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Bevezető

Tisztelt Gazdálkodók!

A fehérjenövények jelentősége

A hazai növénytermesztési szerkezetben a fenntar tható gazdálkodás egyik legfontosabb eleme a pillangós növények termesztése. A hüvelyes növények kedvező talajélettani hatásuk
mellett takarmány fehérjeforrásként is kiválóak, ugyanakkor a
hazai vetésszerkezetben betöltött szerepük alapján méltánytalanul mellőzött státuszban találhatók jelenleg. Ezen az állapoton a rendelkezésre álló és új genotípusok technológiai
adaptációja, a termesztéstechnológiai tényezők harmonizálása
változtathat pozitív irányban, mely hatékonnyá és gazdaságossá teheti a pillangós növények termesztését.
A Debreceni Egyetem, a Magyar Szója és Fehérjenövény
Egyesület illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésének keretei között, hiánypótló jelleggel szer veztük a
magfehérje növények genetikai alapjainak bemutatóját, illetve
termesztéstechnológiájuk meghatározó tényezőinek vitáját.
Rendezvényünkkel célunk a magfehérje növények ismer tségének növelése, a termesztéstechnológiai elemek hatékonyságának növelése az eredményes termesztés érdekében. A magfehérje növények takarmányér téke mellett, a talajra gyakorolt
kedvező hatásuk is ismer t, melyet a zöldítés alkalmazásával
gazdálkodásunk javára fordíthatunk. A termesztéstechnológiai
elemek optimalizálásával a pillangósok ökológiai szenzitivitása is nagymér tékben csökkenthető, ez a termésbiztonság egyik
legfontosabb eleme. Bízunk benne, hogy rendezvényünk hozzájárul a magpillangós növények nagyobb területen tör ténő
termesztéséhez, így ezen kedvező adottságú növények rangjukhoz méltó szerepet tölthetnek be a hazai vetésszerkezetben.
Reményeink szerint bemutató programunk hagyománnyá válik,
így rendszeresen lehetőségünk nyílik a hagyományos és új biológiai alapok, illetve a termesztéstechnológiai újdonságok
bemutatására.
Bízunk benne, rendezvényünk hasznos és naprakész információkkal gazdagítja a résztvevőket!

A nemesítő intézetek feladataihoz tartozik a tájkörzetbe jól illeszkedő, ott jó minőségben megtermelhető nagymagvú hüvelyesek biológiai alapjainak a megteremtése, technológiájának fejlesztése, és új fajok
termesztésbe vonása. A feladatuk kettős, egyrészt mindig újabb, jobb,
piaci igényeket kielégítő fajták előállítása, másrészt a már meglévő
fajták fenntartó nemesítésének magas színvonalú megvalósítása.
Az állati fehérjék az emberi táplálkozásban nagyobb értéket képviselnek, mint a növényi fehérjék, bár az utóbbiak választéka gazdagabb a fehérjeforrások tekintetében, és azok közül is a hüvelyes
növények emelkednek ki. Éppen ezért a fehérjestratégiában, valamint a vetésforgóban betöltött szerepük, a talajtermékenységre gyakorolt
hatásuk miatt érdemes a figyelmet a hüvelyesek termesztésében rejlő lehetőségekre és előnyökre irányítani. A vetésszerkezetben nagyobb
arányú termesztésük szükségessége nem lehet
kérdéses, már csak azért sem, mert a fehérjenövények termesztése egy állandó, magas szintű
gabonatermesztést tesz lehetővé elővetemény
értékénél fogva, környezetkímélő és talajt gazdagító energiatakarékos gazdálkodást biztosít.
Mindenképpen figyelemreméltó, hogy e növényekkel szimbiózisban élő légköri nitrogént megkötő baktériumok tevékenysége hozzájárul a talaj termékenységének
fokozásához, nitrogénnel gazdagítják a talajt. Ez a nitrogén szerves
anyaghoz kötött, tehát sokkal nehezebben mosódik le a talaj alsóbb
rétegeibe, illetve a talajvizekbe, így a környezetet nem szennyezi.
A növények termesztésének sarokpontja az ökológiai érzékenység,
illetve a változó ökológiai adottságokhoz – nem egyszer szélsőségekhez – való alkalmazkodó képesség. Ennek növelése érdekében
szükséges a termesztéstechnológiai elemek harmonizálása illetve a
rendelkezésre álló inputok hatékony felhasználása. Fontos szempont,
hogy a pillangós növények ökológiai lábnyoma jóval kisebb a gabonafélék termesztéséhez képest, mely a fenntartható termelés egyik
legfőbb záloga lehet a jövőben.



Őszi borsó

Őszi takarmányborsó

NS-PIONÍR
DE AKIT KKI



A hazai fehérjenövények közül, a szója mellett a szárazborsónak
van a legnagyobb jelentősége. A fajon belül egyre nagyobb vetésterületet foglal a faj őszi változata.
Az őszi borsó télálló és nagy takarmánytömeget adó változatai NyugatEurópából terjedtek el. Az őszi borsó az erősen agyagos és kifejezetten
nedves talajok kivételével – ahol fokozottabb a betegségek őszi fertőzésének kockázata – valamennyi termőhelyen biztonságosan termelhető.
Termesztése során – fajtától függően – négyzetméterenként 80–120
csíraképes mag elvetése szükséges, 4 cm mélyen ahhoz, hogy ősszel
80–85 növény/m2 állománysűrűséget érjünk el. A kedvező áttelelés
szempontjából döntő jelentőségű az optimális vetésidő, ami a legtöbb
termőterület esetében szeptember vége és október eleje közé esik. Vetés után ajánlatos a hengerelés. Kis hótakaró esetén -25°C-ig, hótakaró
nélkül -16°C-ig nem fagynak ki az optimálisan
fejlett növények.
Őszi borsó esetében átlagos évjáratokban
két-három hetes fejlődési előnye van a tavaszi
vetésűekkel szemben. Ez a következők miatt lehet előnyös:
- A borsó rovarkártevői a fejlettebb állományban
csak ritkán okoznak a hozamot jelentősen csökkentő károkat.
- A növény tavasszal kevésbé rúgja el a virágokat,
mivel a vegetációs időszak kezdete és a virágzás
a szokásosnál jóval korábbi időpontra esik. Ekkor a növény számára
még elegendő mennyiségű víz van a talajban és a hőmérséklet ritkán
éri el a 30°C-ot, valamint az éjszakák is lényegesen hűvösebbek, mint
hetekkel később.
- A virágzás szempontjából kedvezőbb feltételek és az őszi borsó nagyobb állománysűrűsége miatt lényegesen több az egy négyzetméteren kialakuló hüvelyek száma.
- A levelek sárgulása és a szemek beérése általában június elejére
esik, a betakarításhoz szükséges érési állapotot pedig rendszerint június második felében éri el az állomány.
- Az őszi borsó betakarítása még az őszi árpa aratása előtt, illetve azzal
egyidejűleg lehetséges. Az időben végzett betakarítás jelentősen csökkenti a betakarítási veszteségeket. Különösen aszály idején hoznak az őszi
fajták a tavasziakhoz képest jelentősen nagyobb termést hektáronként.

