
„A Suedina korai, szeptemberben biztosan beta-
karítható fajta. Állóképessége nagyon jó, érése 
egyenletes, nem pereg, a hü velyekben gyakori a 
4 db mag. 2019-ben 3,95 t/ha, 2020-ban 3,3 t/ha 
termést adott. 2020-ban június első napjaiban is 
vetettem belőle, az is időben beért.”

Rácz Dániel, Ják
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Újdonságunk, az igen korai Suedina kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik, jól alkal-
mazkodik az eltérő környezeti viszonyokhoz, fehérjetartalma átlagon felüli.

Suedina

kiváló gyors kiemelkedő magas

termőképesség fejlődési erély állóképesség fehérjetartalom

Főbb jellemzők
Kezdeti fejlődése kiemelkedő

Állóképessége kiváló

Növénymagassága 80-90 cm

Ezerszemtömege átlagon felüli (220-240 g)

Növekedési típusa féldeterminált

Köldök színe fekete

Alsó hüvely magassága 13-14 cm

igen korai szója

Suedina termése szója kísérletekben, Magyar Szója Nonpro t Kft., 
2019. [kg/ha] 

kg
/h

a

Hédervár Bak Prügy

Hely átlaga kg/haSuedina kg/ha

3200 3124

3667 3500 3600

2754



A Gabonakutató Nonpro t Kft. által forgalmazott tripszin-inhibitorban szegény szójafaj-
tákat kiváló termőképességűk, minőségük és agrotechnikai paramétereik folytán minden 
szójatermelőnek ajánljuk, azoknak a gazdáknak is, akik fehérjetakarmány tekintetében 
önellátásra törekszenek.

Felhasználási javaslatok
Fajtáink fehérjében és olajban gazdag termése darálást követően, hőkezelés nélkül is 
etethető. Tejelő tehenek esetében 2-3 kg/nap/egyed fejadagig, húsmarhák abraktakar-
mányába keverve a testtömeg gyelembe vétele mellett. Sertéstartásban a süldő és hízó 
takarmánykeverékben 5-10 %-os mértékben, barom féléknél, az indító fázis kivételével, 
10-15 %-os mértékben adható.
Felmerülő kérdéseikkel bizalommal forduljanak hozzánk!
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Korai, féldeterminált, alacsony tripszin-inhibitor tartalmú fajta, amely kiváló szárszilárd-
sággal rendelkezik. Késői és normál vetéshez javasolt, korai betakaríthatósága miatt meg-
felelő előveteménye a kalászosoknak.

Aires

Főbb jellemzők
Magja sárga

Köldök színe fekete

Ezerszemtömege magas

Szőrözöttség barna

Magassága közepes

Betegségekkel szembeni ellenállósága jó

Tripszin-inhibitor [TIA] tartalma 7,41 mg/g

Alsó hüvely magassága 13-14 cm

korai szója

kiváló magas kiváló

termőképesség fehérjetartalom betegség tolerancia



*Forrás: Magyar Szója Nonpro t Kft.

„Bahiával 4 éve foglalkozunk. 2019-ben 4 t/ha, 2020-ban 3 t/ha termésát-
lagot értünk el. Az időjárási és talajviszonyokat tekintve mindkét hozam-
mal elégedett vagyok. Ez a fajta jól viseli a kukorica sortávolságra történő 
vetést, könnyen aratható, és időben beérik.”

Horváth Balázs, Sand

„Bahia szóját 3 éve termesztünk a területünkön. A tavalyi évben 170 ha-ról 4-4,4 t/ha 
termésátlaggal takarítottuk be. 2020-ban 200 hektáron volt Bahiánk, a csapadékhiány 
miatt valamivel alacsonyabb termésátlaggal arattunk, de összességében elégedettek 
vagyunk. Számunkra fontos szempont, hogy korán betakarítható, jó termőképességű, jó 
szárszilárd ságú fajta. Megdőlésre nem hajlamos, és stabilan hozza az elvárt termésátla-
got. Nagyon meg vagyunk elégedve az eredményekkel.”

Szabó István, Szigetvári Hús Kft.
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A legkorábbi középérésű szója. Kiváló termőképességű, folytonnövő, alacsony tripszin-
inhibitor tartalmú fajta, amely jó betegségellenállósággal rendelkezik. Száraz körülmények 
között is kiválóan teljesít. Jó talajokra, intenzív technológiához javasoljuk, az öntözésre jelen-
tős terméstöbblettel reagál.

