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Martonvásári őszi fajtaajánlat 2013

ŐSZI BÚZAFAJTÁK

Prémium
minőségű

Jó malmi
minőségű

Nagy
sikértartalmú

Speciális
minőségű

Mv Karizma Mv Bodri* Mv Nádor** Mv Kokárda**
Új/Felfutó Mv Menüett* Mv Pengő** Mv Apród Mv Lepény**

Mv Pántlika** Mv Karéj*
Mv Petrence
Mv Kikelet*

Mv Toldi* Mv Toborzó Mv Béres*
Elterjedt Mv Suba Mv Tallér* Mv Csárdás

Mv Ködmön Mv Marsall Mv Magdaléna
Mv Kolo* Mv Lucilla* Mv Kolompos*
Mv Mazurka

Mv Palotás Mv Emese Mv Süveges
Kifutó Mv Verbunkos

Mv Walzer
Mv Vekni

EGYÉB FAJOK ÉS FAJTÁIK – ŐSZI VETÉSRE

Őszi zab Őszi durumbúza Alakorbúza (bio) Tönkölybúza (bio)

Mv Hópehely Mv Hundur** Mv Alkor** Franckenkorn

Mv Deres** Mv Pennedur Mv Menket Oberkulmer Rotkorn

Őszi árpa Őszi tritikálé Őszi rozs Tönkebúza (bio)

Hanzi Presto Dankowskie Diament Mv Hegyes

KWS Scala (sör)** Mv Sámán**

KWS Meridian Leontino

KWS Tenor**

*  Gyenge vagy átlagos termőhelyi/technológiai feltételek esetén is javasolt fajta.

**  Korlátozott mennyiségű technikai vetőmag (Elit, I. fok) kereskedelmi vetőmag-előállítók (II. fok) részére.



Bánkúti-1201 Búza standard

Mv Toldi 
(2008)

 

Mv Menüett 
 (2009)

 

Mv Karizma 
 (2009)

 

Mv Suba 
 (2002)

 

Mv Kolo 
 (2006)

 

Mv Mazurka 
 (2003)

 

Mv Pántlika 
 (2012)

 

Mv Toborzó 
 (2003)

Mv Bodri 
 (2008)

 

Mv Lucilla 
 (2007)

 

Mv Pengő 
 (2012)

 

Mv Marsall 
 (2001)

 

Mv Tallér 
 (2010)

 

Mv Lepény 
 (2011)

 

Mv Kokárda 
 (2012)

 

Mv Kikelet 
 (2010)

 

Mv Karéj 
 (2011)

 

Mv Csárdás 
 (1999)

 

Mv Béres 
 (2003)

 

Mv Kolompos 
 (2009)

 

Mv Magdaléna 
 (1996)

 

Mv Nádor 
 (2012)

 

Mv 10-10 *
 

Mv 20-10 *
  

Mv 11-10 * 
  

Mv Kikelet 
 (2010)

 

Mv Karizma 
 (2009)

 

Vánek 
 (EU 2004)

 

Mv Pennedur 
 (2011)

 

Mv Hundur 
 (2011)

 

Leontino 
 (EU 2007)

 

Mv Sámán 
 (2012)

 

D. Diament 
 (EU 2005)

 

Franckenkorn 
 (2001)

 

Mv Alkor 
 (2008)

 

Mv Menket 
 (2011)

 

Mv Hegyes 
 (2008)

 

Mv Hópehely 
 (2007)

 

Mv Deres 
 (2011)

 

Mv Pehely 
 (2006)

 

Hanzi 
 (2008)

 

KWS Meridian 
 (2010)

 

KWS Tenor 
 (2012)

 

KWS Scala 
 (2012)

 

Conchita 
 (2009)

 

Jegyzetek
Demonstrációs fajtasor (Martonvásár, 2013)
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* Kódszámmal rendelkező harmadéves fajtajelölt.
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Prémium minőségű 
búzafajták csoportja

A prémium minőség kategóriába olyan búzafajták sorolhatók be, amelyek nagy gyako-

risággal képesek az MSZ 6383:2012 szabvány szerinti prémium minőség elérésére, 

tehát kitűnő farinográfgörbe-stabilitással és kiemelkedő alveográfos minőséggel is 

rendelkeznek. 

A nagy gyakoriság e tekintetben azt jelenti, hogy átlagos évjáratban, az ország 

minőségbúza-termesztésre alkalmas régióiban és minőségtudatos agrotechnika 

mellett a fajtára jellemző minőség reálisan várható, és csak kedvezőtlen környezeti 

hatások (tápanyaghiány, betegség-epidémia, rovarkártétel, kényszerérés, kedve-

zőtlen aratási feltételek) okoznak olyan minőségromlást, amely miatt a termés 

minősítése a Malmi I. csoportba csúszhat.

A prémium minőségű csoportba tartozó fajták keményszeműek, malomipari 

minőségük kedvező, nagy nedvessikér-tartalmúak, kiváló sikér- és tésztaminőséggel 

rendelkeznek, ezért a legigényesebb hazai és külföldi felhasználók igényeit is kielégítik. 

Termesztésük nem csak export célra ajánlott, hanem a belföldi piac minőségi búza 

iránti igényét is a legbiztonságosabban ilyen fajtákkal lehet kielégíteni. A minőség 

szempontjából kedvezőtlen adottságú országrészekben is e fajták ajánlottak a kenyér-

liszt előállítására. A martonvásári őszi búzafajta-szortimentből adataink alapján nyolc 

fajta (Mv Karizma, Mv Menüett, Mv Toldi, Mv Suba, Mv Ködmön, Mv Pántlika, Mv Kolo és az 

Mv Mazurka) sorolható ebbe a kategóriába.

Prémium 
határérték*

Prémium minőségű búzafajták

Mv Karizma Mv Menüett Mv Toldi Mv Suba Mv Ködmön Mv Pántlika Mv Kolo Mv Mazurka

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] min. 80,0 74,6–84,2 73,3–84,3 78,3–82,6 77,2–84,7 78,5–83,8 73,6–83,6 78,4–83,6 76,3–84,7

Szemkeménység-index (HI) – 58,6–68,4 60,9–77,3 48,2–65,1 50,0–71,2 55,7–77,8 59,7–76,4 50,2–72,8 50,6–74,1

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 14,0 13,3–15,4 13,1–15,0 13,0–15,5 14,5–16,9 13,7–15,5 12,1–14,0 13,3–15,6 13,4–18,0

Nedvessikér-mennyiség [%] min. 34,0 29,8–36,2 28,5–44,3 30,0–36,8 33,4–42,4 34,5–42,3 31,9–36,8 32,0–44,4 35,2–50,3

Nedvessikér-terülés [mm/óra] – 0,5–2,5 1,5–7,5 1,0–5,0 1,0–3,5 3,0–6,5 0,5–4,0 2,0–5,5 3,5–8,0

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 300 253–406 190–481 380–489 257–495 271–477 306–484 373–475 365–504

Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml] min. 45,0 43,0–70,0 31,0–56,0 45,0–68,0 41,0–67,0 46,0–65,0 30–54 38,0–64,0 39,0–67,0

Farinográfos értékek

Sütőipari értékszám 70,0–100 81,0–100 73,0–100 72,0–100 81,0–100 79,0–91,0 71,0–100 74,0–100 86,0–100

Sütőipari értékcsoport A A2–A1 A2–A1 A2–A1 A2–A1 A2–A1 A2–A1 A2–A1 A2–A1

Vízfelvevő képesség [%] min. 60,0 56,5–61,7 61,1–66,4 57,2–61,9 59,5–66,7 62,2–65,6 60,0–64,6 59,0–64,0 57,0–65,8

Tésztastabilitás [perc] min. 10,0 13,9–18,4 7,6–14,4 7,5–18,0 12,6–17,2 8,9–17,1 11,4–18,5 7,9–17,8 14,8–17,9

Alveogáfos értékek

W (deformációs munka) [x10-4 Joule] min. 280 251–530 183–347 271–452 278–445 187–373 190–449 221–415 220–394

P/L arány max. 1,00 0,62–1,62 0,60–1,98 0,51–1,23 0,69–1,43 0,51–1,69 0,85–1,85 0,55–1,54 0,34–1,19

Extenzográfos értékek

Energia 135 percnél (E135) [cm2] min. 100 185–284 98–106 110–202 109–218 95–127 105–132 117–180 126–192

Rm135/E135 arányszám 2,00–5,00 1,90–3,60 1,00–2,40 0,90–3,20 1,10–2,20 0,80–1,30 1,20–2,60 1,30–2,00 1,00–1,90

*MSZ 6383:2012 Búza

Ajánlott fajták, jellemző minőségi értékek 

(Martonvásár, 2005–2012.)



Minőségi mutató Minta őszi vetésből Minta tavaszi vetésből

Szemkeménység [HI] 63,5 67,4

Esésszám [másodperc] 307 268

Nedvessikér [%] 28,3 33,1

Zeleny-index [ml] 54 62

Farinográfos vízfelvevő képesség [%] 60,9 61,7

Farinográfos értékszám 100 100

Farinográfos értékcsoport A1 A1

Farinográfos tésztastabilitás (ICC) [min] 18,3 13,9

Alveográfos W-érték [x10-4 J] 375 530

Alveográfos P/L arány 2,10 1,52

Az Mv Karizma minőségi mutatói 

(2009. évi aratás, Martonvásár)
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Mv Karizma
A 2009 novemberében állami elismerést kapott búzafajta, az Mv Karizma ősszel 

és tavasszal egyaránt vethető, speciális minőségű járóbúza. Különleges-

sége, hogy a hagyományos búzákhoz képest nagyobb mennyiségben termeli az 

1Bx7 jelű tartalékfehérje alegységet. Ez a tulajdonság a kanadai búzáknál ismert, s 

bár nem jár a fehérjetartalom növekedésével, kiváló tésztaminőséget eredményez.

Származása: a Bánkúti 1201 9086-95 jelű altörzse és az Ukrainka búzafajta 

keresztezéséből származik: BKT-9086-95/UKRAINKA//UKRAINKA.

Farinográfos minősége üzemi feltételek között is páratlan (A1), és hasonlóan 

kiváló alveográfos (W=250–420×10-4 Joule) és extenzográfos (energia 135 perc-

nél=250–270 cm2) minőség jellemzi.

Termőképessége a Martonvásári tájkísérletekben  az Mv Kolo fajtáéhoz hasonló.

Kalászfuzáriummal szemben az egyik legtoleránsabb fajta. Lisztharmattal és levél-

foltosságot okozó gombabetegségekkel szemben az ellenállóbb fajták közé tartozik, 

levélrozsdával az átlagosnál erősebben fertőződhet. Hidegtűrése fi totroni fagyteszt-

ben azonos a Bánkúti 1201-ével (túlélési % mínusz 15 °C-on: 55–69%, közepes).

Különleges minősége miatt a búzaminőségre igényes termelők, integrációk 

részére ajánljuk, elsősorban őszi vetésben.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2009
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom



Az Mv Menüett minőségi mutatói 

Agronómiai tulajdonságok

Termés (2 év, 14 kísérlet, Mv Suba=100%) [%] 103,4

Kalásztípus szálkás

Tenyészidő korai

Fitotroni fagyállóság (túlélési % –15°C -nál) 86

Állóképesség jó

Minőségi tulajdonságok (Martonvásár, 8 év átlaga, 2003–2010.)

Nedvessikér-mennyiség [%] 35,9

Farinográf értékszám 86,0

Sütőipari minőségi csoport A1

Farinográf-stabilitás (ICC No. 115/1 szerint) [perc] 9,8

Alveográfos W-érték [x10-4 Joule] 282

Zeleny-index [ml] 42,7

Esésszám [másodperc] 388

5
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Mv Menüett
Az Mv Menüett prémium minőség elérésére képes martonvásári búzafajta. A 

korai érésű minőségbúzák jelenleg igen szűk választékát bővíti, s ott is a leg-

korábban érő fajták egyike. Többek között e tulajdonsága miatt az Mv Palotás 

utódjaként ajánljuk.

Az utóbbi három évben beállított 23 kisparcellás kísérlet adatai alapján a legbő-

termőbb prémium minőségű búzafajta. Termőképessége alacsony (3–5 t/ha) 

termésszinten is versenyképes a gyengébb minőségű fajtákkal szemben, ami jól 

mutatja átlagon felüli alkalmazkodó képességét.

Agronómiai tulajdonságai kedvezőek. Növényállománya 95–100 cm magas, állóké-

pessége kitűnőnek bizonyult kísérleti parcellákon és vetőmag-előállító táblákon egyaránt.

A hazánkban előforduló gombabetegségek közül lisztharmattal gyengén, levél-

rozsdával közepesen fertőződhet. Télállósága megbízhatóan jó.

Martonvásári minőségvizsgálatok alapján az Mv Menüett minden tekintetben 

megfelel a prémium minőség követelményeinek. Szemei kemények, kiteltek, 

egyenletes méretűek. Farinográfos minősége jellemzően A2–A1, mely csak táp-

anyaghiányos terülteken csökken B1-re. Nedvessikér-tartalma magas, meghaladja a 

34–35%-ot. ICC No. 115/1 szabvány szerinti farinográfgörbe-stabilitása meghaladja 

a 10 percet és alveográfos minősége is kitűnő.

A fajtát elsősorban a minőségbúza-termesztési integrációk részére ajánljuk. 

A fajta II. fokú vetőmagjának felszaporítása az ország több régiójában megkezdő-

dött. Nagyüzemi kipróbálásának lehetősége 2013 őszétől tovább bővülhet. 

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2009
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%]

Búzafajták fuzáriumos kalászfertőzöttsége provokációs kisérletekben* 

(Martonvásár, 2007–2011.)

Mv Karéj
Mv Menüett
Mv Karizma

Mv Emese
Mv Toldi
Mv Kolo

Mv Kikelet
Mv Lucilla
Mv Tallér

Mv Csárdás
Mv Kolompos

Mv Magdaléna
Mv Bodri
Mv Suba

Mv Süveges
Mv Apród

Mv Mazurka
Mv Marsall
Mv Lepény

Mv Ködmön
Mv Verbunkos

Mv Walzer
Mv Béres

Mv Petrence
Mv Toborzó

* Fusarium graminearum és Fusarium culmorum izolátumokkal fertőzve
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Mv Toldi
A prémium minőség elérésére képes, korai érésű búzafajta, mely sok tekintetben 

az Mv Kolohoz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. A korai-középkorai 

éréscsoportok határán kalászol és érik. Termőképessége nem csak a minőségbúza-

kontrollnál magasabb (103,6%), hanem a gyengébb minőségű malmibúza-standardok 

átlagát is meghaladja (100,5%) az állami fajtakísérletekben. A fajta megbízhatóan jó 

fagyállósággal és szárszilárdsággal rendelkezik. A rendszeresen fellépő gombabeteg-

ségekkel szemben közepes–jó ellenállósággal rendelkezik, szárrozsda-ellenállósága 

kiváló, fuzárium-toleranciája átlagosnál jobb, melyet 2010-ben a köztermesztésben 

is bizonyított.

Martonvásári minőségvizsgálatok alapján termése kiváló, beltartalmi minőségét 

évek óta konzekvensen bizonyítja. Nedvessikér-tartalma magas, jó tápanyagellátás 

esetén jellemzően 35–40% között változik. Sikérterülése optimális, eddigi vizsgálata-

ink során soha sem haladta meg az 5 mm-es értéket. Zeleny szedimentációs értéke 

átlagos termőhelyen is meghaladja a prémium minőség küszöbkövetelményét. Lisztje 

farinográff al vizsgálva A1–A2 minőségi csoportba sorolható. Farinográfos görbesta-

bilitása (ICC No. 115/1 szerint) stabilan meghaladja a 10 percet, és akár a 18 percet is 

elérheti. Alveográfos W-értéke kiváló, Martonvásáron az elmúlt években 270–390×10-4 

Joule között változott. P/L értéke legtöbbször nem érte el az 1-et. Esésszáma magas, 

minden vizsgálatban meghaladta a 400 másodpercet.

Az Mv Toldi termesztése az átlagosnál magasabb agrotechnikai színvona-

lon dolgozó minőségbúza-termelő gazdaságok számára ajánlott, ahol a fajta 

genetikailag meghatározott minősége nagy valószínűséggel érvényre juthat.

A KITE Zrt. minőségbúza-termelési rendszer keretében termesztett búzafajta. Ke-

reskedelmi vetőmagja (II. fok) továbbra is a KITE Zrt. országos alközponti hálózatán 

keresztül szerezhető be Magyarországon. A fajta EU és 3. országba szánt minősített 

vetőmagjának előállításait és kereskedelmét az Elitmag Kft. szervezi.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.

2008
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom



Termőhely

Nedvessikér- Farinográf- Alveográf
Esés-
számtarta-

lom
terülés

glutén-
index

érték-
szám

cso-
port

stabi-
litás

vízfel-
vétel

W P/L

% mm/ó - - - perc % x10-4 J - mp

Chernelházadamonya 39,2 4,0 88,8 78,2 A2 10,9 64,0 340 0,66 432

Encs 34,2 5,5 92,4 83,9 A2 17,2 62,9 341 0,61 347

Somogyjád 35,9 4,5 95,4 86,0 A1 14,8 64,2 368 0,75 426

Szerencs 39,6 2,5 99,0 91,9 A1 16,9 63,6 427 0,70 299

Szekszárd 35,7 1,0 99,2 77,5 A2 14,7 61,5 338 0,66 283

Szentlőrinc 39,7 4,5 89,5 80,6 A2 10,1 63,5 296 0,51 324

Zalaszentgrót 40,2 4,0 95,1 100 A1 16,5 63,9 453 0,71 441

Átlag 37,8 3,7 94,2 85,4 A1 14,4 63,4 366 0,66 365

Az Mv Suba minősége üzemi fajtasorokban, megfelelő 
tápanyagellátás és optimális betakarítási idő mellett (2010.)

7
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Mv Suba
A prémium minőségű búzák között is kiemelkedő minőségű fajta. Szeme piros, 

acélos. Lisztje a legigényesebb sütőipari termékek előállítására vagy lisztjaví-

tásra is használható. Nedvessikér-tartalma leggyakrabban 34–37% között ingadozik, 

sikérminősége kiváló. Zeleny-féle szedimentációs értékszáma kiugróan magas, meg-

haladhatja a 60 ml-t, farinográf értékcsoportja megfelelő termesztési feltételek esetén 

A1–A2, farinográfgörbe-stabilitása meghaladja a 10 percet. Kiemelkedően kedvező 

alveográfos minőséggel rendelkezik. Alveográfos W-értéke jellemzően 300–350×10–4 

Joule közötti, viszont legjobb mért eredménye elérte az 500-at. P/L étéke kedvező, 

többnyire 1 alatti.

Kiváló minőségét már több évjáratban és országban bizonyította. Nemzetközi 

viszonylatban az eddigi legsikeresebb martonvásári minőségbúza-fajta. Elis-

mertségét mutatja, hogy tíz külföldi országban termesztik állami elismerés vagy 

EU-listáról történő kiválasztás alapján.

Középkorai érésű, jól bokrosodó fajta. Szárszilárdsága átlagos, a túl sűrű vetés 

fokozza a megdőlés veszélyét. A legelterjedtebb lisztharmat- és levélrozsda-rasszok 

képesek megfertőzni, ezért termesztésekor gombaölő szerek használata gazdaságos 

és javasolt.

Termesztése a kiváló vagy jó minőségű termés elérésére törekvő gazdál-

kodók számára javasolt, alacsony termésszinten az Mv Kolo termesztése gazdasá-

gosabb. Kedvező termőhelyen, igényes agrotechnika mellett a prémium minőséget 

érdemes megcélozni, más termőtájakon vagy rosszabb termesztési feltételek között 

reálisan jó minőségű kenyérbúza-alapanyag állítható elő a fajtával.

A második legelterjedtebb martonvásári búzafajta. Az őszibúza-szaporítások 

között stabilan a harmadik helyet foglalja el. Vetőmag-előállításai az ország teljes 

területét lefedik, ezért II. fokú vetőmagja elegendő mennyiségben rendelkezésre 

áll 2013 őszén is.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2002
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön



Az Mv Ködmön alveográfos lisztvizsgálata

Termőhely: Martonvásár

Év: 2007

W [×10–4 J] 373

P/L 0,77
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Mv Ködmön
N agy termőképességű és nagyon jó minőség-stabilitású búzafajta. Jól 

termeszthető. Középkorai kalászolási ideje megfelelően hosszú szemtelítődést 

tesz lehetővé, ami jó szárazságtűrő képességének is köszönhetően egyenletes, telt 

szemek kifejlődését eredményezheti. Növényállománya 90–100 cm magas, állóké-

pessége átlagos, extrém esetektől eltekintve megdőlés nélkül betakarítható. Közepes 

lisztharmat-ellenállósága miatt minőségorientált termesztése esetén fungicidek alkal-

mazása javasolt. Az átlagosnál gyengébb kalászfuzárium-ellenállósága miatt kerülni 

kell a kukorica előveteményt és a forgatás nélküli talajművelést.

Martonvásári minőségvizsgálatok alapján minőségi paraméterei egyaránt meg-

felelnek a szabvány szerinti prémium minőségű búza kategória-követelményeinek. 

Nedvessikér-tartalma legtöbbször meghaladja a 34%-ot, sikérminősége kiváló. Fari-

nográfos értékcsoportja A2–A1, farinográfgörbe-stabilitása (ICC No. 115/1) meghaladja 

a 10–12 percet. Alveográfos minősítése esetén is kiváló eredmények jellemzik. A fajta 

kimagaslóan jó esésszám-stabilitással rendelkezik, amit 2005-ben és 2008-ban széles 

körben bizonyított.

Termőhelytől és agrotechnikai színvonaltól függően javítóbúza vagy jó mi-

nőségű kenyérbúza előállítása céljából széleskörű termesztésre ajánlott fajta.