Állami elismerés éve: 1992
Az őszi takarmányborsónak a nagy termőképesség mellett
gyors növekedésűnek, tél- és fagyállónak, szárazságtűrőnek kell
lennie.
Az NS Pionír fajta szára nagyon hosszú 150–160 cm, sok nódusszal tagolt. Levelei összetettek, zsengék, zöldek, márványozott
mintázatúak.
Virágai nagyok, lilás rózsaszínűek. A virágzása május elejéreközepére tehető. A hüvely rövid 4–6 cm hosszú, melyben 4–5 mag
található. Mag alakja kerek, sima felületű, színe zöldes tarka.
Ezermagtömege 90–100 g.

Nagy tömegű, igen jó minőségű takarmányt adó, jó télállóságú
fajta. Magtermése 2–2,5 t/ha, jól bokrosodik, áttelelés után erőteljesen fejlődik. Zöldtömegként 35–40 t/ha, illetve 6,5–7 t/ha
szárazanyag előállítására képes, mely az egyik legkorábbi zöldtakarmány. A tavaszi vetésű borsóknál néhány nappal korábban virágzik. Kórokozókkal szembeni toleranciája nagyon jó. Optimális
vetésideje szeptemberben van, de tavasszal is vethető, még a később felmelegedő talajokon is. Jó állóképessége miatt önállóan,
támasztónövény nélkül is termeszthető.



Őszi takarmányborsó

JAMES

SAATEN UNION



Őszi takarmányborsó

DEXTER

SAATEN UNION

James őszi borsó az őszi vetésnek köszönhetően kiválóan hasznosítja a téli csapadékot.
Tavasszal a jól beállt és problémamentesen át telelt állományok korábban indulnak fejlődésnek, mint a tavaszi vetésű
borsók, így a betakarítására is mintegy két hét tel korábban
kerülhet sor.
Aszályra hajlamos termőhelyeken kimagasló termőképessége
révén hamar bevételt hoz, jelentős termés- és jövedelemtöbbletet
biztosít a hagyományos takarmányborsóval szemben.
Szemtermése élettanilag értékes fehérjeforrás, átlagos fehérjetartalma 22,8–23,8% körül alakul.

A Dexter újdonság az őszi borsó termesztésben, hiszen kiváló
termésstabilitású és nagyon jó télálló képességű – tehát jelentős
kockázatoktól mentesen termeszthető – az őszi vetésekre egyértelműen alkalmas takarmányborsó fajta. Szemtermése a hasonló érésidejű tavaszi vetésű fajtákhoz képest legalább két
hét tel hamarabb betakarítható (megközelítően az őszi árpa
aratás időszakában). Ezér t korai és kiemelten fontos, ér tékes
fehérjeforrás, mely a növények jó állóképességéből adódóan
ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítható.
A Dexter az őszi borsókra jellemzően a tavaszi fajtákénál
sokkal nagyobb produktivitás mellett, pergésre nem hajlamos

Közepes méretű magjai sárga magbelsővel és világos maghéjjal rendelkeznek, ezermagtömege rendszerint 170–180 gramm
körül alakul. Emészthetősége jó, a magvak tripszininhibitor-aktivitása alacsony, ezért a James megfelelő arányban hőkezelés
nélkül etethető az abrakfogyasztó állatokkal. Száraz szalmája
begyűjtve értékes és kiváló szálastakarmány. Előveteményértéke
kiváló, mert korán lekerül a termőföldről, amelyet felvehető nitrogénben gazdagít, és könnyen művelhetővé tesz.
Javasolt vetésnorma 0,9–1,0 millió mag/ha, mely ezermagtömegtől függően 160–180 kg/ha vetőmagnak felel meg. Optimális vetésideje szeptember vége - október közepe. Javasolt vetésmélység 4–6 cm.

hüvelyekkel, továbbá küllemi és beltartalmi adottságai révén piacos árumag terméssel jellemezhető.
Károsítókkal szembeni kiemelkedően jó ellenállóképessége az
egyik meghatározó fajtajelleg, amely a nagyfokú termésstabilitás
és a kiemelkedő produktivitás meghatározó alappillére.
Javasolt vetésnorma 0,9–1,0 millió mag/ha mely ezermagtömegtől függően 160–180 kg/ha vetőmagnak felel meg. Javasolt
vetésidő szeptember vége – október közepe. Javasolt vetésmélység 4–6 cm.



