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A kínálatunkban szereplő fajták az ország minden termőhelyén biztonsággal termeszthetők. Természetesen az egyes termőhelyek és termesztési célok, módok ﬁgyelembevételével az adott kívánalmaknak legjobban megfelelő fajtát tudjuk ajánlani Önnek.
Kollégáinkra számíthat a vetés előtti és vetés utáni időszakban, hiszen munkánk nem ér
véget a vetőmagok értékesítésével, termékeinkkel és szaktanácsadó tevékenységünkkel
az egész vegetáció során támogatjuk Önt. Sőt, akár a betakarítás után is, hiszen a megtermelt terményeket felvásároljuk.
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ŐSZI ÁRPA

Beta Imre családi gazdálkodó, Tiszanána
„2017 őszén vásároltam először a Zenek őszi árpa vetőmagból.
Az előző évben már láttam ezt a fajtát egy gazdatársamnál
a faluban, már akkor meggyőző volt ez a fajta. Október első
felében, optimális időben lett elvetve. A télbe megfelelő fejlettséggel indult. Tavasszal is elég markáns volt a bokrosodása,
szárba indulása. A tavaszi rendkívüli szárazságot jól bírta, a
második sor műtrágyát már nem is tudta hasznosítani, ennek
ellenére az állomány nagyon jól tartotta magát. A faluban
2,5-3,5 t/ha termésátlagok sikerültek a gazdáknak őszi árpából,
míg a Zenek nekem 5,8 t/ha átlagtermést hozott. Nálam is bebizonyosodott a termésbiztonsága és jó alkalmazkodó képessége
a Zenek őszi árpának.”

ZENEK

Hatsoros, középérésű takarmányárpa. Télállósága kiváló, biztonsággal termeszthető. Középmagas növényállományt fejleszt, szára erős és rugalmas, megdőlésre kevésbé hajlamos. Érésben
nem törik, és nem pereg. Rezisztenciális tulajdonságai nagyon kedvezők.

TERMŐKÉPESSÉG:

A GAZDA SZEMÉVEL

ŐSZI ÁRPA

QUADRIGA

Hatsoros középkései takarmányárpa. Jól bokrosodó, erőteljes állományt fejleszt, igen impozáns
kalászokkal.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

•

Az elmúlt három év üzemi és fajtakísérleti eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a Zenek egy bőtermő, perspektivikus árpafajta. A köztermesztésben nagy területen termesztett versenytársait több üzemben akár 1 t/ha-os fölénnyel felülmúlta. 2017-ben a hódmezővásárhelyi fajtakísérletben a legjobb termőképességű őszi árpafajta volt, 15%-kal múlta
felül a kísérleti átlagot.

Rekordtermések elérésére képes fajta. Nyugat-Európa több országában 10 t/ha feletti
eredményeket értek el ezzel a fajtával. Rendkívüli produktivitását a hazai kísérletekben és
a köztermesztésben is megmutatta.

MINŐSÉG:

MINŐSÉG:

•

•

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:

Takarmány minőséget terem. Az elmúlt három év eredményei alapján fehérjetartalma
11-14,10% között mozgott, HL-tömege pedig 63-70 kg/hl tartományban ingadozott.

Kovács-Csomor Zsolt ügyvezető igazgató
Pannon-Mag Agrár Kft., Mosonmagyaróvár
„2017 őszén vetettük először a Quadriga árpát. Gond nélkül
áttelelt és jól alkalmazkodott a mi termőhelyi viszonyainkhoz.
Egészséges és jó állóképességű állományt nevelt. A termésével
meg voltunk elégedve, sőt az általunk termelt árpák közül
ennek a fajtának volt a legnagyobb a hektolitertömege.
Biztonsággal termelhető fajtának látom, amely versenyképes a
már jól ismert és termesztett árpákkal.”

Takarmány minőséget termő árpafajta. Nyersfehérje tartalma 12-14% között, hektoliter
tömege pedig 65 kg/hl környékén mozgott.

Lisztharmat

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:

Rhinosporiumos levélfoltosság
Lisztharmat

Pirenofórás levélfoltosság

Rhinosporiumos levélfoltosság

Rozsdabetegségek

Pirenofórás levélfoltosság

Hópenész

Rozsdabetegségek

FOGÉKONY

Hópenész

FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

Az ország bármely gabonatermő vidékén termeszthető. Kiváló alkalmazkodóképességű
fajta, így gyengébb adottságú területeken is sikeresen termeszthető. Ajánlott vetésidő:
szeptember 25 - október 20. között. Vetési norma: 4,5-5 millió csíra/ha.

KINEK AJÁNLJUK?
•
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A Zenek jó választás azoknak a termelőknek, akiknek egy jó alkalmazkodóképességű,
plasztikus fajtára van szükségük. Gyengébb adottságú területeken, kevésbé intenzív
viszonyok között történő gazdálkodás esetén is sikeresen termeszthető fajta.

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

A fajta potenciálja és előnyei kedvezőbb termőhelyi adottságok és intenzív technológia
mellett mutatkoznak meg. Javasolt vetésidő szeptember utolsó és október első dekádja,
4-5 millió csíra/ha közötti tőszámmal. Termesztése során szárrövidítő használatát javasoljuk.

