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 TARTALOM BEVEZETŐ

Tisztelt Üzleti Partnereink!

Immáron a második olyan LG vetőmag katalógust tartják ke-

zükben, amelyben a kalászos fajták kizárólagos forgalmazója 

a Proventus Trade Kft. 

Köszönhetően szaporító partnereinknek, nagykereskedőink-

nek, szállítmányozóinknak  és nem utolsó sorban Önöknek, 

vásárlóknak 2018-ban problémamentes kalászos szezont 

zártunk és elkezdtük a további építkezést egy újabb közös 

együttműködéshez.

Fajtáink iránt folyamatosan növekvő igények kielégítése ér-

dekében megnöveltük a vetőmag előállító területet és sza-

porító partnereink számát. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy 

minden gazdálkodó partnerünk, hozzá közeli helyen, gyorsan 

hozzájuthasson a jó minőségű kalászos vetőmagfajtánkhoz.

 

Fajtaportfóliónk 2019-ben nem változik, kis mértékben ren-

delkezésre áll még KALAHARI, legnagyobb mennyiségben 

ALTIGO és EVINA.

A nemrégiben bevezetett ALCANTARA is megtalálható a fajta-

listán, ahogy a PASO őszi árpa is.

Természetesen ahogy ez lenni szokott, ez az év más lesz! 

Gondolunk itt, a gyakorlatilag megszűnt rovarölőszeres csá-

vázási lehetőségre, illetve az újonnan bevezetett - 2018-ban 

nagyüzemileg is kipróbált – gombaölőszerekre.

Csávázás tekintetében cégünk 2019-ben a Biosild Top-t® vá-

lasztotta így minden Proventus Trade által termeltetett vető-

magot ezzel a csávázószerrel fogunk csáváztatni, illetve igény 

esetén Systiva®-val.
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Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az időben történő megren-

delésükkel a korábbi üzemi feldolgozás lehetőségét és egyúttal 

a kiválasztott vetőmag fajta gyorsabb elérhetőségét, leszállítását  

tudjuk biztosítani, elkerülve ezzel a a feldolgozáskor és szállítmá-

nyozáskor fellépő torlódást.

Az LG jól felkészült kereskedelmi csapata és a Proventus Trade 

szakemberei is az Önök rendelkezésére állnak, hogy információk-

kal és megoldásokkal segítsék a fajtaválasztást!

Gyarmati Bálint    Bernáth Tibor

Ügyviteli vezető         Ügyvezető igazgató

Limagrain CE SE Mo-i Fióktelepe       Proventus Trade Kft
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Azoknak ajánljuk, 

• akik a fajta termőképességének kibonta-

kozását pontosan időzített agrotechnikai 

beavatkozásokkal segítik elő,

• gazdaságukban főként a legnagyobb 

mennyiségben keresett malmi minőségű 

búza termelése a cél,

• a korai érés és ezzel együtt a korai beta-

karítás előnyét mindig szem előtt tartják

• Erős produktív bokrosodás 

• Kiváló állóképesség

• Jó betegség ellenállóság

• Nagy termőképesség

• Stabil, malmi minőség

A Limagrain fajtáktól megszokott nagy termőképességhez 

kedvező agronómiai tulajdonságok társulnak.

Jól bokrosodik, télállósága kiváló.

Középmagas szárú, nagyon jó állóképességű fajta.

Sárgarozsdával szemben rezisztens. 

Magyarországon forgalmazott fajtáink közül a legkorábban 

kalászol.

Kalász típusa: szálkás

A hozam növelésében és az elvárt minőség kialakulásában ki-

emelkedően fontos a tavaszi nitrogén fejtrágya kijuttatási idő-

pontjának, dózisának és a célzott fungicides védekezések sze-

repe.

Az ALCANTARA terméseredménye a NÉBIH

őszi búza fajta összehasonlító kísérleteiben

Az osztott tavaszi fejtrágyázás és

fungicid kezelések hatása az ALCANTARA

termésére és sikértartalmára

(NÉBIH őszi búza kisparcellás fajta összehasonlító kísérleti eredmények, korai csoport 

2014., 2015., 2017., eredményei alapján.)

(Limagrain termékfejlesztési kísérletek eredményei alapján.)