Pannon bükköny

Pannon bükköny

BETA

DE AKIT KKI
A pannon bükköny – hasonlóan a szöszös bükkönyhöz – kiváló talajta-karó, talajvédő és nitrogéngyűjtő növény. Május folyamán a lekaszált keveréktakarmány után, öntözésre berendezett
talajokon jó kultúrállapotot hagy vissza, mely lehetőséget nyújt
akár rövid tenyészidejű fővetés kivitelezésére is. Vadon előforduló
változata a Kárpát-medencében ős-honos, ezért hungarikumnak
tekinthető. Áttelelő, egyéves lágyszárú, alacsony növésű, teljes virágzásban legfeljebb 40–50 cm magas nö-vény. Kiváló fagytűrő
képességgel rendelkezik.
A hüvely 20–30 mm hosszú, 7–9 mm széles, lelógó, világosbarna, 2–8 magvú. Ezermagtömege 35–50 g. Magtermése
0,6–1,0 t/ha.
Elsősorban a középkötött mezőségi vályog
és a középkötött erdőtalajok növénye. Megél gyakorlatilag az ország mindazon talajain, ahol vetése a kalászos támasznövénnyel
ősszel kellően beáll, és tavasszal belvíz nem
veszélyezteti.
Fagytűrő képessége kiváló, a hómentes teleket is jól bírja. Szárazabb tavaszokon is jól
fejlődik, de virágzásának kezdete előtt 1–2
nagyobb mennyiségű esőt meghálál. Generatív szakaszában a szárazságot jobban elviseli a többi pillangóshoz képest.
Kiváló alkalmazkodóképességű növény.
A talaj jó kultúrállapotát meghálálja. Akácmoly, ápion és zsizsik
veszélyeztetheti generatív szakaszá-ban, ezért a tábla szélén akác,
elhanyagolt dűlőút és mezsgye – lehetőség szerint – ne legyen.
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A Beta kiváló értékű zöldtakarmányt adó, középkorai, egyenletes érésű fajta. A virág színe törtfehér, barnás erezettel. A mag
sötétszürke, feketén pettyezett, alakja kissé nyomott. Ezermagtömege 40 g.
Szára húsos, szilárd, gyengén szőrözött. Virága fehér, sárgásfehér. Télállósága jó, a talaj tápanyag-ellátottságára igényes.
A pannonbükköny a bükkönyök közül a legmagasabb takarmányértékkel rendelkezik. A Beta 80–120 cm-es gyengén szőrözött, mutatós, szilárd, húsos szárral rendelkezik. Magjának színe
sötétszürke, fekete színű foltokkal tarkítva. Virága piszkos fehér,
ritkán halvány barnán csíkozott.

PANNON-MAG
AGRÁR KFT.

Gabonafélével vegyes vetésben a legkorábbi zöldtakarmányt
adja. Terméshozama 25–30 t/ha zöld mely fonnyasztva és szilázs
ként is kitűnően használható. Korai betakarításának köszönhetően utána bármilyen másodvetés lehetséges. A mésszel jól ellátott, jó minőségű, laza szerkezetű talajokat kedveli. Tenyészideje
36–40 hét.
Vetésidő: október elejétől vethető, 4–6 centiméter mélyre,
12 centiméter sortávolságra. Búzával, triticaleval vethetjük együtt.
Vetőmagmennyiség: tiszta vetésben: 50–100 kg/ha vegyes vetésben 90–110 kg/ha búza és 50–80 kg/ha bükköny.
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Szöszös bükköny

Szöszös bükköny

HUNGVILLOSA
DE AKIT NYKI

A szöszös bükköny – a tavaszi és pannon bükköny mellett – a
harmadik termesztett bükkönyfaj Magyarországon. A őszi takarmánykeverékek kedvező beltartalmi értékekkel és zöldhozammal
jellemzhető összetevője. Támasztónövénye általában a legkorábbi tavaszi gabona, a rozs. Kiváló talajvédő, talajtakaró és kultúrállapot javító hatású növény.
Mélyre ható, gazdag gyökérhálózatot fejleszt hosszú oldalgyökerekkel. Szára magas, elágazó és elfekvő. Levelei párosan szárnyaltak, virágzata fürtvirágzat, termése hüvelytermés.
Éghajlat tekintetében igénytelen, jó télállóság jellemzi. Jól tűri
a szárazságot.
Talajjel szemben is igénytelen növény.
Homoktalajoktól a vályogos agyagtalajokig
mindenhol vethető, ha a terület nem hajlamos belvizesedésre.Rozs támasztónövénnyel
vetve jól tűri a szélsőséges talaj-, és időjárási
viszonyokat.
Kedvező előveteménye az őszi kalászos,
annak ellenére is, hogy a szöszös bükköny
támasztónövénye is általában kalászos. Kora
ősszel vagy nyár végén betakarított növény
nem kedvező elővetemény. Hüvelyeseket és
évelő pillangósokat 2 éven belül nem követhet növényegészségügyi okok miatt.
Nagy fehérjetartalmú növény, amelyet
zölden minden állatfaj szívesen fogyaszt. Zöldkeverékekben termesztve a legkorábbi takarmánynövény, silózva különösen a
kérődző állatok fogyasztják szívesen. Jelentős szerepet játszik a
kedvezőtlen talajadottságú homoktalajok hasznosításában. Westsik Vilmos jól ismert homokjavító vetésforgóiban több pillangós
zöldtakarmány-növényt kipróbált, de legkedvezőbbnek a rozzsal
vetett szöszösbükkönyt találta, melynek betakarítása után még takarmánytököt vagy egyéb másodvetésű növényt termeszthetett.
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Állami elismerés éve: 1951
Hajtásai hosszúak (150–180 cm), vékonyak, közepesen szőrözöttek. Tőtájéki elágazódása sok (7–10 db), ami tág térállásban,
6–8 cm vetésmélységnél érvényesül jól. Levélkéi hosszúkásak,
szőrözöttek. A zászlós fürtvirágzat közepes nagyságú, a virágok
pártája sötét ibolyakék. A hüvelyek alakja lapos, széles és hosszúkás. Éretten a hüvelyek színe sárgásbarna. A magvak gömbölyűek, szürkésfekete színűek. Ezermagtömege 30–35 g.
A klimatikus igénye tág határok között változik. Alkalmazkodóképessége kiváló. Szárazságtűrése, télállósága jó. A fajta értékes tulajdonsága, hogy már május elejénközepén kaszálható,

és a gyenge termőképességű talajokon is nagy zöldtömeget ad.
Rozs, tritikále, búza társnövényekkel kiváló zöldtakarmány és jól
silózható is. Zöldhozama társnövényektől, talaj- és csapadékviszonyoktól függően változik.
A 90% szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje-tartalma 1618%. A mag nyersfehérje-tartalma 25–29 %. Fehérjeproduktuma: 0,6–1,0 t/ha. A fajta bokrosodó képessége kiváló. Termőképessége a külföldi fajtákkal azonos vagy meghaladja azokét.
Zöldhozama 25–60 t/ha. Maghozama 1–1,5 t/ha.
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Lencse