KINEK AJÁNLJUK?
•

A Quadriga olyan gazdák fajtája, akik az intenzív gazdálkodási körülményeket preferálják
és rekordtermések elérésére törekszenek.
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ŐSZI BÚZA

Holló-Cseh Renáta Olga-Major Kft., Karácsond
„Az elmúlt évben próbáltuk meg a Nemo őszi búza fajtát.
2018 tavasza nálunk az átlagosnál szárazabb és melegebb
volt. A Nemo a legjobb termést produkáló búzafajtánk lett,
a többi termesztett fajtához viszonyítva megnyerő fölénnyel
termett. Állománya közepes magasságú, jó állóképességű és
egészséges volt.”

NEMO
Közép-korai érésű, szálkás kalásztípusú, nagy termőképességű őszi búzafajta. Franciaországból
származik. Kiválóan bokrosodó, jó szárszilárdságú fajta, közepes magasságú állományt fejleszt.
Télállósága kiváló, hazánkban biztonsággal termeszthető.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

Bőtermő fajta. 2018-ban minden kísérleti helyen magasan az átlag felett termett (1040%). Termésfölényét a köztermesztésben is igazolta, több vetőmag előállító gazdaságban a legbőtermőbb búzafajta volt 2018-ban.

A Genezis kertészeti osztály kínálatában számos
olyan speciális, elsősorban kertészeti kultúrák
(szőlő-gyümölcs, zöldségfélék, dísznövények)
igényeit lefedő termék áll a termelők rendelkezésére, amelyekkel hatékonyan és kedvező ár/
érték arányban lehetséges kiváló minőségű és
nagy mennyiségű termést előállítani.

KIEMELT TERMÉKEINK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL:
• Makro-mezo és mikroelemeket tartalmazó lombtrágya termékek:
Több termék a bio és öko termesztésben is felhasználható
(Biokontroll Hungária engedélyével!), mint például a Genezis
Pétibór Extra, a Mikromix-A-szőlő-gyümölcs, Mikromix-A-zöldség
és dísznövény, Mikromix-A-vas-magnézium.

MINŐSÉG:
•

Átlagos malmi minőséget várhatunk tőle. 2018 évi kísérletekben az átlagos fehérjetartalma 12-12,50% között, nedves sikér tartalma pedig 28-30% között mozgott.

• Tökéletesen vízoldható mono (kálcium-nitrát, kálium-nitrát és -szulfát,
magnézium-szulfát, monokálium-foszfát, zsírmentes-ammónium nitrát)
és komplex műtrágyák (Péti Mix Komplex Plusz termékcsalád).

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
• Genezis KLORID-MENTES NPK prémium termékcsalád
11-11-18 + 16 % S + ME, 700 kg/BB, 1200 kg/paletta (25 kg/zsák)

Lisztharmat

ME = mikroelemek az alábbiak szerint: B: 0,05 %, Mn: 0,1 %, Zn: 0,02 %, Fe: 0,05 %
mindhárom összetétel esetében!

Szeptoriás levélfoltosság
Vörösrozsda
Sárgarozsda
Kalászfuzárium

FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

Javasolt vetésidő október első fele, a fajta viszonylag jól tolerálja az optimális időszak
utáni vetést. Javasolt vetési normája 4-5 millió csíra/ha. Termesztése során regulátor
használata mellőzhető.

GENEZIS SZULFÁTOS, (KLORIDMENTES)
NPK 11:11:18 + 16 S (0,05 % B, 0,1 % Mn, 0,02 % Zn, 0,05 % Fe)
Jellemzők: A kloridérzékeny kertészeti kultúrákra gondolva (a teljesség igénye nélkül: alma, körte, szilva, kabakosok, paprika, bab, hagyma,
dohány, cseresznye, cékla, szamóca, piros ribiszke, köszméte,
málna) került kifejlesztésre a kálium-klorid helyett
kálium-szulfát felhasználásával.

KINEK AJÁNLJUK?

Előnyei: felhasználható közvetlenül a vetés vagy telepítés
előtt mivel kloridmentes összetételének köszönhetően
elkerülhetők a klór csírázásra gyakorolt negatív hatásai!

•

Felhasználási javaslat: Alap és fejtrágyázásra egyaránt
alkalmas.

Minden búzatermesztő számára ajánlható fajta. Kiváló alkalmazkodóképességű fajta, kedvezőtlenebb termőhelyeken és évjáratokban is megmutatkozik a jó termőképessége.

Kertészeti kultúrákban: 250-500 kg/ha
(25-50 dkg/10m2) mennyiség kijuttatása javasolt.

Hatóanyag-tartalom %
N

PO

KO

S

B

Mn

Zn

Fe

11

11

18

16

0,05

0,1

0,02

0,05

Kiszerelés
Polietilén zsák/paletta 25 kg
Big Bag zsák 700 kg

Konkrét ajánlattal, további termékekkel, technológiákkal kapcsolatban keresse a Genezis Kertészeti-üzletkötő szaktanácsadó Kollégáinkat! e-mail: kerteszet@nitrogen.hu

http://www.genezispartner.hu/kapcsolat/uzletkotok/kerteszeti-uzletkotok/
5-6

FAJTAISMERTETŐ 2019-2020

A GAZDA SZEMÉVEL

GENEZIS-TRANS;
A MEGBÍZHATÓ LOGISZTIKAI
PARTNER
www.genezistrans.hu

A 2014-ben a Bige Holding Csoport tagjaként alapított Genezis-Trans Kft. rövid időn
belül a teljes országot lefedő, a Genezis termékek kiszállításával és a különböző üzletágak kiszolgálásával az árufuvarozási piac egyik vezető szereplőjévé vált.
A partnerek tekintetében a saját vállalatcsoporton kívül számos ipari szereplővel
ápol kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot. Jelenleg 165 szerelvényből álló eszközparkkal szolgálja ki a belföldi területek mellett az újonnan meginduló export értékesítést. A vállalat célja, hogy a Genezis termékcsaládot eljuttassa Európa legkülönbözőbb pontjaira, hogy régió szinten is elismert termékké válhasson.

