5 tonna 
felett vágtunk. Felveszi a versenyt 

bármely más hibriddel!

Móré János
Kaba

PEDRO
Hibridrepce

Fajtaleírás
 
Új nemesítésű, magas termőképességgel bíró hibrid. Középérés, gyors korai fejlődés és 
jó télállóság jellemzi. Szára erőteljes, sok oldalelágazást hoz, pergésre nem hajlamos. Az 
ország egész területén biztonsággal termeszthető. A kiváló állóképességgel és szárstabil-
itással rendelkező hibridünk megdőlésre nem hajlamos.Az ÚJ PEDRO hibridrepcénk idén 
bevezető áron kerül köztermesztésbe. 
Részletekért keresse kollégáinkat.

Betegség ellenállóság:
Fehérpenészes rothadásra és fómás szárrákra közepesen fogékony. Csapadékosabb 
évjáratokban szárbetegségek elleni védekezés ajánlott.

Kinek ajánljuk?
A közepes és intenzív termesztéstechnológiát alkalmazó gazdálkodók figyelmébe 
egyaránt ajánljuk, akiknek fontos a vetőmag ára is.
 

Vetőmagszükséglet (ezer csíra/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)

AZ ÚJGENERÁCIÓS REPCEHIBRID

Éréscsoport: 
közép-korai

Vetőmag szükséglet:
500 ezer  csíra/ha 

Optimális vetési idő:
augusztus 20-tól szeptember 15-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Ő
SZI KÁPO

SZTAR
EPCE

Nemesítő:

1 2 3 4 5

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Extenzív Közepes Intenzív

450 500 550 600 650
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Hosszú évekig más prémium fajták 
termesztését követően tértünk át 
a Midasra, ezzel magas követelmények 
elé állítva a fajtát. A szubjektív 
tapasztalatok azt mutatják, hogy méltó 
versenytárs kategóriájában. 
A prémium beltartalmi értékek 
mellett magas szára tette vonzóvá, 
ami jó szárszilárdsággal párosul. 
Növényvédelmi szempontból nem 
igényel extra beavatkozást 
az általános technológiai 
elemeken kívül.

Szita György
Rigács

MIDAS
Prémium őszi búza

Fajtaleírás
A Prémium kategória képviselője, amely kiemelkedő termésmennyiséggel hálája meg az 

intenzív termesztéstechnológiát. Magas növésű, kiváló télállósággal rendelkező fajta. Stabil 
esésszám és magas hektolitersúly jellemzi. Kimagasló malomipari értékei (fehérje, sikér) 

miatt sütőipari felhasználásra kifejezetten keresett búza.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmattal, és rozsdabetegségekkel szemben kevésbé fogékony, levélfoltossággal 

szembeni érzékenysége átlagos. Magas növésű fajta ezért szárszilárdító készítmény 
használata ajánlott.

Kinek ajánljuk?
Az intenzívebb gazdálkodású, prémium minőséget előtérbe helyező gazdaságoknak, 
akiknek fontos, hogy a kiemelkedő termésmennyiség magas, a külföldi malmok által 

keresett beltartalommal párosuljon.

 TENGERNYI PRÉMIUM

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
korai

 Vetőmag szükséglet:
3,5-3,8 millió csíra/ha

170-190 kg/ha

Optimális vetési idő:
október 5-től október 15-ig

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Alsó hüvely magasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Az Adesso kiváló prémium őszi búza 
fajta, intenzív technológia mellett 15% 

feletti fehérjével és 7t/ha feletti ter-
mésátlagával nálam bizonyított! Érés 

során kapott csapadék ellenére 
is stabilan hozta a javító minőséget. 

Egészséges, modern javító búza!

Lackovics Sándor
 Barátság Mg. Szövetkezet

 Magyaratád

ADESSO
Prémium őszi búza

Fajtaleírás
 
A Prémium búzák legújabb képviselőjére a rendkívül magas fehérje és sütőipari minőség 
jellemző. Fő erényei a télállóság, a stabilitás, a kiegyensúlyozott lombozatnak köszönhető 
ellenállóság, korai kalászhányás és érés. Kimagasló hektolitersúllyal és ezermagtömeggel 
rendelkezik. Beltartalmi értékei alapján a legnevesebb olasz malmok elvárásait is teljesíti.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmattal, rozsdabetegségekkel és kalászfuzáriummal szemben nem fogékony, 
levélfoltossággal szembeni érzékenysége közepes. Magas növésű fajta ezért 
szárszilárdító készítmény használata ajánlott.