Őszi lencse

PINKLEVI

DE AKIT NYKI
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A lencse régi kultúrnövényünk, kiváló élelmezési értékét az
emberiség már évezredek óta ismeri. Hazánkban termeszthető
hüvelyesek közül az egyik legkeresettebb élelmiszer. Biológiai értéke és a mag étrendi hatása jobb, mint a babé vagy a borsóé,
szalmája kiváló takarmány. Az utóbbi években a gluténmentes
diétában egyre nagyobb szerephez jut. Jelentőségét növeli, hogy
vetésváltásban fontos pillangós növény a N-gyűjtése és koraisága
révén, valamint a fenntartható gazdálkodásnál a műtrágya nélküli, környezetkímélő termesztésbe. Extenzív körülmények közé is jól
beilleszthető.
Talajigény: A középkötött erdőtalajok növénye. Talajának kultúrállapotára igényes. A mészben szegény, túl
kötött, hideg, nedves és nagyon laza talajokra nem való. Nitrogénben gazdag talajra ne
vessük, a magas nitrogéntartalom a magkötést negatívan befolyásolja.
Éghajlatigény: A mérsékelten meleg és
nem szélsőségesen száraz termőhelyeken termeszthető eredményesen. Párás környezetet
és mérsékelt meleget kíván, a szélsőséges
hőingadozásokat nem kedveli. Hazánkban
főleg a dombvidék – Észak-Magyarország és
Dunántúl – alkalmas termesztésére. Télállósága hasonló a többi ősszel vethető hüvelyesekéhez (pl. őszi borsó).
Az őszi lencsét – az őszi borsóhoz hasonlóan – lehetőleg szeptember végénoktóber elején vessük el. Csírázása 5–6 °C-ig indul
meg. A kikelt növény hidegtűrése jó. Az alkalmazott sortáv 12
(vagy 24) cm lehet, 1,5–2 millió csíra/ha állománysűrűséggel.
Dupla gabonasortávra (24 cm) vetve csökkenthető a csíraszám jó
vízháztartású talajon, ami a növény jobb elágazását, a generatív
jelleget erősítheti, és kiegyenlítettebb lesz az állomány. A vetés
mélysége a talajtól és a mag nagyságától függően 3–5 cm.
Az őszi lencse leggyakrabban június végén-július első felében
takarít-ható be. Világos színű, jó minőségű és törésmentes magot
takarítha-tunk be, ha a teljes érés előtt kerül sor a betakarításra.

A Pinklevi egy hidegtűrő, áttelelő őszi lencse fajta, a korai
éréscsoporthoz tartozik. Fehérjetartalma 17–20 % közötti.
A növény habitusa félig felálló, bokrosodó (elágazás intenzitása erős). Növénymagassága virágzáskor közepes (35 –45 cm).
Levélalakja elliptikus, nagysága közepes. Virág nagysága közepes, színe fehér, lila csíkokkal a vitorlán és az evezőn. Hüvely
színe száraz betakarításkor sárga, hüvelycsúcs alakja tompa.
Magkezdemények száma jellemzően kettő. A száraz magvak
szélessége keskeny-közepes, oldalnézete hosszmetszetben elliptikus, tömege kicsi-közepes. A száraz mag színe barnás-rózsaszín.

Őszi keléskor, illetve tavasz elején a szár antociános elszíneződést mutat.
Optimális vetésideje szeptember vége – október eleje, a javasolt állománysűrűség 1,5 –2,0 millió csíra/ha. Az alkalmazott
sortávolság szimpla vagy dupla gabonasortávolság, vetésmélység 4–7 cm. Ezermagtömege 30 –35 g.

15

Őszi lencse

RÉZI

Csillagfürt

DE AKIT NYKI
A Rézi egy hidegtűrő, áttelelő őszi lencse fajta, a korai éréscsoporthoz tartozik. Fehérjetartalma 18–21 % közötti.
A növény habitusa félig felálló, bokrosodó (elágazás intenzitása erős).
Növénymagassága virágzáskor közepes (40–45 cm). Levélalakja
elliptikus, nagysága közepes.
Virág nagysága kicsi-közepes, színe fehér, lila csíkokkal a vitorlán és az evezőn. Hüvely színe száraz betakarításkor sárga,
hüvelycsúcs alakja tompa. Magkezdemények száma főleg kettő.
A száraz magvak szélessége keskeny, oldalnézete hosszmetszetben elliptikus, tömege nagyon kicsi-kicsi. A száraz mag színe

barnás. Optimális vetésideje szeptember vége – október eleje, a
javasolt állománysűrűség 1,5–2,0 millió csíra/ha, 4–6 cm mélyen Az alkalmazott sortávolság szimpla vagy dupla gabonasortávolság. Ezermagtömege 25–30 g.
Őszi keléskor, illetve tavasz elején a szár antociános elszíneződést mutat.
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A csillagfürt előnyei közé tartozik, hogy a talajjal szemben igénytelen, szinte minden mész szegény talajon megterem, magja jó biológiai értékekkel
rendelkező fehérjéket, és nagy mennyiségű olajat is tartalmaz. A gyökérén
élő Rhizobium baktérium segítségével a legtöbb nitrogént képes megkötni
a hüvelyes növények közül a levegőből és a talajok minőségét is nagymértékben javítja. Jól beilleszthető a homoki vetésforgóba és akár másodvetésű
növényként is megállja a helyét, mint zöldtrágya.
A csillagfürt melegkedvelő növény. Már alacsony hőmérsékleten is kicsírázik, a kora tavaszi fagyokat jól tolerálja.
Vízigény: a csillagfürtök általában a csapadékosabb területeket kedvelik,
de elviselik a szárazabb területeket is. A sárgavirágú csillagfürt a szárazságot jobban tolerálja, mint a fehérvirágú változat.
A virágzáskor fellépő aszály a termésmennyiséget
csökkentheti.
Talajigény: a két köztermesztésben lévő csillagfürtfaj talajigénye lényegesen eltér egymástól.  
Míg a sárgavirágú csillagfürt az enyhén savanyú
(pH 5–6), laza talajokat kedveli, akár a futóhomokon
is megterem, addig a fehérvirágú változatnak jobb a
a mésztűrő képessége, és a talaj tápanyag készletére
igényesebb. A kedvezőbb területekre ez utóbbi, illetve
a kékvirágú csillagfürt egyaránt ajánlott.
Elővetemény igény: önmaga után több évig nem kerülhet. Növényvédelmi szempontok miatt nem kerülhet
más hüvelyes növény után. Legjobb, ha két kalászos
gabona közé kerül a vetésváltásban. Elővetemény értéke kiváló, sok nitrogénnel gazdagítja a talajt. Zöldtrágyaként kiváló kapásnövény elővetemény.
Fővetésben márciusban, másodvetésként júliusban vetjük. Csíraszáma fajtától függően 400–1.100 ezer mag/ha. Zöldtakarmány céljára 2–3 héttel
később kell a csillagfürtöket vetni, mert a csírázáskelés magasabb hőmérsékleten és a vetés utáni fejlődés hosszabb nappalok alatt megy végbe, így a
növény vegetatív típusú lesz és zöldtömege is lényegesen nagyobb.
Augusztus elejétől szeptember közepéig érik. Akkor érett, ha szára kellően
szilárd, a hüvely nem törik és nem pereg. A kombájntól beszállított magot
azonnal rostálni kell. Magtörésre és magpergésre a hüvelyes növények közül
a legkevésbé hajlamos. Célszerű a magot vékony rétegben – 15–20 cm – kiterítve szárítani, mert a garmadában tárolt 15–18%-os nedvesség tartalmú
mag könnyen bemelegedhet. Ha szükséges, a mesterséges szárítást hideg
levegővel vagy 40 °C alatti hőmérsékleten végezzük.
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Fehérvirágú csillagfürt