ŐSZI BÚZA

Mv IKVA

Az Mv Ikva szálkás kalászú, rekordtermés elérésére alkalmas malmi búza. Még a martonvásári
fajták között is kimagaslóan jó a hidegtűrése. A hazai őszi búza fajtaszortiment legkorábban
érő fajtáinak egyike, így az aszályos, forró időszak megérkezésének idejére szemtelítődése már
a legtöbb évben befejeződik. Kiválóan alkalmas az aratási időszak elnyújtására, az őszi árpa
befejezését követően az Mv Ikvával azonnal folytatható a betakarítás. Alkalmazkodóképessége
kiváló, amit a 2016/2017. évi szélsőséges időjárású vegetációs időszakban is bizonyított.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

FÜGGŐPONYVÁS SZERELVÉNYEK:

A GOSZ, a VSZT és a fajtatulajdonosok által beállított posztregisztrációs kísérletben a
4. legnagyobb termést adta, sőt a 8 termőhely és a 45 fajta valamennyi termésadatát
ﬁgyelembe véve az Mv Ikva gyulatanyai adata volt a legnagyobb (10,57 t/ha). Az Mv
Ikvát termelő gazdaságokból is pozitív visszajelzések érkeztek, termésátlaga több helyen, nagyüzemi körülmények között is meghaladta a 9 t/ha-t. A kisebb ezerszemtömegű
fajták közé tartozik, azonban jól bokrosodik, területegységenként sok kalászt nevel, ez
biztosítja a kiváló termőképességét.

•
•

Könnyített félpótkocsik
Csomagolt és darabáru szállítása

MINŐSÉG:

•

Terhelhetőség: 23,0 – 26,6 TO

•

OLDALRA BILLENŐS ÉS
HÁTRA BILLENŐS SZERELVÉNYEK:
•
•
•
•

Könnyített félpótkocsik
Ömlesztett-, és darabáru szállítása
Terményszállítás
Terhelhetőség: 25,0 – 25,5 TO

Folyékony műtrágya szállítása
Ipari termékek szállítása (szalmiák, kénsav)
Terhelhetőség: 20,0 – 27,0 TO
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Malmi minőségű gabonát terem. Fehérje- és sikértartalma nem kimagasló (27-30%), azonban sütőipari minősége a NÉBIH és a martonvásári eredmények alapján is jellemzően B1,
esetenként A2.

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
•

A fontosabb levélbetegségek közül levélrozsdával, lisztharmattal és sárgarozsdával
szemben mérsékelten rezisztens, így speciális növényvédelmi beavatkozást nem igényel.
Mivel rendkívül korán kalászol, a kalászfuzáriummal szembeni védekezés időzítésénél ezt
a tulajdonságát ﬁgyelembe kell venni.

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

TARTÁLYOS SZERELVÉNYEK:
•
•
•

Kola László növénytermesztési ágazatvezető,
Emdent Kft. Tiszalök
„2017 őszén vetettünk első alkalommal az Mv Ikva fajtából. Nagyon jól áttelelt és tavasszal erőteljesen fejlődésnek indult. Jól
bokrosodott és középmagas erőteljes, egészséges állományt
fejlesztett. Extra korai érésideje a teljes tenyészidőszak során
megﬁgyelhető volt. 55 ha átlagában 9,54 t/ha termést adott, jó
malmi minőség mellett.”

Termesztése során mindig szem előtt kell tartani, hogy az Mv Ikva egy extra korai
érésidejű fajta. Vetése, gyomirtása, gombabetegségekkel szembeni védekezés időzítése
és természetesen a betakarítás időpontja is sajátos. Ez előnyös lehet a munkacsúcsok
csökkentése és a gépkapacitás kihasználtsága szempontjából. Javasolt vetési normája
5-5,5 millió csíra/ha.

KINEK AJÁNLJUK?
•

Az Mv Ikva 9-10 t/ha-os termésszint elérésére képes intenzív körülmények között termelő
gazdaságokban, azonban kiváló alkalmazkodóképessége miatt kipróbálása azok számára is javasolt, akik ennél kisebb termésátlagokat tudnak elérni, ugyanakkor a betakarítás
során lényeges szempontként kezelik a gépkapacitás jó kihasználását.
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BBCH 89

teljes
érettség
viaszérés
tejes érés
virágzás

BBCH 85
BBCH 71-77
BBCH 61-69

kalászhányás

BBCH 59
BBCH 39

zászlóslevél
kiterülése

70

60

40

60

szárbaindulás

BBCH 31-33
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TRITIKÁLÉ
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70

