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tritiKále termeSztéSi aJánló
A tritikále mindenekelőtt takarmánynövényként szerepel a hazai 
palettán és elsősorban az extenzívebb, problémásabb környezet,  
a marginális talajok, de esetenként intenzívebb vetésforgók 
növénye. A szegedi nemesítési programból az utóbbi tíz év során 
négy olyan karakteres fajta született, melyek külön-külön több 
fontos és értékes agronómiai tulajdonságot, hozzáadott értéket 
képviselnek. 

GK rege

E fajtánk gyenge homoktalajokon, 
nehezen előkészíthető termőföldeken 
is kielégítő termést hoz. Igen jól bírja  
a kietlen környezetet, így a tömörö-
dött, levegőtlen szikeseken is jól te-
rem. Bő szemtermés és szalma hozam, 
valamint a különböző kórokozókkal 
szembeni megfelelő ellenállóság jól 
ötvöződik benne. A GK Rege a sárga-
rozsdára érzékeny – ha ez netán fel-
bukkan, minél előbb permetezzünk 
ellene! Viszont ellenáll a Kárpát-me-
dencében fertőző többi gabonabe-
tegségnek (lisztharmat, rozsdák, levél-
foltosságok). 

Optimális vetési ideje október hó 
során van, de szeptember elejétől no-
vember elejéig biztonsággal vethető. 
Vetési normája 200-250 kg/ha körüli. 
Ha jól előkészített, optimális mag-
ágyunk van, akkor elegendő a ritkább, 
azaz 150-160 kg/ha-os dózis, viszont 
ha sülevényes, száraz homokba kerül  
a fajta, akkor érdemes 250 kg/ha-s 
normával vetni. Kora tavasszal még 
lassú fejlődésű, sokáig elterülő, föld-
höz lapuló növekedésű, majd május 
elejétől hirtelen indul, s erős lomboza-
tot képez a virágzás idejére. Nem fel-
tétlen igényel tavaszi fejtrágyázást. 
Erős bokrosodás jellemző a fajtára. Kö-
zép-kései érésű, azaz a búzák után bő 
egy héttel érik be. Betakarításkor nem 
hajlamos a pergésre, még túlérettség 
esetén sem. Minden talajtípuson jól 
termeszthető, normál és biotermesz-
tésre egyaránt ajánljuk. Értékes beltar-
talmi mutatókkal bíró szemtermése 
nagy lehetőséget kínál a takarmányo-
zás, a humán élelmezés, de a bio-

etanol gyártás alapanyagaként is. Dús 
levélzete, nagy vegetatív hozama új 
lehetőséget jelent a szarvasmarha- és 
juhlegeltetésben, valamint szenázs és 
silókeverékek komponenseként. Gyü-
mülcsösökben, szőlőkben jó talajvédő 
hatású. Nyersfehérje tartalma: 11-14%. 
Ezerszemtömege: 38-42 g, Hl-tömege 
pedig 70-71 kg. Hagberg esésszáma 
kiemelkedően magas a tritikálék közt: 
optimális betakarítási időben 300 s kö-
rüli értékű – ennek a ténynek a ma-
lomipar részére való termesztéskor 
különös jelentősége lehet. 

GK Szemes

A magyar kalászosok szemtermés 
rekorderének tekinthető GK Szemes 
jelenleg a hazai piacvezető, intenzív 
tritikále fajta. Igen korai érésű, a bioti-
kus és abiotikus stresszekkel szemben 
ellenálló, termőképessége kimagasló. 
Őszi és tavaszi növekedése gyors,  
a termesztésben elterjedt fajtáknál ál-

talában egy bő héttel korábban kalá-
szol. Közepesen magas, a levelei ham-
vasak, a kalásztartó szártag szőrözött. 

A GK Szemes sikeresen termeszthe-
tő a legkülönfélébb talajviszonyok kö-
zött. Ugyan őszi fajtaként nyert állami 
minősítést, de járó típusú, azaz tavaszi 
vetésben is szárba indul és jól terem. 
Nagyon nagy szemű, ezért 260-300 
kg/ha vetőmagnormával vessük! 
Gyors fejlődése következtében igen jó 
a gyomelnyomó képessége. Igényes 
fajtáról van szó, nagy figyelmet kell 
fordítani a megfelelő vetésidő megvá-
lasztására. Fontos tulajdonsága, hogy 
a kései vetést kedveli, nem érdemes 
október 20. előtt elvetni, mert gyors 
fejlődésű fajta lévén hamar szárba 
megy és egy nagyobb fagyokkal járó 
tél alkalmával kifagyhat. Fontos a kellő 
vetésmélység is (min. 5 cm). A GK Sze-
mes termesztése nem igényel drága 
agro-technológiát. A jól előkészített 
talajokat és a harmonikus tápelem-
utánpótlást magas termésekkel hálálja 

meg. Kiváló tehát a P, K és N tápelem 
hasznosító képessége. Ellenáll a ha-
zánkban előforduló gombabetegsé-
geknek, bár levélfoltosodás egyes év-
járatokban megjelenhet rajta, de az 
eddig még terméscsökkenést nem 
okozott.