NELLY
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Kékvirágú csillagfürt

MIRABOR

Saatzuch Steinach

A növény szára 50–80 cm magas, mereven felálló, fiatal korban
dudva, később elfásodó, szilárd, erős. A főtengelyből 3–6 elsőrendű oldalhajtást fejleszt. Időjárástól és tápanyag viszonyoktól függően
másodharmadrendű hajtásokat, s ezeken termést is hozhat.
Levele tenyeresen összetett. A virágok a fajra jellemző fürtvirágzatúak, színük kékesfehér. A hüvely egyenes alakú, zárt, a virágzati
tengelyről nehezen törik le, 3–6 magvú. A magja közepes nagyságú.
Ezermagtömege 320–370 g, nyersfehérjetartalma 35–38 %, összes
alkaloidtartalma 0,03–0,08 %.
A gyenge termékenységű, savanyú talajok takarmánynövénye. Nagy
fehérjetartalmú, kettős hasznosítású fajta (abrak, vagy zöldtakarmány).

A Mirabor kékvirágú édes csillagfürt fajta igen magas termőképességgel és magas nyersfehérje hozammal jellemezhető. A
lehető legjobb betakarítási feltételeket biztosítja, és garantálja a
jó ár-értéket. Magas ezermagtömeggel rendelkezik, és jó alapot
biztosít az ipari feldolgozáshoz.
Szára elágazó, virágzási ideje korai, lila virágszínnel. Érésideje középérésű, érése egyöntetű. A növénymagasság alacsonyközepes, megdőlésre való hajlama közepes. Ezermagtömege
130 –180 g.
Optimális vetésideje március, 90 mag/m² állománysűrűséggel, 2–4 cm mélyen, szimpla vagy dupla gabonasortávolságra.

Magja egyre nagyobb szerepet játszik – mint takarmányalapanyag – a
szója készítmények kiváltásában.
Termesztéséhez széles határok között választható ki megfelelő talaj.
Közepes tápanyagigényű, intenzívebb típusú, igen jól alkalmazkodik
a különböző fizikai talajféleségekhez. Rövidebb tenyészideje révén a
magasabban fekvő északi tájakon is biztonsággal termeszthető.
Optimális vetésideje március, 350.000–400.000 csíra/ha állománysűrűséggel, 2–4 cm mélyen, szimpla vagy dupla gabonasortávolságra. A vetőmagnorma az ezermagtömegtől függően
100–130 kg/ha.
Mélyen gyökerező, nagy nitrogén gyűjtésű (120–180 kg/ha) fajta.
Talajjavító, kiváló elővetemény. Gépi betakarításra alkalmas. Tenyészideje 124–142 nap. Potenciális termőképessége 4,5–5,0 t/ha mag,
illetve 25–35 t/ha zöldtömeg.

A vetőmagnorma az ezermagtömegtől függően 120–150 kg/ha.
Gépi betakarításra kiválóan alkalmas. Tenyészideje 130–140 nap.
Potenciális termőképessége 2,5–3,0 t/ha mag, illetve 20–25 t/ha
zöldtömeg.
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Kékvirágú csillagfürt

PROBOR

Saatzuch Steinach
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Kékvirágú csillagfürt

BORUTA

Saatzuch Steinach

A Probor kékvirágú édes csillagfürt fajta közepesjó magtermőképességgel és a kékvirágú csillagfürt fajták közül a legmagasabb nyersfehérje hozammal jellemezhető. A lehető legjobb
betakarítási feltételeket biztosítja. Nagy ezermagtömeggel rendelkezik, és takarmányipari feldolgozásra alkalmas.
Szára elágazó, virágzási ideje korai, kék virágszínnel. Érésideje középérésű, érése egyöntetű. A növénymagasság alacsony,
megdőlésre kevésbé hajlamos. Ezermagtömege 100 –150 g.
Optimális vetésideje március, 90 mag/m² állománysűrűséggel, 2–4 cm mélyen, szimpla vagy dupla gabona sortávolságra.
A vetőmagnorma az ezermagtömegtől függően 90 –120 kg/ha.

A Boruta kékvirágú édes csillagfürt alacsony alkaloid tartalmú, alacsony ezermagtömegű fajta, mely ugyanúgy rendelkezik
a magasabbra növő fajták előnyeivel, emellett alacsonyabb a
betakarítás előtti, illetve betakarításkori veszteség.
Determinált növekedésű, lila virágszínű, korai, egyöntetű
érésű fajta, mely a megdőlésre kevésbé hajlamos. Növénymagassága alacsony, emellett magas hozamot produkáló, közepes
nyersfehérjetartalommal jellemezhető fajta.
Optimális vetésideje március, 110 mag/m² állománysűrűséggel, 2–4 cm mélyen, szimpla vagy dupla gabona sortávolságra.
Ezermagtömege 100–130 g közötti. Szükséges vetőmagmennyiség

Gépi betakarításra kiválóan alkalmas. Tenyészideje 130 –140
nap. Potenciális termőképessége 2,0 –2,5 t/ha mag, illetve
15 –20 t/ha zöldtömeg.

100 –140 kg/ha, ezer-magtömegtől függően. Tenyészideje 110 –
120 nap. Potenciális termőképessége 1,5 –2,0 t/ha mag, illetve
10 –15 t/ha zöldtömeg.
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Kékvirágú csillagfürt

HAAGS BLAUE
Saatzuch Steinach
A Haags Blaue kékvirágú édes csillagfürt betegségekkel szemben ellenálló, stressz rezisztens fajta, másodlagos hajtásképződésre nem hajlamos, amely lehetővé teszi a korai és egyenletes
érést. Leginkább a nagyobb és kiegyenlítettebb csapadékellátottságú régiókban termeszthető eredményesen.
Növekedése determinált, megdőlésre nem hajlamos. Virágzásának kezdete korai, virágai kék színűek. Korai és egyöntetű érés
mellett közepes termésre képes (1,5–2,0 t/ha), közepes nyersfehérjetartalommal. Ezermagtömege alacsony-közepes (90–120 g).
Optimális vetésideje március, 110 mag/m² állománysűrűséggel, 2–4 cm mélyen, szimpla vagy dupla gabona sortávolságra.