40

tavaszi
bokrosodás

BBCH 25-29

ŐSZI
BÚZA

ŐSZI
ÁRPA

őszi
bokrosodás

BBCH 23

Őszi NPK alaptrágya

Műtrágyaszükséglet
(kg/ha)
Talaj tápanyagellátottságától
függően

Genezis NPK 10:20:10 + 8 CaO + 5 MgO + 7 S

300-400

Genezis NPK 8:21:21 + 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO

300-400

Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1 B + 0,02 Fe + 0,02 Cu
Genezis NPK 16:27:7+1CaO+1MgO+6S+0,1Zn
Genezis Szuszpenziós NPK 9:18:9
Genezis Szuszpenziós NPK 7-21-7
Genezis NPK 10:20:10 + 8 CaO + 5 MgO + 7 S
Genezis NPK 8:21:21 + 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1 B + 0,02 Fe + 0,02 Cu

250-350
250-350
350-400
350-400
300-350
300-350
250-300

Genezis NPK 16:27:7+1CaO+1MgO+6S+0,1Zn
Genezis Szuszpenziós NPK 9:18:9
Genezis Szuszpenziós NPK 7-21-7
Genezis NPK 10:20:10 + 8 CaO + 5 MgO + 7 S
Genezis NPK 8:21:21 + 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1 B + 0,02 Fe + 0,02 Cu
Genezis Szuszpenziós NPK 9:18:9

250-300
350-400
350-400
250-300
250-300
200-250
250-300

Termés
PO KO
(t/ha)

TAVASZI
ÁRPA

6-7

60

TAVASZI
BÚZA

6-7

60

TAVASZI
ZAB

Genezis Szuszpenziós NPK 7-21-7

250-300

Genezis NPK 8:21:21 + 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis PK 10:28 + 9,5 CaO + 6 MgO

200-300
200-300

Genezis Szuszpenziós NPK 5-15-15

200-300

Genezis Szuszpenziós NPK 7-21-7

200-300

60

kelés

BBCH 10

Terméshez
szükséges
hatóanyagok *

40

csírázás

BBCH 07
BBCH 00

Genezis Kalászos BS levéltrágya 4-6 l/ha

Genezis Kalászos levéltrágya 4-6 l/ha

Genezis Nitrokén 2-3 l/ha

Genezis Pétisol Foszfor- és Káliumdús 5-15 l/ha

Genezis Pétisol Foszfor és Bór 5-15 l/ha

Genezis Nitrospeed 20-25 l/ha

Növény

vetőmag
talajban

Genezis Pétibór Extra 3 l/ha

Genezis Nitrospeed 5 l/ha

Genezis Mikromix-A réz 3-5 l/ha
Genezis Mikromix-A mangán 3-5 l/ha

Genezis Mikromix-A kalászos 3-5 l/ha

ŐSZI BÚZA LOMBTRÁGYA TECHNOLÓGIA

FONTOSABB
KALÁSZOS NÖVÉNYEK
NPK MŰTRÁGYÁZÁSI
JAVASLATA

Genezis NPK 10:20:10
+ 8 CaO + 5 MgO + 7 S
Genezis NPK 8:21:21 +
4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis Szuszpenziós
NPK 9:18:9
Genezis NPK 8:21:21 + 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO

200-300

Genezis PK 10:28 + 9,5 CaO + 6 MgO
Genezis Szuszpenziós NPK 5-15-15
Genezis Szuszpenziós NPK 7-21-7

200-300
200-400
200-300
Genezis NPK 10:20:10
+ 8 CaO + 5 MgO + 7 S
Genezis NPK 8:21:21 +
4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis Szuszpenziós
NPK 9:18:9

Genezis NPK 8:21:21 + 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis PK 10:28 + 9,5 CaO + 6 MgO
Genezis Szuszpenziós NPK 5-15-15
Genezis Szuszpenziós NPK 7-21-7
4-5

60

Tavaszi
NPK alaptrágya

50

* közepes, vagy annál jobb PK-ellátottság mellett

Műtrágyaszükséglet
(kg/ha)
Talaj tápanyagellátottságától
függően

Starterként
javasolt dózis
(kg/ha)

Genezis Gold NP Starter
Mikrogranulátum NP 10:48
+ 1Zn+0,1B+0,3Fe

15-25

Genezis NP 15:25 + 11 S +
0,1 B + 0,02 Fe + 0,02 Cu

150-250

Genezis Gold NP Starter
Mikrogranulátum NP 10:48
+ 1Zn+0,1B+0,3Fe

15-25

Genezis NP 15:25 + 11 S +
0,1 B + 0,02 Fe + 0,02 Cu

150-200

Genezis Gold NP Starter
Mikrogranulátum NP 10:48 +
1Zn+0,1B+0,3Fe

15-25

Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1
B + 0,02 Fe + 0,02 Cu

150-250

Genezis Gold NP Starter
Mikrogranulátum NP 10:48 +
1Zn+0,1B+0,3Fe

15-25

Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1
B + 0,02 Fe + 0,02 Cu

150-250

Genezis Gold NP Starter
Mikrogranulátum NP 10:48 +
1Zn+0,1B+0,3Fe

15-25

Genezis NP 15:25 + 11 S + 0,1
B + 0,02 Fe + 0,02 Cu

150-250

300-400
300-400
300-400

300-400
300-400
300-400

200-300
200-300
200-300
200-300
Genezis NPK 10:20:10
+ 8 CaO + 5 MgO + 7 S
Genezis NPK 8:21:21
+ 4 S + 5 CaO + 3,5 MgO
Genezis Szuszpenziós
NPK 9:18:9

