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ELŐSZÓ

A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság 
(AKIT) azokat az agrárágazati kutató-fejlesztő, innovációs tevékeny-
ségeket látja el, melyek a magyar agrár- és élelmiszeripari termékek 
fejlesztéséhez, a regionális, országos és nemzetközi kutatás-fejlesz-
téshez, a biológiai alapok fenntartásához és fejlesztéséhez, vala-
mint a régió- és vidékfejlesztés szakmai alapjainak biztosításához 
szükségesek. Az AKIT három kutatóintézete, mint regionális tudás-
központ, három ökológiai tájkörzetben helyezkedik el: Hajdúság, 
Nagykunság és Nyírség, ami jó lehetőséget teremt az eltérő ökoló-
giai feltételek között végzett agrár K+F+I feladatok megvalósítására 
és különösen előnyös a biológiai alapok fejlesztése szempontjából.

 Az alternatív növények (angolperje, cirok, fénymag, köles, mohar, 
olajretek, pannon- és szöszösbükköny, pohánka, szegletes lednek, 
szudánifű) nemesítése, fajtafenntartása, szaporítóanyagának előállí-
tása a Karcagi és a Nyíregyházi Kutatóintézetekben több évtizedes 
múltra tekint vissza. A fajtáink stressztűrőképessége kiemelkedő, 
köszönhetően annak, hogy szélsőséges agroökológiai körülmények 
között nemesítettük azokat. A nemesített fajták jól beilleszthetőek a 
vetésforgó rendszerekbe, alkalmasak kettős termesztésre, szerepük 
van a talajélet támogatásában, s így a termőtalajok és a természe-
ti környezet védelmében. Kiváló beltartalmi értékük miatt jelentős 
szerepet játszanak az egészséges humán táplálkozásban, valamint a 
takarmányozásban és egyes fajták alkalmasak ipari felhasználásra is.

Debrecen, 2018. április
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Minősítés éve: 1967

Botanikai jellemzői: 
• Szára 50-60 cm magas, levele hosszú, feltűnően sötétzöld színű. 
• Sok tőlevelet fejleszt. 
• Szára vékony, középmagas. 

Gazdasági értéke:
• Vegetatív típusú. 
• Igen jól bokrosodik, a legeltetést jól tűri, kaszálás után jól sar-

jadzik.
• Télállósága, szárazságtűrése és rozsda-ellenállósága kiváló. 
• Élettartama hosszú. 
• Sarjúja kiváló minőségű levélsarjú. 
• Gyep és parkkeverékekbe egyaránt felhasználható.

KARCAGI
A

N
G

O
LP

ER
JE

Minősítés éve: 1995

Botanikai jellemzői: 
• Kissé elterülő, széles bokrot alkotó, évelő aljfű. 
• Gyökérzete jól fejlett. 
• A levele keskeny, első évben világoszöld, majd középzöld. 

Gazdasági értéke:
• Jól bokrosodik, sűrű gyeptakarót képez.
• Fontos alkotórésze pázsit- és fűkeverékeknek, 6-8 nap alatt ki-

kel és gyors fejlődésének köszönhetően rövid idő alatt egybe-
függő zöld felületet alkot, mialatt a lassú fejlődésű fajok tudnak 
megerősödni. 

• A taposást és a szárazságot jól tűri. 
• Fagytűrése és sótűrő képessége kiváló. 
• Pázsitkeverékekben 50-60%-os arányban keverhető.
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ALBITA BERÉNY

DE AKIT Karcagi Kutatóintézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166. • Tel.: +36 59 500 360

e-mail: kki@agr.unideb.hu • http://portal.agr.unideb.hu/kutatointezetek/kki/index

DE AKIT Karcagi Kutatóintézet
5300 Karcag, Kisújszállási út 166. • Tel.: +36 59 500 360

e-mail: kki@agr.unideb.hu • http://portal.agr.unideb.hu/kutatointezetek/kki/index

C
IR

O
K

C
IR

O
K

Minősítés éve: 2001

Botanikai jellemzői: 
• Középkésői érésű szemes cirok hibrid. 
• Növénymagassága 120-150 cm. 
• Bugája közepesen tömött, a szemtermés színe fehér. 
• Ezerszemtömege 30-35 gramm. 