Az Mv Ködmön napjainkban is közkedvelt, melynek fémzárolt vetőmagalapját a 

területileg súlyozottan előforduló nagyobb szaporítások teremtik meg. Ezek bizto-

sítják a fajtából 2013 őszén az igényekhez elegendő II. fokú vetőmagot.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2002
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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Mv Pántlika
A z Mv Pántlika (Mv 24-09) középkorai érésű, minőségmegőrző agrotechnika mel-

lett prémium minőségű liszt előállítására alkalmas új búzafajta. A malmibúza-

kontrollok szintjén (+1%) termett az állami fajtakísérletekben, ezzel a termésszinttel a 

javító minőségű fajták között az élbolyban található, saját kísérleti adatok alapján az 

Mv Menüettéhez hasonló pozícióban. Az Mv Pántlika agronómiailag versenyképes, 

egészséges, könnyen és biztonságosan termeszthető új fajta.

Hét évből származó martonvásári adatok alapján az Mv Pántlika minden farinog-

ráfos jellemzője kiváló. A MSZ 6383:2012 szabvány szerinti farinográfos értékszáma 

77–100 között változott (átlag 88), négy évben A1, háromszor A2. Farinográfgörbe-

stabilitása több mint 15 perc, minden évben kiváló. Lisztjének vízfelvevő képessé-

ge 60–62%. Alveográfos W-értéke átlagosan 375x10–4 Joule, kimagaslóan magas. 

Extenzográfos energiaértéke 110–130 cm2, kitűnő. A fehérjeminőségét mutató fenti 

értékszámok mellett nedvessikér-tartalma is magas, átlagos termesztési feltételek 

mellett 34–35%, amely a környezeti feltételektől függően növekedhet vagy csök-

kenhet. Tápanyaghiányos provokációs kísérletekben a fajta minőségét B1-ig „sikerült” 

rontani. Esésszáma minden vizsgált évben magas, szemei kemények, acélosak.

Agronómiai tulajdonságai kedvezőek. 85–95 cm magas állományt képez, amely 

megdőlésre nem hajlamos. Fagyállósága jó, télállósága megbízható. A hazánkban 

megjelenő legfontosabb gombabetegségek (lisztharmat, levélrozsda, szárrozsda) 

mindegyikével szemben jó-kiváló ellenállósággal rendelkezik. 

Az Mv Pántlika a hazai minőségbúza-termesztés fontos fajtája lehet a kö-

vetkező években.

Kereskedelmi vetőmagja (II. fok) várhatóan 2014 őszétől lesz elérhető a vetőmag-

forgalomban

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.

2012
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Szemkeménység-index (HI) 71

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 13,5

Nedvessikér-mennyiség [%] 34,7

Esésszám (Hagberg) [másodperc] 380

Farinográfos értékek

Sütőipari értékszám 100

Sütőipari értékcsoport A1

Vízfelvevő képesség [%] 64,7

Tésztastabilitás (ICC No. 115/1) [perc] 16,3

Alveográfos érték

W (deformációs munka) [x10-4 Joule] 403

Extenzográfos érték

Energia 135 percnél (E135) [cm2] 135

Az Mv Pántlika minőségi mutatói

(Martonvásár, 2012.)



Termőhely

Nedvessikér- Farinográf- Alveográf
Esés-
számtar-

talom
terülés

glutén-
index

érték-
szám

cso-
port

stabi-
litás

vízfel-
vétel

W P/L

% mm/ó - - - perc % x10-4 J - mp

Chernelházadamonya 37,5 4,0 88,9 81,9 A2 13,1 64,2 394 0,71 484

Encs 32,0 3,5 90,3 81,5 A2 17,8 61,4 338 0,66 426

Somogyjád 38,3 5,0 80,7 80,6 A2 13,5 64,2 353 0,72 436

Szerencs 39,4 4,0 88,8 79,8 A2 12,5 63,5 380 0,63 388

Szekszárd 39,3 3,0 88,3 78,6 A2 10,0 62,5 412 0,50 290

Szentlőrinc 37,9 3,5 86,8 78,2 A2 10,7 64,6 337 0,70 424

Zalaszentgrót 39,9 3,5 84,0 83,9 A2 9,8 63,4 309 0,58 428

Átlag 37,7 3,8 86,8 80,6 A2 12,5 63,4 360 0,64 411

10
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Mv Kolo
M artonvásári minőségvizsgálatok alapján kiemelkedő minőségű és minő-

ségstabilitású búzafajta. Farinográff al vizsgálva az állami fajtakísérletekben 

és az üzemi fajtasorokban több év során is A1–A2 értékcsoportba sorolták, ezzel 

évjárattól függetlenül megismételte a martonvásári kutatóintézeti eredményeket. Az 

ICC No. 115/1 szabvány szerint mért farinográfgörbe-stabilitása kiváló. Nedvessikér-

tartalma átlagosan 35–36%, bő tápanyagellátás esetén vagy aszályban 38–40%-ig is 

emelkedhet, és csak tápanyaghiány esetén csökken 35% alá. Alveográfos W-értéke 

kedvező esetben 300–350×10–4 Joule, P/L értéke optimális, többnyire 1 alatti. Minden 

más mért paramétere is meghaladja az MSZ 6383:2012 szabvány szerinti prémium 

minőség határértékeit.

Kitűnő minősége kedvező agronómiai tulajdonságokkal párosul. Biztonsá-

gosan áttelel, átlagos mértékben bokrosodik, majd a középkorai fajtákkal együtt 

kalászol. Optimális, 90–95 cm magasságú növényállományt fejleszt, mely megdő-

lésre nem hajlamos. Erős lisztharmat-epidémia vagy sárgarozsda-fertőzés esetén 

fungicid alkalmazása indokolt. A 2010. évi üzemi tapasztalatok is bizonyították, hogy 

kalászfuzáriummal szemben az átlagosnál ellenállóbb búzafajta, így erős járvány 

esetén is – megfelelő kalászvédelemmel – hatékonyan megvédhető. Ha vihar meg 

nem dönti, állva takarítható be, és jó esésszám-stabilitása miatt a kisebb esők sem 

rontják minőségét.

Termesztése a minőségi búzatermelést megcélzó gazdálkodóknak aján-

lott. A termesztés-technológiát fegyelmezetten betartó búzatermelők az ország 

kedvezőbb adottságú területein az évjárathatás miatt mintegy 80% valószínűséggel 

számíthatnak a prémium minőségű termés elérésére az Mv Kolo termesztése esetén.

Jelenleg a legnépszerűbb martonvásári búzafajta, mely a magyarországi legna-

gyobb szaporító területtel és fémzárolási mennyiséggel párosul. Vetőmag-előállításai 

az ország teljes területét lefedik, ezért minősített vetőmagjának 2013. őszi beszerez-

hetősége nem okozhat gondot..

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

Az Mv Kolo minősége üzemi fajtasorokban, megfelelő tápanyagellátás 

és optimális betakarítási idő mellett (2010.)

2006
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön
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Mv Mazurka
Amartonvásári búzaszortiment legkésőbbi érésű fajtája, mely extra minő-

ségi tulajdonságokkal rendelkezik. A középkései csoport határán kalászol és 

érik. Termőképessége megközelíti minőségcsoportja többi fajtájának teljesítményét. 

Termesztését befolyásoló agrotechnikai tulajdonságai kedvezőek. Télálló, alacsony 

szárú, megdőlésre nem hajlamos. A középkorai-középkésői átmeneti tenyészide-

je még nem veszélyezteti termésbiztonságát. Lisztharmattal, levélrozsdával és 

kalászfuzáriummal fertőződhet, fungicid alkalmazása javasolt termesztésekor. Más 

hazai fajtáknál nem ismert speciális, nagy molekulatömegű tartalékfehérje-

összetétele (2*, 13+16, 2+12) következtében nagy fehérje- és sikértartalma kiváló 

sikérminőséggel párosul. Magas Zeleny-féle szedimentációs értékszámmal, A2–A1 

farinográfos értékcsoporttal és optimális alveográfos tulajdonságokkal rendelkezik. 

Minőségstabilitása jó, esésszáma kisebb csapadék hatására nem csökken.

Termesztése elsősorban a minőségbúza-termelők részére javasolt.

A KITE Zrt. minőségbúza-termelési rendszer keretében termesztett búzafajta. Ke-

reskedelmi vetőmagja (II. fok) továbbra is a KITE Zrt. országos alközponti hálózatán 

keresztül szerezhető be Magyarországon. A fajta EU és 3. országba szánt minősített 

vetőmagjának előállításait és kereskedelmét az Elitmag Kft. szervezi.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.

2003
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom



Jó malmi minőségű
búzafajták csoportja

Prémium 
határérték*

Jó malmi minőségű búzafajták

Mv Toborzó Mv Bodri Mv Tallér Mv Pengő Mv Marsall Mv Karéj Mv Petrence Mv Kikelet Mv Lucilla

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] min. 80,0 77,7–84,3 75,0–85,7 79,4–82,6 76,5–85,2 77,4–83,0 75,5–86,1 72,5–82,5 78,7–85,9 77,6–86,4

Szemkeménység-index (HI) - 55,9–68,0 51,9–82,1 59,1–70,9 53,8–63,2 46,4–66,7 51,3–75,3 61,4–68,2 54,9–70,9 58,8–78,0

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 14,0 13,1–15,6 12,1–14,0 12,2–14,3 11,5–14,0 13,0–14,9 11,3–13,1 11,7–14,7 13,2–13,2 11,8–14,7

Nedvessikér-mennyiség [%] min. 34,0 32,6–50,3 28,6–36,9 28,3–37,6 26,5–35,4 29,9–35,1 30,0–33,2 28,3–37,0 32,6–37,1 25,0–32,8

Nedvessikér-terülés [mm/óra] - 3,0–9,0 1,0–6,0 4,0–8,0 0,5–4,0 4,1–8,5 0,5–4,0 1,5–8,5 3,5–7,0 0,5–3,0

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 300 301–490 278–449 206–414 231–437 285–487 268–448 185–457 202–430 211–463

Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml] min. 45,0 35,0–57,0 30,0–68,0 21,0–35,0 31–48 27,0–43,0 31,0–55,0 28,0–43,0 27,0–42,0 39,0–63,0

Farinográfos értékek

Sütőipari értékszám 70,0-100 72,0–100 71,0–100 55,0–67,7 91,0–58,6 56,0–69,0 84,9–100 72,0–100 63,0–81,5 65,0–100

Sütőipari értékcsoport A A2–A1 A2–A1 B1 B1–A1 B1 A2–A1 A2–A1 B1–A2 B1–A1

Vízfelvevő képesség [%] min. 60,0 64,3–67,8 57,4–62,4 58,8–64,7 55,4–60,0 59,0–63,7 58,9–67,7 55,2–61,7 59,9–65,0 54,3–59,5

Tésztastabilitás [perc] min. 10,0 6,2–16,8 7,6–15,2 2,5–6,5 7,7–18,7 3,5–12,6 7,8–18,7 5,7–18,2 4,3–10,4 6,1–18,6

Alveogáfos értékek

W (deformációs munka) [x10-4 Joule] min. 280 186–314 171–373 140–219 192–361 124–311 381–441 179–257 138–259 228–386

P/L arány max. 1,00 0,47–2,54 0,42–1,77 0,71–1,44 0,82–2,25 0,54–1,19 0,74–1,90 0,53–1,27 0,58–1,37 0,51–1,62

Extenzográfos értékek

Energia 135 percnél (E135) [cm2] min. 100 110–117 99–179 39–117 95–142 42–82 183 75–89 44–79 129–207

Rm135/E135 arányszám 2,00-5,00 0,70–1,00 1,00–2,10 0,90–1,70 1,90–4,60 0,60–2,00 2,50 1,00–1,60 1,20–2,00 1,60–3,60

*MSZ 6383:2012 Búza

12

A jó malmi minőségű búzák csoportjába olyan búzafajták tartoz-
nak, amelyek a nagy termőképesség mellett jó malmi minő-

séggel is rendelkeznek. Minden ide tartozó fajta keményszemű 
és átlagos termesztési feltételek között Malmi I. (MSZ 6383:2012 
szabvány) minőségű termést ad. 

A korábbinál szigorúbb minőségszabvány szerinti Malmi I. kate-

gória olyan minőséget jelent, ami az igényes hazai felhasználók és 

a legtöbb exportpiac számára is megfelelő. Több fajta (Mv Karéj, 

Mv Lucilla, Mv Pengő, Mv Toborzó) tésztaminősége (farinográf, 

alveográf, extenzográf) a prémium minőség kategória határér-

tékeit is eléri, míg számos fajta (Mv Lucilla, Mv Pengő, Mv Karéj, 

Mv Tallér és Mv Kikelet) a legbőtermőbb, takarmányminőséget 

adó búzákkal versenyképes termőképességgel rendelkezik. A 

mennyiség és minőség optimális kombinációja miatt e csoport faj-

taválasztékának bővítése a martonvásári nemesítési program egyik 

elsődleges feladata.

Ajánlott fajták, jellemző minőségi értékek 

(Martonvásár, 2005–2012.)



Kalászos gabonafajok kalászolásának variációs szélessége 
(Martonvásár, 2006.)

április 25. május 5. május 15. május 25. június 4. június 14.

Őszi árpa

Tritikálé

Őszi búza

Tavaszi árpa

Őszi zab

Tavaszi búza

Tavaszi zab
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Mv Toborzó
N emzetközi összehasonlításban is különleges tulajdonságokkal rendel-

kező fajta. Rendkívül korán – a késői őszi árpákkal és a középkorai tritikálékkal 

azonos időben – kalászol, és korán érik. Extra koraisága kitűnő fagyállósággal párosul. 

Fejlődési ritmusa annyira eltér a többi fajtáétól, hogy egészen másként reagálhat a 

környezeti hatásokra, mint a nálánál későbbi fajták. Korai virágzása miatt a szemtelítő-

dés az első hőségnapok előtt jobbára befejeződik, ezért igen nagy ezermagtömeget 

is képes elérni (>55 g). Kiegyenlített, nagy szemei miatt kedvező esetben már 8–9 

t/ha termést is értek el vele vetőmagelőállító táblákon. Koraiságával a rozsdafertő-

zést is elkerüli. Virágzáskor az átlagosnál érzékenyebb a kalászfuzárium fertőzésre, 

ezért célirányos és a növényállomány fejlettségi állapotához igazított (!) fungicides 

kalászvédelem elvégzése indokolt. Magas fehérjetartalmú és nagyon jó farinográfos 

minőségű fajta. Jó agrotechnika esetén nedvessikér-tartalma 33–37% között inga-

dozik, farinográfos értékcsoportja jellemzően A2. Magas az alveográfos W-értéke is, 

de nagyon erős tésztája miatt a P/L értéke meghaladja az 1-et.

A télállóság–koraiság–minőség ilyen magas szintje egyidejűleg egyetlen 

más fajtában sem található meg, ezért termesztése a több fajtát is termesztők 

vetésterületének 10–20%-án ajánlott.

A hormonhatású gyomirtó szerek kijuttatásának időpontját a fajta speciális fejlődé-

si ritmusához kell igazítani, és az őszi árpa aratása közben már érdemes az Mv Toborzó 

érettségét is vizsgálni, mert várhatóan a betakarítás e fajtával azonnal folytatható.

Az Mv Toborzót továbbra is kiváló minőségi tulajdonságai és egyedülálló koraisága 

emeli a keresett fajták közé, elsősorban a tipikus búzatermesztő régiókban. Vető-

magjának megrendelésekor esetleg számítani lehet nagyobb szállítási távolságra, 

melynek fi gyelembe vétele mellett biztonsággal beszerezhető.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2003
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön
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Búzafajták növénymagassága az elmúlt 6 év átlagában
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Mv Bodri
I gen korai érésű, intenzív típusú, féltörpe növényállományú kenyérbúza-fajta. 

Kalászolási ideje alapján a búzafajta-szortiment egyik legkorábbi tagja. Magassága 

intenzív termesztési feltételek között is csak 75–85 cm, s ezzel a második legalacso-

nyabb szárú martonvásári búza. A növénymagasság és a gyökérmélység közötti pozitív 

összefüggés miatt az alacsony szárú búzák rosszabbul alkalmazkodnak kedvezőtlen 

talajadottságokhoz és a tápanyaghiányhoz, ezért termesztése átlagosnál jobb bú-

zatermesztési feltételek vagy intenzív technológia alkalmazása esetén javasolt.

Fitotroni hidegtűrése kiváló (túlélési % mínusz 15 °C-on > 80). Igen korai kalászolása 

révén esélye van a nyári hőség, aszály és részben a gombabetegségek elkerülésére is. 

Lisztharmat-, levélrozsda- és levélfoltosság-ellenállósága mesterséges fertőzés esetén 

is jó, szárrozsdával és fuzáriummal szemben közepesen ellenálló.

Termőképessége három év átlagában az állami fajtakísérletekben a kontrollokhoz 

viszonyítva 106,2%, kiemelkedően produktív.

Minősége alapján jó minőségű kenyérbúza. Nedvessikér-tartalma nem magas, 

jellemzően 29–30%, sikérminősége azonban kiváló. Farinográfos értékszáma alapján 

eddig szinte minden kísérletben A2 minőségű termést adott, évjárattól és termőhelytől 

függetlenül. Farinográfos görbestabilitása meghaladja a tíz percet. Alveográfos W-ér-

téke 220–290×10-4 Joule, legtöbbször 1 alatti P/L értékkel. Esésszáma stabilan magas.

Elsősorban a jó talajokon gazdálkodó, intenzív technológiát alkalmazó 

gazdaságok részére ajánlott fajta.

Kereskedelmi vetőmagja (II. fok) 2013 őszén nagyobb mennyiségben négy me-

gyéből szerezhető be, a szállítási távolság fi gyelembe vételével.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2008
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom
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Mv Tallér
Ú j, rekord termés elérésére képes intenzív kenyérbúza-fajta. Az állami faj-

takísérletekben Mv 10-07 kódszámon vizsgált fajtajelöltként termőképessége 

kiemelkedő mértékben, 9,7%-kal haladta meg a kontrollfajták teljesítményét. Az 

ország különböző részein beállított martonvásári fajtaösszehasonlító kísérletekben 

2010–2012-ben – 23 kísérlet átlagában – a legbőtermőbb martonvásári búza, a bőter-

mő takarmányminőségű búzákkal azonos, vagy azokat meghaladó termőképességű. 

Korai érésű fajta, átlagos években május közepén kalászol, így megfelelően hosszú 

szemtelítődésre képes a nagy melegek beállta előtt. Biztonságos termesztéséhez járul 

hozzá kiváló fagyállósága és nagyon jó lisztharmat- és levélrozsda-ellenállósága is.

Kalászai jól termékenyülnek, és átlagosnál kissé nagyobb, 42–46 g ezermagtömegű 

szemeket fejlesztenek, amik pergésre nem hajlamosak. Jól bokrosodik, optimális, 

90–100 cm magas állománya megdőlésre nem hajlamos.

Minősége alapján keményszemű malmi búza. Nedvessikér-tartalma jellemzően 

30–32%, sikérterülése optimális, 4–6 mm. Farinográfos minősége az elmúlt öt év 

mindegyikében B1. Alveográfos W-értéke 140–200×10-4 Joule között változik. Esés-

szám-stabilitása jó.

Az Mv Tallér azoknak az intenzív körülmények között gazdálkodó búzatermesz-

tőknek ajánlott fajta, akik átlagosnál nagyobb vagy igen nagy termésre töreked-

nek, és megbízható (B1), de nem kiemelkedő minőségű árut akarnak előállítani.

2012 őszének egyik martonvásári „slágerfajtája” volt. Másod fokú vetőmagjára ismét 

túligénylés jelentkezett. Idén várhatóan a nagyobb üzemi előállítások biztosítani 

fogják a termelők mennyiségi igényeit.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2010
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Martonvásári búzafajták termőképessége

(8 termőhely átlaga, 2010.)
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Mv Pengő
A z Mv Pengő (Mv 10-09) az igényes tömegtermelés ideális fajtája. Az Mv Mar-

sall és egy nyugat-európai búzatörzs keresztezéséből származó fajta termőké-

pessége a hivatalos kísérletekben igen meggyőzően, 6%-kal haladta meg a kontroll-

fajták átlagtermését. A kutatóintézet országos kísérleti hálózatában termőképessége 

azonos a legbőtermőbb malmi búzák (Mv Tallér, Mv Karéj) teljesítményével és 5%-kal 

meghaladja az Mv Marsall teljesítményét. 

Korai érésű, átlagos magasságú, szálkás kalászú fajta, amely habitusában hasonlít 

az Mv Marsallra, de azt mind mennyiség, mind minőség tekintetében túlszárnyallja. 

Keményszemű malmi búza. Sütőipari minősége megbízhatóan jó, átlagosan A2 (A1–B1) 

farinográf-értékű, jellemzően 30–32% nedvessikér-tartalom mellett. Sikértartalma 

érzékenyen reagál a talaj tápanyagtartalmára. Provokációs „low-input” kísérletben 

sikértartalma esetenként jelentősen lecsökkent. Magas farinográfgörbe-stabilitása 

(9–18 perc) és kitűnő alveográfos minősége (W=250–360x10–4 Joule) alapján magas 

N-műtrágyázási szinten esetenként akár a prémium minőséget is elérheti.

A fajta fagyállósága, lisztharmat-, levélrozsda- és szárrozsda-ellenállósága egyaránt jó.

Az Mv Pengő termesztését azokon a területeken javasoljuk kipróbálni, ahol 

sikeresen termesztik az Mv Marsallt, de mind mennyiségben, mind minőség-

ben tovább kívánják javítani eredményeiket.

Kereskedelmi vetőmagja (II. fok) várhatóan 2014 őszétől lesz elérhető a vetőmag-

forgalomban.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.

2012
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Jó malmi minőségű  martonvásári búzafajták termőképessége 

(MTA ATK MGI kísérletei 2011–2012., 15 termőhely átlaga)
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Mv Marsall
S zéleskörűen elterjedt, rekordtermés elérésére képes intenzív búzafajta. 