Startertrágya

300-400
300-400
300-400
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FONTOSABB
KALÁSZOS NÖVÉNYEK
NITROGÉN MŰTRÁGYÁZÁSI
JAVASLATA
Növény

Terméshez
szükséges
hatóanyagok *
Termés
(t/ha)

ŐSZI
BÚZA

8-9

N (kg/
ha)

150-200

ŐSZI NITROGÉN ALAPTRÁGYA, AMENNYIBEN NEM
JAVASOLT KOMPLEX MŰTRÁGYA HASZNÁLATA

Összes nitrogénigény harmada

ŐSZI BÚZA

SAILOR

TAVASZI NITROGÉN ALAP- ÉS FEJTRÁGYA

Műtrágya-szükséglet
(kg/ha)
Talaj tápanyag-ellátottságától
függően

Genezis Pétisó 27N+7CaO+5MgO

250-600

Genezis NS 21:24

100-250

Genezis Nitrosol 30N

250-500

Genezis Nitrosol 20N +4S

400-750

Genezis Nitrosol 16N +6S

400-750

Genezis Pétisó 27N+7CaO+5MgO

250-400

Genezis Nitrosol 30N

200-350

Középérésű, tar kalászú, malmi minőséget adó búzafajta. Kiváló alkalmazkodóképességét bizonyítja, hogy 6 európai országban van köztermesztésben. Télállóssága és kedvező agronómiai
tulajdonságai révén megbízható fajta. Kiválóan bokrosodik, és középmagas állományt fejleszt,
kalászai produktívak. Erőteljes szára és levélzete van, ami viaszolt, ezért párologtatása redukáltabb, így aszálytűrőbb a fajta. Megdőlésre nem hajlamos. Szár- és levélbetegségekkel szemben
jó rezisztenciát mutat, kifejezetten egészséges. Külön ki kell emelni a kalászfuzáriózissal szembeni toleranciáját. Minősége stabil malmi, előfordul, hogy javító.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

ŐSZI
ÁRPA

7-8

120

Összes nitrogénigény harmada

7-9

150

Genezis Pétisó 27N+7CaO+5MgO

250-350

Genezis Nitrosol 30N

250-300

Magas terméspotenciállal bíró fajta. Üzemi és fajtakísérleti eredményei is azt mutatják, hogy a Sailor
a legjobb termőképességű malmi búzák egyike. Az ország különböző, egymástól távoli termőhelyein
is bizonyított. 2018. évi fajtakísérletekben a kísérleti átlagok felett termett, helytől függően az előnye
5-18% között változott.

MINŐSÉG:
•

TRITIKÁLÉ

Tóth Mihály gazdálkodó, Tiszanána
„Szántóföldi növénytermesztéssel és húsmarhatartással
foglalkozom. 2017 őszén próbaként vetettem Sailor őszi búzát.
Olyan fajtát kerestem, ami alkalmas minőség javításra a
takarmány minőséget adó búzáim mellé. A malmi minőség
mellett a 7 t/ ha mennyiség kellemes meglepetést okozott.
Az időjárás szélsőséges változásai ellenére megnyerő a Sailor
búza alkalmazkodóképessége és a betegségekkel szembeni
toleranciája. Továbbra is termesztésben tartom.”

Összes nitrogénigény harmada

Stabil malmi, esetleg javító minőséget várhatunk tőle. 2018 évben az ország különböző
pontjáról származó eredmények alapján átlagos nedvessikér tartalma 29,00%, nyersfehérje tartalma 12,90%, sütőipari értékszáma A2-B1. Sikérterülése, W és P/L értékszámai az
ideális tartományban mozogtak. Esésszámát stabilan magasan tartja.

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
Lisztharmat
Vörösrozsda

Genezis Pétisó 27N+7CaO+5MgO
TAVASZI
ÁRPA

TAVASZI
BÚZA

6-7

5-6

100

120-140

200-300

Szártő betegségek

Csak tavasszal

Csak tavasszal

Szeptoriás levélfoltosság

Kalászfuzárium
Genezis Nitrosol 30N

150-280

Genezis Pétisó 27N+7CaO+5MgO

250-500

Genezis NS 21:24

100-200

Genezis Nitrosol 30N

250-400

Genezis Nitrosol 20N+4S

400-600

Genezis Nitrosol 16N+6S

400-600

Genezis Pétisó 27N+7CaO+5MgO

250-450

Hópenész

FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

Alkalmazkodóképessége révén vetésidő intervalluma igen tág, kukorica után is vethető. Jó bokrosodóképességének köszönhetően alacsonyabb vetési normával is sikeresen termeszthető.

KINEK AJÁNLJUK?
TAVASZI
ZAB

4-5

140

•

Csak tavasszal
Genezis Nitrosol 30N

* közepes, vagy annál jobb tápanyag-ellátottság mellett és komplex műtrágyával kiadott N hatóanyag függvényében

11-12

250-450

Azon malmi búza termelők ﬁgyelmébe ajánljuk, akik jó alkalmazkodóképességű, streszsztűrő és egészséges fajtát keresnek. Akik vetnek olyan táblába búzát, ahol nem kevésbé
ideálisak a területi adottságok és termesztési körülmények. Természetesen a jó termőhelyi
adottságokat és az intenzív viszonyokat meghálálja.
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ŐSZI BÚZA

Pásztor András ügyvezető igazgató, Vetőmag és Szárító Kft.,
Timár
„2017 őszén vetettünk először az Axioma őszi búzából. Jól
alkalmazkodott a mi termőhelyi viszonyainkhoz, szép és
egészséges állományt nevelt. A termés mennyiségével és minőségével is nagyon meg voltunk elégedve. Két helyen került
elvetésre, a betakarított termés a táblákon 6,50 t/ha és 7,30 t/
ha volt. A minősége átlagon felüli, nálunk 15% nyersfehérje és
35% nedvessikér tartalmat produkált.”