Bahia

Főbb jellemzők
Magja sárga

Köldök színe sötétbarna

Szőrözöttség barna

Növekedési típusa féldeterminált

Szárszilárdsága kiváló

Tripszin-inhibitor [TIA] tartalma 6,74 mg/g

Vetési sortávolság
nagyobb sortávolságú vetésre is alkalmas 
(pl. kukorica sortáv)

Kórtani tulajdonságai
kiemelkedőek, növényvédelme alacsony 
költséggel megoldható

középérésű szója

kg
/h

a

Margittasziget* Bóly* Prügy* Hobol Lippó
hely átlaga kg/haBahia kg/ha

4239 4115 4348 4199
5000

2754

4990
4519 4579

3500

Bahia termése szója üzemi kísérletekben, 2019. [kg/ha]

kiváló magas kiváló

termőképesség fehérjetartalom betegség tolerancia



„Pannónia kincse fajtát 4 éve termesztünk. A fajta megbízható, teljesítménye évek óta 
meggyőző. 2020-ban 26,5 hektáron volt szójám. A gabona sortávra vetett állományomat 
2020. október 11-én arattam 4,09 t/ha termésátlaggal. A Szójakontroll szolgáltatást terü-
letem egy részén igénybe vettem, a szolgáltatással elégedett vagyok.”

Balassa István, Becsehely
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Az elmúlt években az egyik legelterjedtebb szójafajtává vált hazánkban. Nagyot termő, 
potenciális termőképessége intenzív körülmények között meghaladja az 5 tonnát hektáron-
ként. Az évjárat-stabilitása a termesztett szóják közül kiemeli. Mind száraz, mind öntö-
zött körülmények között termése jóval meghaladja a termesztett fajták átlagát. Nagyüzemi 
eredményei a 2017-es aszályos évben is igazolták kiváló alkalmazkodóképességét. Folyton-
növő, kiváló elágazó képességgel rendelkező szójafajta, emiatt nem szükséges a túlsűrítése, 
már 500 000 mag/ha-os mennyiséggel vetve is sikeresen termeszthető. Az átlagosnál 
magasabban elhelyezkedő alsó hüvelyek csökkentik a betakarítási veszteséget.

Pannónia kincse

Főbb jellemzők

Magja lapított gömb alakú,
közepes méretű, sárga színű

Köldök színe sárga, élelmiszeripari felhasználásra alkalmas

Magtermésének fehérje- és olajtartalma magas

Betegségekkel szembeni ellenállósága kiváló

Alkalmazkodóképessége kiváló

Vetési sortávolság
nagyobb sortávolságú vetésre is alkalmas 
(pl. kukorica sortáv)

Térkitöltési hajlama rendkívül jó

Kompenzációs képessége kiemelkedő

középérésű szója

kiváló magas magas kiváló emberi

termőképesség fehérjetartalom olajtartalom
betegség
tolerancia

táplálkozásra
alkalmas
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Középérésű, új szójafajta, amely 2019-ben kapott állami elismerést. Kórokozókkal és kárte-
vőkkel szemben rezisztens, folytonnövő, jól bokrosodó szójafajta, már 500 ezer tő/ha beállt 
állományon nagy termést biztosít.

Középérésű, legújabb szójafajtánk, amely 2020-ban kapott állami elismerést. A Pannónia 
kincsénél 2 nappal hosszabb a tenyészideje, így elsősorban Magyarország déli termőtája-
ira ajánljuk. Növekedési típusa félig determinált, folytonnövő, magassága a sztenderdekhez 
képest alacsonyabb. Ezerszemtömege kimagasló a szójafajták között: 203,8 g. Nagy 
fehérjetartalma (39%) miatt ajánljuk takarmánytermesztők gyelmébe is. A sárga 
színű, hosszúkás alakú mag világosbarna köldök színnel étkezési célra is alkalmas. Az állami 
fajtakísérletekben két év átlagában termése 4,09 t/ha volt.

Spirit

GK Mátka 

Főbb jellemzők
Magja sárga

Köldök színe fehér

Szőrözöttség szürke

Növénymagassága magas

Magtermésének fehérje- és olajtartalma megfelelő

Betegségekkel szembeni ellenállósága
kórokozókkal és kártevőkkel szemben 
rezisztens

Ezerszemtömege közepes (150 g)

Főbb jellemzők
Magja sárga

Köldök színe világos barna

Szőrözöttség szürke

Növénymagassága 95 cm

Magtermésének fehérje- és olajtartalma magas

Betegségekkel szembeni ellenállósága megfelelő

Ezerszemtömege magas (203,8 g)

középérésű szója

középérésű szója

kiváló magas kiváló

termőképesség fehérjetartalom betegség tolerancia

kiváló magas
termőképesség fehérjetartalom