Kinek ajánljuk?
A prémium minőséget előtérbe helyező gazdaságoknak, akik a ráfordítást megháláló, 
könnyen értékesíthető és jól jövedelmező búzát szeretnének termelni.

Javasolt tőszám (ezer tő/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

PRÉMIUM A NÉGYZETEN

Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
korai

Vetőmag szükséglet:
3,7-4,1 millió csíra/ha 

170-190 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember25-től október 25-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Nemesítő:
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TOPKAPI
Bőtermő őszi búza

Fajtaleírás
A Prémium kategória képviselője, melynél a magas termőképesség mellé egy megbízható 
A2 minőség párosul. Közepes növésű, jó télállósággal rendelkező fajta. Szárazságtűrése 

kiemelkedő. Jó állóképessége és tűrőképessége miatt, extenzív körülmények közé ajánljuk. 

Betegség ellenállóság:
 Gombabetegségekkel ,főként a sárgarozsdával szemben kifejezetten toleráns. Közepes 

szármagassága miatt szárszilárdításra nincs szükség.

Kinek ajánljuk?
Aki extenzív körülmények között is jó minőséget kíván termelni, 

stabil termésátlag mellett.

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
igen korai

 Vetőmag szükséglet:
3,5-3,8 millió csíra/ha

170-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
október 5-től október 20-ig

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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MAURIZIO
Prémium őszi búza

Fajtaleírás
 
A Maurizio a prémium kategóriában a bőtermő képességével hívja fel magára a figyelmet. A 
gombabetegségekre nem fogékony. Legalább közepes, de inkább az intenzív technológiát 
igényli, amelyet általában A2-es lisztminőséggel hálál meg. Magas hektoliter súly, jó 
állóképesség és közepes szármagasság jellemzi.

Betegség ellenállóság:
Sárgarozsdával szemben toleráns és egyéb gombabetegségekre nem fogékony.

Kinek ajánljuk?
Akiknek fontos a kiemelkedő termésmennyiség, amely mennyiséget és minőséget 
intenzív gazdálkodás mellett érhetnek el.

Javasolt tőszám (ezer tő/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)

Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
igen korai

Vetőmag szükséglet:
3,8-4,0 millió csíra/ha 

180-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
október 5-től október 25-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Nemesítő:

PR
ÉM

IUM
 Ő

SZI KALÁSZO
S

1 2 3 4 8 9 105 6 7

60

160

70

170

80

180

90

190

100

200

110

210

120

C B2

220

130

B1

230

140

A2

240

150

A1

250

Extenzív Közepes Intenzív

ÚJ



33

TERMELŐI VÉLEMÉNY

Veszprém megyében, gyenge területi 
adottságok mellett a kései vetés ellenére 
rendkívül jó bokrosodás és télállóság 
jellemezte a 2016/17- es szezonban. 
Jól reagál az intenzív technológiára.
Saját tapasztalat alapján kiemelten 
javasolnám az erősen vadkárveszélyes 
területekre. Malmi minőségével 
és magas terméspotenciáljával 
bármely piaci viszonyok közt 
versenyképes.

Szita György
Rigács

GAUDIO
Bőtermő őszi búza

Fajtaleírás
A legmodernebb genetikát képviselő fajtánk a prémium kategóriában, amely egyben

a rendkívül bőtermő képességével hívja fel magára a figyelmet. Nemesítése során a minőség 
mellett a magas terméspotenciál kapott hangsúlyt, így a szálkás Balaton elnevezéssel is 

illethetnénk. A NÉBIH vizsgálatok során az éréscsoportjában nem talált legyőzőre.

Betegség ellenállóság:
Kimagasló ellenállósággal bír a gombabetegségekkel szemben.

Kinek ajánljuk?
A bőtermő fajtákat szálkás malmi minőséggel előtérbe helyező gazdáknak,

illetve akik a szálkacsonkos Balaton fajtánkat a vadnyomás miatt nem tudják vetni.