AXIOMA

Tar kalászú, középérésű, kiváló minőségű malmi búzafajta. Franciaországban és Németországban a legjobb minőségű étkezési búza fajták egyike. Középmagas állományt fejleszt, szára megdőlésre nem hajlamos. Télállóssága miatt nem kell aggódnunk.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

Az Axioma esetében átlagos hazai viszonyok között 6-7 t/ha közötti átlagterméseket
tapasztaltunk, ami igen kedvező a magas beltartalmi mutatókkal rendelkező, „javító” minőséget adó fajták visszafogottabb terméseredményeihez viszonyítva. 2018-ban köztermesztésben elért terméseredményei 5,60-7,30 t/ha között mozogtak.

MINŐSÉG:
•

Magas fehérjetartalmú búza, kísérletekben és köztermesztésben is gyakran 15% feletti
fehérjetartalmat produkált. Sikértartalma 30-35% között mozgott. Esésszáma stabil és
magas, W és P/L értéke az optimális tartományban mozog. A 2018-ban beállított fajtakísérletek átlagában a nyersfehérje tartalma 14,90%, nedvessikér tartalma 35,50% volt.
Azok a gazdálkodók, akik már kipróbálták az Axiomát kivétel nélkül megerősítették, hogy
a fajta kiváló és stabilan magas beltartalmi minőséget produkál.

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
Szeptóriás levélfoltosság
Vörösrozsda
Sárgarozsda

JÁRÓBÚZA

CORNETTO

CALIXO

Középérésű, szálkás kalásztípusú búzafajta,
amely őszi és tavaszi vetésidővel is biztonsággal termeszthető. Őszi vetés esetén kifejezetten
magas termésátlagokra képes, tavaszi vetésben
terméseredménye elmarad az őszitől, ez esetben viszont a minősége kiemelkedő.

Középérésű búzafajta, amely őszi és tavaszi vetésidőben vetve is biztonsággal termeszthető.
Kalásza szálkacsonkos. Őszi és tavaszi vetésben
is kiemelkedő termésátlagokra képes.

TERMŐKÉPESSÉG:

TERMŐKÉPESSÉG:

Tavaszi vetésben 4,50-5,00 t/ha közötti termésátlagot produkált az elmúlt 2 évben. Ősszel
vetve közel 8 t/ha eredményt sikerült vele elérni
2017 évi aratásban, markáns különbséggel
felülmúlva egyik nagyobb területen termesztett
versenytársát.

Hazai viszonyok között eddig tavaszi vetésben szerepelt. 2018 évi termésátlaga a nagyon
meleg és száraz időjárási viszonyok ellenére is
meghaladta a 4 tonnát hektáronként.

MINŐSÉG:

MINŐSÉG:

Őszi vetésben 27-30% közötti nedvessikér és
12% körüli nyersfehérje tartalmat várhatunk tőle.
Tavaszi vetésben minősége jobb, 30% feletti
nedvessikér és 14-15% közötti nyersfehérje tartalmat produkált. Esésszáma stabilan 300 sec
feletti, a sütőipari értékszáma A2-B1.

Malmi minőséget termő fajta. Őszi vetésben
30% körüli nedvessikér tartalom várható tőle,
12-13% körüli nyersfehérje tartalommal, tavaszi
vetésben jobb a minősége.

Lisztharmat
Kalászfuzárium

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:

•

Tavaszi vetésben február közepétől-március végéig javasoljuk vetni 4-4,5 millió csíra/ha normával. Ősszel október hónapban vessünk 5-5,5 millió csíra/ha tőszámmal. Középmagas állományt
fejlesztenek, száruk erős így megdőlésre nem hajlamosak.

Kései vetést jól toleráló búzafajta, de inkább törekedjünk optimális időben, október 1-2.
dekádjában elvetni. Javasolt tőszáma 5-5,5 millió csíra/ha.

KINEK AJÁNLJUK?
•

13-14

Rezisztenciális tulajdonságaik szár-, levél-, és kalászbetegségekkel szemben is átlagon felüliek.
Különösen jó ellenálló képességet mutatnak a lisztharmattal és kalászfuzáriózissal szemben.

Elsősorban azoknak a termelőknek javasoljuk, akik prémium minőségű, magas fehérjetartalmú búzaterméssel kívánnak megjelenni a terménypiacon.