Gazdasági értéke:
• A jelenlegi fajtaszortimentben az egyetlen fehér magvú fajta.
• Tannintartalma igen alacsony, takarmányértéke kiváló. 
• Jobb minőségű talajokon megfelelő tápanyagellátás mellett 

rekordhozamra, 8-10 t/ha szemtermésre képes. 
• A termés szeptember végén takarítható be, szinte minden 

esetben szárítani kell. 
• Sertés- és baromfitakarmányokban, valamint madáreleség-ke-

verékekben használható fel. 

Minősítés éve: 1997

Botanikai jellemzői: 
• Középérésű, alkalmazkodóképessége jó. 
• Tenyészideje 130-140 nap. 
• Magassága 180-220 cm. 
• Refrakciós cukortartalma 16-18 %. 
• A buga-szár-levél aránya: 25:53:22. 
• Ezerszemtömege 18-22 g. 
• Optimális vetésideje április vége, május eleje. 
• Sortávolsága 70-75 cm. 
• Vetőmagigénye 15-20 csíra/fm. 
• FAO 400-as érésű kukoricával vegyesen is vethető. 
• Betakarítási ideje szeptember közepe. 

Gazdasági értéke:
• Szárazanyagtartalma sokáig ebben a tartományban marad, 

ezért vegyes vetésben jól összehangolható a FAO 400-as siló-
kukorica optimális betakarítási idejével. 

• Gyengébb talajadottságú területeken is biztonsággal term-
eszthető. 

• A megfelelő tápanyagellátást nagy terméssel hálálja meg. 
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Minősítés éve: 1998

Botanikai jellemzői: 
• Korai érésű, kiváló állóképességű, nagy termőképességű hibrid. 
• Magassága 90-110 cm, a buganyak hosszúsága 10-15 cm, bu-

gája közepesen tömött. 
• A szemtermés világosbarna, tannintartalma alacsony. 
• Ezerszemtömege 25-28 gramm. 
• Nyersfehérje tartalma 12-13%. 

Gazdasági értéke:
• Takarmánykeverékekben a kukoricát 40-60%-ban helyettesítheti.
• Termőképessége 5-8 t/ha. 
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Minősítés éve: 1984

Botanikai jellemzői: 
• Szára vékony, szilárd, 160-210 cm magas. 
• A szár-levél aránya kedvező, fejlődése gyors, sarjadóképessé-

ge kiváló.
• Vetéstől a bugahányásig eltelt napok száma 74-76. 

Gazdasági értéke:
• Az ország egész területén eredményesen termeszthető hibrid.
• Intenzív körülmények között 2-3 hasznosítást tesz lehetővé, ter-

mőképessége 80-120 t/ha zöld-, illetve 20-25 t/ha szárazanyag.
• Kedvezőtlen termőhelyi adottságú területeken az aszályos jú-

lius-augusztus hónapokban is folyamatos zöldetetést biztosít. 
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Minősítés éve: 1992

Botanikai jellemzői: 
• Állóképessége kiváló, 170-220 cm magas. 
• Kezdeti fejlődése gyors, sarjadóképessége jó. 
• A vetéstől a bugahányásig eltelt napok száma 72-74.

Gazdasági értéke:
• Bugahányás kezdetéig betakarítva nagy tömegű, jó minőségű 

zöldtakarmányt ad, amely a kérődző állatok takarmányozására 
sokoldalúan felhasználható. 

• Elsősorban zöldetetésre és szilázs készítésre ajánlott. 
• Termőképessége többszöri hasznosítás esetén 80-120 t/ha zöld, 

illetve 20-25 t/ha szárazanyagtermés. 

GARDAVAN
C

IR
O

K 
X 

SZ
U

D
Á

N
IF

Ű
 H

IB
RI

D Minősítés éve: 1984

Botanikai jellemzői: 
• Hagyományos típusú,  jó termőképességű és jó állóképességű 

fénymag fajta, madáreleség céljára. 
• Potenciális termőképessége 2,0-2,5 t/ha. 
• Ezerszemtömege: 6,5-6,7 g. 

Gazdasági értéke:
• Rezisztencája a Helmintosporium és anyarozs betegséggel 

szemben hasonló, mint a többi fénymag fajtáé.
• Beltartalmi tulajdonságai hasonlítanak a többi fénymag fajtáé-

hoz, megközelítik a zabét.  