Fehérvirágú csillagfürt

BOREGINE

Saatzuch Steinach
A Boregine fehérvirágú édes csillagfürt kiemelkedő mag és
nyersfehérje hozamot produkáló fajta. Jó hozamok érhetőek el vele
gyengébb talajadottságú területeken is.
Szára elágazó, virága fehér színű, a virágzás kezdete korai. Középérésű, emellett nagy termést és magas fajlagos nyersfehérjehozamot produkál, megdőlésre kevésbé hajlamos.
Optimális vetésideje március, 90 mag/m² állománysűrűséggel,
2–4 cm mélyen, szimpla vagy dupla gabona sortávolságra. Ezermagtömege 250–300 g. A vetőmagnorma ezermagtömegtől függően 180–210 kg/ha. Tenyészideje 120–130 nap. Potenciális termőképessége 3,0–3,5 t/ha mag, illetve 20–25 t/ha zöldtömeg.

A vetőmagnorma ezermagtömegtől függően 100–140 kg/ha. Tenyészideje 110–120 nap. Potenciális termőképessége 1,5–2,0 t/ha
mag, illetve 10–15 t/ha zöldtömeg.
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Lóbab

Lóbab

MIRNA

DE AKIT NYKI
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A lóbab az egyik legrégibb kultúrnövény, mely a hüvelyes növények családjába tartozik. A mérsékelt éghajlati körülmények
ideálisak termesztéséhez.
Fehérjetartalma magas, egyéb beltartalmi mutatói is jók. Alkalmas a szójaliszt részleges helyettesítésére. A lóbab egynyári
tavaszi vetésű növény. Magjának mérete alapján három változata ismeretes:
- Kismagvú (ezermagtömege ≤550 gramm)
- Közepes magvú (ezermagtömege 550 –1000 gramm)
- Nagymagvú (ezermagtömege ≥1000 gramm)
A lóbabnak karógyökere van, mely mélyre hatoló, és sok oldalgyökeret is fejleszt. Szára jellegzetes dudvás szár, nem szőrözött. Levelei hármasan
összetettek. Fürtvirágzata van, részben öntermékenyülő. Virágai jellegzetes pillangós
virágok. Termése hüvelytermés, benne a magok száma általában 2–4 darab. A hüvelyek
felállóak, vastag falúak. A mag betakarításkor törésre kevésbé hajlamos.
Hőigénye közepesnek mondható, a rövid
fagyokat tavasszal elviseli. Magyarországon a déli, délnyugati területek megfelelőek a termesztéséhez. A sikeres termesztés
alapfeltétele a jó vízellátottság. A lóbab
vízigényes növény, a virágzáskor különösen
fontos a jó csapadékellátottság. Sikeresen a párás, nyirkos,
jó csapadék ellátottságú területeken terem, a légköri aszályt
kevésbé tolerálja.
A mezőségi talajok, a barna erdőtalajok, a réti talajok egyaránt alkalmasak a termesztésére. Homoktalajokon termesztése
csak öntözéses körülmények között javasolt.
Önmaga után több évig nem kerülhet. Más hüvelyes növény
sem jó előveteménynek, illetve azok a növények sem, amelyek
nagy vízigényűek. Jellemző a két kalászos gabona közötti termesztés, mivel a lóbab a talajt nem zsarolja ki, és gyarapítja
annak nitrogén tartalmát. Ezért a lóbab kiváló előveteménynek
tekinthető.

Növénymagassága 90–100 cm. Szárszilárdsága, kiegyenlítettsége jó. Vastag szárú, közepesen nagy levelű.
Hüvelye egyenes, hengeres, felálló. A mag alakja ovális, telt
vagy kissé horpadt, világos illetve sötétdrapp színű.
Ezermagtömege 450–550 g, közepes magvú. Tenyészideje
115-125 nap.
Betegségekkel szembeni ellenállósága jó. Agronómiai szempontból nem igényel különleges feltételeket.
Fehérjetartalma
27–30%.
Potenciális
termőképessége
5–6 t/ha. Üzemi termése 2,0–3,5 t/ha. Optimális vetésideje
április eleje-közepe. Javasolt állománysűrűsége 450–550 ezer

csíra/ha, mely ezermagtömegtől függően 200–250 kg/ha vetőmagnormát jelent. Az alkalmazott sortáv gabonasortáv, illetve
annak többszörösei. Vetésmélység 5–8 cm.
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Tavaszi bükköny

Tavaszi bükköny

EMMA

DE AKIT NYKI
A tavaszi bükköny a pillangós virágúak családjába, azon belül a Vicia nemzetségbe tartozik.
Kiváló zöldtakarmány, takarmánykeverékek magas fehérjetartalmú öszszetevője. Mezőgazdasági szerepe, termőterülete
az állatállomány nagyságával azonos irányban változott, illetve
változik.
Virága a pillangósokra jellemző. A virágok a virágzati tengelyen rövid kocsánnyal a levélhónaljban kettesével, vagy egyedül
állnak. A párta többszínű, a vitorla kék, lilás vagy fehér.
A gyökérzete vékony orsógyökérből áll, melyből dús, hosszú
gyökerek erednek. Hajtásrendszere bokorszerű. A szára törékeny, elfekvő, ezért támasztó növénnyel elsősorban zabbal társítva vetik. Levélzete
párosan szárnyaltan összetett és változatos.
Termése hüvely termés.
Éghajlat és talaj szempontjából igénytelen.
Hazánkban mindenhol megterem, kevésbé
melegigényes. A legoptimálisabb talajtípus a
kötöttebb és középkötött, nagyobb humusztartalmú talaj és a megfelelő mennyiségű
tápanyaggal rendelkező könnyű szerkezetű
talajok. Vízigénye nagy, egyenletes eloszlású
csapadékot igényel.
A tavaszi bükkönyt és a tavaszi zab támasznövény magját külön-külön kell csávázni, és utána összekeverni. Vetőmagtermesztés esetén célszerű a
kétmenetes vetés alkalmazása.
Betakarításkor a dobfordulatszámot minimálisra kell csökkenteni a magtörés megakadályozása miatt. Szalmája, amely
a magtermés háromszorosa, értékes juhtakarmány. Tarlóhántás
után a bükköny- és a zabárvakelés a juhok legelője lehet, ha
tavaszi növény következik utána.
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Az Emma közepes tenyészidejű (90 –105 nap), jó magtermő,
zöld- és abraktakarmány céljára egyaránt felhasználható.
Ezermagtömege 45–55 g. A mag nyersfehérje-tartalma 29–32%.
Potenciális magtermése 3–3,5 t/ha, zab támasztónövénnyel vetve 2 t/ha.
Zöldtakarmány hozama 40 t/ha körüli. Szénája 85% szárazanyagtartalom mellett 17% nyersfehérjét tartalmaz.
A fajtára jellemző a gyors kezdeti fejlődés, a stabil szár, a kis
pergési hajlam mellett a nagyfokú termésbiztonság és betegség
ellenállóság.
Optimális vetésideje április eleje-közepe.