Termőképessége kedvező évjáratban – bő tápanyagellátás és szakszerű nö-

vényvédelem esetén –, kisparcellás kísérletben elérheti a 10,0 t/ha termésszintet. Jó 

feltételek között, üzemi táblákon, nagy területen 7–9 t/ha közötti termésátlag mellett 

takarítják be a fajtát. Tápanyaghiány, rossz talaj, késői vetés stb. esetén alacsonyabb 

termésszinten ugyan, de 8–15% terméselőnye más fajtákhoz képest megmarad.

A termésstabilitást meghatározó élettani és agronómiai tulajdonságai kedvezőek. 

Hidegtűrése és télállósága kiváló. Bokrosodó képessége átlagos. Állománya 80–90 cm 

magas, szalmája erős, állóképessége jó. Az új lisztharmat- és levélrozsda-rasszok fer-

tőzhetik, sárgarozsdára fogékony és szárrozsda-ellenállósága jó.

Jó alkalmazkodását a különböző évjáratokhoz és tájkörzetekhez jól mutatja, hogy 

Magyarország után Romániában is állami elismerést kapott.

Termésének sütőipari minősége közepes. Kedvező termesztési feltételek esetén 

sikértartalma eléri a 30–32%-ot, farinográfos minősége pedig a B1-et, azonban ala-

csony agrotechnikai színvonalon minősége ennél szerényebb.

Igen népszerű. Jelenleg a negyedik legelterjedtebb őszi búzafajtaként jegyzik a 

vetőmag-szaporításokban. Kereskedelmi vetőmagja (II. fok) az ország összes régió-

jában beszerezhető 2013 őszén.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.
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2001
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön

Az Mv Marsall termőképessége különböző agrotechnikai kezelésekben

(Martonvásár, 2008–2010.)
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Mv Karéj
Az Mv Karéj (Mv 18-08) az intenzív körülmények között gazdálkodó, nagy termés 

elérésére törekvő gazdaságok perspektivikus, új fajtája. Termőképessége az 

állami fajtakísérletekben a kontrollokhoz képest 102,5%, az MTA ATK MGI kísérleti háló-

zatában pedig az Mv Marsall termőképességét meghaladó produktivitást mutatott. A 

termésbiztonságot meghatározó tulajdonságok közül fagyállósága kiváló, állóképessége 

jó, a legfontosabb gombabetegséggel, a levélrozsdával szemben pedig jó szántóföldi 

rezisztenciával rendelkezik. Provokációs kísérletben szárrozsdával szemben fogékony.

A fajta kiemelkedő pozitív tulajdonsága a nagy termőképesség mellett a 

kiváló sikérminőség. Hat év martonvásári adatai alapján átlagos búza-agrotech-

nikával termesztve farinográfos minősége igen stabil (A1), jellemzően 17–18 perc 

farinográfos görbestabilitás értékkel. E paraméterek, valamint az alveográfos W-érték 

és az extenzográfos minőség alapján teljesíti a prémium minőségi kategória követel-

ményeit. Nedvessikér-tartalma átlagosan 30%, mely a Malmi I. minőségi besorolásnak 

felel meg. Fajtáinkat és nemesítési törzseinket hagyományosan tápanyaghiányos te-

rületeken is vizsgáljuk. A több éven keresztül egyáltalán nem műtrágyázott területen 

mért minőségből következtetni lehet arra, milyen minőségre számíthatunk gyenge 

adottságú, vagy extenzív körülmények között termelő gazdaságokban a különböző 

fajták termesztése esetén. Az Mv Karéj ilyen körülmények között, 26–27% sikértartalom 

mellett, B1–A2 minőség elérésére volt képes, de jó sikérminőségét mutatja, hogy 

még ilyen feltételek mellett is magas marad a W-értéke.

Elsősorban a Malmi I. minőségű fajtákat (pl.: Mv Emese, Mv Magvas) kedvelő 

gazdaságok részére javasoljuk kipróbálásra.

Kereskedelmi vetőmagja (II. fok) 2013 őszétől elérhető lesz a vetőmagforgalomban.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.
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Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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Martonvásári búzafajták termőképessége

(MTA ATK MGI kisérletei, 2010–2012., 23 termőhely átlaga)
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Mv Petrence
A középkorai érésű, tar kalászú Mv Petrence azoknak a gazdaságoknak lehet 

kedvelt fajtája, amelyek intenzív körülmények között gazdálkodnak, nagy 

termés elérésére törekednek, és emellett átlagosnál jobb minőségű termést 

szeretnének betakarítani.

A martonvásári országos fajtakísérletekben 2009-ben hét termőhely átlagában 

termésmennyiségével az első helyen végzett, orrhosszal megelőzve az Mv Marsallt. 

Több év átlagában e két fajta azonos termőképességűnek bizonyult.

Az Mv Petrence 75–85 cm magas törpe növényállományú búza, a martonvásári 

fajtaszortiment egyik legalacsonyabb tagja. Állóképessége kitűnő, ezért nagy műtrá-

gyaadagokkal rekordtermés elérésére lehet törekedni. Sekély termőrétegű, tápanyag-

ban szegény talajon termesztése nem javasolt. Egészséges búza, lisztharmatra jó és 

levélrozsdára közepes-jó ellenállósággal rendelkezik. Minősége hasonlít az Mv Mag-

vashoz, de sikértartalma kevésbé ingadozó, farinográf-értékcsoportja pedig A2–A1. 

A tar kalászú fajtákat kedvelő, jó talajokon intenzív technológiát alkalmazó 

gazdaságok részére ajánljuk kipróbálásra.

A fajta II. fokú vetőmagja korlátozott mennyiségben két megyéből érhető el 

2013 őszén.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2009
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Martonvásári búzafajták átlagos magassága 

(Martonvásár, 2006–2010.)
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Mv Kikelet
Bőtermő, jó minőségű korai érésű búzafajta. Termőképessége alapján mind in-

tenzív, mind extenzív termesztési feltételek között a legbőtermőbb fajták 

egyike. Középmagas, 90–100 cm magasságú állományt fejleszt, amely megdőlésre 

nem hajlamos. Annak ellenére, hogy rövid vernalizációs igénnyel rendelkezik, fagy-

állósága jobb, mint a Bánkúti 1201-é, tehát megbízható. A gombabetegségek közül 

egyedül a levélrozsda fertőzheti olyan mértékben, hogy fungicid kezelése javasolt. 

Átlagosnál jobb minőségű malmi búza. Sikértartalma magas, átlagosan 33–34%, 

martonvásári kísérletekben 32–37% szélső értékekkel. Farinográfos minősége B1–A2, 

igen kedvező, és alveográfos és extenzográfos minősége alapján is stabilan Malmi I. 

minőségű. Tavaszi vetésben minősége fokozódik   (lásd 52–53. oldalak).

A termőképesség és minőség szerencsés kombinációja alapján a jó minő-

ségű malmi búzák csoportjának igen versenyképes képviselője. Termesztése 

elsősorban őszi vetésben javasolt, mert bár a tavaszi búzák között is versenyképes, 

viszont a tavaszi búzák termésszintje 30–40%-kal alacsonyabb.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2010
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Martonvásári nemesítésű búzafajták fagyállósága fi totronban

(túlélési % mínusz 15°C-on)



Búzafajták termőképessége optimális környezetben és gombafertőzés esetén

(Martonvásár, 2008–2010.)
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Mv Lucilla
S zéles alkalmazkodóképességgel rendelkező, középkorai érésű, szálkás kalászú 

fajta. Ajánlati listás szereplés alapján köztermesztésben van Németországban, 

illetve Kanadában (Keldin, 2010.) elismert fajta.

Az Mv Lucilla nagyon jól alkalmazkodik az eltérő termesztési feltételekhez, 

a változatos hazai időjárási feltételek között is biztonságosan termeszthető. Az elmúlt 

években szerzett üzemi tapasztalatok alapján is beigazolódott, hogy a fajtára jellem-

ző – jó termőképességgel párosuló – megfelelő nedvessikér-tartalomhoz magas 

nitrogéndózis szükséges.

A hazai kísérletekben a kontrollokat meghaladó termőképesség, megbízható 

télállóság, átlagosnál alacsonyabb, jól bokrosodó növényállomány és jó levélrozs-

da-rezisztencia jellemezte.

Nedvessikér-tartalma 29–30%, sikérminősége kitűnő. Farinográff al vizsgálva minő-

sítése A2–A1, farinográfgörbe-stabilitása kiemelkedő, több mint 15 perc. Alveográfos 

minősítése szintén kitűnő, a 250×10–4 Joule értéket meghaladó W-érték alapján a 

prémium kategóriába tartozik. Esésszáma, Zeleny-féle szedimentációs értékszáma 

egyaránt igen kedvező.

Termesztése a jó talajadottságokkal rendelkező, nagy termésszintek el-

érésére törekvő gazdaságoknak ajánlott.

Termőképessége miatt keresett és elterjedt fajta, elsősorban a jó talajokon, intenzív 

technológiát alkalmazó gazdaságok körében. Másodfokú vetőmagja az ország nyolc 

megyéjéből szerezhető be 2013 őszén a készletek erejéig.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2007
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön



Nagy sikértartalmú, malmi minőségű 
búzafajták csoportja
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H agyományosnak tekinthető martonvásári fajtacsoport, melynek első kép-

viselője az Mv Magdaléna volt, s azóta e kategória választéka egész sor 

hasonló minőségű fajtával bővült. Versenyelőnyüket az biztosítja, hogy 

örökletesen meghatározott, átlagosnál nagyobb fehérjetartalmuknak 

köszönhetően nedvessikér-tartalmuk alacsony tápanyagszinten vagy 

nedves évjáratban sem csökken 30% alá, kedvező körülmények 

között viszont eléri a 35%-ot, vagy még a fölé is emelkedhet. 

Sikérminőségük jó, farinográfos értékszámuk üzemi feltételek 

között rendszerint B1, esetleg A2. Az első ilyen fajták speciális mi-

nőségüket egyik ősüktől, a Bánkúti 1201-től örökölték, az újabb 

fajták egyik szülője pedig több esetben az Mv Magdaléna.

Az elmúlt évtizedben több millió tonna árut állítottak elő e 

csoport fajtáival, ezért sok tapasztalat gyűlt össze velük kapcso-

latban a gabonavertikum különböző szereplőinél. Kemény szemtí-

pusuk az őrlés során nagy lisztkihozatalt tesz lehetővé, ezért malmi 

minőségük kedvező. Részben a kemény szemnek, részben pedig 

a magas fehérjetartalomnak köszönhetően lisztjük magas vízfelve-

vő képességgel rendelkezik. Hagyományos sütőipari technológiával 

lisztjükből nagy térfogatú, formás kenyeret lehet sütni. Az aratás előtti 

csapadék minőségüket alig rontja, a szemtelítődés idején jelentkező hősokk 

hatására sikérterülésük növekedhet. Alveográfos minőségük közepes.

Malmi I. 
határérték*

Nagy sikértartalmú, malmi minőségű búzafajták

Mv Nádor Mv Béres Mv Apród Mv Csárdás Mv Magdaléna Mv Kolompos

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] min. 77,0 74,3–83,3 75,6–82,9 72,4–85,1 76,9–83,6 78,5–84,4 72,5–78,7

Szemkeménység-index (HI) – 60,6–72,4 49,0–66,7 55,2–66,2 51,3–77,0 53,2–71,6 51,6–69,9

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 12,5 12,0–14,7 14,4–15,4 13,1–14,3 13,1–15,7 13,3–15,3 13,3–15,3

Nedvessikér-mennyiség [%] min. 30,0 30,9–37,4 35,7–37,2 33,4–38,8 35,2–46,5 34,3–45,4 33,0–38,7

Nedvessikér-terülés [mm/óra] – 3,5–7,0 3,5–6,5 2,0–8,0 5,5–9,5 6,0–8,5 4,0–8,0

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 250 307–447 234–401 259–445 222–446 265–469 357–459

Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml] min. 35,0 29–38 29,0–34,0 27,0–36,0 32,0–51,0 32,0–54,0 36,0–46,0

Farinográfos értékek

Sütőipari értékszám 45,0–69,9 60,3–82,9 63,0–86,6 57,0–80,6 65,0–89,3 63,0–78,6 69,0–87,2

Sütőipari értékcsoport B B1–A2 B1–A1 B1–A2 B1–A1 B1–A2 B1–A1

Vízfelvevő képesség [%] min. 55,0 60,0–67,0 60,9–65,5 60,2–64,9 62,7–67,5 62,7–67,4 54,6–62,3

Tésztastabilitás [perc] min. 6,0 6,3–15,1 5,9–14,6 3,2–8,4 5,3–10,4 5,1–7,5 5,7–17,7

Alveogáfos értékek

W (deformációs munka) [x10-4 Joule] min. 200 156–255 191–244 134–222 162–249 172–219 131–193

P/L arány max. 1,50 0,8–2,2 0,86–1,52 0,34–1,01 0,62–1,94 0,35–1,88 0,41–1,43

Extenzográfos értékek

Energia 135 percnél (E135) [cm2] min. 75 43,0–61,0 75–109 34–50 51–102 49–79 78–103

Rm135/E135 arányszám min. 2,00 0,80–1,50 1,40–1,70 0,50–1,30 0,80–1,10 0,60–1,30 0,90–2,10

*MSZ 6383:2012 Búza

Ajánlott fajták, jellemző minőségi értékek 

(Martonvásár, 2005–2012.)
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Mv Nádor
A z Mv Nádor (Mv 15-09) a rekordtermés elérésére törekvő, intenzív bú-

zatermesztést folytató gazdaságok új, perspektivikus fajtája. Termőké-

pessége az állami fajtakísérletekben több mint 10%-kal haladta meg éréscsoportja 

kontrollfajtáinak átlagát, hasonló mértékben előzte meg a középkorai kontrollokat is, 

és a legbőtermőbb késői érésű nyugat-európai kontrollnál is jobbnak bizonyult 4%-

kal. A martonvásári kutatóintézet országos kísérleti hálózatában – a hivatalos állami 

kísérleti eredményekkel azonosan – az Mv Nádor a jelenleg elérhető legbőtermőbb 

fajták közé tartozik.

Az Mv Nádor alacsony (65–75 cm), jól bokrosodó állományt fejleszt. Rövid és ru-

galmas szárának köszönhetően megdőlés-ellenállósága kiváló, ezért termesztésekor 

szárszilárdító regulátor használata szükségtelen. Kísérleteinkben a fajtát 9,0–9,5 t/ha 

szemtermés mellett is mindig állva takarítottuk be. Termésbiztonságához kiváló fagy-

állósága, jó lisztharmat-, kiváló levélrozsda- és szárrozsda-ellenállósága is hozzájárul.

Az Mv Nádor nem csak sok, hanem jó minőségű termést is ad. Keményszemű 

malmi búza. A belőle készített liszt stabil B1 farinográf-értékkel rendelkezik és jellem-

zően magas, átlagosan 35%-os (33–37%) sikértartalmú. Farinográfos görbestabilitása 

(ICC No. 115/1 szerint) 6 perc, alveográfos W-értéke jó (W=190x10–4 Joule). A liszt 

vízfelvevő képessége magas, 63%, ami jelzi, hogy jól eltartható, nem morzsálódó 

kenyér készíthető belőle. Esésszám-stabilitása megbízható.

Az Mv Nádor kipróbálását a jó körülmények között gazdálkodók számára 

ajánljuk. Kísérleteink szerint gyenge tápanyagellátottságú területen is versenyképes 

termőképességű, de törpe növése miatt valószínűsíthető, hogy sekély termőrétegű, 

rossz vízgazdálkodású területeken hosszabb szalmájú fajtát érdemes választani (pl. 

Mv Tallér, Mv Lucilla).

Kereskedelmi vetőmagja (II. fok) várhatóan 2014 őszétől lesz elérhető a vetőmag-

forgalomban.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.

2012
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Martonvásári nagy sikértartalmú búzafajták termőképessége 
(MTA ATK MGI kísérletei 2011–2012.)
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Molekuláris markerek a nemesítésben
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Mv Béres
K özépkorai érésű búzafajta, mely évek óta változatlanul nagyon jó beteg-

ség-ellenállósággal rendelkezik levélrozsdával, szárrozsdával és sárgarozs-

dával szemben. Lisztharmat gyakorlatilag nem fertőzi, csak a legalsó levélszinteken 

jelenhet meg. Növényvédelme így csupán sárga levélfoltosság-epidémia esetén 

vagy fuzárium ellen preventíven jöhet számításba. Egészséges állománya évjárattól 

szinte függetlenül biztonságos szemtelítődést tesz lehetővé, s ez termésbizton-

ságának alapja.

Termesztését befolyásoló más agrotechnikai tulajdonságai is kedvezőek. Télálló-

sága és állóképessége kiváló, nagy tápanyagdózissal a megdőlés komoly veszélye 

nélkül törekedhetünk 7–8 t/ha termés elérésére.

Minősége hasonlít az Mv Magdaléna minőségéhez, nagy nedvessikér-tartalmú, 

jellemzően B1–A2 farinográf-minőségű termést ad. Minőségstabilitása nedves évjá-

ratokban is megfelelő, a stabil esésszámú fajták közé tartozik.

Termesztése elsősorban azon gazdálkodók számára javasolt, akik növény-

védelem nélkül vagy minimális növényvédelemmel kívánnak intenzív búza-

termesztést folytatni. 

Termését szívesen vásárolják a hazai felhasználók, valamint a szomszédos országok 

malmai egyaránt.

Elterjedt, elsősorban betegség-ellenállósági tulajdonságai miatt keresett fajta. 

Másodfokú vetőmagja szinte minden régión belül elérhető.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2003
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön
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Mv Apród
A z Mv Apród (Mv 17-07) féltörpe növésű, nagy sikértartalmú fajta, amely 

80–85 cm-es növénymagasságával valamennyi minősített búzafajta között 

a legrövidebb szárú fajták közé tartozik. Az Mv Verbunkoshoz hasonló típusú 

búza, de annál 5–8 cm-rel alacsonyabb állományt fejleszt. Tenyészideje középkorai, 

az Mv Verbunkoshoz hasonló, annál egy nappal korábban kalászol.

Az állami fajtakísérletekben minőségkontroll Mv Verbunkoshoz képest 10,6%-kal 

magasabb termés elérésére volt képes.

Jó fagyállósággal, jó lisztharmat- és levélrozsda-ellenállósággal és kiváló szárrozs-

da-rezisztenciával rendelkezik. Rezisztenciája valamennyi kórokozóval szemben jobb, 

mint az Mv Verbunkosé. Különösen nagy a különbség a levélrozsda-ellenállóság 

tekintetében az Mv Apród javára. Fagyállósága és télállósága megbízhatóan jó.

A megnövelt produktivitású és javított rezisztenciájú fajta magas nedvessikér-tar-

talommal és B1–A2 sütőipari minőséggel jellemezhető. Sikértartalma jó agrotechnika 

esetén 34–37% között változik, tápanyaghiányos vagy más kedvezőtlen környezetben 

általában 31–33%-ig csökken a sikér mennyisége. Sikérterülése jellemzően 5–8 mm. 

Alveográfos minősége közepes.

A fajta kipróbálását elsősorban azokon a terülteken javasoljuk, ahol korábban 

az Mv Verbunkos jó eredményeket adott. Az Mv Apródtól várható előny a nagyobb 

termés és az egészségesebb állomány, az Mv Verbunkosnál megszokott minő-

ség megőrzése mellett. Jó talajokon, intenzíven gazdálkodók részére javasolt. 

Másodfokú vetőmagja – korlátozott mennyiségben – több régióban elérhető 

üzemi kipróbálásra

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.
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2010
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Agronómia tulajdonságok (MgSzH, 2008–2010.)

Termés [t/ha] 6,25–7,78
Kalásztípus szálkás
Fitotroni fagyállóság (túlélési % -15°C-on) 72,4
Állóképesség kiváló
Betegség-ellenállóság

Lisztharmat (Blumeria graminis) jó
Levélrozsda (Puccinia triticina) közepes
Szárrozsda (Puccinia graminis) kiváló
Minőségi tulajdonságok (Martonvásár, 2004–2010.)

Nedvessikér mennyisége [%] 36,7
Esésszám [mp] 410
Zeleny-index [ml] 33,0
Farinográfos vizsgálat

Vízfelvevő képesség [%] 62,4
Tésztakialakulási idő [perc] 6,5
Tésztastabilitás [perc] 7,2
Sütőipari értékszám 70,2
Sütőipari minőségi csoport A2
Alveográfos vizsgálat

W-érték (deformációs munka) [x10-4 Joule] 180
P/L arány 0,65
Extenzográfos vizsgálat

Energia 135 percnél [cm2] 58,5

Az Mv Apród őszi búzafajta jellemző tulajdonságai
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Mv Csárdás
S zéles körű elterjedtségét annak köszönheti, hogy a középkorai éréscsoportban 

ugyanolyan megbízható sikértartalommal és sikérminőséggel rendelkezik, 

mint a kicsit később érő Mv Magdaléna. Keményszemű, jól őrölhető fajta. Nedvessikér-

tartalma jellemzően 34–36%. Száraz évben ennél magasabb értéket is mutathat, de 

kedvezőtlen körülmények között sem süllyed 30–32% alá. Farinográfos értékcsoportja 

a köztermesztésben legtöbbször B1, kísérletekben és jó agrotechnikai körülmények 

között A2. Esésszámát csapadékos időjárás esetén is átlagosnál stabilabban megőrzi. 

Lisztjéből nagy térfogatú kenyér készíthető.

Termőképessége üzemi szinten is lehetővé teszi a 6–7 t/ha termésszint elérését, 

jobb táblákon 7–7,5 t/ha termés is betakarítható a fajtából. Szárszilárdsága jó, igen 

széleskörű elterjedtsége ellenére megdőléséről ritkán számolnak be. Az utóbbi évek 

új levélrozsda-rasszaival fertőződhet, ezért érdemes termesztésekor gombaölő szeres 

kezelést alkalmazni.