KISVÁRDAI
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Minősítés éve: 1991

Botanikai jellemzői: 
• Magassága 90-110 cm, enyhén viaszos.
• Bugája elvékonyodó gúla alakú, 3-4 cm 

hosszú, a bugavég virágzáskor antociános 
színeződésű. 

• Szemtermése világosbarna, ezerszemtö-
mege 7,0-8,0 g. 

Gazdasági értéke:
• Aszályos területeken és alacsony humusz-

tartalmú talajokon is biztonságosan termeszthető fajta. 
• Szemtermését madáreleségként használják fel, jelentős export-

cikk.
• Termőképessége az alkalmazott agrotechnikától és termőhelyi 

viszonyoktól függően 1,5-3,0 t/ha.

LIZARD
FÉ

N
YM

A
G

Minősítés éve: 1998

Botanikai jellemzői: 
• Vastag szárú, 90-120 cm magas kölesfajta. 
• Laza, zászlós, közepesen meghajló a bugája. 
• Szemtermése apró, sárgásfehér színű, tömött bugájú,  kiváló 

termőképességű, jó állóképességű, rozsda és üszög beteg-
ségre kissé fogékony köles fajta. 

• Potenciális termőképessége 2,0-2,5 t/ha. 
• Ezermagtömege: 5,0-5,5 g. 

Gazdasági értéke:
• Étkezési értéke kiváló, könnyen hántol-

ható. 
• Beltartalmi tulajdonságai a típusra jel-

lemzően megegyeznek a többi sárga 
köles fajtáéval.

• Könnyen csépelhető, túlérésre, pergés-
re kissé hajlamos. 

• Szárazságtűrése, betegség ellenálló ké-
pessége jó. 

• Az egyik legvilágosabb magszínű fajta. 

BISERKA
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Minősítés éve: 1991

Botanikai jellemzői: 
• Vastag szárú, 90-120 cm ma-

gas kölesfajta. 
• Laza, zászlós, közepesen 

meghajló a bugája. 
• Szemtermése apró, sárgásfe-

hér színű. 

Gazdasági értéke:
• Könnyen csépelhető, túlérésre, pergésre hajlamos. 
• Szárazságtűrése, betegség ellenálló képessége jó. 
• Az egyik legvilágosabb magszínű fajta. 
• Ezerszemtömege 5,0-5,5 g, potenciális termőképessége 2,0-2,5 

t/ha. 

GYÖNGYSZEM
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Minősítés éve: 1941

Botanikai jellemzői: 
• Magassága 70-100 cm, bugája laza, zászlós jellegű. 
• Magja fénylő piros. 
• Ezerszemtömege 4,5.5,0 g. 

Gazdasági értéke:
• Szárazságtűrése kiváló, ezért kedvezőt-

len adottságú, aszályos területeken is 
eredményesen termeszthető. 

• Magját elsősorban madáreleségként 
hasznosítják, de emberi fogyasztásra is 
alkalmas. 

• Szalmája értékes melléktermék. 
• Másodvetésre vagy kipusztult vetések 

pótlására is alkalmas.
• Termőképessége 3,0 t/ha.

LOVÁSZ-
PATONAI 

PIROS-
MAGVÚ
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Minősítés éve: 1991

Botanikai jellemzői: 
• A szemtermés színe fehér, világossárga árnyalattal, jól hántolható. 
• Szármagassága 80-110 cm.
• Bugája közepesen tömött. 
• Ezerszem tömege: 7-7,5 g.
• Tenyészideje 118-123 nap. 
• Vetőmagigénye: 60-70 csíra/fm.
• Gabonasortávra, 2-3 cm mélyre vethető. 

Gazdasági értéke:
• Melegigényes, szárazságtűrő képessége jó. 
• Szemtermése emberi fogyasztásra alkalmas, gluténmentes, 

madáreleségként is felhasználható. 
• Tőszámsűrítésre terméscsökkenéssel reagál.  
• Megfelelő állománysűrűség mellett kiváló a gyomelnyomó ké-

pessége. 
• Tenyészideje közel van a kakaslábfű tenyészidejéhez, ezért ka-

kaslábfű fertőzött területre ne vessük. 
• Szempergésre csak kissé hajlamos, de a túlérést a madárkár 

miatt meg kell előzni. 