KINEK AJÁNLJUK?
Ma már több olyan gazdálkodó van, akinél a vetésforgó szerves része a tavaszi búza, hiszen az
újabb fajták terméspotenciálja rohamosan emelkedik. Őszi vetésben is versenyképes fajták, így
minden gabonatermelőnek ajánlhatók. Nem utolsósorban nagyon hasznos olyan termelőknek,
akik valamilyen okból tavaszi búzát kívánnak vagy kénytelenek termelni (későn lekerülő elővetemények, kedvezőtlen időjárás vetési időszakban, hibrid vetőmag izoláció).
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ŐSZI TRITIKÁLÉ

Rácz Ferenc gazdálkodó, Mezőgyán
„Két évvel ezelőtt vetettem először a Salto tritikálét. Több
táblában került elvetésre és a 2018 évi igen aszályos évjáratban
átlagosan bő 6 t/ha termést adott, egy táblán pedig 8,40
tonnát arattunk belőle hektáronként. Ezeken a területeken
ebben az évjáratban ez nagyon szép eredménynek számított.
Elégedett vagyok a fajtával, az elmúlt ősszel újra ezt vetettem.”

SALTO

ŐSZI TRITIKÁLÉ

TRAPERO

Lengyelországban nemesített kiváló agronómiai tulajdonságokkal bíró, bőtermő tritikálé fajta.
Középmagas, egészséges állományt fejleszt, megdőlésre nem hajlamos. Alkalmazkodóképessége jó, télállósága kiváló, biztonsággal termelhető az ország egész területén. Kiváló beltartalmi
értékeinek köszönhetően jó takarmánynövény.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

A GAZDA SZEMÉVEL

Nagyon jó beltartalmi mutatókkal bíró, bőtermő tritikálé fajta. Télállósága, kedvező agronómiai
tulajdonságai és alkalmazkodóképessége révén a tritikálé termelők kedvelt fajtája lehet. Nagyon
jó bokrosodó képesség jellemzi, állománya megdőlésre nem hajlamos és egészséges. Stressztűrő fajta, termelő partnerünknél a Trapero jégverte állománya képes volt regenerálódni és meglepően magas termést produkálni.

TERMŐKÉPESSÉG:

Kiemelkedő terméseredményeket várhatunk tőle bármilyen termelési színvonalon (extenzív, félintenzív, intenzív). Cegléden és Szekszárdon is a 2017. évi fajtakísérlet legnagyobb
termést adó tritikálé fajtája lett (Cegléd 6,48 t/ha, Szekszárd 9,62 t/ha). 2018 évben Hódmezővásárhelyen a legjobb termőképességű tritikálé fajta lett 10,09 t/ha eredménnyel.
Nagyüzemben elért eredményei is visszatükrözik versenyképességét a produktivitásban.

MINŐSÉG:

•

Értékes takarmánynövény, fehérjetartalma igen magas, volt olyan termőhely ahol 15%
feletti nyersfehérje tartalmat produkált. A legtöbb esetben 12-13,5% között változott a
fehérje és 28-30% között pedig a sikértartalma.

Nagy termőképességű, perspektívikus fajta. Hazai viszonyok között a rekordja 9 t/ha
feletti eredmény volt 2017-ben. Hódmezővásárhelyen a 2018 évi fajtakísérletben 9,49 t/ha
termésátlagot produkált.

MINŐSÉG:
•

•

Geiszt István ügyvezető igazgató
Kaposmező Kft., Kaposfő
„Társaságunk évek óta foglalkozik tritikálé termesztéssel.
2016 őszén kezdtük el termelni a Genezis fajtákat, amit azóta
is folytatunk. A Trapero a gyengébb területeinkre került, ahol
nagyon jól alkalmazkodott az extenzív viszonyokhoz. Ezeken a
területeken egy igen száraz évjáratban is nagyon jónak számító
5 t/ha körüli termést produkált.”

Magas fehérjetartalma nagyon kedvező aminosav-összetétellel párosul, ezért értékes
komponense sertés és baromﬁ takarmányoknak.

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
Hópenész

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:

Lisztharmat

Hópenész

Vörösrozsda

Lisztharmat
Vörösrozsda

Szeptóriás levélfoltosság

Szeptoriás levélfoltosság
Szártő betegségek

FOGÉKONY
FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

Optimális vetésideje október 1-20 közé tehető, vetési normája 4-5 millió csíra/ha között
optimális. Egészséges, jó állóképességű növényállománya regulátor használatát nem
indokolja. Félintenzív és intenzív viszonyok között nagyon magas termésátlagok elérésére
képes.

KINEK AJÁNLJUK?
•

15-16

Minden tritikálé termelő ﬁgyelmébe ajánljuk. Extenzív és intenzív viszonyok között is sikeresen és gazdaságosan termeszthető fajta.

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

Optimális vetésideje október 1-20 közé tehető, vetési normája 4-5 millió csíra/ha közé
tehető.

KINEK AJÁNLJUK?
•

Minden tritikálé termelő ﬁgyelmébe ajánljuk. Különösen azoknak, akik a legszigorúbb
takarmány receptúrákhoz szeretnének alapanyag-beszállítók lenni vagy saját állományuknak termelnek értékes takarmányt.
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Termény felvásárlás,
terménytisztítás,
szárítás, tárolás;
egyszerűen, jó áron!

TAVASZI ÁRPA

EIFEL

Hozza terményét a Genezis Partnerhálózat
ﬁóktelepeire, dolgozzon szakértőkkel!

Németországban nemesített bőtermő, jó alkalmazkodóképességű árpafajta. Korai érésű, közepesen magas, de nagyon jó állóképességű állományt nevel. Beltartalmi mutatói alapján söripari
célokra is kiválóan megfelel.