Széles körű termesztése javasolt, mert hazai felhasználásra optimális minő-

ségű, és minden olyan piacon jól értékesíthető, ahol a minősítés elsősorban 

fehérje- vagy sikérmennyiség alapján történik.

Nagy területen szaporított fajta. Kereskedelmi vetőmagja a név és hagyományos 

magyar búzaminőség mellett elkötelezett gazdák számára továbbra is a várható 

igényeknek megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre. 

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

1999
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom



Az Mv Magdaléna (minőségi kontroll) 

nedvessikér-tartalma az állami fajtakísérletekben 
(OMMI/MgSzH, 1993–2009.)
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Mv Magdaléna
A z eddigi legsikeresebb martonvásári búzafajta. Nagy és töretlen népsze-

rűségét annak köszönheti, hogy örökletesen igen nagy sikértartalma alacsony 

tápanyagszinten is lehetővé teszi elfogadható minőségű búza előállítását, ugyanakkor 

jó feltételek között könnyen elérhető vele a 7,0–7,5 t/ha termésátlag is. Agronómiai 

tulajdonságai ugyanolyan jók, mint a gyengébb minőségű, intenzív fajtáké. Szára 

alacsony és rugalmas, megdőlésre még nedves évben sem hajlamos.

Csapadékos betakarítás esetén jó esésszám-stabilitása is hozzájárul minőségének 

megőrzéséhez. 1–2 nappal a középkorai fajták után kalászol, ezért nem tekinthető 

későn érő fajtának.

Az Mv Magdaléna minősége minden tekintetben megfelel a legnagyobb 

hazai felhasználók és a sütőipar igényeinek. Szemei jól őrölhetők, lisztje a hagyo-

mányos fajtákhoz képest 5–6%-kal nagyobb vízfelvételre képes. A belőle készített 

tészta jól nyújtható, rugalmas, kenyértérfogata nagy.

Évek óta a magyar búzatermesztés meghatározó fajtája, és a legkeresettebb 

martonvásári fajta Romániában is. Termesztik Szlovákiában, Macedóniában, minő-

sítették Horvátországban.

Megbízhatóságát jól szemlélteti, hogy minőségi standard az állami fajtakísérle-

tekben, és ott sikértartalma – időjárástól függetlenül – minden évben elérte a javító 

minőség határértékét.

Nagy területen szaporított fajta. Kereskedelmi vetőmagja a név és hagyományos 

magyar búzaminőség mellett elkötelezett gazdák számára továbbra is a várható 

igényeknek megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

1996
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Elismerések külföldön
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Mv Kolompos
A z Mv Kolompos a nagy sikértartalmú fajtacsoport egyik felfutó tagja. Két bőter-

mő fajta keresztezéséből származik (Euréka/Mv Vekni), és ez teljesítményében 

is megmutatkozik. Az állami fajtakísérletekben a minőségi kontroll Mv Verbunkosnál 

11%-kal nagyobb termést ért el, és hasonló eredményt adott a martonvásári kutató-

intézet és a Prebázis Kft. közös, országos fajtakísérleteiben is. Nedvessikér-tartalma 

Martonvásáron több év átlagában meghaladta a 36%-ot, miközben farinográfos 

minősége többnyire A2, néha B1 volt. Alveográfos minősége közepes. Minőségsta-

bilitása nedves években is jó, esésszáma stabilan magas.

Az Mv Kolompos termesztése a magas sikértartalom és a jó minőség meg-

tartása mellett a termésszint növelését teszi lehetővé. A fajtát az Mv Vekni és 

az Mv Walzer fajták helyére javasoljuk a köztermesztésben.

Betegség-ellenállósága jobb, mint a korábbi fajtáké. Lisztharmattal és levélrozs-

dával provokációs kísérletekben is alig fertőzhető, szárrozsdával szemben ellenálló.

Fuzárium-toleranciája átlagosnál jobb. Jó hidegtűrése biztos áttelelést tesz le-

hetővé. 

A fajta vetőmag-előállító területe, ismertsége évről-évre folyamatosan nő. 2013 

őszén a II. fokú vetőmag-igények az ország minden régiójában kielégíthetőek lesznek.

Részletes fajtainformáció a 32–33. oldalakon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

2009
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Mv Kolompos

Mv W
alzer

Mv Süveges

Mv Béres

Mv Apród

Mv M
agdaléna

Mv Csárdás

Bánkúti-1
201

Mv Verbunkos

Nagy sikértartalmú búzafajtják termőképessége alacsony 

(3,3–5,4 t/ha) és magas (5,5–9,8 t/ha) termésszinten 

(MTA AGK MGI kisérletei 2010–2012., 23 termőhely átlaga)



A nagy termőterülettel rendelkező búzaexportáló országokban a speciális felhasználás-

ra szánt, különleges minőségű búzák termesztését földrajzilag is elkülönítik, hogy 

biztosítható legyen az elkülönített felvásárlás, tárolás és feldolgozás. Európában, ahol 

rengeteg, és nagyon különböző minőségű fajtát termesztenek, a térbeli elkülönítés 

nem lehetséges, a minőségazonos és így fajtaazonos tételek felvásárlása termel-

tetési szerződésekkel biztosítható. 

Speciális minőségűnek tekintünk minden olyan fajtát, ami a hagyományos 

sütőipari (kenyérgyártási) minőségtől eltér. Más őrlési tulajdonságai miatt ide 

tartozhatnak a legkülönbözőbb minőségű puhaszemű fajták, amelyek fel-

dolgozásához a keményszemű búzákétól eltérő malmi beállítás szükséges. 

Az élelmiszeripari alapanyagként használt puhaszemű búzák többnyire 

kekszgyártásra vagy édesipari termékek készítésére optimálisak, de ezen 

felhasználási célok esetén is szigorúan megszabott minőségi értékekkel 

kell rendelkezniük.

A gabonakémiai kutatások eredményeképpen egyre többféle speciális 

fehérje- és keményítőösszetételű búza állítható elő, de növelhető a liszt 

rosttartalma, vitamintartalma, vagy változtatható az aminosav-összetétel is.  

Az ilyen különleges beltartalmú búzák segíthetik az egészség megőrzését, 

kedvező diétás hatásúak lehetnek, ezért várhatóan  a jövőben egyre nagyobb 

kereslet fog megnyilvánulni irántuk. 

Két új martonvásári búza – az Mv Lepény és Mv Kokárda – termesztését zárt 

szerződéses rendszerben tervezzük, az élelmiszeripar által meghatározott földrajzi 

régióban és mennyiségben. Mindkét fajta szemtípusa puha, alacsony fehérjetarta-

lommal. A liszt vízfelvevő képessége nem éri el az 50%-ot, azért a belőle készített tészta 

kevésbé duzzad, szárításkor kevésbe repedezik, viszont kitűnően nyújtható és alakítható. 

Speciális minőségű 
búzafajták csoportja

29

Perten-féle szemkeménység-vizsgálat

Tönkebúza

Durumbúza

Közönséges búza (keményszemű)

Közönséges búza (puhaszemű)

Alakorbúza

Búzafajok szemkeménysége
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Mv Kokárda
A z Mv Kokárda (Mv 09-09) rekordtermés elérésére képes igen korai kalászolású 

búzafajta. Az állami fajtakísérletekben 11%-kal magasabb termést ért el, mint a 

kontrollok, az MTA ATK MGI országos kísérlethálózatban szintén kimagaslóan bőter-

mő, hasonló teljesítményű, mint az Mv Tallér, Mv Karéj vagy Mv Nádor. Minden más 

fajtától könnyen megkülönböztethető, élénk színű, szép kalászú, attraktív kinézetű 

állományt képez. Kiváló lisztharmat- és levélrozsda-ellenállósága mellett a levélfol-

tosság- és szárrozsda-ellenállósága, valamint fuzárium-toleranciája is jó. Magassága 

optimális (80-90 cm), megdőléssel magas termésszint esetén sem találkoztunk a 

fajtánál. Fitotroni fagyállósága közepes.

Kiváló agronómiai tulajdonságai speciális minőséggel párosulnak. Saját minőség-

vizsgálati adataink és nemzetközi élelmiszeripari laboratóriumi vizsgálatok alapján 

egyaránt optimális alapanyag édesipari termékek gyártásához. Szemtípusa puha-

szemű, alacsony fehérjetartalommal. Lisztjének vízfelvevő képessége nem éri 

el az 50%-ot, ezért a belőle készített tészta kevésbé duzzad, szárításkor kevésbé 

repedezik, viszont kitűnően nyújtható és alakítható. Minőségstabilitására jellemző, 

hogy eredményei a hazai és a franciaországi termésből származó minták esetében 

gyakorlatilag azonosak voltak.

Az Mv Kokárda termesztését zárt szerződéses rendszerben tervezzük, az 

élelmiszeripar által meghatározott földrajzi régióban és mennyiségben.

A fajta kereskedelmi vetőmagja felszaporítás előtt áll, mely az élelmiszeripar igé-

nyeihez igazodva kerül piaci bevezetésre.

Mv Lepény
A z Mv Lepény (Mv 05-08) puhaszemű búza minősítésével a jelenleg Magyar-

országon elérhető legalacsonyabb sikértartalmú búzát sikerült létrehozni, 

melyet a közeljövőben több hasonló minőségű fajta követhet. 

Az Mv Lepény az állami fajtakísérletekben 104,1%-ot termett a kontrollokhoz viszo-

nyítva, többet, mint az Mv Karéj. Szeme az összes kenyérbúza-fajtánkkal ellentétben 

igen puha, lisztes. Nedvessikér-tartalma stabilan alacsony (24–25%), ami egyes év-

járatokban vagy tápanyaghiány esetén 19–20%-ig csökkenhet. Farinográfos minő-

sége C1–B1 (átlagosan B2), igen gyenge tésztastabilitással. Alacsony alveográfos és 

extenzográfos minősége is azt mutatja, hogy kenyérgyártásra nem alkalmas. Lisztje 

10–15%-kal kevesebb vizet vesz fel, mint a jó minőségű fajták lisztje, így nagy való-

színűséggel meg fog felelni a keksz (ropi) gyártásához. 

A fajta termesztési tulajdonságai kedvezőek. Állománya optimális magasságú, 

megdőlésre nem hajlamos. Megbízható fagyállósága, jó lisztharmat- és kiváló le-

vélrozsda-ellenállósága miatt termesztése biztonságos. Provokációs kísérletekben 

a szárrozsda fertőzi. 

Újdonság volta és speciális ipari felhasználása miatt céltermeltetési integ-

rációba üzemi kipróbálásra javasolt. 

A fajta kereskedelmi vetőmagja felszaporítás előtt áll, mely az élelmiszeripar igé-

nyeihez igazodva kerül piaci bevezetésre.

2012
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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2011
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Fajtajellemzők Malmi II. 
határérték* Mv Kokárda Mv Lepény

Fajtainformáció

Életforma fakultatív őszi

Kalászolási idő (5=közepes) 2 3

Kalásszálka jelenléte szálkás tar

Érésidő (5=középérésű) 2 3

Termőképesség +++++ ++++(+)

Jellemző minőség (MSZ 6383:2012) speciális speciális

Agronómiai tulajdonságok

Jelemző ezermagtömeg [gramm] 35–38 41–43

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 600 500–550

Fagyállóság (túlélési % –15 °C-on) [%] 34–50 67–86

Növénymagasság (5=közepes) 4 5

Állóképesség (9=kiváló) 8 8

Vetésidő ajánlás

Korai (X. 1–5.) – +

Optimális (X. 5–20.) +++ +++

Megkésett (X. 21–31.) + ++

Fajtára jellemző minőségi értékek

Hektolitertömeg [kg/100 l] min. 74,0 75,1–86,3 75,0–83,8

Szemkeménység index (HI) – 3,0–12,7 11,2–30,5

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 220 279–398 139–305

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 11,5 10,2–13,4 10,2–12,6

Nedvessikér-mennyiség [%] min. 26,0 24,1–29,0 19,8–25,0

Nedvessikér-terülés [mm/óra] – 2,0–5,5 1,0–5,0

Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml] min. 30,0 15,0–38,0 14,0–28,0

Farinográfos vizsgálati értékek

Vízfelvevő képesség (14%-os lisztre) [%] min. 55,0 47,0–54,0 49,8–52,3

Sütőipari értékszám 45,0–69,9 45,2–65,2 49,2–64,0

Sütőipari értékcsoport B B2–B1 C1–B2

Tésztastabilitás [perc] min. 4,0 1,3–6,8 1,3–8,3

Alveogáfos vizsgálati értékek

W (deformációs munka) [x10–4 Joule] min. 150 59–161 86–191

P/L arány max. 1,50 0,20–0,36 0,24–0,71

Extenzográfos vizsgálati értékek

Energia 135 percnél (E135) [cm2] min. 60 42–72 100

Rm135/E135 arányszám min. 1,5 1,4–3,4 5,4

*MSZ 6383:2012 Búza

Összehasonlító adatsorok

(Martonvásár 2009–2012.)



Összehasonlító adatsorok

32

Fajtajellemzők

M
v 

Ap
ró

d

M
v 

B
ér

es

M
v 

B
od

ri

M
v 

Cs
ár

dá
s

M
v 

Ka
ré

j

M
v 

Ka
ri

zm
a

M
v 

Ki
ke

le
t

M
v 

Ko
lo

M
v 

Ko
lo

m
po

s

M
v 

Kö
dm

ön

Fajtainformáció

Életforma őszi őszi őszi őszi őszi fakultatív fakultatív őszi őszi őszi

Kalászolási idő (5=közepes) 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3

Kalásszálka jelenléte szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás

Érésidő (5=középérésű) 5 4 2 5 4 2 4 5 6 5

Termőképesség ++++(+) +++(+) +++(+) +++(+) ++++ +++ ++++(+) +++(+) ++++ +++(+)

Jellemző minőség (MSZ 6383:2012) malmi malmi malmi malmi malmi prémium malmi prémium malmi prémium

Agronómiai tulajdonságok

Jelemző ezermagtömeg [gramm] 40–46 40–53 36–45 41–46 38–44 34–40 42–55 43–46 40–50 40–43

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 550–600 500 500 550–600 500 500–550 500–550 500 500–550 500–550

Fagyállóság (túlélési % –15 °C-on) [%] 42–82 86–90 82–95 42–77 82–89 44–86 63–68 80–90 62–81 69–92

Növénymagasság (5=közepes) 3 5 2 5 5 6 5 5 4 6

Állóképesség (9=kiváló) 9 7 9 8 8 6 8 9 7 7

Vetésidő ajánlás

Korai (X. 1–5.) + + ++ + + + + + + +

Optimális (X. 5–20.) +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Megkésett (X. 21–31.) + ++ ++ + ++ + ++ ++ ++ +

Fajtára jellemző minőségi értékek

Hektolitertömeg [kg/100 l] 72,4–85,1 75,6–82,9 75,0–85,7 76,9–83,6 75,5–86,1 74,6–84,2 78,7–85,9 78,4–83,6 72,5–78,7 78,5–83,8

Szemkeménység-index (HI) 55,2–66,2 49,0–66,7 51,9–82,1 51,3–77,0 51,3–75,3 58,6–68,4 54,9–70,9 50,2–72,8 51,6–69,9 55,7–77,8

(1) Esésszám (Hagberg) [másodperc] 259–445 234–401 278–449 222–446 268–448 253–406 202–430 373–475 357–459 271–477

(2) Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 13,1–14,3 14,4–15,4 12,1–14,0 13,1–15,7 11,3–13,1 13,3–15,4 13,2–14,7 13,3–15,6 13,3–15,3 13,7–15,5

(3) Nedvessikér-mennyiség [%] 33,4–38,8 35,7–37,2 28,6–36,9 35,2–46,5 30,0–33,2 29,8–36,2 32,6–37,1 32,0–44,4 33,0–38,7 34,5–42,3

(4) Nedvessikér-terülés [mm/óra] 2,0–8,0 3,5–6,5 1,0–6,0 5,5–9,5 0,5–4,0 0,5–2,5 3,5–7,0 2,0–5,5 4,0–8,0 3,0–6,5

(5) Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml] 27,0–36,0 29,0–34,0 30,0–68,0 32,0–51,0 31,0–55,0 43,0–70,0 27,0–42,0 38,0–64,0 36,0–46,0 46,0–65,0

(6) Farinográfos vizsgálati értékek

Vízfelvevő képesség (14%-os lisztre) [%] 60,2–64,9 60,9–65,5 57,4–62,4 62,7–67,5 58,9–67,7 56,5–61,7 59,9–65,0 59,0–64,0 54,6–62,3 62,2–65,6

Sütőipari értékszám 57,0–80,6 63,0–86,6 71,0–100 65,0–89,3 84,9–100 81,0–100 63,0–81,5 74,0–100 69,0–87,2 79,0–91,0

Sütőipari értékcsoport B1–A2 B1–A1 A2–A1 B1–A1 A2–A1 A2–A1 B1–A2 A2–A1 B1–A1 A2–A1

Tésztastabilitás [perc] 3,2–8,4 5,9–14,6 7,6–15,2 5,3–10,4 7,8–18,7 13,9–18,4 4,3–10,4 7,9–17,8 5,7–17,7 8,9–17,1

(7) Alveogáfos vizsgálati értékek

W (deformációs munka) [x10–4 Joule] 134–222 191–244 171–373 162–249 381–441 251–530 138–259 221–415 131–193 187–373

P/L arány 0,34–1,01 0,86–1,52 0,42–1,77 0,62–1,94 0,74–1,90 0,62–1,62 0,58–1,37 0,55–1,54 0,41–1,43 0,51–1,69

(8) Extenzográfos vizsgálati értékek

Energia 135 percnél (E135) [cm2] 34–50 75–109 99–179 51–102 183 185–284 44–79 117–180 78–103 95–127

Rm135/E135 arányszám 0,5–1,3 1,4–1,7 1,0–2,1 0,8–1,1 2,5 1,9–3,6 1,2–2,0 1,3–2,0 0,9–2,1 0,8–1,3

Alkalmazott vizsgálati szabványok: (1) ICC No. 107/1;  (2) ICC No. 105/2;  (3) ICC No. 137/1 és ICC No. 155;  (4) MSZ 3430:2008;
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őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi őszi

3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 1 3

szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás szálkás tar szálkás szálkás szálkás szálkás

4 6 3 6 3 3 4 3 4 4 2 1 4

++++(+) +++(+) ++++ +++(+) ++++ ++++(+) +++(+) ++++ ++++(+) +++(+) +++(+) +++(+) +++(+)

malmi malmi malmi prémium prémium malmi prémium malmi malmi prémium malmi malmi prémium

40–46 41–44 45–50 40–44 40–46 39–48 39–47 36–45 35–46 44–48 42–46 52–55 40–45

500–550 550–600 500 550–600 500–550 500 550–600 500–550 550–600 500–550 500–550 500 500–550

71–89 58–67 79–82 54–72 61–86 78–94 56–68 45–87 51–63 70–77 69–91 55–83 66–73

5 4 3 4 6 2 5 8 2 5 6 5 5

6 8 8 9 8 9 5 8 9 7 7 7 8

+ + + + + + + + + + ++ ++ +

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

++ + + + ++ + + + + + ++ – ++

77,6–86,4 78,5–84,4 77,4–83,0 76,3–84,7 73,3–84,3 74,3–83,3 73,6–83,6 76,5–85,2 72,5–82,5 77,2–84,7 79,4–82,6 77,7–84,3 78,3–82,6

58,8–78,0 53,2–71,6 46,4–66,7 50,6–74,1 60,9–77,3 60,6–72,4 59,7–76,4 53,8–63,2 61,4–68,2 50,0–71,2 59,1–70,9 55,9–68,0 48,2–65,1

211–463 265–469 285–487 365–504 190–481 307–447 306–484 231–437 185–457 257–495 206–414 301–490 380–489

11,8–14,7 13,3–15,3 13,0–14,9 13,4–18,0 13,1–15,0 12,0–14,7 12,1–14,0 11,5–14,0 11,7–14,7 14,5–16,9 12,2–14,3 13,1–15,6 13,0–15,5

25,0–32,8 34,3–45,4 29,9–35,1 35,2–50,3 28,5–44,3 30,9–37,4 31,9–36,8 26,5–35,4 28,3–37,0 33,4–42,4 28,3–37,6 32,6–50,3 30,0–36,8

0,5–3,0 6,0–8,5 4,1–8,5 3,5–8,0 1,5–7,5 3,5–7,0 0,5–4,0 0,5–4,0 1,5–8,5 1,0–3,5 4,0–8,0 3,0–9,0 1,0–5,0

39,0–63,0 32,0–54,0 27,0–43,0 39,0–67,0 31,0–56,0 29–38 30–54 31–48 28,0–43,0 41,0–67,0 21,0–35,0 35,0–57,0 45,0–68,0

54,3–59,5 62,7–67,4 59,0–63,7 57,0–65,8 61,1–66,4 60,0–67,0 60,0–64,6 55,4–60,0 55,2–61,7 59,5–66,7 58,8–64,7 64,3–67,8 57,2–61,9

65,0–100 63,0–78,6 56,0–69,0 86,0–100 73,0–100 60,3–82,9 71,0–100 91,0–58,6 72,0–100 81,0–100 55,0–67,7 72,0–100 72,0–100

B1–A1 B1–A2 B1 A2–A1 A2–A1 B1–A2 A2–A1 B1–A1 A2–A1 A2–A1 B1 A2–A1 A2–A1

6,1–18,6 5,1–7,5 3,5–12,6 14,8–17,9 7,6–14,4 6,3–15,1 11,4–18,5 7,7–18,7 5,7–18,2 12,6–17,2 2,5–6,5 6,2–16,8 7,5–18,0

228–386 172–219 124–311 220–394 183–347 156–255 190–449 192–361 179–257 278–445 140–219 186–314 271–452

0,51–1,62 0,35–1,88 0,54–1,19 0,34–1,19 0,60–1,98 0,8–2,2 0,85–1,85 0,82–2,25 0,53–1,27 0,69–1,43 0,71–1,44 0,47–2,54 0,51–1,23

129–207 49–79 42–82 126–192 98–106 43,0–61,0 105–132 95–142 75–89 109–218 39–117 110–117 110–202

1,6–3,6 0,6–1,3 0,6–2,0 1,0–1,9 1,0–2,4 0,8–1,5 1,2–2,6 1,9–4,6 1,0–1,6 1,1–2,2 0,9–1,7 0,7–1,0 0,9–3,2

(5) MSZ EN ISO 5529:2010;  (6) MSZ ISO 5530-1:2003 és ICC No. 115/1;  (7) ICC No. 121;  (8) ICC No. 114/1



Színmagyarázat: 

  őszi árpa   őszi tritikálé   őszi zab   tavaszi zab
  őszi rozs   őszi durumbúza   őszi tönkölybúza   alakorbúza
  őszi búza   tavaszi árpa   tavaszi búza   tönkebúza

29 30 1 2 3 4 5

HANZI KWS SCALA KWS MERIDIAN KWS TENOR

6 7 8 9 10 11 12

D. DIAMENT Mv TOBORZÓ PRESTO

13 14 15 16 17 18 19

KITARO Mv KOKÁRDA LEONTINO Mv LEPÉNY Mv HUNDUR Mv PENNEDUR Mv PÁNTLIKA

Mv SÁMÁN Mv EMESE Mv PENGŐ Mv KARÉJ Mv APRÓD Mv MAGDALÉNA

Mv TALLÉR Mv MARSALL Mv SÜVEGES Mv CSÁRDÁS Mv KOLO

Mv BODRI Mv NÁDOR Mv KARIZMA Mv BÉRES

Bánkúti-1201 Mv PETRENCE Mv KÖDMÖN

Mv MENÜETT Mv LUCILLA

Mv KIKELET Mv SUBA

Mv TOLDI

Mv PALOTÁS

20 21 22 23 24 25 26

Mv KOLOMPOS Mv MAZURKA Mv WALZER CONCHITA KWS ALICIANA Mv ALKOR

Mv VERBUNKOS Mv MENKET

27 28 29 30 31 1 2

FRANCKENKORN LONA OBERKULMER RK. VÁNEK Mv KARIZMA

Mv HEGYES Mv HÓPEHELY

3 4 5 6 7 8 9

Mv KIKELET Mv DERES KWANT Mv PEHELY
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Fajta Lisztharmat Levélfoltosság Levélrozsda Szárrozsda Kalászfuzárium

Blumeria graminis
Drechslera tritici-

repentis, Septoria tritici, 
Stagonospora nodorum

Puccinia triticina Puccinia graminis Fusarium sp.