MAXI
KÖ

LE
S

Minősítés éve: 1998

Botanikai jellemzői: 
• Bugája hosszúkás, hengeres alakú, közepesen meghajló. 
• Levele és virága gyengén antociános. 
• Szemtermése vöröses okkersárga.

Gazdasági értéke:
• Ezerszemtömege 6,0-7,0 g. 
• Rozsda és üszög betegségre ellenálló. 
• Szárazságtűrése kiváló. 
• Könnyen csépelhető és hántolható. 
• Kiváló termőképességű, potenciális 

termőképessége 3,2-3,8 t/ha.  

RUMENKA
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Minősítés éve: 1996

Botanikai jellemzői: 
• Növénymagassága 100-110 cm. 
• Erős szára, 20-25 cm-es bugája van. 
• Tenyészideje 140-150 nap. 
• Vetésideje április vége május eleje. 
• Vetőmagigénye: zöldtakarmány (gabonasortáv) 40-60 csíra/fm, 

magtermesztés (45 cm sortáv) 80-100 csíra/fm.  

Gazdasági értéke:
• Elsősorban zöldtakarmányozásra, széna- és szilázs készítésre al-

kalmas fajta. A tenyészidőszak végéig zöld marad, etetése buga-
hányás kezdetétől javasolt. 

• A nyári takarmányozásban jól felhasználható, augusztus-szep-
tember hónapokban biztosít magas fehérjetartalmú zöldtakar-
mányt. 

• Az össztermésen belül a levél aránya kedvező, 55 % körüli. 
• A gyors keléshez gondosan elkészített, jól elmunkált, kertszerű-

en megművelt, tömörödött talajt kíván. 
• A sűrűbb állomány fokozza az aszály károsító hatását. 

FRIDERIKA
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Minősítés éve: 1963

Botanikai jellemzői: 
• Kezdeti fejlődése gyors, erőteljes, levélzete dús. 
• A mag sárga színű. 
• Állóképessége jó, a buga 15-20 cm hosszú, tömött, henger alakú.
• Ezerszemtömege 3 g, szárazságtűrő-képessége jó, vetésideje 

május eleje. 
• Vetőmagigénye: zöldtakarmány (gabonasortáv) 40-60 csíra/fm, 

magtermesztés (45 cm-es sortáv) 80-100 csíra/fm.   

Gazdasági értéke:
• Zölden vagy szénaként szárítva etethető. 
• Bugahányás kezdetén betakarítva adja a legjobb minőségű takar-

mányt, másodvetésben zöldtakarmány termesztésre is alkalmas. 
• Magját madáreleségként hasznosítják. 
• A gyors keléshez kertszerűen elmunkált, sima, tömörödött ta-

lajfelszínt kíván. 
• A sűrűbb állomány fokozza az aszály károsító hatását. 
• A talajból nagy mennyiségű tápanyagot és vizet von ki, ezért 

a mohar és az utóvetemény alá egyaránt bőségesen kell tá-
panyagot (főleg nitrogént) kijuttatni. 
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Minősítés éve: 1999

Botanikai jellemzői: 
• A Moharia csoportba tartozó, magas szárú, jól bokrosodó mo-

harfajta.
• Szára vastag, erős. 
• Levelei hosszúak, szélesek. 
• Bugája meghajló. 
• Szemtermése sima, piros, gömbölyded. 

Gazdasági értéke:
• Az össztermésen belül a levél részaránya igen kedvező.
• Ezerszemtömege 2-2,5 g. magtermése 2-2,5 t/ha. 
• Zöldtermése 45-55 t/ha, amelyből 11-12 t/ha, kedvező beltar-

talmi tulajdonságokkal rendelkező széna készíthető. 
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Minősítés éve: 1999

Botanikai jellemzői: 
• A Moharia csoportba tartozó, gyors kezdeti fejlődésű, erőteljes 

növekedésű, korai moharfajta. 
• Szára 90-110 cm magas, jól bokrosodik. 
• Levélzete dús.
• Szemszíne sárga, ezermagtömege 2-3 g.  