Javasolt állománysűrűsége 450 –550 ezer csíra/ha, mely ezermagtömegtől függően 200 –250 kg/ha vetőmagnormát jelent.
Az alkalmazott sortáv gabonasortáv, illetve annak többszörösei.
Vetésmélység 5 – 8 cm.
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Tavaszi borsó

Tavaszi borsó

SALAMANCA
SAATEN UNION

A borsó tavaszi vetésű növényként igen jól beilleszthető a vetésváltásba. A borsó elővetemény értéke a legtöbb szántóföldi növény számára kiváló: korán betakarításra kerül, nem használja ki
a talaj víz- és tápanyagkészletét, nitrogénben gazdagítja a talajt,
javítja a talaj biológiai életét, növényvédelmi szempontból kedvező helyzetet hagy vissza az utána következő növény számára.
A borsó a megfelelő nagyságú termés eléréséhez igényli a talaj
mélyművelését, kora tavaszi vetése következtében pedig a talaj
állapota tegye lehetővé a korai magágykészítést. A borsó gyökérzetének 90%-a a talaj művelt rétegében található, ezért is nagyon
lényeges a talajművelés jó minőségben történő elvégzése.
A borsó vetésének ideje március, amint
a tél elmúltával rá lehet menni a talajra, el
kell kezdeni a borsó vetését. A borsó vetésével meg kell várni, hogy a talaj a vetés mélységében 6–8 °C-ra melegedjen fel. Hideg
talajba történő vetés esetén elhúzódik a borsómag csírázása, a kelés lassú és vontatott
lesz, a fejlődésbeli eltérés esetlegesen az érés
idejére is megmarad, ez nehezíti az optimális
betakarítási idő megválasztását, illetve vetőmagtermesztés esetén a megfelelő minőségben elvégezhető szelekciót.
A borsó már alacsony hőmérsékleten is képes vizet felvenni és csírázni. Mélyen, 6–8 cm
mélységben kell elvetni. Ez a vetésmélység egyben védelmet nyújt
a vetéskori madárkár ellen is.
Amennyiben lazább talajon termesztjük a borsót, a vetésmélység 7–8 cm legyen, hogy biztosan legyen elegendő víz a vetésmélységben.
A hektáronkénti vetőmagmennyiség ezermagtömegtől és használati értéktől függően 200–320 kg/ha.
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Sárga magvú, nagy termőképességű, magas fehérjetartalmú
borsó, kiemelkedő állóképességgel.
A teljes növényállomány az erős kacsoknak köszönhetően nagyon
jól összekapaszkodik, így betakarítása veszteségektől mentes.
Étkezési és takarmánycélú alapanyagnak egyaránt hasznosítható.
Ezermagtömege 160–180 g. Javasolt vetésnorma 850–950 ezer
mag/ha mely ezermagtömegtől függően 140–170 kg/ha vetőmagnak felel meg. Javasolt vetésidő február vége - március. Javasolt vetésmélység 4–6 cm. Tenyészideje 105–110 nap.
B etakar ítás jó min ő s é gb en elvé gezh ető, kös zönh etően jó állóképességének és az alacsony pergési hajlamának.

16–19% szemnedvesség tartalomnál és világosbarna hüvelyszín
esetén optimális.
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Az Astronaute szemtermése korai és értékes fehérjeforrás, mely
a növények jó állóképességéből adódóan ütemesen és veszteségektől mentesen betakarítható. Erőteljes elágazásokban gazdag
szárat, könnyen és jól funkcionáló, gyökérgümőkben gazdag gyökérzetet fejleszt. A fajtát jó ellenálló képesség jellemzi a borsólisztharmat és borsóperonoszpóra kórokozóival szemben.
Az Astronaute valóban kirobbanó produktivitású fajta, hiszen
relatív korán kezdi és hosszan tartja a virágzást, így megteremtve
a nagyszámú hüvelykötődés alapjait. Pergésre nem hajlamos hüvelyekkel rendelkezik, melyek a betakarítás kezdetére világosbarnára színeződnek. Ekkorra a szemek 16–19 %-os szemnedvesség-

Középérésű, sárgamagvú étkezési szárazborsófajta. Középmagas, jó állóképességű. A pálhalevél középnagy, nem márványozott,
a virágok fehérek, a hüvelyek párosak, egyenesek tompa véggel.
A mag nem kiegyenlített nagyságú, gömbölyű, sima. Színe világossárga, hántolva élénksárga.
Intenzív termesztési körülményeket igénylő fajta, amelynek a
hüvelyei a szár első negyedében helyezkednek el, így gépi betakarításra kiválóan alkalmas.
Fuzáriumos tőhervadással szemben gyakorlatilag ellenálló. Peronoszpóra és az ascohytás levélfoltossággal szemben mérsékelten ellenálló.

tartalmúak és a fajtára jellemző módon sárgára színeződnek.
Ezermagtömege 170–200 g. Javasolt vetésnorma 850–950
ezer mag/ha mely ezermagtömegtől függően 150–200 kg/ha
vetőmagnak felel meg. Javasolt vetésidő február vége – március.
Javasolt vetésmélység 4–6 cm. Tenyészideje 100–105 nap.
Gabonafélék magjával keverve az Astronaute szárazborsó kiemelkedő biológiai értékű tápanyagforrást képes biztosítani az
abrakfogyasztó állatok számára. Szalmája jól begyűjthető és
ugyancsak értékes takarmányforrás.