A SZÁLKÁS BŐTERMŐ

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
korai

 Vetőmag szükséglet:
3,5-3,8 millió csíra/ha

170-190 kg/ha

Optimális vetési idő:
október 5-től október 20-ig

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

A Pedro fajtával nagyon elégedett 
vagyok, a 2017. évi búzáink közt a 

legszebb, legmutatósabb fajta volt. 
A nagy szárazság ellenére is 7,0 t/ha 

terméseredményt produkált. Nyugodt 
szívvel merem ajánlani bárkinek!

Szűcs Kelemen
Hidráns Kft., Szil

PEDRO
Bőtermő őszi búza

Fajtaleírás
 
Az egyik legújabb, 2014-ben köztermesztésbe kerülő, magas terméspotenciállal rendelkező, 
tar kalászú őszi búza fajtánk, amely a magas termésmennyiség mellett malmi minőségre 
képes. Széles agro-ökológiai alkalmazkodóképességének köszönhetően az ország összes 
termőhelyén biztonsággal termeszthető. Szárazságot jól tűri, magas hektolitersúllyal és 
ezermagtömeggel rendelkezik.

Betegség ellenállóság:
Rozsdabetegségekkel és lisztharmattal szemben közepesen fogékony. Levélfoltossággal 
és fuzáriummal szembeni érzékenysége átlag alatti, megdőlésre nem hajlamos.

Kinek ajánljuk?
Az újdonságra fogékony gazdáknak, akik átlagos termőhelyi viszonyok mellett is ma-
gas termést, ugyanakkor malmi minőséget szeretnének elérni. 

A BŐTERMŐ MALMI
Kalásztípus:
tar kalászú

Éréscsoport: 
közép

Vetőmag szükséglet:
3,8-4,2 millió csíra/ha 

170-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
okóber 1-től november 5-ig
megkésve november elején is 

vethető

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Javasolt tőszám (ezer tő/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Bőtermő 9,3t/ha, jó szárszilárdság 
jellemzi. Egészséges, betegségekkel 
szemben ellenálló. Gyengébb minő-
ségű talajokat is jól bírja.

Vereczkei Tibor 
Zalavég 

BAROK
Bőtermő őszi búza

Fajtaleírás
Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, tar kalászú fajtánk, 2014-től kerül a köztermesz-

tésbe, Ausztriában 10 t/ha feletti termésátlaggal tette le a névjegyét. Alacsony növényma-
gasság, kiemelkedő szárszilárdság és jó télállóság jellemzi. Kedvező évjáratokban akár a 

malmi minőséget is elérheti. Vegetáció végén sűrű állomány jellemzi. Könnyen betakarítható, 
magas HL- súlyú fajta.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmattal és rozsdabetegségekkel szemben ellenálló, levélfoltossággal és 

fuzáriummal szemben nem érzékeny fajta, megdőlésre nem hajlamos.

Kinek ajánljuk?
Akik szeretnének intenzív gazdálkodás mellett rekord terméseredményt elérni, 

azonban nem kívánnak a jól bevált fajtabúzák termesztéstechnológiájától eltérő, jóval 
magasabb hektárköltségű hibrid technológiát alkalmazni.

 A TERMŐKÉPESSÉG ÚJ MÉRCÉJE
AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
tar kalászú 

Éréscsoport: 
közép

 Vetőmag szükséglet:
3,8-4,2 millió csíra/ha

170-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 20-ig

késői vetés nem javasolt

Vetőmagszükséglet (ezer mag/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

A Nemzeti Agrárkamara első 
termésversenyében a Balaton 

végzett a dobogó legfelsőbb fokán. 
Meghálálja a az intenzív termesz-

tés-technológiát, nem kérdés 
számomra hogy a vetésforgóban 

benn marad!
 

Lőrinc Lajos
Szarvaskend

BALATON
Bőtermő őszi búza

Fajtaleírás
 
Kifejezetten a száraz, Pannon régióra nemesített, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, 
tar kalászú, alacsony szármagasságú fajta. Jó bokrosodási képességgel, kiváló télállóság-
gal és jó szárszilárdsággal bíró, megdőlésre nem hajlamos búza. Kedvező évjáratokban a 
magas termésmennyiség mellett akár a malmi minőséget is elérheti. Gyengébb, átlagosabb 
minőségű talajokon is képes megfelelő termesztéstechnológiával 
rekordtermést produkálni.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmatra mérsékelten fogékony, levélfoltosságra és fuzáriózisra közepesen 
érzékeny.