Prémium minőségű búzafajták

Mv Karizma ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Menüett ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Toldi ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Suba ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Ködmön ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �������������������

Mv Pántlika ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Kolo ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Mazurka ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Jó malmi minőségű búzafajták

Mv Toborzó ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Bodri ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Tallér ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Pengő ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Marsall ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Karéj ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� �����������������

Mv Petrence ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Kikelet ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Lucilla ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Nagy sikértartalmú búzafajták

Mv Nádor ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Béres ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Apród ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Csárdás ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Magdaléna ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Kolompos ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Speciális minőségű búzafajták

Mv Kokárda ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Mv Lepény ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Jelmagyarázat: ������������������= ellenálló (rezisztens)

Betegség-ellenállóság 2013
Martonvásári őszi búzafajták rezisztenciája mesterségesen fertőzött kísérletekben

Adataink elsősorban Martonvásáron végzett provokációs kísérletekből származnak, melyekben a természetben előforduló fertő-

zőanyag-mennyiség többszörösét juttatjuk ki a vizsgált parcellákra. Ezt megközelítő fertőzöttség a köztermesztésben kizárólag akkor 

alakulhat ki, ha nincs vegyszeres növényvédelem és a kórokozó terjedéséhez kiválóak a környezeti (időjárási, agronómiai) feltételek. 
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Különleges búzafajok
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Tönkebúza Alakorbúza

Durumbúza Tönkölybúza

A hexaploid (2n=42) tönköly 

(Triticum spelta L.) a búza egyik 

legrégebben ismert pelyvás vál-

tozata. Termesztése elsősorban 

organikus gazdálkodásban terjed 

a csupasz búzákhoz képest alacso-

nyabb terméshozama és a fonto-

sabb levélbetegségekkel szemben 

mutatott jó ellenállósága miatt. 

Hazai vetésterülete napjainkban 

6–8 ezer hektárra tehető.

A tetraploid (2n=28) durum -

búza, más néven ke mény szemű, 

üveges, illetve makarónibúza 

(Triticum durum Desf) a tönke-

sorozat csupasz szemű leszárma-

zottja. Vetésterülete 10%-ra tehető, 

így a második legnagyobb terülten 

termesztett búzafaj a világon. Ma-

gyarországon vetésterülete az el-

múlt kilenc évben 8–15 ezer hektár 

között változott (KSH adat), mely a 

közönséges búza vetésterületéhez 

viszonyítva annak legfeljebb 1%-a.

A diploid (2n=14) alakor 

(Triticum monococcum ssp. 

mono coccum), vagyis egysze-

mű búza az emberiség talán első 

gabonája. Termesztése mintegy 

12 000 évvel ezelőtt kezdődött, 

és egyes történelmi korok ural-

kodó pelyvás gabonaféléje volt. 

Hazánkban a XIX. sz. közepéig 

kisebb területeken termesztették, 

majd fokozatosan kiszorult a ter-

mesztésből. Az alakor mindig is a 

marginális területek gabonaféléje 

volt, hiszen igen jól alkalmazkodik 

a gyenge táperő ben lévő talajok-

hoz, és a legtöbb gabonabeteg-

séggel szemben gyakorlatilag 

ellenálló. Ismételt termesztésbe 

vonását elsősor ban az ökológiai 

gazdálkodás terjedése indokolja.

A tetraploid (2n=28) tönke 

(Triticum turgidum ssp. dicoc-

con), vagyis kétszemű búza a 

neo litikus kortól kez dő dően az 

egyik legfontosabb pelyvás gabo-

nafélénk, a ke mény szemű du rum-   

búza őse. Termesztése mintegy 

10 000 évvel ezelőtt kezdődött, a 

közel-keleti népek legfontosabb 

gabonaféléje volt évezredeken 

keresztül. Ezt a keményszemű 

pelyvás búzát a mediterrán or-

szágokban el sősorban bulgur, 

kuszkusz és tészta készítésére 

használják még napjainkban is. 

Hazánkban az alakorhoz hasonló-

an a XIX. sz. közepéig el ső sorban 

a hegyvidékeken termesztették, 

majd fokozatosan kiszorult a ter-

mesztésből. Kiváló télállóságú, és 

jól alkalmazkodik a gyenge táperő-

ben lévő köves talajokhoz is. Ter-

mesztésbe vonását első sor ban az 

ökológiai gazdálkodás keretében 

képzelhetjük el.
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2008
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Fajtajellemzők Mv Hegyes

Fajtainformáció

Életforma őszi
Szemtípus pelyvás
Kalászolás átlagos időpontja VI. 25.–VII. 5.
Átlagos érésidő VII. 10–20.
Termőképesség [t/ha] 2,0–3,0
Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő X. 20.–XI. 5.
Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 250
Jellemző ezermagtömeg [g] 81–94
Vetőmagnorma [kg/ha] 180–220
Bokrosodóképesség kiváló
Növénymagasság [cm] 130–150
Állóképesség jó
Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Lisztharmat �����������������

Levélfoltosság �����������������

Levélrozsda �����������������

Szárrozsda �����������������

Kalászfuzárium �����������������

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 13,8–19,4
Nedvessikér-mennyisége [%] 39,0
Nedvessikér-terülése [mm/ó] 10,0 felett

Adatsor a fajtajellemzőkről

�������	�

Mv Hegyes
A z Mv Hegyes új, ökológiai nemesítésű tönkebúzafajta a tetraploid búzák közé 

tartozó pelyvás gabonaféle. Termőképessége biotermesztésben és „low input” 

feltételek között jó évjáratokban 2,0–3,0 t/ha. Növényállománya 130–150 cm magas, 

szára vastag, erős és rugalmas. Állóképessége magasságához és kalásztömegéhez 

viszonyítva igen jó, de magas N-tartalmú talajokon túlérésben megdőlésre hajlamos. 

Bokrosodó és gyomelnyomó képessége kiemelkedő, az ökológiai gazdálkodás és a 

„low input” termesztési feltételekhez kiválóan alkalmazkodik. Télállósága kiváló és a 

szárazságot is igen jól bírja, homoktalajokon is sikeresen termeszthető. Intenzív kö-

rülmények között termesztése nem ajánlott, a talaj nitrogéntartalmára igen érzékeny. 

Hosszú, kemény, szálkás, nagyméretű fekete kalászának egy kalászpadkáján két, a 

pelyvába igen szorosan zárt kemény szem található, melyet igen nehéz hántolni. Ve-

tőmag-feldolgozásnál a két pelyvás szemet fi zikailag kell egymástól elválasztani, de a 

vetőmagban még így is nagy arányban maradhat pelyvába zárt duplaszem, melyeket 

a minősítés során 1 ép csírának számítanak, ezért a vetésnél ajánlott, négyzetméte-

renkénti csíraszáma legfeljebb 250 db. Kemény szemű termésének nedvessikér- és 

nyersfehérjetartalma kiemelkedően magas, de a sikér a tönkölybúzához hasonlóan 

lágy. Lisztje karotinban gazdag, a durumbúzához hasonlóan sárgás színű. Igen jó bio-

lógiai értéke, emészthetősége, valamint magas bioaktívkomponens- és rosttartalma 

miatt egészséges tésztafélék előállítására is felhasználható. Alacsony amilóztartalma a 

feldolgozóipar számára lehet előnyös. Elsősorban biotermékek előállítására alkalmas. 

Magas fehérjetartalma miatt állatok takarmányozásában is alkalmazható, valamint 

kiemelkedően magas (és jó minőségű) szalmahozama nem csak az állattenyésztés-

ben, hanem a gombatermesztésben is kiválóan hasznosítható.

Termesztése nagy termete és N-érzékenysége miatt csak ökológiai gazdál-

kodásban vagy „low input” feltételek között javasolt.
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2011
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

��	���������	�

Mv Pennedur
A durumbúza világszerte a száraztésztagyártás elsődleges alapanyaga. Több ked-

vező tulajdonsága is előnyt jelent a feldolgozási folyamat során. Nagy sárgapig-

ment-tartalma tojás hozzáadása nélkül is esztétikus termék előállítását teszi lehetővé. 

Fehérjetartalma is nagy, de emellett még sikérszerkezete is különleges. Az erős sikérváz 

a feldolgozás, majd a főzés során képes visszatartani a keményítőmolekulákat, aminek 

következtében a tészta felülete nem nyálkásodik, nem ragad, alakját stabilan megőrzi. 

A durumbúza-nemesítés már több évtizedes múltra tekint vissza Martonvásáron. 

A 12 éve minősített Mv Makaróniban sikeresen egyesítettük az őszi búzával össze-

mérhető hidegtűrést a nagy sárgapigment-tartalommal, azonban a sikér minőségé-

nek javítása és a termőképesség növelése továbbra is szükséges volt. A nemesítői 

munka eredményeként 2011-ben két új őszi durumbúzafajta, az Mv Pennedur és az 

Mv Hundur állami elismerésben részesült.

Az Mv Pennedur intenzív típusú, a hazai klimatikus viszonyok között biz-

tonságosan termeszthető, bőtermő őszi durumbúzafajta. Az állami fajtakísérlet-

ben termése 3%-kal haladta meg a standard fajták átlagát, három év adatai alapján 

6,27 t/ha-os termésátlagot ért el. A kiváló termőképesség a fajtában kiegyensúlyo-

zottan jó technológiai minőséggel párosul. Az MgSzH által vizsgált tulajdonságban 

az Mv Pennedur adatai elérték, vagy meghaladták a standard fajták átlagos értékeit, 

szemolina kihozatala 2,1%-kal, üvegessége 4,7%-kal, sárgapigment-tartalma pedig 

6,3%-kal volt nagyobb. Martonvásáron 6 éven keresztül vizsgáltuk a fajta agronómiai 

és beltartalmi tulajdonságait. Kísérleteinkben az Mv Pennedur termőképessége 11%-

kal haladta meg az Mv Makaróniét, nedvessikér-tartalma közel azonos, sárgaindexe 

(Minolta b*) pedig 2,1%-kal nagyobb volt az Mv Makaróniéhoz viszonyítva. A fajta leg-

nagyobb értéke az évjárattól függetlenül rendkívül stabil sikérerőssége. A 2006 és 

2012 közötti időszakban az Mv Pennedur sikérindexe 75 és 98 között változott, ami azt 

jelenti, hogy a fajta valamennyi mintája a nagyon jó és a kiváló kategóriába tartozott. 

Kórtani adatait tekintve az MgSzH vizsgálatai alapján az Mv Pennedur szárrozsdára 

rezisztens, búzalisztharmatra mérsékelten rezisztens, sárga levélfoltossággal, levél-

rozsdával és kalászfuzáriummal szemben közepesen fogékony. Termesztése során 

feltétlenül érdemes fi gyelembe venni a faj specialitásait. A tábla megválasztásánál 

kerülni kell a fagyzugos helyeket, erősen javasolt a kukorica elővetemény elkerülése 

és legalább kétszeri fungicides védekezést kell tervezni, melyek egyikét a kalászolás–

virágzás körüli napokra kell időzíteni. Az Mv Pennedur II. fokú vetőmagja 2013 őszén 

már nagyobb mennyiségben is elérhető a durumtermesztő gazdaságok számára.

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

Az Mv Pennedur és a standardfajták termése, valamint technológiai minősége 

(Martonvásár, 2006–2011.)

Termés, q/ha Nedvessikér % Sikérindex Sárgaindex

Mv Pennedur Mv Makaróni Durum standard



Fajtajellemzők
Durumbúza 
határérték*

Őszi durumbúza

Mv Hundur Mv Pennedur

Fajtainformáció

Kalászolás átlagos időpontja V. 17–20. V. 18–22.

Érésidő középkorai középkorai

Termőképesség nagyon jó nagyon jó

Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő október első fele október első fele

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 470–500 470–500

Jellemző ezermagtömeg [g] 42–46 42–48

Vetőmagnorma [kg/ha] 220–260 220–260

Bokrosodóképesség jó jó

Növénymagasság [cm] 100–110 95–105

Állóképesség nagyon jó nagyon jó

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Lisztharmat (Blumeria graminis) ����������������� �����������������

Levélfoltosság ����������������� �����������������

Levélrozsda (Puccinia triticina) ����������������� �����������������

Szárrozsda (Puccinia graminis) ����������������� �����������������

Kalászfuzárium (Fusarium sp.) ����������������� �����������������

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] min. 78,0 78,0–82,0 78,0–82,0

Üvegesség (teljes) [%] min. 60,0 70–80 70–80

Sárgapigment-tartalom [mg/kg] min. 5,0 7,5–8,0 6,5–7,5

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 12,5 14,5–15,5 13,5–14,5

Nedvessikér-mennyisége [%] min. 30,0 30,0–34,0 28,0–32,0

Gluténindex - 60–70 80–95

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 250 250–350 250–350

Darakihoztal [%] - 60–65 60–65

*MSZ 6383:2012 Búza
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Mv Hundur
A z Mv Hundur hosszabb szalmája miatt ez a fajta várhatóan a kevésbé intenzív 

körülmények között termelő gazdaságokban terjedhet el, bár az MgSzH három-

éves vizsgálatai alapján a fajta állóképessége 8-as értéket ért el, ami nagyon jó szintnek 

felel meg. Termése a három év átlaga alapján az állami fajtakísérletben elmaradt az 

Mv Pennedurétól, 100,8%-kal végzett a standard fajták átlagához viszonyítva. Átlagosnál 

jobb stressztűrő képessége a 2010. évi csapadékos évjáratban mutatkozott meg, ekkor 

termése a standard fajták átlagát 10,8%-kal, a jobbik standardét pedig 10,6%-kal haladta 

meg. A fajta technológiai minősége kiváló, az állami fajtakísérletben üvegessége (80,6%), 

nyersfehérje-tartalma (15,5%) és főként sárgapigment-tartalma (8,0 mg/100g) jelentősen 

nagyobb volt, mint a standard fajták átlagáé (70,8%, 15,1%, illetve 6,4 mg/100g). Sikérin-

dexe a martonvásári mérések alapján elmarad az Mv Pennedurétól, de mindenképpen 

felülmúlja az Mv Makaróniét. A fajta szárrozsdával szemben rezisztens, búzalisztharmat-

tal, sárga levélfoltossággal és kalászfuzáriummal szemben közepesen fogékony, míg 

a levélrozsda az átlagosnál erősebben fertőzheti járványos években. Az Mv Hundur 

növényvédelmét az Mv Pennedurnál felsorolt szempontok fi gyelembe vételével kell 

megtervezni. Az Mv Hundur vetőmagszaporítása megkezdődött, II. fokú kereskedelmi 

vetőmagja 2014-től lesz nagyobb mennyiségben elérhető.

2011
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Összehasonlító adatsorok
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Mv Alkor
A z alakorbúza az egyik legősibb termesztett pelyvás gabonaféle, amely Euró-

pában főként olyan régiókban maradt fenn, ahol tradicionális termékek elő-

állítására használják. Egyszemű búzának is nevezik, amely az angol és német elne-

vezésből (einkorn) ered, és mutatja, hogy e faj kalászának egy kalászpadkáján csak 

egy darab pelyvás szem található. Hazánkban a 19. század közepéig termesztették 

ezt a rendkívül jó alkalmazkodóképességgel rendelkező, szinte minden betegség-

gel szemben ellenálló, a marginális területeket jól hasznosító, késői érésidejű fajt. 

Az ökológiai gazdálkodás egyre növekvő térhódításának köszönhetően a hazai or-

ganikus nemesítők felkarolták ezt a majdnem feledésbe merült fajt, hogy olyan új 

fajtáit hozzák létre, amelyek megfelelnek a modern ökotermelők és a feldolgozóipar 

elvárásainak. Az alakorbúza – a lisztjéből készíthető funkcionális sütőipari termékeken 

és tésztákon kívül – a hazai söripar érdeklődését is felkeltette, és a nyugat-európai 

példákhoz hasonlóan hazánkban is megkezdődtek a kísérleti főzések. A fajtáiból nyert 

liszt alacsony sikértartalmú – nem gluténmentes –, és a szemekből nyert őrlemény 

rostanyag-tartalma (totál arabinoxilán) is kiemelkedő.

Az Mv Alkor az első hazai ökológiai nemesítésű alakorbúzafajta. Termőképessé-

gében hasonlít a közepes termőképességgel rendelkező búzákhoz (2,5–3,0 t/ha). 

Mivel igen jól bokrosodik, ezért vetéskor elegendő a hektáronkénti 2,5–3,0 millió 

csíra. Sűrűbb vetésben, illetve N-ben gazdag talajokon kialakuló, magasabb növény-

állomány túlérésben megdőlésre hajlamos. Vékony szára 120–130 cm magas, de erős 

és rugalmas. Fakultatív életformája ellenére a keményebb teleket is jól bírja. Száraz-

ságtűrése és gyomelnyomó-képessége kiemelkedő, továbbá kiváló rezisztenciával 

rendelkezik a főbb gombabetegségekkel szemben. A talaj magas tápanyagtartalmát 

nehezen bírja, ezért intenzív körülmények közötti termesztése nem javasolt. Késői 

érésű, puhaszemű termésének nyersfehérje-tartalma magas. Karotinban gazdag, 

sárgás színű lisztje sütőipari termékek, száraztészták előállítására alkalmas. Igen magas 

biológiai értéke, magas bioaktívkomponens- és rosttartalma miatt funkcionális élelmi-

szerek előállítására is felhasználható, valamint növendék állatok indító takarmányaként 

is alkalmazható. Alacsony amilóztartalma a feldolgozóipar számára lehet előnyös.

Elsősorban ökotermesztésre és biotermékek előállítására javasolt.

��������

2008
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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Mv Menket
A z Mv Menket az első intenzív típusú, féltörpe alakorbúza fajta, amely rövidebb 

szárhosszával jobban megfelel a modern termesztési követelményeknek. Érés-

kori magassága csupán 80-90 cm, miközben termésmennyisége 20%-kal magasabb, 

mint az Mv Alkoré, amely oka részben a fajta azon tulajdonsága, hogy kalászpadkáin 

nem egy, hanem 2 kerekded szemet fejleszt. Ebből származtatható azon tulajdonsá-

ga is, hogy termésének körülbelül 20%-a pelyvától mentesen, csupaszon kerül ki a 

kombájnból. Az intenzívebb termesztési körülményeket is jól viseli, viszont a gyomirtó 

szerekre kifejezetten érzékeny, melyek alkalmazását egyébként is szükségtelenné teszi 

kiváló bokrosodó- és gyomelnyomó képessége. Rövidebb szárhossza következtében 

4,5-5 millió csíra/ha vetőmagnormával is vethetjük a sűrűbb növényállományban 

tapasztalható megnyúlást követő megdőlés kockázata nélkül. Télállósága, állóké-

pessége és gombabetegségekkel szembeni rezisztenciája egyaránt kiemelkedő. 

Késői érésű, puhaszemű termésének nyersfehérje- és rosttartalma kiemelkedően 

magas. Lisztje karotinban gazdag, a durumbúzáéhoz hasonlóan sárgás színű. Sütőipari 

termékek előállítására alkalmas. Igen jó biológiai értéke, emészthetősége, magas 

bioaktívkomponens-tartalma és ideális tokotriol/tokol (T3/T, E-vitamin) aránya miatt 

funkcionális élelmiszerek előállítására is felhasználható. Magas fehérjetartalma miatt 

állati takarmánynak is kiváló.