Ezermagtömege: 190–210 g. Optimális vetésideje március 10–25 közé tehető, 6–8 cm mélyen. Ajánlott csíraszám 1–1,2 millió csíra/ha, ami ezermagtömegtől függően 200–230 kg vetőmagnak felel meg hektáronként.
Tenyészideje körülbelül 110 nap. Potenciális termőképessége
5,5–6,0 t/ha.
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LUTRA

Középérésű, zöldmagvú szárazborsófajta. Középmagas, megfelelő állóképességű és szárszilárdságú fajta. A pálhalevél középesen nagy, közepes mértékben márványozott.
Virága fehér, a hüvelyek párosak vagy hármasak, tompa végűek. A mag sima, gömbölyű, világoszöld.
Gépi betakarításra kiválóan alkalmas, intenzív termesztési körülményeket igénylő fajta, mely a fuzárium tőhervadással
szemben gyakorlatilag ellenálló, jó ellenálló képességű a peronoszpóra, rozsda és az ascohytás levélfoltossággal szemben.
Ezermagtömege 230 –240 g. Potenciális termőképessége:
5 – 6 t/ha. Optimális vetésideje március 10 –25 közé tehető,

Középérésű, sárga magvú, kacsos („afila”) típusú szárazborsó fajta. Középmagas, nagyon jó állóképességű. A pálhalevél
középnagy, nem márványozott, a virágok fehérek, a hüvelyek
párosan helyezkednek el a szár felső harmadában, így gépi betakarításra kiválóan alkalmas.
A mag gömbölyű, sima. Színe világossárga, hántolva élénksárga. Fuzáriumos tőhervadással szemben ellenálló.
Extenzív termesztési körülmények között is biztonságosan termeszthető fajta.
Ezermagtömege: 190 –210 g. Potenciális termőképessége:
4,5 –5 t/ha. Optimális vetésideje március vége – április eleje

6 – 8 cm mélyen. Ajánlott csíraszám 0,9–1,1 millió csíra/ha, ami
ezermagtömegtől függően 210 –250 kg vetőmagnak felel meg
hektáronként. Tenyészideje körülbelül 120 nap.

közé tehető, 6 – 8 cm-es mélységben. Vetése gabonasortávra
történik, 0,9–1,1 millió csíra/ha-os mennyiséggel, ami ezermagtömegtől függően 180 –220 kg vetőmag-nak felel meg hektáronként. Tenyészideje körülbelül 120 nap.
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Parcella információ
Parcella
Parcella méret [m2]
Kultúra
Fajta
Fajtatulajdonos
Vetés ideje
Vetés [kg/ha]
Vetés [kg/parcella]

1
400
őszi borsó
NS Pionír
KKI
2018.10.30.
150
6

2
400
őszi borsó
James
Saaten Union
2018.10.30.
210
8,4

3
400
őszi borsó
Dexter
Saaten Union
2018.10.30.
210
8,4

4
400
bükköny
Béta
KKI
2018.10.30.
110
4,4

5
400
bükköny
Béta
Pannon Mag
2018.10.30.
80
3,2

6
400
szöszös bükköny
Hungvillosa
NYKI
2018.10.30.
80
3,2

Parcella
Parcella méret [m2]
Kultúra
Fajta
Fajtatulajdonos
Vetés ideje
Vetés [kg/ha]
Vetés [kg/parcella]

7
400
rozsos bükköny
Hungvillosa+Varda
NYKI
2018.10.30.
130
5,2

8
400
őszi lencse
Pinklevi
NYKI
2018.10.30.
40
1,6

9
400
őszi lencse
Rézi
NYKI
2018.10.30.
35
1,4

10
450
csillagfürt
Nelly
NYKI
2019.03.13.
123
5,55

11
450
csillagfürt
Mirabor
Saatzuch Steinach
2019.03.13.
70
3,15

12
450
csillagfürt
Probor
Saatzuch Steinach
2019.03.13.
53
2,4

Parcella
Parcella méret [m2]
Kultúra
Fajta
Fajtatulajdonos
Vetés ideje
Vetés [kg/ha]
Vetés [kg/parcella]

13
450
csillagfürt
Boruta
Saatzuch Steinach
2019.03.13.
63
2,85

14
450
csillagfürt
Haags Blaue
Saatzuch Steinach
2019.03.13.
57
2,55

15
450
csillagfürt
Boregine
Saatzuch Steinach
2019.03.13.
64
2,9

16
450
lóbab
Mirna
NYKI
2019.03.13.
122
5,5

17
400
zabos bükköny
Lota+Emma
NYKI
2019.03.14.
140
5,6

18
400
borsó
Salamanca
Saaten Union
2019.03.14.
230
9,2

Parcella
Parcella méret [m2]
Kultúra
Fajta
Fajtatulajdonos
Vetés ideje
Vetés [kg/ha]
Vetés [kg/parcella]

19
400
borsó
Astronauta
Saaten Union
2019.03.14.
240
9,6

20
400
borsó
Hanka
NYKI
2019.03.14.
290
11,6

21
400
borsó
Irina
NYKI
2019.03.14.
250
10

22
400
borsó
Lutra
NYKI
2019.03.14.
240
9,6
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Parcella térkép
1

őszi borsó

NS Pionír

KKI

2

őszi borsó

James

Saaten Union

3

őszi borsó

Dexter

Saaten Union

4

bükköny

Béta

KKI

5

bükköny

Béta

Pannon Mag

6

szöszös bükköny

Hungvillosa

NYKI

7

rozsos bükköny

Hungvillosa+Varda

NYKI

8

őszi lencse

Pinklevi

NYKI

9

őszi lencse

Rézi

NYKI

10

csillagfürt

Nelly

NYKI

11

csillagfürt

Mirabor

Saatzuch Steinach

12

csillagfürt

Probor

Saatzuch Steinach

13

csillagfürt

Boruta

Saatzuch Steinach

14

csillagfürt

Haags Blaue

Saatzuch Steinach

15

csillagfürt

Boregine

Saatzuch Steinach

16

lóbab

Mirna

NYKI

17

zabos bükköny

Lota+Emma

NYKI

18

borsó

Salamanca

Saaten Union

19

borsó

Astronauta

Saaten Union

20

borsó

Hanka

NYKI

21

borsó

Irina

NYKI

22

borsó

Lutra

NYKI
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