Fajtára keresni a CTRL majd az F gomb egyidejű lenyomásával megjelenő kis ablakban tud!
Gk Arany
korai őszi zab
Kiváló regenerálódó és bokrosodó képességű új őszi zab fajta, amely kiemelkedő hozamokra
képes. Szemtermésének nyersfehérje tartalma magas, mindig 13% fölötti, értékes esszenciális
aminosavakkal. Zöldtakarmány keverékekben kiváló, tápanyagokban dús zöldszenázst ad. Biotermesztésre alkalmas, alacsony pelyvaszázaléka miatt humán táplálkozásra is felhasználható.
Termőképesség: 5,5-6,5 t/ha
Fő jellemzői:
Intenzív típus
Jó állóképesség
Nagy ezerszemtömeg: 32 g felett
Vetési idő: október első fele
Vetőmagnorma: 160-180 kg/ha
Kiváló betegségekkel szembeni ellenállóság
Gombabetegségekre és vöröslevél-vírusra nem fogékony
Laza-buga
Ajánlott csíra: 400-450 csíra/m2
Termőképesség: kiváló
Bokrosodási erély: kiváló
Fehérjetartalom: magas
Betegségtolerancia: kiváló

Gk Impala
korai érésű őszi zab
Az elismert fajták közül a legkorábbi. Esszenciális aminosavakban gazdag, fehérjetartalma és
fehérjehozama lényegesen nagyobb, mint a tavaszi zaboké. Átlagos évjáratot figyelembe véve
hozama a tavaszi fajtákénál 20-25%-kal magasabb. Nagy zöldtömege miatt az
abraktakarmány-termelésen túl kiválóan alkalmas szenázs és silótakarmány készítésére,
önmagában és keverékben (bükköny, borsó) is.
Termőképesség: 5,5-6,0 t/ha
Főbb jellemzői

Erősen vegetatív típus
Jó fagy- és télállóság
Magas hektolitertömeg
Vetési idő: október első fele
Vetőmagnorma: 160-180 kg/ha
Jó betegségekkel szembeni ellenállóság
Gombabetegségekre és vöröslevél-vírusra nem fogékony
laza-buga
Ajánlott csíra: 400-450 csíra/m2
Termőképesség: kiváló
Bokrosodási erély: kiváló
Fehérjetartalom: magas

Mv Hópehely
Télálló, kiemelkedő termőképességű és kiváló stressztűrő képességű, középérésű őszi zab
Az őszi zab optimális vetésideje október második fele. A fajták gyomelnyomó képessége a
kezdeti fejlődés időszakában kicsi, viszont a tavaszi intenzív növekedési szakaszban már kiváló.
A télállósága a kalászos gabonáknál valamivel gyengébb, viszont a kiváló bokrosodóképesség
révén még a nagyobb mértékű kifagyást is kompenzálni tudja. A fajta állóképessége jó,
szárrövidítő alkalmazható, de nem alapvető fontosságú. Átlagos betegség-ellenállósága miatt
a gombaölő szeres kezelés jelentősége kisebb, viszont a vetésfehérítő megjelenése esetén a
hatékony védekezés kulcsfontosságú. Az Mv Hópehely vízigénye kezdetben alacsonyabb az
őszi búzákhoz képest, május végén-június elején jó vízellátást igényel.
Potenciális termőképessége, termésstabilitása kiváló. Célirányos termesztéstechnológiával,
kedvező ökológiai körülmények között a fajtával a tritikálé termésszintjét el lehet érni. Nagy
ezerszemtömegű fajta, élelmiszeripari célokra is kiváló.
Minőség
Nyersfehérje-tartalom: 11,5-14,0%
Hektolitertömeg: 52-55 kg/hl
β-glükán-tartalom: 3,0-3,5%
Agronómiai jellemzők
Télállóság: jó

Bokrosodóképesség: kiváló
Éréscsoport: középérésű
Növénymagasság: 100-120 cm
Betegség-ellenállóság
Lisztharmat: mérsékelten fogékony
Koronarozsda: mérsékelten fogékony

Mv Imperial
Fekete pelyvájú, középkorai érésű, speciális őszi zab
Jól bokrosodó, magas szárú fajta. Tápanyagban különösen gazdag talajon megdőlhet, a
betakarítást az érést követően meg kell kezdeni. Minőségi tulajdonságait tekintve kiemelkedő
fajta. A jellemzően kisebb szemméret ellenére a szemek könnyen hántolhatók. A nagy fehérjeés β-glükán-tartalma miatt speciális takarmányozási és humán fogyasztásra is javasolható.
Potenciális termőképessége 7,0 - 8,0 t/ha.
Minőség
Nyersfehérje-tartalom: 13,0-15,0%
Hektolitertömeg: 45-50 kg/hl
β-glükán-tartalom: 4,0-4,4%
Agronómiai jellemzők
Télállóság: jó
Bokrosodóképesség: kiváló
Éréscsoport: középkorai
Növénymagasság: 110-130 cm
Betegség-ellenállóság
Lisztharmat: ellenálló. Koronarozsda: ellenálló

Mv Kincsem
Télálló, nagy termőképességű, középkorai érésű, alacsony, intenzív őszi zab
Alacsony, zömök szárú, intenzív termesztéstechnológia mellett, tápanyagban gazdag talajon
is eredményesen termeszthető, kiváló állóképességű fajta. Minőségi tulajdonságai, nagy

esszenciális aminosav-tartalma (52,2%) és közepes szintű β-glükán-tartalma alapján humán és
takarmányozási felhasználása is javasolt.
Potenciális termőképessége 7,5 - 8,5 t/ha.
Minőség
Nyersfehérje-tartalom: 11,0-13,0%
Hektolitertömeg: 40-45 kg/hl
β-glükán-tartalom: 3,5-4,0%
Agronómiai jellemzők
Télállóság: jó
Bokrosodóképesség: kiváló
Éréscsoport: középkorai
Növénymagasság: 85-100 cm
Betegség-ellenállóság
Lisztharmat: mérsékelten fogékony
Koronarozsda: mérsékelten fogékony
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