A minősített őszi búzafajták kísérletében mutatott kiváló 

terméseredményével, az elmúlt években sokak figyelmét 

felhívta magára. 2014-ben a második (8,90 t/ha), 2015-ben 

a harmadik (9,38 t/ha) legnagyobb termést produkálta.

Üzemi körülmények között is bebizonyosodott, hogy agronómiai 

és minőségi tulajdonságainak összessége alapján versenyképes 

a köztermesztésben meghatározó korai érésű fajtákkal, termőké-

pessége azokat jelentősen meghaladja.

Vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk.

Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek 2014. - 2018. évi eredményeinek felhasználásával. (Fajtakísérleti Innovációs Tanács)

ALCANTARA
KORAI ÉRÉSŰ MALMI BÚZA

ALTIGO
KORAI ÉRÉSŰ MALMI BÚZA
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ALTIGO Kísérle� átlag
2014 2015 2016 2017 2018

Korai csoport átlaga Középérésű csoport átlaga

Az ALTIGO terméseredményei és minősége a minősített őszi búzafajták kisparcellás kísérleteiben 

Télállósága jó.

Középmagas növekedésű 

kiváló szárszilárdságú.

Kalász típusa: szálkás  

Lisztharmattal szemben 

mérsékelten rezisztens. 

Levél- és sárgarozsdával 

szemben a nagy területen 

termelt versenytársaknál 

sokkal ellenállóbb.
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Jól bokrosodó, középmagas növekedésű fajta, kiváló állóké-

pességgel.

Kalász típusa: tar

Levél és kalászbetegségekkel szemben jó ellenállósággal ren-

delkezik.

Sárgarozsdával és szárrozsdával szemben rezisztens.

Azoknak ajánljuk,akik a nagy termés mellett a kiváló minősé-

get is elvárják, és a termesztés technológiával támogatják a 

fajta képességeinek kibontakozását. 

Vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk

• Kiváló kombinációja a nagy termő- 

képeségnek és a malmi minőségnek

• A már ismert fajtáinkhoz képest maga-

sabb malomipari minőségi kategóriát 

képvisel   

Az EVINA minősége a NÉBIH őszi búza

fajta összehasonlító kísérleteiben 2018

Az EVINA terméseredménye a NÉBIH őszi búza

fajta összehasonlító kísérleteiben, 2018

(NÉBIH őszi búza kisparcellás fajta összehasonlító kísérleti eredmények, középkésői fajta-

jelöltek és EU listás vizsgálatok eredményei alapján.)

(NÉBIH őszi búza kisparcellás fajta összehasonlító kísérleti eredmé-yek, középkésői fajta-

jelöltek és EU listás vizsgálatok eredményei alapján.)

EVINA
KÖZÉPKÉSŐI MALMI BÚZA

Kiváló termőképesség és termésstabilitás jellemzi, melynek alap-

ja az erős produktív bokrosodás és jó télállóság.

Kalászolási ideje a nagy területen termesztett versenytársénál 

néhány nappal későbbi.

Szár és levélbetegségekkel szembeni ellenállósága nagyon jó.

• Középmagas növésű 

• Nagyon jó állóképességű fajta

A PASO terméseredményei bemutató fajtakísérletekben, 2016

A PASO terméseredményei bemutató fajtakísérletekben, 2015

PASO
HATSOROS TAKARMÁNY ÁRPA
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TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Őszi búza

Őszi árpa

ALTIGO

Név Kalász-
�pus Érésidő Termő-

képesség
Alkalmazkodó-

képesség Felhasználás
Ajánlo�

vetőmagdózis
(csíra/ha)

EVINA

ALCANTARA

KALAHARI

szálkás

tar

szálkás

tar

korai

középkésői

korai

középkésői

kiváló

kiváló

kiváló

kiváló kiváló

kiváló

kiváló

nagyon jó

malmi búza

malmi búza

malmi búza

malmi búza

4,5-5,5 millió

4,0-5,0 millió

4,0-5,0 millió

4,5-5,5 millió

Név Kalász-
�pus

Érésidő Termő-
képesség

Alkalmazkodó-
képesség

Felhasználás
Ajánlo�

vetőmagdózis
(csíra/ha)

PASO 6 soros középérésű kiváló nagyon jó takarmány 3,8-4,2 millió

A Limagrain őszi búza és őszi árpa fajták vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk.