Kinek ajánljuk?
A magas terméspotenciált előtérbe helyező gazdáknak, akik közepes vagy intenzív 
termesztéstechnológiával elsősorban a termésmennyiséget helyezik előtérbe.

TENGERNYI TERMÉS

Kalásztípus:
tar kalászú 

Éréscsoport: 
korai

Vetőmag szükséglet:
3,8-4,1 millió csíra/ha 

170-190 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 20-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Javasolt tőszám (ezer tő/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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Nemesítő:
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REBELL
Bőtermő őszi búza

Fajtaleírás
A legújabb genetikával rendelkező tar kalászú búzafajtánk, amely magas terméspotenciál 

mellett malmi minőségre képes. A 2015-ös évben került köztermesztésbe hazánkban, és az 
ország bármely részén nagy biztonsággal termeszthető. Jó szárazságtűrés, 

magas hektoliter súly és ezermagtömeg jellemzi.

Betegség ellenállóság:
Rendkívül jó ellenállóságot mutat a lisztharmat, a barna- és sárgarozsda ellen.

Kinek ajánljuk?
Az újdonságra fogékony gazdáknak, akik legalább átlagos vagy jobb termőhelyi 

viszonyok mellett is kiemelkedő termést, ugyanakkor malmi minőséget 
szeretnének elérni.

A TITKOS FAVORIT
AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
tar kalászú

Éréscsoport: 
közép

 Vetőmag szükséglet:
3,8-4,2 millió csíra/ha

170-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
október 5-től október 20-ig

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Lisztminőség

Termőképesség (t/ha)
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

A késői vetés ellenére, kimagasló 
terméshozamot produkált.
A vetéstől a betakarításig mindvégig jó 
habitusú, kiváló betegségellenálló 
képet mutatott.Ezért nem volt kérdés, 
hogy az idei évben is bekerült a vetés-
forgóba nagyobb területen mint koráb-
ban.

Pokó Mihály 
Csákvári Agrár Kft
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Auradurt  termelek immár 4 éve a 
Karintiának! Az Elmúlt években nagy 

termésbiztonságának köszönhetően 7,5 
t/ha os átlagot is kihoztunk a fajtából. 
A jó jövedelmezősége miatt termelek 

durumbúzát,  

 

Johannes Schimpfle   
Magyarkeresztúri Faluszövetkezet

AURADUR
Prémium őszi durumbúza

Fajtaleírás
 
Korai, szálkás kalászú, közepes növénymagasságú, kiváló szárszilárdságú és jó télállóságú 
fajta, amely kiváló szárazságtűrő képességével bizonyít a Pannon régióban. Ausztria 
meghatározó őszi durumbúza fajtájának ezermagtömege, hektolitersúlya, sikértartalma, 
esésszáma és nyersfehérje-tartalma évről-évre kiválónak bizonyul. A szemek üvegessége a 
standard fajtákhoz viszonyítva is kiemelkedő. Esős évjáratban sem hajlamos 
a kalászban történő csírázásra.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmattal és rozsdabetegségekkel szemben közepesen ellenálló fajta.

Kinek ajánljuk?
Azon durumbúza termesztő partnereink figyelmébe ajánljuk, akik egy stabil, 
megbízható, egészséges fajtával szeretnének a durum piacon megjelenni. 
A termény szabad piaci értékesítéséhez a Karintia Kft. készséggel nyújt segítséget.

AUSZTRIA KEDVENCE

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
közép-korai

Vetőmag szükséglet:
3,8-4,3 millió csíra/ha 

180-210 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 20-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Nemesítő:
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

Kedvező tulajdonsága, hogy az állomány 
alacsonyan, de erőteljesen bokrosod-
va telel át. Tavasszal azonban rob-
banásszerűen fejlődött és mellig érő 
sűrű állományt alkotott a kalászhányá-
sig. A magas szár ellenére egyáltalán 
nem hajlamos a megdőlésre. Nem 
használtunk regulátort, de így sem 
volt gond a betakarítással. Egy fungi-
cides kezelést végeztünk, ami elég-
nek bizonyult a 8 tonna feletti ter-
més eléréséhez. Csak ajánlani 
tudom az Alorát mindenkinek, 
intenzív technológiával még ma-
gasabb termés is elérhető a 
fajtával.