A fajtát piros, telt, nagy, ovális, ke-
mény szemek jellemzik. Ezerszemtö-
mege 48-58 g, Hl-tömege pedig 68-
78 kg. Igen korán érik, vigyázni kell, 
hogy a beérett állomány egy része az 
esetlegesen érkező esők és viharok kö-
vetkeztében ne peregjen ki. A GK Sze-
mes a korai érésű őszi búzák után 
azonnal aratható. Jó technológiai, bel-
tartalmi tulajdonságokkal bír, így alkal-
mas a gabonaipari feldolgozásra, rozs 
őrlemények kiváltására. Hagyomá-
nyos és ökotermesztésben is használ-
ható. Szemtermése kiváló humán és 
állati táplálék, ugyanakkor erőteljes ve-
getatív növekedése, dús állománya 
következtében kitűnő siló- és szenázs 
alapanyag lehet tejelő szarvasmarhák-
nak.

GK Maros

A legutóbb minősített, a termelés-
ben most terjedő GK Maros fajta jól 
egészíti ki a szegedi őszi tritikálék so-
rát. Érésidőben és kalászolásban is az 
igen korai GK Szemes és a középkései 
GK Rege között foglal helyet. Ősszel 
nem indul gyors növekedésnek, ta-
vasszal viszont igen (erős bokrosodá-
sú), így kérődzők legeltetésére is alkal-
mas (egyszeri legeltetés nem megy  
a termés rovására). Javasolt vetési ide-
je október hó, de már korábban, 
szeptember végétől is vethető. Vetési 
normája 220-280 kg/ha. Jól ellenáll a 
hazánkban előforduló gombabeteg-
ségeknek. Kísérleteink szerint az új faj-
ta jó kalászfuzárium ellenállósággal 
bír, ezért időben learatott szemtermé-
se gombatoxinoktól mentes, mely 
tény élelmiszeripari és takarmányozási 
felhasználás esetén egyaránt előnyös. 
Ezerszemtömege 40-45 g, a szem fe-
hérjetartalma: 11-14%. Megjelenése 
tetszetős: egészséges, hamvaszöld le-
velek jellemzik, valamint hosszú, osz-
lopos kalászai is viaszoltak. E tulajdon-
sága, továbbá erőteljes gyökér- és 
szárnövekedése is hozzájárul magas 
fokú aszály- és hőtűrő képességéhez. 
A GK Szemeshez hasonlóan, e fajta is 
rekordtermésekre képes a nagy ter-
mésbiztonság mellett.

1. kép	 GK	Szemes:	nagy	kalászok,	kemény,	piros	szemek
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GK Idus

Hatalmas érték az a tritikále fajta, 
amely közömbös a vetési időre, ún. 
„járó” típusú. Lehet vetni a magját ta-
vasszal, illetve ha az időjárás és a talaj-
viszonyok lehetővé teszik, késő ősszel, 
vagy akár a tél során is kezdeményez-
hetjük a vetést. E különleges tulajdon-
ság jellemzi a GK Idus fajtát. 

Kedvező talajviszonyok esetén 
szeptembertől március végéig bármi-
kor vethető és kiemelkedő termésre 
képes. Hazánk bármely régiójában, 
minden talajtípuson sikeresen ter-
meszthető. Vetési normája őszi vetés-
ben 200-250 kg/ha, tavaszi vetésben 
250-300 kg/ha a talaj állapotától füg-
gően. A GK Idus robbanékony, gyors 
fejlődésű, rövid tenyészidejű fajta. A 
kifejlett növény levele, s kalásza is igen 
erősen viaszolt, a szár vége erősen 
szőrözött. Mindez hozzájárul jó alkal-
mazkodó képességéhez, a klimatikus 
hatások (hőstressz, stb.) és a betegsé-
gek elleni rezisztenciához. A hazánk-
ban előforduló gombabetegségekkel 
szembeni szántóföldi rezisztenciája ki-
váló, a fuzáriumos fertőzésre és előve-
teményre kevésbé érzékeny. Korai éré-
sű, általában az őszi vetésű búzák után 
pár nappal aratható. Szemtermése és 
a teljes növény is igen magas fehérje-
tartalmú, erőteljes vegetatív növeke-
désének köszönhetően, mint szálas- 
és zöldtakarmány komponens is jelen-
tős lehet. Rosttartalma magas, acélos 
kemény szemű fajta. Ezerszemtöme-
ge 40-45 g, Hl-tömege 70-72 kg. Teljes 
mértékben alkalmas arra, hogy az álla-
ti takarmányozás mellett a humán 
élelmezésben is szerephez jusson. 
Magas beltartalmi értékű, őrölhetősé-
ge kiváló (magas liszthozam). Az esz-