Gazdasági értéke:
• Zölden vagy szénává szárítva etethető, a magja madáreleség. 
• Kedvező körülmények között termelve zöldtermése 40-50 t/ha, 

szénatermése 8-11 t/ha, magtermése 2-2,8 t/ha. 
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Minősítés éve: 1980

Botanikai jellemzői: 
• Tenyészideje 90-100 nap. 
• Virágszíne kék és fehér között változó. 
• Magja világos barna színű, de lehet téglavörös is. 
• Alakja kissé összenyomott ovális. 
• Magja 35-40% olajat tartalmaz. 
• Ezermagtömege 8-11 g. 

Gazdasági értéke:
• Nagy termőképességű, magas olajtartalmú, kedvezőtlen tala-

jadottságot is elviselő, jó alkalmazkodó képességgel rendelke-
ző, másodvetésre is alkalmas olajretekfajta. 

• Másodvetésben, késő ősszel a -5, -7 °C-ot is elviseli. 
• Termőképessége 2-3 t/ha. 
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Minősítés éve: 1967

Botanikai jellemzői: 
• A Kárpát-medencében őshonos, egyéves, áttelelő növényfaj.
• Virága fehér színű, a mag sötétszürke, feketén pettyezett, alak-

ja kisség nyomott, szára gyengén szőrözött. 
• Szármagassága 80-120 cm, ezermagtömege kb. 40 g. 
• Vetésideje szeptember közepe-október közepe. 
• Gabonasortávra, hektáronként 60-80 kg bükköny és 60-80 kg 

rozs vagy őszi búza támasztónövénnyel is vethető. 

Gazdasági értéke:
• Alternatív fehérjenövény, főként takarmányozásra használják, 

ízletes, jó étrendi hatású, értékes takarmánynövény. 
• Zölden és szénaként is etethető, fehérje és keményítő tartalma 

magasabb, mint a szöszös bükkönyé. 
• Zöldtakarmánynak május elején-közepén kaszálható. 
• Zöldtakarmány-keverékei: Legány-féle keverék (pannon bük-

köny + őszi kalászos gabona + bíbor here), Landsbergi-keverék 
(pannon bükköny + kalászos gabona + szálkás perje). 
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Minősítés éve: 1991

Botanikai jellemzői: 
• A növény magassága 80-90 cm, szára bordás, belül üreges. 
• Levele szív alakú. 
• Virágzata összetett bogernyő. 
• Termése 5-7 mm hosszú, legömbölyített gúla 

alakú, háromélű makkocska, színe sötétbarna.
• Ezerszemtömege 22-28 g. 
• Tenyészideje 85-95 nap. 

Gazdasági értéke:
• Állóképessége közepes, pergésre gyengén hajlamos.
• Szárazságot jól tűri, alacsony humusztartalmú talajokon is biz-

tonságosan termeszthető, rövid tenyészidejű, igénytelen fajta.
• Hazai és külföldi igények kielégítésére is alkalmas. 
• Másodvetésben is termeszthető. 
• Potenciális termőképessége 2,6-2,9 t/ha.  
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Minősítés éve: 2017

Botanikai jellemzői: 
• Hajtástípusa közepesen felálló, mely kedvező a magtermesztés 

szempontjából is. 
• Virágszíne citromsárga, a Szabolcsi 1 fajtánál egy héttel koráb-

ban virágzik. 
• Lisztharmattal szemben megfelelő ellenállóképességű. 
• Fehérje- és zöldhozama a NÉBIH kísérleteiben meghaladta a 

standard fajtáét.

Gazdasági értéke:
• Alternatív fehérjenövény. 
• Magas fehérjetartalma révén a fűkeverékek fontos pillangós 

összetevője.
• Gyors sarjadásából eredően kora tavasszal értékes fehérjefor-

rás.
• Kedvezőtlen ökológiai adottságú termőhelyen is biztosan te-

rem.
• Szárazanyag-hozama kisparcellás kísérletekben 11-16 t/ha/év, 

fehérjehozama 1,9-2,5 t/ha.
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Minősítés éve: 1983

Botanikai jellemzői: 
• Kissé elfekvő-elágazó szárú fajta, 40-60 cm-es növénymagas-

sággal.
• Virágszíne a citromsárgától a narancsvörösig változhat. 
• A többi szarvaskerep fajtához képest gyorsabb a kezdeti fejlő-

dése és jobb a sarjadóképessége, magja kevésbé pereg. 
• Jó a magtermő képessége. 
• Szárszilárdsága jó, lisztharmattal szemben közepesen ellenálló.
• Télállóssága megfelelő.