Elsősorban ökotermesztésre és biotermékek előállítására javasolt.

2011
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Összehasonlító adatsorok

Fajtajellemzők Mv Alkor Mv Menket

Fajtainformáció

Életforma fakultatív fakultatív

Szemtípus pelyvás pelyvás

Kalászolás átlagos időpontja VI. 20–30. VI. 20–30.

Átlagos érésidő VII. 10–20. VII. 10–20.

Termőképesség [t/ha] 2,5–3,0 3,0–3,5

Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő X. 20.–XI. 5. X. 20.–XI. 5.

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 250–300 450–500

Jellemző ezermagtömeg [g] 27–36 33–45

Vetőmagnorma [kg/ha] 100–130 140–170

Bokrosodóképesség kiváló kiváló

Növénymagasság [cm] 120–130 80–90

Állóképesség közepes kiváló

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Lisztharmat (Blumeria graminis) ����������������� �����������������

Levélfoltosság ����������������� �����������������

Levélrozsda (Puccinia triticina) ����������������� �����������������

Szárrozsda (Puccinia graminis) ����������������� �����������������

Kalászfuzárium (Fusarium sp.) ����������������� �����������������

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 12,9–20,6 18,0–18,7

Nedvessikér-mennyisége [%] 19,5–41,8 ...

Nedvessikér-terülése [mm/ó] 10,0 felett 10,0 alatt
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2001
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom
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Franckenkorn
A  Franckenkorn termőképessége  ha sonló, mint a közepes termő ké pes  ségű bú-

záké. Produktivitása a tön kölyök között a legjobbak közé tartozik. Agronómiai 

értékei javítása érdekében pedigréjében aestivum búza is szerepel. Növényállománya 

120–130 cm magas, szára erős. A tönkölybúzák között szár szi lárd sága és állóképessége 

a jobbak kö zé sorolható. Bokrosodó és gyomel nyo mó képessége jó. Intenzív körül-

mé nyek kö zött is termeszthető, de a „low input” kö rül ményekhez is kiválóan alkal-

maz kodik. A tönkölybúza-fajták az aestivum búzáknál  később kalászolnak, viszont a 

tönkölybúzák között a korábban érő fajták közé so rol ha tó. Termésének ned vessikér- és 

nyers fehér je-tartalma magas. Farinográf-értéke B1, cipó tér fo gata nagy. Esés szá ma 

magas és stabil, jellemzően 300 mp feletti. Az aratáskor jelentkező csapadék ha-

tására kisebb mértékben csökkenhet. Igen jó biológiai értéke, emészthetősége és 

magas rost tartalma miatt takar má nyo zásra is fel hasz nálható, elsősorban nö vendék 

állatok indító tápjának kom po nen seként. Al kal mas ökotermesztésre és bio termékek 

előállítására.

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

Fajtajellemzők
Minőségi 

határértékek
Franckenkorn Oberkulmer Rotkorn

Fajtainformáció

Életforma őszi őszi

Szemtípus pelyvás pelyvás

Kalászolás átlagos időpontja VI. 25.–VII. 5. VI. 27.–VII. 07.

Átlagos érésidő VII. 10–20. VII. 15–25.

Termőképesség [t/ha] 4,5–5,0 3,0–4,5

Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő X. 20.–XI. 5. X. 20.–XI. 5.

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 250 250

Jellemző ezermagtömeg [g] 75–95 80–105

Vetőmagnorma [kg/ha] 180–220 180–220

Bokrosodóképesség jó kiváló

Növénymagasság [cm] 120–130 140–150

Állóképesség jó közepes

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Lisztharmat (Blumeria graminis) ����������������� �����������������

Levélrozsda (Puccinia triticina) ����������������� �����������������

Szárrozsda (Puccinia graminis) ����������������� �����������������

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 14,0 13,0–18,0 15,0–21,0

Nedvessikér-mennyisége [%] min. 34,0 29–45 35–50

Nedvessikér-terülése [mm/ó] min. 7,0 10,0 alatt 10,0 felett

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 300 290–360 350–450

W (deformációs munka) [x10-4 Joule] min. 100 100 felett 100 alatt

Összehasonlító adatsorok
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Oberkulmer Rotkorn
A z Oberkulmer Rotkorn kései kalászolású és igen kései érésű tönkölybúza-

fajta. Extenzív körülmények közé va ló, a túlzott N-trágyázásra érzékeny. Álló ké-

pessége átlagos, megdőlésre 140–150 cm magas növényállománya miatt az év járat 

függvényében hajlamosabb. Bok ro so dó és gyomelnyomó képessége kiváló. Erős gyö-

kérzete miatt a szárazabb évjára tokat jól tolerálja és a várható termés mennyiségére 

kisebb hatással van. A Franc kenkornhoz képest 5–7, néha 10 nap pal később aratható. 

Nedvessikér- és nyersfehéjre-tartalma tekin te tében kiváló fajta, azonban sikérminő-

sége átlagos. Sze  mei teltek, ezermag tö mege nagy. Esés  száma magas (300 mp feletti), 

vi szont igen kései érése és az esetlegesen aratáskor jelentkező esők miatt beéréskor 

betakarítását nem szabad halogatni. Az organikus tönkölytermesztés alapfaj tá ja. 

Ökotermelésre és biotermékek elő állítására kiválóan alkalmas.

A Franckenkorn és az Oberkulmer Rot korn termesztése elsősorban öko ló giai gaz-

dálkodásban történik, túl nyo mó részt szerződéses körülmények között. Termésük 

mind belföldön, mind Nyugat-Európában fajtanév szerint keresett áru cikk, de első-

sorban az ellenőrzött or ga nikus gazdálkodásból származó, ere de t  igazolt termény 

számíthat a piaci sikerre.

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.
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2002
Állami elismerés éve
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Mv Sámán
A martonvásári kutatóintézetben a tritikálékutatásnak hosszú évtizedekre vissza-

nyúló hagyományai vannak. Az 1950-es évek elején itt kezdte meg tritikálé-

kutatási programját Dr. Kiss Árpád, akinek nemzetközileg is kiemelkedő eredményei 

nagyban hozzájárultak napjaink fertilis, bőtermő és állóképes tritikáléinak létrehozá-

sához. Kiss Árpád Kecskemétre távozását követően a 80-as években kezdődtek újra 

tritikálékísérletek Martonvásáron, javarészt lengyel fajták tesztelésével. 

A martonvásári tritikálénemesítési program 1995-ben újraindult, és nagyszámú 

kísérleti törzs kipróbálását követően 2009-ben jelentettük be az MT 09-09 kódszá-

mú törzsünket az állami kísérletekbe, amely 2012 őszén kapott állami minősítést 

Mv Sámán néven.

Az Mv Sámán új tritikáléfajta egy igen bőtermő, könnyen és biztonságosan ter-

meszthető tritikálé.

Az Mv Sámán kiváló produktivitását mutatja, hogy az állami fajtakísérletekben 

három év átlagában 5%-kal termett többet a kontrollfajtákhoz képest (táblázat). Ka-

lásza produktív, szemei jól kiteltek. Kalászolási ideje középkorai, megegyezik a Disco 

fajtáéval. Átlagos növénymagassága évjárattól függően 105–120 cm, ami tritikálé 

esetében optimálisnak mondható. Erős, rugalmas szára csapadékosabb évjáratokban 

is lehetővé teszi a lábon történő betakarítást. Extenzív termesztési feltételekhez 

jól alkalmazkodó, kiváló bokrosodóképességgel rendelkező fajta.

Korábban a tritikálék nagy előnye volt, hogy rezisztensek voltak a rendszeresen 

fellépő gombabetegségekkel szemben. Az elmúlt évtizedben a helyzet jelentősen 

megváltozott, a fajták többsége fogékonnyá vált a lisztharmattal és levélrozsdával 

szemben, ezért a nemesítés során ugyanolyan rezisztencianemesítési programot kell 

tritikálénál is folytatni, mint a búza esetében. Az Mv Sámán széleskörű tesztelése során 

bebizonyosodott, hogy betegségekkel szembeni ellenállósága kiváló. Szárrozsdával 

és lisztharmattal szemben teljesen ellenálló, míg a levélrozsdával csak erős epidémia 

esetén fertőződhet kismértékben. 

A fajta állománya kiegyenlített, megfelel a nagyon szigorú homogenitási követelmé-

nyeknek (DUS), így várhatóan vetőmagja alacsony költséggel és nagy biztonságban lesz 

előállítható. A 2012 őszén elvetett vetőmag-szaporításokból a várható szükségleteknek 

megfelelő mennyiségű technikai vetőmag fémzárolását és vetőmag-szaporításba tör-

ténő kihelyezését tervezzük 2013 nyarán.

2012
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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Őszi tritikálé kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények 

(NÉbiH, 2010–2012.)

Fajta Termés [t/ha] Relatív %

Mv Sámán (MT09-09) 8,07 105

Disco (st.) 7,49 97

Titan (st.) 7,95 103

St. fajták átlaga 7,72 100
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Leontino
A Leontino a Kitaro nemesítőinek újgenerációs fajtája (2007). Jó télállósággal 

rendelkezik, közepes hosszúságú szára következtében még a Kitaronál is 

valamivel alacsonyabb, jó állóképességű növényállományt fejleszt. Közepes 

kalászolási és korai érésidejű fajta. Kisparcellás kísérletekben vizsgálva a kontrol-

lok átlagát 10%-kal meghaladó termésmennyiség elérésére volt képes. Inten-

zív körülmények között, kora tavaszi műtrágyázás mellett, még jobb termés-

eredményekre is lehet számítani. Lisztharmattal és levélrozsdával szembeni 

ellenállósága igen jó. Nagy ezermag- és hektolitertömeg jellemzi. Magas ke-

ményítőtartalmának köszönhetően ipari alapanyagként is hasznosítható lehet.

Vetőmagja 2013 őszén minden régióban beszerezhető lesz.

Presto
A Presto klasszikus hosszú szárú, de jó állóképességű fajta, mely kifejezetten az 

átlagosnál gyengébb, illetve a ho mo kos talajokon történő tritikálé-ter mesz-

tésre teremt alternatívát. Kevésbé igé nyes vol tának és jó alkalmazkodóképes sé  gének 

köszönhetően ezeken a terü le teken több nyire lényegesen nagyobb ter més reali zál-

ható a fajtával, mint az inten zív tritikálé-típusokkal. Gom babe teg sé gekkel szem be ni 

ellenállósága szempontjából a leg jobbak közé tartozik. A Kitarohoz hason ló ko rai 

kalászolás és érés jellemzi. Ter mesz tése azon termelőknek ajánlott, akik kife jezetten 

gyenge talajokon gaz dál kod nak, a hosszú szalma fajtaválasztási szem pont, illetve 

ökológiai gazdálkodást foly  tatnak

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

EU 2007
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

1990
Állami elismerés éve


Növényfajta-oltalom

Fajtajellemzők
Őszi tritikálé

Presto Mv Sámán Leontino

Fajtainformáció

Felhasználás szerinti minőség takarmány takarmány takarmány

Kalászolás átlagos időpontja V. 11. V. 13. V. 15.

Érésidő korai korai korai

Termőképesség átlagos kiváló kiváló

Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő X. 15–30. X. 5–25. X. 15–30.

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 400–450 400–450 400–450

Jellemző ezermagtömeg [g] 33–38 38–46 39–44

Vetőmagnorma [kg/ha] 150–190 170–210 170–210

Bokrosodóképesség kiváló kiváló jó

Növénymagasság hosszú félhosszú félhosszú

Állóképesség jó kiváló kiváló

Betegség-ellenállóság

Lisztharmat (Blumeria graminis) jó kiváló kiváló

Levélrozsda (Puccinia triticina) kiváló jó jó

Szárrozsda (Puccinia graminis) kiváló kiváló kiváló

Összehasonlító adatsorok



Fajtajellemzők
Őszi árpa

Hanzi KWS Scala KWS Meridian KWS Tenor

Fajtainformáció

Felhasználás szerinti minőség takarmány sörárpa takarmány takarmány

Kalásztípus hatsoros kétsoros hatsoros hatsoros

Kalászolás átlagos időpontja IV. 29.–V. 2. IV. 30.–V.3. IV. 30.–V. 4. V. 1.–V. 3.

Érésidő közepes–kései közepes közepes–kései közepes–kései

Termőképesség jó jó kiváló kiváló

Agronómiai tulajdonságok

Optimális vetésidő okt. közepe okt. közepe okt. közepe okt. közepe

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 400–450 420–470 400–450 400–450

Jellemző ezermagtömeg [g] 37–48 49–55 41–50 51–52

Vetőmagnorma [kg/ha] 160–230 220–280 180–240 220–250

Bokrosodóképesség jó jó jó jó

Növénymagasság közepes alacsony magas magas

Állóképesség kiváló jó jó jó

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Hálózatos levélfoltosság ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Rinhospóriumos levélfoltosság ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

Lisztharmat ������������������ ����������������� ������������������ �����������������

Törperozsda ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

A szemtermés fi zikai és minőségi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] 63 66 65 64

Osztályozottság (#2,5 mm) – kiváló – –

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 13,7–11,4 10,5–11,0 10,7–11,6 10,2–10,6
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Hanzi
A Hanzi a középérésű árpákon belül a legkorábban kalászolók egyike. Hazai mi-

nősítése óta az államilag minősített fajták posztregisztrációs fajtakísérletében 

ismét bizonyította megbízható termőképességét, amelyben a Magyarországon 

termesztett legjobb őszi árpafajták mérkőznek. Termőképessége egyik évben sem 

maradt el a kísérleti átlagtól, melyet kiváló állóképességének köszönhet.

Kalászolási ideje a Petrával közel azonos. Télállósága és termésstabilitása lehetővé 

teszi biztonságos termesztését. Közepes lisztharmat-ellenállósága indokolttá teszi a 

gombaölő szerek használatát. Termesztése takarmányárpaként javasolt.

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

KWS Scala
A hazai fajtakínálatban még igen ritka az őszi sörárpa. Ez a kínálat 2012 decembe-

rétől egy újabb fajtával, a középérésű kétsoros KWS Scalával bővült.  Az állami 

minősítő kísérletben a KWS Scala termőképessége három év átlagában 10%-kal jobb 

volt, mint a sörárpa-kontroll termése, míg az államilag elismert fajták kísérletében 

5%-kal haladta meg a többi őszi sörárpa termését. Az átlagnál alacsonyabb és állóké-

pessége kiváló. Betegség-ellenállósága lisztharmattal, hálózatos levélfoltossággal és 

hálózatos levélcsíkossággal szemben az átlagnál jobb. Mikromalátázási adatok csak 

külföldről állnak rendelkezésre, azok alapján minősége megfelel az ipar elvárásainak. 

Hazai kísérletekben nyersfehérje-tartalma alacsony, 11% körül ingadozik.

�������	�

2008
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

2012
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

����


Összehasonlító adatsorok
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2010
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

2012
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom
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KWS Meridian
A KWS Meridian középérésű fajtát a legbőtermőbb fajtajelöltként minősítették 

2010-ben. Változatos időjárási viszonyok között bizonyította nagy termőképes-

ségét az állami fajtakísérletekben. Sikertörténete tovább folytatódott a minősített 

árpafajták posztregisztrációs kísérletében, 2011-ben a kísérleti átlaghoz viszonyított 

113%-os, míg 2012-ben 109%-os teljesítményével az első és második helyen vég-

zett, megelőzve nemcsak a már köztermesztésben lévő fajtákat, hanem sok ígéretes 

új fajtát is. Biztonsággal termeszthető az ország egész területén, melyet bizonyít, 

hogy nemcsak a termőhelyek átlagában ért el kiváló helyezést, hanem több he-

lyen első és második lett. Lisztharmattal szemben jó, hálózatos levélfoltossággal és 

Rinhospóriumos foltossággal szemben ellenállósága kiváló. Termesztésbe vonása 

az ország egész területén lehetséges, viszont a terméspotenciál kihasználhatóságá-

ra elsősorban a csapadékosabb területeken számíthatunk. A hivatalos kísérletekkel 

együtt immár négy éves kiváló eredményei alapján jelentős érdeklődés várható a 

fajta iránt, ezért vetőmag-előállító területe is folyamatosan nő.

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

KWS Tenor
A KWS Tenor hatsoros takarmányárpa. Kiemelkedik nagy termőképességével, 

mely három év átlagában a kontrollok 109%-a volt. Középérésű, bár éréscsopor-

ton belül a később kalászoló fajták közé tartozik. Annak ellenére, hogy kicsit magas, 

állóképessége kiváló. Betegségrezisztenciája lisztharmattal szemben kiváló, hálózatos 

levélfoltosággal szemben átlagos. Jó alkalmazkodóképességét bizonyítja, hogy az 

állami fajtakísérletekben mindhárom vizsgált évben felülmúlta a kontrollfajták termő-

képességét, függetlenül attól, hogy 2009 csapadékos, az átlagnál kicsit hűvösebb, 

míg 2011 és 2012 száraz, meleg év volt. A fajtatulajdonosok által szervezett minősített 

fajták kísérletében az elmúlt évben a legjobban termő fajtának bizonyult, a kísérleti 

átlag 112%-át teremte. A hét kísérleti hely közül 3-3 helyen első- és másodikként 

végzett a rangsorban, tehát az ország minden termesztési övezetében jól szerepelt. 

A fajta vetőmagjának felszaporítása megkezdődött. Üzemi kipróbálására legkorábban 

2014 őszén lesz lehetőség.

Elismert őszi árpafajták termőképessége (középérésű csoport)

(Fajtaképviselők kísérlete 2012., 7 kísérleti hely átlaga)
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Mv Hópehely
A z őszi zab, annak ellenére, hogy termesztésével régóta próbálkoznak, a gya-

korlatban eddig még nem terjedt el nagyobb területen. Ha áttelel, akkor akár 

30–40%-kal is nagyobb termést várhatunk tőle, mint a tavaszi életformától, termé-

szetesen egyszer többet, másszor kevesebbet (lásd táblázat). Nagyobb az őszi zab 

előnye, ha a tavaszi zabra száraz tavasz jön, kisebb, ha fagykárt szenved az ősszel 

vetett állomány. Az eddigi tapasztalatok alapján – a hazai téli időjárási körülménye-

ket fi gyelembe véve – áttelelő képessége az őszi káposztarepcénél valamivel jobb, 

azonban kiváló bokrosodóképességének köszönhetően az esetleges növényszám-

ritkulást a hajtásszám növelésével kompenzálni tudja. E mellett az őszi vetésű zab 

jobban hasznosítja a talaj nedvességét és kevésbé szenved a tenyészidőszak végén 

fellépő szárazságtól. Az elmúlt 15 évben a martonvásári tenyészkertekben az ilyen 

fagyállósággal rendelkező genotípusok – 2002–2003 telét kivéve – nagyobb fagykár 

nélkül teleltek át.

Az első, martonvásári nemesítésű őszi zabfajta Mv Hópehely néven került álla-

mi minősítésre 2007-ben. E fajta kiváló termőképessége jó beltartalmi értékekkel 

párosul. Nyersfehérje-tartalma 11,9% és 14,6% között, pelyva nélkül mért ß-glükán 

tartalma 3,1% és 4,5% között alakult a martonvásári kísérletekben. Erősen bokrosodó, 

jó állományképző, kiváló alkalmazkodóképességű fajta. A világ fontosabb őszi zab-

termesztő körzeteiből származó, Martonvásáron vizsgált genotípusok között a jobb 

fagyállóságúak közé sorolható, ami megközelíti a közepes fagyállóságú őszi árpa 

szintjét. Az Mv Hópehely jó állományképző képességének köszönhetően tavasszal 

erőteljes bokrosodásával kompenzálni tudja az esetleg fellépő növényszám-ritku-

lást. A különböző kórokozókkal szemben jó a szántóföldi ellenállósága. Megfelelő 

termesztéstechnológia és kedvező agroökológiai körülmények között ezzel a fajtával 

a tritikálé szemtermés-mennyiségét el lehet érni.

Az őszi zab vetőmagja az évről évre növekvő igényekhez mérten korlátozott, 

ezért konkrét vetőmagigény esetén érdemes már augusztusban kapcsolatba lépni 

a fajta forgalmazójával.

Részletes fajtainformáció az 51. oldalon található.
Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

Év Mv Hópehely Mv Pehely
Őszi zab 

terméstöbblet

2004 5,37 5,21 3%

2005 4,73 3,75 26%

2006 4,86 4,79 1%

2007 3,65 2,67 37%

2008 4,29 4,12 4%

2009 4,83 3,25 49%

2010 4,12 3,65 13%

2011 4,04 2,58 57%

2007
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom

Martonvásári őszi és tavaszi zabfajták termésátlaga (kg/parcella)



Fajta
Szemtermés [t/ha] Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%]

2009 2010 2011 Átlag % 2009 2010 2011 Átlag

Mv Hópehely (st.1) 6,25 5,5 5,69 5,81 104,4 12,7 12,3 12,9 12,6

Mv Deres 6,56 5,12 5,56 5,75 103,2 12,1 12,4 12,1 12,2

Őszi zab (st.2) 5,86 4,85 5,27 5,33 95,6 11,5 12,5 12,7 12,2

St. fajták átlaga 6,06 5,18 5,48 5,57 100 12,1 12,4 12,8 12,4

Kísérleti átlag 6,22 5,16 5,54 5,63 101,1 12,1 12,4 12,7 12,4

SzD5% fajták között 1,29 0,55 0,5 0,42 7,5 0,9 0,8 1,3 1

Kísérleti helyek száma 3 5 4 3 3 3

Őszi zab kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei

(MgSzH adatok, 2009–2011.)
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2011
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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Mv Deres
A martonvásári zabnemesítési program második őszi zabfajtája, melyet 2011 

őszén részesítettek állami elismerésben. Az Mv Deres termőképessége 3,2%-kal 

haladta meg a standard fajtákét az elmúlt három év átlagában az MgSzH hivatalos 

kísérleti eredményei alapján (lásd táblázat).