szenciális aminosav tartalma kiemel-
kedő, őrleményét megfelelő arányban 
búzaliszthez keverve értékes, magas 
rost- és fehérjetartalmú pék- és cuk-
rászipari termékek készíthetők belőle. 
Termesztése ökonomikus, nem igé-
nyel drága agrotechnikát, igazi ener-
giatakarékos gabona. 

Széleskörű 
felhasználás

A szegedi tritikálék gazdaságosan 
termelhetők: alacsony inputtal érhe-
tünk el magas terméshozamot. A GK 
Rege, Szemes, Maros és Idus fajták 
hasznosítása elsősorban a takarmá-
nyozásra irányul. Optimális fehérje- és 
rost-összetételük miatt igen kedvelt 
takarmányfélék. Különleges sajátossá-
guk a kukoricához, vagy más gabona-
félékhez képest magas P, K, Mg, Ca, Zn 

Fajta Jelleg optimális vetésidő vetőmag (kg/ha) talajtípus és a fajta 
intenzitása tápelem igény (kg/ha)

GK Rege őszi
szeptember vége - 

október
200-250 extenzív, bírja a homokot is N: 90-130, P: 30-40, K: 40-50

GK Szemes őszi (járó*) október vége - november 260-300

intenzív, vályog, lösz, kukorica 
után is javasolt

igényes, meghálálja a jó 
körülményeket

N: 130-180, P: 40-60, K: 50-80

GK Maros őszi október 220-280
intenzív, de bármely talajra való 

fajta
N: 120-180, P: 30-50, K: 40-60

GK Idus tavaszi (járó**) március 250-300 bármely talajra N: 100-140, P: 40-50, K: 50-70

1. táblázat	 A	TriTiKále	fAjTáK	AGrOnómiAi	iGénye

*  vethető február, vagy március során is, ha szükséges     **  vethető október, november hó során is

tartalmuk. A fajták aminosav-összeté-
tele megfelelő, kedvező a limitáló esz-
szenciális aminosavak (lizin, metionin) 
aránya. A tritikále a sertések és marhák 
mellett a 4 hetesnél idősebb szárnya-
sok (pulyka, liba, kacsa és broiler csir-
ke) takarmányozásában is egyre fon-
tosabb alapanyagként szolgál. Terme-
lésükkel jelentős fehérjetöbblet is ke-
letkezik, így a magyar takarmányipar 
kevesebb szójaimportra kényszerül. 

Napjainkban a fogyasztók részéről 
kifejezetten nő az igény a rostban dús, 
egészséges pékipari termékek iránt.  
A szegedi tritikále fajták őrleményei-
nek alkalmazásával természetes anya-
gok (enzimek, prebiotikumok, stb.) 
juttathatók a lisztkeverékekbe, ezáltal 
kiváltható az adalékanyag, gazdagít-
ható a kenyér összetétele. 

A szegedi nemesítésű tritikále faj-
tákból készült őrleményeket és azok 
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keverékeit, valamint a belőlük készült 
élelmiszeripari termékeket a Szögedi 
Rozsbuza védjeggyel láttuk el és e né-
ven találkozhatunk ezekkel a termé-
kekkel. 

Kitűzött célunk olyan kiváló ter-
mőképességű, nagy termésbizton-
ságú, mind a biotikus, mind az abio-
tikus stressz faktorokhoz kellően al-
kalmazkodó, megfelelő rezisztenci-
ával rendelkező tritikále fajták 
előállítása, melyek beltartalmi para-
méterei a takarmányozásipari, az 
élelmiszeripari, valamint az energia-
ipari felhasználást egyaránt lehető-
vé teszik. Fontos a faj agronómiai és 
vég-felhasználói előnyeinek meg-
őrzése a magas terméspotenciál és 
kiváló alkalmazkodóképesség mel-
lett. 

Purgel Szandra, Bóna Lajos
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