Ács Jenő
Magyarkeszi

ALORA
Bőtermő őszi árpa (hatsoros)

Fajtaleírás
Az Alora egy modern többsoros őszi árpa, melyet a probstdorfi nemesítő ház speciálisan a 
magyarországi Pannon régió éghajlati adottságaira nemesített. Közép-korai érésű, kiváló 

ellenálló képességű fajta, mely nagyon jó toleranciával bír a lisztharmattal és a levélrozsdával 
szemben. A termésmennyiséget tekintve az Alora magasan a standard fajták felett áll és még 

az új, német fajtákkal is felveszi a versenyt.

Betegség ellenállóság:
Jó toleranciával bír a lisztharmattal és a levélrozsdával szemben. 

Hálózatos levélfoltosságra nem fogékony.

Kinek ajánljuk?
A többsoros modern árpafajtákat kedvelők számára,

 akik a termés mennyiségét helyezik előtérbe.

A PANNON BŐTERMŐ

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Éréscsoport: 
közép

 Vetőmag szükséglet:
3,8-4,1 millió csíra/ha

170-190 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 20-ig

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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AXIOMA
Őszi sörárpa

Fajtaleírás
 
Az új genetikájú, kifejezetten a Pannon Régióra nemesített Axioma eleget tesz a söripari 
elvárásoknak. Ez az őszi sörárpa jó ellenálló képességű, jó toleranciával bír a lisztharmattal 
és a rozsdabetegségekkel szemben. Közepes szármagassága ellenére megdőlésre nem 
hajlamos. 

Betegség ellenállóság:
Nem fogékony a lisztharmatra és a rozsdabetegségekre, hálózatos levélfoltossággal 
szemben is jó toleranciát mutat.

Kinek ajánljuk?
Akik már ősszel, nagyobb biztonsággal és egy új genetikájú fajtával szeretnék 
elkezdeni a sörárpa termesztését.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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Éréscsoport: 
közép-korai

Vetőmag szükséglet:
3,8-4,0 millió csíra/ha 
180-190 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 20-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

Nemesítő:

ÚJ
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TERMELŐI VÉLEMÉNY

A polego-t több éve vetem a gyengébb 
területeinkre kimagasló eredményekkel. 
2016-os évben 8 tonnás termést adott 
hektáronként. Erős megbízható 
fajtának tartom, ami jól bokrosodik és 
meghálálja az intenzív termesztést.

Kuti Péter 
Kömlőd

POLEGO
Őszi tritikálé

Fajtaleírás
 

Jó télállóságú, közepes magasságú, kiváló bokrosodási- és állóképességgel rendelkező 
fajta. Nagyon jó takarmányozási értékkel, nagy ezermag- és hektolitertömeggel bíró tritikálé. 
Roppant bőtermő ugyanakkor szerény igényű fajta, mely a gyengébb talajokon is biztonság-

gal termeszthető. Magas keményítő tartalmának köszönhetően ipari alapanyagként is jól 
hasznosítható. Egy igazi univerzális fajta, amely minden termőhelyre ajánlott. Rendkívül 

stabil, megdőlésre nem hajlamos.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmat iránti fogékonysága átlagos, rozsdabetegségekkel szemben 

jól ellenálló fajta.

Kinek ajánljuk?
Állattenyésztők, szélsőséges talajviszonyok között gazdálkodó termelők 

figyelmébe ajánljuk.

A SVÉD ACÉL

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:

 Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
közép

 Vetőmag szükséglet:
3,9-4,2 millió csíra/ha 

180-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 15-ig
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KAULOS
Őszi tritikálé

Fajtaleírás
 
Jó bokrosodási eréllyel és jó télállósággal bíró fajta. A Polego-nál 15-20 cm-rel
alacsonyabb fajta, ezáltal nagyon jó állóképességgel rendelkezik. Jó takarmányozási, beltar-
talmi értékekkel és magas hektólitersúllyal rendelkezik. Gyengébb talajokon is jól megállja a 
helyét, ezért extenzív és közepes agrotechnológiájú területekre ajánljuk.

Betegség ellenállóság:
Lisztharmat és rozsdabetegségekkel szemben jól ellenálló fajta.

Kinek ajánljuk?
Gyengébb talajadottsággal rendelkező állattenyésztők számára kifejezetten
alkalmas.