Gazdasági értéke:
• Alternatív fehérjenövény. 
• Magas fehérjetartalma révén a fűkeverékek fontos pillangós 

összetevője.
• Gyors sarjadásából eredően kora tavasszal értékes fehérjeforrás.
• Kedvezőtlen ökológiai adottságú termőhelyen is biztosan 

terem.
• Szárazanyag-hozama 5-6 t/ha/év.
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Minősítés éve: 1990

Botanikai jellemzői: 
• Gabonasortávra, 5-6 cm mélyre vethető márciusban 1,0-1,2 mil-

lió csíra/ha vetőmagmennyiséggel. 
• Szára lapos, 80-120 cm hosszú, szára és levele viaszbevonattól 

hamvas, virága fehér, magja csontszínű. 
• Ezermagtömege 180-220 g.
• Termőképessége talajtípustól és évjárattól függően 

1,0-1,5 t/ha.

Gazdasági értéke:
• Takarmányozás: zöldtakarmánynak és pelletkészítésre használ-

ják, szénaként is hasznosítható. Szalmájának értéke a betakarí-
tástól függ, emészthetősége jobb, mint más hüvelyesek szal-
májának. 

• Humán fogyasztás: hüvelye zölden, magja zölden és szárazon 
is alkalmas levesnek és főzeléknek. Kevésbé puffasztó, mint a 
többi hüvelyes.

• Zöldtrágya: fő- és másodvetésben is jól hasznosul, 50-60 kg/ha 
nitrogénnel gazdagítja a talajt. 

• Jó mézelő növény, virágzása az akácot követi.
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Minősítés éve: 2000

Botanikai jellemzői: 
• A levél nagysága közepes-nagy. 
• Gabonasortávra, 5-6 cm mélyre vethető márciusban 1,0-1,2 mil-

lió csíra/ha vetőmag mennyiséggel. 
• Ezermagtömege 160-180 gramm, ezáltal hektáronként alacso-

nyabb vetőmagnormával vethető.
• Szárazságtűrésének köszönhetően olyan területeken is term-

eszthető, ahol más hüvelyesek termesztése nem javasolt. 

Gazdasági értéke:
• Takarmányozás: zöldtakarmánynak és pelletkészítésre használ-

ják, szénaként is hasznosítható. Szalmájának értéke a betakarí-
tástól függ, emészthetősége jobb, mint más hüvelyesek szalmá-
jának. 

• Zöldtrágya: fő- és másodvetésben is jól hasznosul, 50-60 kg/ha 
nitrogénnel gazdagítja a talajt, a bedolgozott szervesanyag ja-
vítja a talaj szerkezetét. Külföldön szőlőültetvényekben előszere-
tettel alkalmazzák.

• Jó mézelő növény, virágzása az akácot követi.
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Minősítés éve: 1951

Botanikai jellemzői: 
• A hajtásai hosszúak (150-180 cm) vékonyak, közepesen szőrö-

zöttek.
• Levélkéi hosszúkásak, szőrözöttek. 
• A zászlós fürtvirágzat közepes nagyságú, a virágok pártája sö-

tét ibolyakék.
• Éretten a hüvelyek színe sárgásbarna. 

Gazdasági értéke:
• Alternatív fehérjenövény, a klimatikus igénye tág határok kö-

zött változik, alkalmazkodóképessége kiváló. 
• A fajta bokrosodó képessége igen jó, szárazságtűrése, télálló-

sága jó. 
• A fajta értékes tulajdonsága, hogy már május elején - közepén 

kaszálható, és a gyenge termőképességű talajokon is nagy 
zöldtömeget ad. 

• Rozs, tritikále, búza társnövényekkel kiváló zöldtakarmány. 
• Termőképessége a külföldi fajtákkal azonos, vagy meghaladja 

azokét.
• Zöldhozama 25-60 t/ha. Maghozama 1-1,5 t/ha.
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Minősítés éve: 1991

Botanikai jellemzői: 
• Jó állóképességű fajta, kifejezetten sok mellékhajtást fejleszt. 
• Szármagassága 200-240 cm, ezerszemtömege 11-14 g. 
• Kiváló szárazságtűrésű és vízhasznosítású, vetésideje április kö-

zepétől. 
• Vetőmagigénye: legeltetésre (4-5 cm tőtáv) 24-45 csíra/fm, szé-

nakészítésre (gabonasortáv) 25-30 csíra/fm.  