Jó állományképző tulajdonságának köszönhetően tavasszal erőteljes bokrosodá-

sával kompenzálni tudja az esetleg fellépő növényszám-ritkulást. Az Mv Hópehelynél 

4–5 nappal később bugázik és évjárattól függően 5–10 cm-rel alacsonyabb növény-

állományt fejleszt. Az eddigi tapasztalatok alapján hideg, hótakaró nélküli teleken 

megritkulhat, de ez a termésben nem okoz veszteséget.

A fajta vetőmagjának felszaporítása megkezdődött. Üzemi kipróbálására legko-

rábban 2014 őszétől lesz lehetőség.    

Részletes fajtainformáció az 51. oldalon található.

Termesztési tájékoztató

Az őszi zab termesztéstechnológiája – a vetésidő kivételével – mindenben meg-

egyezik a tavaszi zabfajtákéval.

Az őszi zab optimális vetésideje október első dekádja. Ezt megelőző vetés a vírus-

fertőzés fellépését segíti elő, a későbbi vetés viszont a gyenge állomány kialakítását 

eredményezheti és a télállóképesség csökkenéséhez vezethet.

Az őszi zab télállóképessége a kalászos gabonákhoz viszonyítva gyengébb, viszont 

az eddigi tapasztalatok alapján – a hazai téli időjárási körülményeket fi gyelembe véve – 

áttelelő képessége az őszi káposztarepcénél jobb. Általában a különböző ősszel vetett 

gabonafajokra jellemző fagyállósági sorrend a legjobbtól a gyengébb felé haladva a 

következő: búza és rozs, tritikálé, durumbúza, árpa és a zab. A fajták azonban jelentős 

eltéréseket mutatnak fajon belül, és ez ahhoz is vezethet, hogy az átlagos fagyállósági 

értékek alapján felállított sorrend konkrét fajták esetében megváltozhat.

Az őszi zab tavaszi fejlődése később indul, mint a többi őszi kalászosé. A tava-

szi bokrosodás ideje ezért hosszabb, ami azt eredményezi, hogy az esetle gesen 

megritkult állományban egy növényen több produktív hajtás képződik. E tulaj-

donságának köszönhetően kiváló a tavaszi reprodukciós képessége. A kiváló 

bokrosodóképességének köszönhetően az esetleges növényszám-ritkulást a haj-

tásszám növelésével kompenzálni tudja. A tavaszi fejtrágyázást a martonvásári 

nemesítésű két őszi zabfajta meghálálja és optimális időjárási körülmények között 

a nagy fehérjetartalmú szemtermésük megközelíti az őszi búzáét.
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Dankowskie Diament
A Dankowskie Diament az Amilo nemesítőinek újgenerációs fajtája (2005). Jó 

bokrosodó- és állóképességű, közepes magasságú, de nagy zöldhozamú nö-

vényállományt fejleszt. Az Amilo előtt kalászol, viszont érésideje egybeesik e fajtával. 

Lisztharmattal, levél- és szárrozsdával szemben jó ellenállósággal rendelkezik, s csak 

kismértékben fertőződhet. Termőképessége kiemelkedő a rozsfajták között, megkö-

zelíti a tritikálé-kontrollokét. Jól ellenáll a kalászban csírázásnak. Beltartalmi értékei 

kiválóak, esésszáma magas. 

A fajta I. fokú vetőmagja az ország több rozstermesztő régiójában elérhető, 

korai vetése miatt érdemes már augusztusban gondoskodni a várható vetőmag-

szükséglet megrendeléséről.

Vetőmag-információ az 59. oldalon található.

EU 2005
Állami elismerés éve

CPVO
Növényfajta-oltalom

Adatsor a fajtajellemzőkről

Fajtajellemzők Dankowskie Diament

Fajtainformáció

Felhasználás szerinti minőség malmi rozs

Kalászolás átlagos időpontja korai

Átlagos érésidő közepes-korai

Termőképesség [t/ha] 3,0–5,0

Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő IX. 20–30.

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 400–450

Jellemző ezermagtömeg [g] 26–30

Vetőmagnorma [kg/ha] 150–180

Télállóság kiváló

Bokrosodóképesség jó

Növénymagasság közepes

Állóképesség jó

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Lisztharmat (Blumeria graminis) �����������������

Barnarozsda (Puccinia recondita) �����������������

Szárrozsda (Puccinia graminis) �����������������

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] 72,5–78,8

Nyersfehérje-tartalom (sza.) magas

Esésszám (Hagberg) magas



Fajtajellemzők
Őszi zab Tavaszi zab

Mv Hópehely Mv Deres Mv Pehely

Fajtainformáció

Felhasználás szerinti minőség étkezési/takarmány takarmány takarmány

Bugahányás átlagos időpontja V. 27.–VI. 1. V. 31.–VI. 5. VI. 2.–VI. 8.

Érésidő közepes-késői késői közepes

Termőképesség kiváló kiváló jó

Agronómiai tulajdonságok

Optimális vetésidő X. 10–25 III. 1–20

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 400–450 400–450 400–450

Jellemző ezermagtömeg [g] 33–37 27–33 29–33

Vetőmag norma [kg/ha] 160–200 140–180 140–180

Bokrosodóképesség kiváló jó jó

Növénymagasság közepes közepes közepes

Állóképesség jó jó kiváló

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Lisztharmat (Blumeria graminis) ������������������ ����������������� �����������������

Koronarozsda (Puccinia coronata 
Cda f.sp. Avenace Erikss.)

����������������� ����������������� �����������������

A szemtermés fi zikai és minőségi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] 51,8–53,0 48,4–52,4 45,5–50,2

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 11,9–14,6 12,1–12,4 12,3–15,7

ß-glükán tartalom [%] 3,1–4,5 3,2–4,3 3,7–5,0
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2006
Állami elismerés éve

SZTNH
Növényfajta-oltalom
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Mv Pehely
A z Mv Pehely tavaszi zabfajta termőképessége meghaladta a standard fajtákét 

az elmúlt négy évben különböző termőhelyeken végzett kísérletek átlagában. 

Jó termőképessége kiváló beltartalmi értékekkel párosult. Fehérjetartalma 13,9% 

és 17,6% között, pelyva nélkül mért ß-glükán tartalma 3,7% és 5,0% között alakult. 

Erősen bokrosodó, jó állományképző, kiváló alkalmazkodóképességű fajta. A jelenleg 

köztermesztésben lévő fajtáknál kissé alacsonyabb növényállományt fejleszt. Kísérle-

teinkben még a 160 kg/ha N-hatóanyagú fejtrágyázás hatására sem dőlt meg. Erős 

szára miatt a keverék zöldtakarmányokban jó támasztónövény.

A különböző kórokozókkal szemben jó a szántóföldi ellenállósága. Megfelelő 

termesztéstechnológia és kedvező agroökológiai körülmények között ezzel a faj-

tával lehet egységnyi területről a legtöbb fehérjét tartalmazó szemtermést 

előállítani úgy, hogy az állomány nem dől meg. Nagy előnye a zabnak, hogy zöld-

takarmányban nem vénül el, még bugahányás után is szívesen fogyasztják az állatok. 

Az Mv Pehely kiváló agronómiai és beltartalmi tulajdonságainak köszönhetően 

néhány év alatt az egyik vezető fajtává lépett elő a hazai zabtermesztésben.

Összehasonlító adatsorok
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Lona
A tavaszi búza termesztése nem el ter jedt Magyarországon, ennek elle né re – fő-

ként az őszi vetési szezonban je lent kező kedvezőtlen időjárási feltételek kö vet-

kezményeként – évről évre cél tu da tos kereslet jelentkezik vetőmagja iránt. A tavaszi 

búzát termelőik általában későn le kerülő elővetemény, kipusztult búza ve tés pótlása 

miatt választják elsősorban, de számos esetben már előre tervezetten beépítésre 

kerül a vetésforgóba. Minél korábban sikerül elvetni (február vége–március első fele), 

annál nagyobb a si ke res termesztés esélye. Késői vetés esetén, aszá lyos években 

termesztése koc ká zatos.

A szálkás kalásztípusú Lona több mint tíz éve a legnagyobb területen ter melt, 

közkedvelt tavaszi búzafajta ha zánk ban. Járóbúza, viszont termesz té sét Ma gyar or-

szá gon tavaszi vetésre ja va sol juk. Stabil minősége a leg igé nyesebb nyu  gat-európai 

elvárásoknak is megfelel. Magas sikér- és nyersfehérje-tartalma a sütőipar szá mára 

ideális farinográfos és alve  ográ fos minőséggel párosul. Esésszáma sta bi lan magas. 

A fa jtát azoknak ajánljuk, akik elsősorban minőségbúzát kí ván nak ter melni 

és megelégszenek a tavaszi bú zák ra jellemző sze ré nyebb terméssel.

Mv Karizma
T avaszi vetésben e járó típusú búzafajta termőképessége hasonló a Lona fajtáéhoz. 

Korán vetve 3,5–4,5 t/ha, megkésett vetés esetén 2,5–3,0 t/ha közötti termés 

várható évjárattól függően.

Bár a fajta termesztése elsősorban ősszel vetve ajánlott, tavaszi vetését kitűnő 

minősége indokolja. Az őszi vetéshez képest ilyenkor elsősorban a nedvessikér-

tartalma és az alveográfos W-értéke lesz nagyobb.

Tavaszi vetésben a lisztharmat és a levélrozsda alig fertőzi.

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Mv Kikelet Vánek Lona Mv Karizma

Tavaszi- és járóbúzafajták termőképessége
(Martonvásár, 2010–2012.)

[t/ha]
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Vánek
A tar kalásztípusú Vánek a tavaszi búzafajták között ki emel  kedő termő ké pes sé gével 

tűnik ki. Az elmúlt években 24–29%-kal, át la gosan 1 tonnával több termést ért el 

hek tá  ron ként, mint a standard Lo na. A tavaszi búzák kisérleteiben bizonyított terméselő-

nyét a köztermesztésben is visszaigazolta, ezért a gazdálkodók közkedvelt fajtájává vált. 

Ve tését első  sor ban azoknak ajánljuk, akik jó mi nő  sé gű mal mi búzát kíván-

nak elő állí tani, to vábbá termelési körülményeik, illet ve alkalmazott agrotech-

nikájuk lehe tő vé te szi a fajta terméspotenciáljának kihasz ná lását.

Mv Kikelet
T avaszi vetésben június első-második hetében kalászol. Termőképessége hagyomá-

nyos tavaszi búzáinknál nagyobb, hűvös és meleg tavaszú években egyaránt. A vege-

tatívból generatív fázisba való átmenethez rövid hideg kezelést – vernalizációt – igényel, 

de vernalizációs igénye miatt különösen fontos tavasszal a lehető legkorábban elvetni. 

Tavaszi vetésben lisztharmat szinte egyáltalán nem fertőzi, levélrozsdával szemben 

is jobban ellenáll, mint ősszel vetve. Tavasszal vetve sikértartalma elérheti a 38–39%-

ot is, és farinográfos minősége az A1 értéket. Alveográfos minősége jó (W=190x10–4 

Joule), esésszáma stabilan magas. 

Tavaszi búzatermesztésre a leginkább ajánlott martonvásári fajta.

Minőségi jellemzők
Prémium

határérték*

Tavaszi, illetve fakultatív búzafajták

Lona Vánek Mv Karizma Mv Kikelet

A szemtermés fi zikai és összetételi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] min. 80,0 71,7–81,2 78,9–84,3 74,6–84,2 78,7–85,9

Szemkeménység-index (HI) - 52,0–83,6 57,4–89,6 58,6–68,4 54,9–70,9

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] min. 14,0 14,1–17,6 11,6–13,9 13,3–15,4 13,2–14,7

Nedvessikér-mennyiség [%] min. 34,0 30,1–45,3 24,3–34,6 29,8–36,2 32,6–37,1

Nedvessikér-terülés [mm/óra] - 1,5–9,0 0,5–5,0 0,5–2,5 3,5–7,0

Esésszám (Hagberg) [másodperc] min. 300 274–553 278–367 253–406 202–430

Szedimentációs érték (Zeleny-f.) [ml] min. 45,0 38,0–66,0 40,0–50,0 43,0–70,0 27,0–42,0

Farinográfos értékek

Sütőipari értékszám 70,0-100 61,2–91,9 56,6–79,4 81,0–100 63,0–81,5

Sütőipari értékcsoport A B1–A1 B1–A2 A2–A1 B1–A2

Vízfelvevő képesség [%] min. 60,0 56,6–62,9 56,9–61,1 56,5–61,7 59,9–65,0

Tésztastabilitás [perc] min. 10,0 4,8–18,4 5,7–18,0 13,9–18,4 4,3–10,4

Alveogáfos értékek

W (deformációs munka) [x10-4 J] min. 280 184–330 160–299 251–530 138–259

P/L arány max. 1,00 0,38–0,69 1,12–2,59 0,62–1,62 0,58–1,37

Extenzográfos értékek

Energia 135 percnél (E135) [cm2] min. 100 n.a. n.a. 185–284 44–79

Rm135/E135 arányszám 2,00-5,00 n.a. n.a. 1,90–3,60 1,20–2,00

*MSZ 6383:2012 Búza
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��	�������

Tavaszi búzafajták minősége (Martonvásár, 2003–2012.)
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Santana
F éllevélkés típusú, közép-kései érésidejű, nagy termőképességű (4,0–5,0 t/ha), 

magas nyersfehérje-tartalmú (25,0–28,0%) borsófajta. Kiváló állóképességű, az 

erős kacsoknak köszönhetően a borsóállomány nagyon jól összekapaszkodik a szán-

tóföldön. Virágzási ideje közepes.

Fuzáriumos tőhervadással (Fusarium oxysporum f.sp. pisi) szemben rezisztens. 

Ascochyta és Botrytis megbetegedésekkel szemben közepesen ellenálló.

Betakarításkor csekély szemveszteséggel aratható. A magtermésének színe sárga, 

tetszetős, a magok alakja szép kerek, felületük sima. A Santana egyaránt alkalmas 

étkezési és takarmány célú termesztésre. Takarmánykeverékekhez alapanyagként 

jól felhasználható.

�	���

Bagera
A Bagera szójafajta – a korábbról ismert Lona és Nadro tavaszi búzákhoz hason-

lóan – származását tekintve svájci nemesítésű, ahol 2007-ben kapott állami 

elismerést. A fajta a 2012. évi szélsőségesen aszályos esztendő ellenére is fi gyelemre 

méltó eredményeket produkált versenytársai között, s ezért az eddigi termelői ta-

pasztalatok alapján ígéretes szójafajtaként tekinthetünk rá.

A Bagera fajta a termelők számára azért lehet előnyös, mert koraisága mellett nagy 

termés elérésére képes. Előveteményként is kedvező, hiszen utána őszi kalászos még 

biztonsággal vethető. Maghéja viszonylag kemény, ezért a betakarításkor a maghéj 

kevésbé sérül meg.

A honosításra tett intézkedéseket követően a Bagera szójafajta hazai szaporítása 

megkezdődött. Ennek eredményeként minősített vetőmagja 2014 tavaszán – korláto-

zott mennyiségben – elérhető lesz üzemi próbatermesztésekhez a szójatermesztők 

részére.

Ökológiai körülmények között gazdálkodó termelők részére is ajánlható fajta.

A Bagera szójafajta főbb tulajdonságai

Tulajdonság Fajtajellemző

Érésidő igen korai-korai (00 éréscsoport)

Növekedési típus indeterminált

Növénymagasság középmagas (110–115 cm)

Állóképesség jó

Virág színe lila

Szőrözöttség barna

Alsó hüvely magassága 12–15 cm

Mag alakja és színe kerekded, maghéj színe sárga

Köldökszín sötétbarna

Agrotechnikai tulajdonságok egyenletes érés, kemény maghéj,pergésre nem hajlamos

Termőképesség jó (2012-ben 5%-kal a kísérleti átlag felett teljesített)

Ezermagtömeg (EMT) közepes (140–145 g)
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Conchita
A Conchita tavaszi kétsoros árpa 2009-ben nyert állami minősítést. Az állami minő-

sítő kísérletekben 114%-os termésével emelkedett a kontrollfajták fölé. Termés-

stabilitásának köszönhetően ez a különbség kevésbé csapadékos években is megfi -

gyelhető. A hat vizsgált termőhely mindegyikén meghaladta az 5,5 t/ha termésátlagot, 

így az ország teljes területén biztonsággal termeszthető. Jó termőképessége kiváló 

bokrosodóképességének és nagy ezermagtömegének köszönhető. A Jubilantnál pár 

nappal korábban kalászol, érésideje a standard fajtákéval megegyezik. 

Termesztése nem igényel különleges technológiát. Kiváló lisztharmat-ellenállósága 

termesztését gazdaságossá teszi. 

KWS Aliciana
A KWS Aliciana tavaszi sörárpát 2012-ben minősítették.  Termőképessége az állami 

fajtaminősítő kísérletekben a kontrollfajták termésének 109% volt. A csapadékos, 

kissé hűvös 2010-es és a száraz meleg 2011-es évben is bizonyította előnyét.  A tavaszi 

fajták között korábbi kalászolású, érésideje átlagos. Betegség-rezisztenciája átlagos. 

Növényállománya kissé magas. Megdőlésre való hajlama miatt a műtrágyázást körül-

tekintéssel kell végezni.

Fajtajellemzők
Tavaszi árpa

Conchita KWS Aliciana

Fajtainformáció

Felhasználás szerinti minőség takarmány/sörárpa sörárpa

Kalásztípus kétsoros kétsoros

Kalászolás átlagos időpontja V. 21.–V. 24. V. 20.–V. 25.

Érésidő közepes közepes

Termőképesség kiváló kiváló

Agronómiai tulajdonságok

Optimális (javasolt) vetésidő március közepe március közepe

Ajánlott csíraszám [csíra/m2] 420–450 420–450

Jellemző ezermagtömeg [g] 44–52 54–58

Vetőmagnorma [kg/ha] 200–250 250–280

Bokrosodóképesség kiváló jó

Növénymagasság alacsony közepes-magas

Állóképesség jó jó

Betegség-ellenállóság (9 zöld pötty=ellenálló)

Hálózatos levélfoltosság ����������������� �����������������

Rinhospóriumos levélfoltosság ����������������� �����������������

Lisztharmat ������������������ �����������������

Törperozsda ����������������� �����������������

A szemtermés fi zikai és minőségi jellemzői

Hektolitertömeg [kg/100 l] 66 68

Osztályozottság (#2,5 mm) jó átlagos

Nyersfehérje-tartalom (sza.) [%] 11,4–12 11,1–11,3

Összehasonlító adatsorok
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Kalászosok növényvédelme
a Syngenta ajánlásával

A kalászos növények termésének 

mennyiségét, minőségét számos 

gyomnövény, betegség, állati kártevő ve-

szélyezteti, ezért a kalászosok növényvé-

delme során, akár egyszerre is, többféle 

problémát kell meg oldani. Eredményes-

sége nem csak a jó termék kiválasztásá-

tól, hanem azok szak szerű felhasználásá-

tól is függ. Ehhez nyúj tanak segítséget 

egyrészt a Syngenta növényvédelem 

szaktanácsadó munkatársai, másrészt a 

Syngenta által működtetett előrejelzési 

rendszerek.

A vetőmagcsávázás a nagy hozam és 

a biztonságos növényvédelem kiinduló-

pontja. Az elvetett magot károsítók egész 

sora veszélyezteti a mag felszínén megta-

padva, a mag belsejében megbújva, vagy 

a mag környezetéből, a talajból támadva. 

Ezért a későbbi károk elkerülése érdeké-

ben feltétlenül csávázni kell az elvetésre 

szánt magot. A Syngenta csávázószerek 

vagy azok kombinációja megbízható, a 

legfontosabb csírakori kórokozók és kár-

tevők igen széles csoportja ellen nyújt 

átfogó, komplex védelmet.

széles hatásspektrumú gombaölő 

csávázószer

• Az őszi búza, őszi árpa és a tavaszi árpa 

csírakori és fi atalkori betegségei ellen ki-

emelkedő hatékonyságú, külső és belső 

védelmet biztosít. 

gyökérfejlődést serkentő, felszívó-

dó ro var ölő és széles hatásspektru-

mú gom ba ölő csávázószer-kombi-

náció

• Hatására az állomány gyorsabban fej-

lődik, nagyobb gyökértömeget fej-

leszt, ezáltal a kis növényeket a kezdeti 

stresszhatások kevésbé károsítják.

• A kezelt növények gyors és zavartalan 

kez deti fejlődése kiegyenlítettebb állo-

mányt és a terméspotenciál jobb kihasz-

nálását eredményezi.

• A legfontosabb csírakori és fi atalkori be-

tegség, azon belül a fuzáriumfajok ellen 

kiemelkedő hatékonyságú. 

• Megbízható védelmet biztosít őszi árpá-

ban és őszi búzában a vetést követő idő-

szak rovarkártevői (drótférgek, csócsá-

roló, fritlégy, levéltetvek, kabócák) ellen, 

egyben csökkenti a szívókártevők által 

terjesztett vírusátvitel mértékét is.

S ikeres gyomirtás érdekében ismerni kell 

a tábla gyomösszetételét, és számba kell 

venni, hogy mikor lehet a permetezést elvégez-

ni. A gyomirtás elvégezhető ősszel, tavasszal 

szárbaszökkenés előtt és szárbaszökkenés után.

Az őszi gyomirtás – vetés után-kelés 

előtt vagy kelés után – azokon a területe-

ken ajánlott, ahol előreláthatólag a tavaszi 

munkacsúcsok csökkentésére van szükség; 

a nehezen felszáradó táblákon a tavaszi 

gyomirtás nem, vagy megkésve végezhető 

el; jelentős őszi gyomkelés várható; fontos 

a taposási kár elkerülése; szeptemberi és 

alacsony vetőmagnormával történő ve-

tést alkalmaznak. Az egyik legjobb meg-

oldás a kora tavasszal virágzók (veronika-

félék, árvácska, árvacsalán-fajok, tyúkhúr 

stb.) visszaszorítására. A gyomkonkurencia 

korai, már ősszel elvégzett kikapcsolása 

magasabb termést és nagyobb termés-

biztonságot nyújt a hagyományos, tavaszi 

védelemhez képest.