Vetőmagszükséglet (kg/ha)

Javasolt agrotechnika

Növénymagasság (cm)

Termőképesség (t/ha)
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Kalásztípus:
szálkás kalászú

Éréscsoport: 
közép-korai

Vetőmag szükséglet:
3,8-4,1 millió csíra/ha 

180-200 kg/ha

Optimális vetési idő:
szeptember 25-től október 10-ig

AGRONÓMIAI
JELLEMZŐK:
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Zöldtrágya keverékeink

Karintia Kft elkötelezett híve az Ön eredményes gazdálko-
dásának. A modern genetikájú bőtermő és prémium vetőmag 
választékunk, a kedvező műtrágya és növényvédőszer 
kínálatunk továbbá a terményfelvásárlási üzletágunk ked-
vező ajánlatai mellett fontosnak tartjuk, hogy minden 
kérdésre megfelelő megoldást tudjuk javasolni. 

A zöldítés kérdésköre nagymértékben befolyásolja a talaj 
állapotát, szerkezetét, tápanyagforgalmát és akár több évig 
is jelentős hatással van az utóveteményekre. A keverékek 
gondos összeállításánál figyelembe vettük mind a gazdák 
véleményét mind pedig a legújabb kísérletek eredménye-
it. Bízunk abban, hogy kínálatunkban megtalálja az elkép-
zelésének megfelelő keveréket. 
Tudatos döntést és sikeres évet kívánunk.

1. Fehér Mustár, Olajretek 

2. Pohánka, Bíborhere, Facélia

3. Zöld rozs, Fehér mustár

4. Zöld rozs, Fekete zab 

5. Takarmánybükköny, Pohánka

6. Pohánka, Fehér mustár 

7. Pohánka, Fehér mustár, Négermag

8. Takarmánybükköny, Pohánka, 
       Négermag, Fehér mustár, Facélia

Gazdaságos
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TARTALOMJEGYZÉK
Repcék

Fajtarepce      25 oldal

Hibridrepce      26 oldal

Őszi kalászosok
Prémium őszi búza      29 oldal

Prémium őszi búza      30 oldal

Prémium őszi búza (ÚJ)      31 oldal

Prémium őszi búza (ÚJ)      32 oldal

Bőtermő őszi búza     33 oldal

Bőtermő őszi búza      34 oldal

Bőtermő őszi búza      35 oldal

Bőtermő őszi búza      36 oldal

Bőtermő őszi búza      37 oldal

Prémium durumbúza      38 oldal

Bőtermő őszi árpa      39 oldal

Bőtermő őszi sőrárpa (ÚJ)      40 oldal

Bőtermő őszi tritikálé      41 oldal

Bőtermő őszi tritikálé (ÚJ)      42 oldal

Harry

Pedro

Midas

Adesso

Topkapi

Mauruzio

Gaudio

Pedro

Barok

Balaton

Rebell

Auradur

Alora

Axioma

Polego

Kaulos

 Tavaszi Kalászosok
Bőtermő tavaszi búza      3 oldal

Bőtermő tavaszi búza      4 oldal

Prémium tavaszi durumbúza      5 oldal

Tavaszi sörárpa      6 oldal

Napraforgó Hibridek
Napraforgó hibrid      10 oldal

Napraforgó hibrid (ÚJ)      10 oldal

Napraforgó hibrid      11 oldal

 Napraforgó hibrid      11 oldal

Szóják
Bőtermő szója (000)      13 oldal

Bőtermő szója (000)      13 oldal

Bőtermő szója (000)      13 oldal

Bőtermő szója (00)      14 oldal

Bőtermő szója(00) (ÚJ)      15 oldal

Bőtermő szója (00)      16 oldal

Bőtermő szója(0-1)      18 oldal

Bőtermő szója (1)      19 oldal

Bőtermő szója (1-2)      20 oldal

Leguan

Kws Collada

Floradur

Kws Amadora 

Alvarez

Imistar

Rambo

 QC Toledo

Viola 

Alexa

Sultana

Sigalia

Angelica

Sinara

Energy

Regale

Atlantic



Karintia Kft 
H-9800 Vasvár, Dr. Tretter L. u. 4/A
Telefon: +36 94 572 054
Fax: 06 94 572 056

www.karintia.hu
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