Már 7 ﬁóktelepen várjuk Partnereinket, termelőket, őstermelőket rugalmas
áruátvétellel, gyors ﬁzetéssel és versenyképes szolgáltatási és felvásárlasi
árakkal.

•

Emellett az ország egész területén is napi versenyképes árakkal megvásároljuk
terményét. Dolgozzon Ön is a Genezissel, mint már sokan, megéri!

TERMŐKÉPESSÉG:
Kifejezetten bőtermő árpa, amit kísérletekben és a köztermesztésben is bizonyított. A
kedvezőbb tavaszt adó 2017-ben és a szárazabb, melegebb 2018-ban is hozta terméselőnyét a versenytárs fajtákkal szemben.

MINŐSÉG:
•

Malátagyártásra alkalmas fajta, de jó termő- és alkalmazkodóképességének köszönhetően
más célokra is használható árpa.

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:
Rhinosporiumos levélfoltosság
Lisztharmat
Vörösrozsda
Hálózatos levélfoltosság

FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:
•

Legkésőbb március végéig javasolt elvetni 4-4,5 millió csíra/ha normával. Nagyon jó alkalmazkodóképességű árpa fajta, jól tolerálja a kedvezőtlen környezeti hatásokat, közöttük
az aszályt is.

KINEK AJÁNLJUK?
•

További információért keresse a Genezis Partnerhálózat üzletkötőit vagy hívja a ﬁóktelepeinket:
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Minden árpatermelő számára ajánljuk az Eifel fajtát. Akár gyengébb, akár erősebb termőhelyen gazdálkodók számára jó választás.

A GAZDA SZEMÉVEL

TAVASZI ZAB

Rácz László elnök-vezérigazgató, Prügyi Mg. Zrt.
„Cégünk 2018-ban próbálta ki ezt a fajtát. Tapasztalataink
szerint a Breton zab az extenzív körülményeket jól tolerálja.
A középmagas növényállomány szárszilárdsága kifejezetten
jó, termése pergésre nem hajlamos. Növényvédő szerekkel
szembeni érzékenységet nem tapasztaltunk, az intenzív tápanyag-gazdálkodást a tavalyi kedvezőtlen időjárási viszonyok
között is meghálálta. Pozitív tapasztalataink alapján cégünk
az idei évben is folytatja a Breton zab termesztését és ezt más
gazdálkodónak is bátran ajánljuk.”

BRETON

Lengyelországban nemesített korai érésű zabfajta. Termőképességének és kedvező beltartalmi
mutatóinak köszönhetően a zabtermesztők kedvelt fajtája lehet. Középmagas állományt fejleszt,
erős, jó állóképességű szárának köszönhetően megdőlésre nem hajlamos és keveréktakarmányokban jó támasztónövény lehet.

TERMŐKÉPESSÉG:
•

Bőtermő zabfajta. 2017 évi aratásban 4,50-6,00 t/ha között mozgott a termésátlaga. Az
aszályosabb 2018 évben is több helyen 4-5 t/ha termést produkált. Termése homogén és
nagy szemű.

MINŐSÉG:
•

Gazdag beltartalmának köszönhetően értékes takarmánynövény. Nyersfehérje tartalma
11,50-15,00% között, HL tömege pedig 49-55 kg/hl tartományban mozgott. Humán élelmezési célokra is használható. Dietetikus rosttartalma és beta-glükán tartalma ideális.

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG:

Miért ﬁzetne
többet ugyanazért
a szerért?
A párhuzamos behozatali és forgalmazási engedély:
• Törvényben, rendeletben szabályozott

Lisztharmat

• NÉBIH által kiadott

Szeptoriás levélfoltosság
Koronarozsda

FOGÉKONY

ELLENÁLLÓ

• EU-n belül érvényes

TERMESZTÉSI ÉS AGROTECHNIKAI JAVASLATOK:

• Eredeti, gyártói, zárt csomagolás

•

• Referencia termékkel azonos formuláció,

Javasolt vetési normája 4-4,5 millió csíra/ha. Vetése általában március elején elkezdhető
és optimális esetben március utolsó dekádjában be kell fejezni. A kissé megkésett vetésidőt képes tolerálni. Erőteljes, dús állományt fejleszt, gyomelnyomó képessége jó. Érése
egyenletes.

KINEK AJÁNLJUK?
•

Minden zabtermesztő és takarmánytermelő ﬁgyelmébe ajánljuk. Nemcsak lovak, hanem
például baromﬁ számára készített takarmánykeverékekben is értékes komponens lehet.
Keverék zöldtakarmány termelők számára is kedvező választás a Breton zabfajta. Külföldi
tapasztalatok alapján a Breton termése humán élelmezésben is felhasználható.

hatóanyag és adalékanyag
• Kötelező, magyar felülcímkézés
• A kiszerelés eltérhet a hazai megszokottól
Keresse termékeinket a Genezis Partnerhálózet üzletkötőinknél
és viszonteladó partnereinknél!
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JEGYZETEK
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JEGYZETEK

A Genezis Partnerhálózat
elérhetőségei:
Szántóföldi üzletkötők:
http://www.genezispartner.hu/kapcsolat/
uzletkotok/szantofoldi-uzletkotok/

Kertészeti üzletkötők:
http://www.genezispartner.hu/kapcsolat/
uzletkotok/kerteszeti-uzletkotok/