Gazdasági értéke:
• Korai fajta, a vetéstől bugahányásig eltelt napok száma 65-70 

nap. 
• A szár finom szerkezetéből és levelességéből adódóan legelte-

tésre és szénakészítésre kiválóan alkalmas. 
• 50 cm magasságtól hasznosítható, évente 3-4-szer kaszálható, 

legeltethető. 
• A taposást, tiprást jól tűri. 
• Fő- és másodvetésben egyaránt termeszthető. 
• Szakaszos legeltetéssel nő a terület állateltartó képessége. 
• A harmatos, vizes növényállományt csak felszáradás után legel-

tessük. 
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Minősítés éve: 2011

Botanikai jellemzői: 
• Korai érésű, tenyészideje a Cleopátrától 5-6 nappal hosszabb. 
• Gumója hosszú, ovális alakú, rózsa héjú, húsa világossárga. 

Gazdasági értéke:
• Konzisztenciája kissé lisztes, íze jó. 
• Kettős hasznosítású burgonya fajta: vegyes hasznosítású étke-

zési és keményítőipari célra alkalmas.
• Levélsodródás vírussal (PLRV), valamint PVY vírus és komplexe-

ivel szemben rezisztens. 
• Lombfitoftórával, sugárgombás varasodással, gombás és bak-

tériumos gumórothadásokkal szemben mérsékelten rezisztens. 
• Leromlásra nem hajlamos. 
• Potenciális termőképessége 35-45 t/ha.
• Keményítő tartalma magasabb, mint egyéb korai érésű fajtáknak.
• Főzési típusa B, sütve és főzve egyaránt fogyasztható.
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Minősítés éve: 1995

Botanikai jellemzői: 
• Tenyészideje keléstől érésig 96-98 nap. 
• Intenzív fejlődésű, korai érésű burgonyafajta. 
• Gumója hosszúkás, hengeres, felszíne kiegyenlített. 
• Héja rózsaszín, hálózatos. 

Gazdasági értéke:
• A levélsodró vírus iránt kissé fogékony, míg az Y vírussal és 

komplexeivel szemben rezisztens. 
• Lombfitoftórával, sugárgombás varasodással és gumórothadá-

sokkal szemben a Cleopátrától lényegesen ellenállóbb. 
• 2-3 évig lényeges leromlás nélkül biztonságosan termeszthető. 
• A gumók mérete kiegyenlített, extra méretű gumókat nem nevel. 
• Kíméletes manipulációt igényel. 
• Fogyasztása főzve és sütve javasolt. 
• Az öntözést meghálálja, de száraz körülmények között is stabi-

lan terem.
• Termőképessége 35-38 t/ha.
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JEGYZETEK MUNKATÁRSAINK

Dr. Czimbalmos Ágnes
tudományos segédmunkatárs
DE AKIT Karcagi Kutatóintézet
e-mail: czagnes@agr.unideb.hu

Gabonanövények fajtafenntartása és nemesítése.

Mendlerné Dr. Drienyovszki Nóra
tudományos főmunkatárs

DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
e-mail: mendlernedn@gmail.com

Fehérjenövények és pohánka fajtafenntartása és nemesítése. 

Dr. Murányi Eszter
tudományos segédmunkatárs
DE AKIT Karcagi Kutatóintézet

e-mail cím: emuranyi@agr.unideb.hu
Alternatív és fehérjenövények fajtafenntartása és nemesítése.

Sipos Tamás
tudományos segédmunkatárs

DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
e-mail: sipost@agr.unideb.hu

Gabonanövények, szarvaskerep és szöszösbükköny fajtafenntartása és 
nemesítése.

Dr. Zsombik László
tudományos főmunkatárs, intézetigazgató

DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet
e-mail: zsombik@agr.unideb.hu

Burgonya, fénymag, köles, mohar és olajretek fajtafenntartása
és nemesítése.
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