A tavaszi gyomirtó szeres kezelést ér-

demes a gabona bokrosodásának idején 

elvégezni. Ebben az időszakban a gyom-

növények még kevés vizet, tápanyagot, 

fényt vonnak el a kultúrnövénytől, a gabo-

na nem takarja a gyomokat, így a permetlé 

akadálytalanul a felületükre jut, mérsékelt 

a taposási kár. A kezelés időpontját ajánlott 

a magról kelő gyomnövények 2–4 leveles, 

virágzás előtti korára, a mezei acat tőle-

vélrózsás-szárba indulás előtti állapotára 

időzíteni.

Hazánkban egyre nagyobb területet hó-

dítanak az egyszikű gyomok, mint pl. nagy 

széltippan, vadzab stb. Szabályozásukra 

külön fi gyelmet kell fordítani.

ősszel és tavasszal is felhasznál-

ható, tar tamhatással rendelkező 

gyomirtó szer

• Levélen és talajon keresztül is hatásos.

• Széles a hatásspektruma az ősszel és ta-

vasszal csírázó kétszikű gyomokra, ha-

tásos és költségtakarékos megoldás a 

nagy széltippan ellen.

• Talajhatása miatt a később, tavasszal csírázó 

gyomok kelését megakadályozza, az állo-

mány betakarításáig gyommentes marad.

• Talajon keresztüli hatásának köszönhető-

en a kezelést követő tarló, kultúrnövény 

kevésbé gyomosodik, csökken az allergi-

át okozó parlagfű felszaporodása.

• Tavasszal bokrosodás idején, bokrosodás 

után zászlóslevél állapotig kijuttatható.

• Dózisa őszi búzában, őszi árpában pree-

mer gensen 75 g/ha, ősszel kelés után 

minden őszi kalászosban 60 g/ha, ta-

vasszal minden kalászosban 40-50 g/ha.

szárba indulásig felhasználható 

gyomirtó szer, kétszikűek elleni szé-

les hatásspektrummal, tartamhatás-

sal a folya matosan kelő gyomok ellen

• Széles hatásspektrum az egynyári és 

évelő kétszikű gyomok ellen.

• Talajon keresztüli tartamhatása véd a be-

takarításig, ami kimondottan előnyös a 

napraforgó-árvakeléssel, parlagfűvel fer-

tőzött területeken.

• Mivel a használatát követő tarló az al-

lergiát okozó parlagfűvel kevésbé fer-

tőzött, így a parlagfűmentesítés legol-

csóbb eszköze.

• Kimondottan javasolt tavaszi árpa, gyen-

ge növekedésű kalászosok gyomirtására, 

ahol a gabona gyomelnyomó képessé-

ge csekély.

• Dózisa 120–150 g/ha a búza háromleve-

les fejlettségétől szárbaindulásig, tavaszi 

árpában 2–5 leves fejlettségnél javasolt 

kijuttatni.
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rugalmas készítmény az egy- és két-

szikű gyomok elleni küzdelemben

• Két eltérő hatóanyagot tartalmaz, haté-

kony mind az egyszikű, mind a legfon-

tosabb magról kelő kétszikű kalászos 

gyomnövények ellen. Mezei acat ellen 

erős mellék hatással bír.

• Felhasználható a kalászos gabona három 

leveles állapotától a zászlóslevél megje-

lenéséig.

• Zab kivételével az összes kalászos kultúr-

növényben engedélyezett készítmény.

• A beépített nedvesítőszernek köszönhe-

tően a gyomnövény felületén gyorsan 

felszívódik.

• Gyors felszívódásának eredménye, hogy 

a kijuttatás után fél órával már esőálló.

• Hűvös időben is hatékony, az eltérő hő-

mérsékleti viszonyok sem befolyásolják 

gyomirtó hatását.

• Felhasználását követően minden szántó-

földi kultúra szabadon vethető.

• Dózisa 0,75–1,3 l/ha.

A bokrosodás–zászlós levél megjelenése 

közötti állapotban elvégzett fungicides 

kezeléssel az a cél, hogy minél nagyobb és 

hosszabb ideig tartó egészséges, zöld lomb-

felületet tartsunk fenn. Ez alapot ad a nagy 

hozamnak azáltal, hogy a termésdiff erenciá-

lódás zavartalanná válik, a korai betegségek 

nem károsítanak. A kalászolás–virágzás eleji 

védelem az addigi hozam biztosítása mel-

lett je len tősen befolyásolja a minőséget is. 

Az egész séges, hosszú ideig fotoszinte tizáló 

zász lóslevél növeli az ezermagtömeget, nö-

vek szik a hektolitertömeg, javul a lisztminő-

ség, homogénebb lesz a termés. Ez a véde-

kezés ad lehetőséget a kalászfuzárium káros 

hatá sainak mérséklésére is, a töppedt, a fuzá-

ri um mal fer tőzött szemek arányának csök ken-

té sére, a mikotoxin-tartalom vissza szorítására. 

A védekezés optimális időpontjának ki-

vá lasz tásában segít a Syngenta honlapon 

www.syngenta.hu található előrejelző rend-

szer: időjárás-, betegség-előrejelzés, kijuttatha-

tósági előrejelzés. A fajtaspecifi kus fun gi cides 

Fajta
Lombvédelem Zászlóslevél- és kalászvédelem

Bokrosodás – zászlóslevél-kiterülés Zászlóslevél-kiterülés – virágzás

Mv Bodri Cherokee

Mv Csárdás Seguris Cherokee

Mv Emese Seguris Cherokee

Mv Karizma Cherokee

Mv Kolo Cherokee

Mv Kolompos Seguris Cherokee

Mv Ködmön Seguris Cherokee

Mv Lucilla Cherokee Cherokee

Mv Magdaléna Seguris Cherokee

Mv Magvas Seguris Cherokee

Mv Marsall Cherokee Cherokee

Mv Menüett Seguris Cherokee

Mv Palotás Seguris Cherokee

Mv Petrence Cherokee

Mv Suba Cherokee Cherokee

Mv Süveges Seguris Cherokee

Mv Toborzó Seguris Cherokee

Mv Vekni Seguris Cherokee
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ajánlat pedig a gombaölő szeres program 

biztosabb megtérülését támogatja.

kettős erővel a kalászos levélbeteg-

ségek ellen  

• Két hatóanyagot tartalmazó prémium 

gom ba ölő szer.

• Rendkívűl hosszú tartamhatás a levélbe-

tegségek ellen.

• Egyik hatóanyaga, az izopirazam egy 

tel jesen új fungicid hatóanyagcsaládba 

(pyra zolok) tartozik.

• Kettős kötődés jellemzi: 

 � erős és tartós kötődés a levél viaszré-

tegéhez és felszínéhez ,

 � erős kötődés a kórokozókhoz. 

• Kiemelkedő hatékonyság a szeptóriás be-

tegségek, rozsdafélék, drechslera, helmin-

tosporium, rynchosporium ellen.

• Következetesen magasabb terméstöbb-

letet biztosít.

• A strobulin- és triazoltartalmú szerekkel  

szemben rezisztenssé vált kórokozók el-

len is hatásos.

• Dózisa 0,8–1,0 l/ha.

univerzális kalászos gombaölő szer

• Hatékony a legfontosabb gombabeteg-

ségek ellen, rugalmasan alkalmazható a 

lomb és kalász védelmére.

• Növeli a termésbiztonságot, a termést, 

javítja a minőséget, eltérő termesztési 

szinteken is megtérülő befektetés.

• Megelőző és gyógyító hatású fungicid.

• Dózisa 0,5 l/ha, ajánlott az első tünetek 

megjelenésekor, de legkésőbb a virág-

zás elején kijuttatni.

kiemelkedő fuzárium elleni hatás, 

rugalmas megoldás a levélbetegsé-

gek ellen

• Három hatóanyagot tartalmaz, me-

lyek eltérő hatásmechanizmussal ren-

delkeznek.

• A Cherokee hatóanyagai különböző 

mértékben szívódnak fel és mozognak 

a növény belsejében. A három ható-

anyag eltérő mozgásának köszönhetően 
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a Cherokee-ban felerősödik a fuzárium, 

a levélbetegségek elleni hatás.

• Összes hatóanyaga hatékony a fuzá rium-

gombák ellen, hatásosan csökkenti a 

mikotoxinszintet.

• A Cherokee magas triazoltartalma lehe-

tőséget ad a különböző dózisok meg-

választására, az eltérő termesztési szin-

teken, eltérő fertőzési szinteken való 

felhasználáshoz.

• Rendkívül jó esőállóság, fél órával a ke-

zelés után már esőálló.

• Alkalmazható őszi búzában virágzás 

végéig, őszi és tavaszi árpában virágzás 

kezdetéig.

• Levélbetegségek visszaszorítására a java-

solt dózis 1,0–2,0 l/ha. Alacsonyabb adag 

kisebb fertőzési veszély, költségtakaré-

kos termesztési szinten; magasabb adag 

erősebb fertőzés esetén, átlagos vagy át-

lag feletti termesztési szinten ajánlott.

• Kalászfuzárium ellen kijuttatható ka-

lászolás–virágzás közötti időpontban 

fertőzés mértékétől függően 1,5–2 l/ha 

dózisban.

A megdőlt táblarészeken a növé nyek 

víz- és tápanyagszállítása gátolt, 

ezért rom lik a fehérje- és sikérmutató, csök-

ken az ezer mag tömeg. Az elfeküdt kalászok 

nedvesebb, párásabb környezetbe kerül-

nek, nő a fuzáriumgombák által fertőzött 

szemek aránya, romlik a termés sütőipari 

minősége. A nagyobb víztartalom hatására 

a szemek csírázásnak indulnak, ezáltal meg-

indul az �-amiláz képződés, ragadós lesz 

a tészta. A megdőlt állomány betakarítása 

nehezebb, költségesebb, az eltérő minősé-

gű tételeket külön kell tárolni.

erősebb szár, kevesebb megdőlés, 

felhasználás bokrosodás után is

• Csökkenti a növény magasságát, vasta-

gítja a szárat.

• Hatására csökken a megdőlés mértéke, 

növeli a gyökértömeget, nagyobb lesz 

a termés, javul a minőség.

• Rugalmasan, bokrosodáskor és szárbain-

dulás után is felhasználható.

�������	��	��������������� ��������!���"��	���	�	��	�

• Őszi búzában, őszi és tavaszi árpában 

engedélyezett készítmény.

• Dózisa őszi búzában 0,3–0,5 l/ha, őszi ár-

pában 0,4–0,6 l/ha, tavaszi árpában 0,3–

0,4 l/ha, a kijuttatás ajánlott ideje bokro-

sodás–2 nódusz közötti állapot.

A kalászosokban előforduló rovarkárte-

vők közül a vetésfehérítő lárvái a zöld 

levélfelület csökkentése miatt elsősorban 

a termésmennyiségre, míg a kalászokat 

károsító levéltetvek, gabonapoloskák, szi-

polyok a mennyiségen felül a minőségre 

is hatnak. Közismert, hogy a szipolyok, po-

loskák által szúrt szemek rontják a termény 

sikérterülési értékét.

kettős hatásmód, biztos védelem

• Két eltérő, kontakt és felszívódó ható-

anyagot tartalmaz, aminek köszönhe-

tően gyors taglózó és valódi tartamha-

tással rendelkezik.

• Hosszú tartamhatása miatt az elhúzódó 

betelepedés esetén sincs szükség újabb 

kezelésre.

• Széles hatásspektrummal bír a kártevők 

széles köre és a különböző fejlődési ál-

lapot ellen.

• Szisztémikus hatóanyaga a permetezés 

után növő friss növekményekbe is eljut, így 

ezek a részek sem maradnak védtelenül.

• A Zeon-formulációnak és a felszívódó tu-

lajdonságainak köszönhetően kimagas-

ló az esőállósága, kipermetezés után fél 

órával már nem mosódik le.

• A készítmény a legszigorúbb környezet- 

és humán előírásoknak megfelel. Nem 

okoz irritációt, érzékenységet.

• Dózisa levéltetvek ellen 0,2–0,3 l/ha, vetés-

fehérítő bogár, gabonapoloska ellen 0,3–

0,4 l/ha. Idősebb lárvák jelenléte esetén a 

magasabb dózis alkalmazása ajánlott.

a Zeon-kapszulába zárt piretroid

• A kalászosok legfontosabb kártevői el-

len hatásos.

• Gyors, taglózó hatású.

• Speciális Zeon-formulációjának köszönhe-

tően a hatóanyag feltáródása folyamatos.

• A Zeon-formuláció a növény felületéhez 

erősebb tapadást, ezáltal jobb esőállósá-

got biztosít a termék számára.

• A Zeon-kapszula további előnye, hogy a 

hatóanyag a nap káros UV-sugarai ellen 

nagyobb védettségben részesül.

• Dózisa: 0,15–0,2 l/ha.
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Őszi búza

Mv Apród ��� � � � � �
Mv Béres � # # # � �
Mv Bodri � � � �
Mv Csárdás � � � � � �
Mv Emese #

Mv Hombár �
Mv Karéj � �
Mv Karizma � # # � �
Mv Kikelet � #

Mv Kolo # � � � # � � # � � � # � � �
Mv Kolompos � # � � # # � # � � �
Mv Ködmön � � #

Mv Lucilla � # � � � # � � � � # #

Mv Magdaléna � � � � � � �
Mv Marsall � � � # � # � # � � � � �
Mv Mazurka Belföldön a KITE Zrt. országos alközponti hálózatán keresztül vásárolható meg minősített vetőmagja

Mv Menüett � � � � � �
Mv Palotás � � �
Mv Petrence � �
Mv Suba � � � � # # � � � # � � �
Mv Süveges � � �
Mv Tallér # � � � # # � � � �
Mv Toborzó � � # # � �
Mv Toldi Belföldön a KITE Zrt. országos alközponti hálózatán keresztül vásárolható meg minősített vetőmagja

Mv Vekni #

Mv Verbunkos � � �
Mv Walzer � �

Őszi zab

Mv Hópehely # # #

Őszi durumbúza

Mv Pennedur � � # � �

Őszi árpa

Petra �
Hanzi � # � � # #

KWS Meridian # # � � � #

Őszi tritikálé

Presto � �
Leontino � � # � � # � # � # �

Őszi rozs

Dankowskie Diament # # #

Tönkölybúza (bio)

Franckenkorn # # # �
Oberkulmer Rotkorn # #

Martonvásári kereskedelmi vetőmagok
Mely megyékből juthatok hozzá 2013 őszén?

A martonvásári fajták országos elérhetőségét immár a negyedik vetőmag-szezonra bocsátjuk tájékozódásképp minden érdeklődő 

rendelkezésére, hogy megtudhassák, lesz-e és várhatóan milyen szállítási távolságon belül egy adott fajta vetőmagja 2013 őszén. 

A táblázatban megyénkénti bontásban, régiónként tüntetjük fel a regisztrált kereskedelmi (II. fokú) vetőmag-előállításokat. Ezek egy 

része önállóan tevékenykedő szerződéses vetőmag-előállítókat jelöl (�), másik része az Elitmag Kft. termeltetése, várható készlethelye (E).



M agyarország 1983-ban csatlakozott  az új növényfajták vé-

delmére 1961-ben lé tesült, 1972-ben, 1978-ban és 1991-ben 

felül vizsgált, közismert nevén UPOV-egyez  mény hez, mely a 2002. 

évi LI. törvénnyel került kihirde tés re. A nö vény  fajták jogvédelme ha-

zánkban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kez de mé nyez  hető 

(SZTNH), amely a fajta újdon sága, az ún. DUS tulajdon sá gok (meg -

kü lön böz tet he tőség, egyöntetű ség és ál landóság) megfelelő szint-

je és el fo gad  ható fajtanév megléte esetén ko ráb ban sza badalmi 

vé dett séget, napjaink ban a szabadalommal egyen értékű nö vény-

fajta-oltalmat biztosít (SZTNH) a fajta jo gosult (fajta tulajdonos, 

nemesítő) részére. 

Az UPOV-egyezmény és az azzal teljes mér  t ék ben harmonizáló, 

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 

(Szabadalmi Törvény) és módosításai alapján a növényfajtával kap-

csolatos következő cselekményekhez szükséges a fajtajogosult 

hozzájárulása:

 (i)  előállítás vagy újbóli előállítás (több szörözés);

 (ii)  szaporítás céljából való elő ké szítés;

 (iii)  forgalomba hozatalra való ajánlás;

 (iv)  forgalomba hozatal;

 (v)  országból való kivitel;

 (vi)  országba való behozatal;

 (vii)  az (i)-(vi) pontokban említett bár me lyik 

  cselekmény céljából való rak táron tartás.

A fenti jogok biztosítása érdekében az MTA ATK Mezőgazdasági 

Intézet 1983-ban megtette első szabadalmi be jelentését, és azó ta 

minden piacképesnek ítélt növényfajtáját nemzeti védelemben 

részesíttette. A fajtákhoz fűződő jogokat fajtahasznosítási licenc-

szerződések ke re tében adja tovább a vetőmagsza po rító és -for-

galmazó partnerek részére, mely szerződések pontosan rögzítik 

a fém zá rolt vetőmag értékesítési árába be épí tendő, a nemesítő 

intézetet meg illető jog díj mértékét. Aki fémzárolt vető magot vá-

sárol, a jogdíj megfi zetésén ke resz tül hozzájárul a nemesítési kuta-

tások folyamatos fej lesz téséhez és ennek fejé ben mindig újabb, a 

korábbiaknál ked vezőbb tu laj don ságú, ezért várha tóan számára is 

több letjövedelmet biztosító új fajta vetőmagjához jut hozzá. A ter-

melő így a fajtaválasztáskor azt is megha tá rozza, mely nemesítőház 

fenn ma radását, ver seny képességét tá mogatja. 

A fajtaoltalom országonként külön-külön kérvényezhető, vagy 

kiterjeszthető az EU teljes területére. A regionális jelentőségű faj-

ták esetében a kutatóintézet a cél or szág(ok)ban kezdeményez 

fajtaoltal ma zást, a legpiacosabb fajták esetében azon   ban a Kö-

zösségi Fajtaoltalmi Hi vatalnál (CPVO) közösségi fajtaol ta lomért 

folya modik (CPVO). 

A nemesítői jogok a fajta utántermesz tésére is kiterjednek. Az 

ún. „farmer privi légium” vagy „farm saved seed” ese té ben a kutató-

intézet a jogait a 2100/94/EK rendelettel és az ezt kiegé szítő hazai 

jog szabályokkal összhang ban kívánja érvé nye síteni. 

Az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet 
fajtajogvédelmi politikája

Növényfaj Átlagos vetőmagnorma

őszi búza 250 kg/ha

tavaszi búza 220 kg/ha

őszi durumbúza 240 kg/ha

őszi árpa 200 kg/ha

tavaszi árpa 200 kg/ha

őszi tritikálé 200 kg/ha

tönkölybúza 180 kg/ha

alakorbúza* 100 kg/ha

tönkebúza* 180 kg/ha

rozs 160 kg/ha

őszi zab 180 kg/ha

tavaszi zab 150 kg/ha

borsó 300 kg/ha

*A növényfaj nem tartozik a vonatkozó jogszabály hatálya alá.

60

A fajták után ter mesztése esetén a jogdíj számítá sakor 

hektáronként át la gosnak te kintett vető magnorma



Kereskedelmi képviselet

A fajtakatalógusban szereplő fajták kereskedelmi márkaképviseletét az Elitmag Kft. látja el. E szerepkörében biztosítja a vetőmag-előál-

lító gazdaságok ún. technikai vetőmaggal (Elit, I. fok) történő kiszolgálását, licencszerződéseik megkötését, illetve kiegészítő tevékeny-

ségként egyre nagyobb részt vállal a kereskedelmi vetőmag-forgalomban (II. fok), elsősorban saját termeltetésein keresztül.

Társaságunk a viszonteladóktól a termelőkig, a nagy integrátoroktól az egy zsák vetőmag szükségletű vevőkig mindenki részére rendelkezésre 

áll kereskedelmi vetőmaggal, a jogszabályokban és hatósági előírásokban foglaltak mindenkori betartása mellett, bel- és külföldre egyaránt.

Jelenleg 10 őszi, illetve 5 tavaszi életformájú növényfaj fajtáinak minősített vetőmagjával foglalkozunk. Az országban 2013 őszén 22, 

2014 tavaszán 14 raktárbázisról közvetlenül biztosítjuk partnereink vetőmag-szükségletét, melyet az Önök várható igényei szerint ter-

vezünk, illetve bővítünk.

Elérhetőségek

Központi iroda (székhely): 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.  •  Levélcím: 2462 Martonvásár, Pf. 26.

Telefon: (+36) 22 569 230  •  Fax: (+36) 22 461 000

Raktár: 8130 Enying (Alsótekeres), 0231/6 hrsz.

E-mail: vetomag@elitmag.hu  •  Honlap: www.elitmag.hu  •     www.facebook.com/elitmag

Vetőmag-kereskedelemben illetékes munkatársak

Jognyilatkozat

A katalógusban a fajtákról közölt adatok és eredmények hivatalos állami, illetve sa ját fajta kísér letekből és mérésekből szár maznak. Min-

den esetben körülte kin tő szak mai odafigyeléssel, a leg gon dosabb ellenőrzéssel készítettük a közre adott információkat. Ennek ellenére 

a közölt adatok csak tájékoztató jellegűek. Eltérő termesztési feltételek között, tábla szin ten – kü lön böző talajadottságok, idő járási viszo-

nyok és technológiai fel tételek mel lett – a közölt értékek változh atnak.
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