Későbbi vetés esetén a vetőmag mennyiséget 10-15%-kal szükséges emelni.

Lombvédelem csávázással
Kalászos gabonáinkat számos levélbetegség támadja meg 
kora tavasszal vagy kedvező időjárás esetén akár már ősszel 
is. Őszi búzában elsősorban a lisztharmat, szeptória, sár-
ga rozsda, árpában a hálózatos levélfoltosság, lisztharmat,  
ramulária. E kórokozók ellen hagyományos állományperme-
tezéssel szoktunk védekezni, ami általában már a tünetek 
megjelenésekor (eradikatív módon) történik meg. A kora 
tavaszi időszakban rengeteg a teendő a szántóföldeken, 
a szeles, csapadékos tavaszi időjárás pedig sok esetben 
hátráltatja a munkák időbeni elvégzését. 

Ezeknek a problémáknak a megoldására nyújt segít-
séget a Systiva® csávázószer, ami egy vetőmagra fel-
vitt lombvédelmi kezelés. E technológia alapja, hogy  
a vetőmagcsávázás során felvitt Systiva® hosszú tartam-
hatása miatt képes kiváltani az első, szárba szökkenés  
idején elvégzett lombvédelmi kezelést búzában és  
árpában egyaránt, mivel a csávázással felvitt hatóanyagot 

a növények gyökerükkel felveszik és eljuttatják a növekvő 
lombozatba. Így a gombák elleni védelem hatékonyabb, 
mert a korai lombbetegségek támadásakor a Systiva® már 
a növényben van, és belülről preventíven védi a növényt. 
Az eljárás másik nagy előnye, hogy a gazdának nem kell  
figyelnie arra, hogy mikor mehet ki a földre permetezni, 
nincs megkésett kezelés, könnyebb a munkaszervezés,  
optimális időben lehet a gyomirtást elvégezni.

A Systiva® hatékony a legfontosabb talajból, vetőmag-
ból támadó kórokozók ellen is, de a csírabetegségek elleni 
maximális védelem elérése érdekében hagyományos gom-
baölőszeres csávázószerrel együtt kerül a vetőmagra.

A Systiva®-val csávázott növények a hagyományos 
csávázószereshez képest erőteljesebb növekedésűek,  
zöldebb színűek, egészségesebbek és a várható hozam 
magasabb.

vetőmag bokrosodás egy
nódusz

két
nódusz

kalászosodás virágzászászlóslevél
megjelenése-kiterülése

Systiva® hatása
Systiva®

+
gombaölő

csávázószer

Nem Systiva®-val csávázott őszi búza, szeptória, 
vörös rozsda tünetek

Systiva®-val csávázott őszi búza

systiva_A4_pr.indd   1 2019. 05. 06.   9:15

forgalmazza:
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FELKÉSZÜLT SZAKEMBEREKBŐL ÁLLÓ CSAPATUNK A LEGÚJABB 
ISMERETEKKEL ÉS MEGOLDÁSOKKAL SEGÍTIK ÖNÖKET:

Gyarmati Bálint
Ügyviteli Vezető
Tel: +36-30-474-92-84  balint.gyarmati@limagrain.com 

Garamvölgyi Péter
Nyugat-Magyarországi Regionális Értékesítési Vezető
Tel: +36-30-719-47-04 peter.garamvolgyi@limagrain.com

Bódis Zoltán
Kelet-Magyarországi Regionális Értékesítési Vezető
Tel: +36-30-683-29-91  zoltan.bodis@limagrain.com

Ofenbeck János   Győr-Moson-Sopron
Tel: +36-30-681-77-98  janos.ofenbeck@limagrain.com

Kaszás János   Kelet-Pest
Tel: +36-30-486-67-19 janos.kaszas@limagrain.com

Katona Zsuzsa   Vas és Észak-Zala
Tel: +36-30-247-59-55 zsuzsa.katona@limagrain.com

Görcs Ferenc   Bács-Kiskun
Tel: +36-30-768-45-74 ferenc.gorcs@limagrain.com

Nemes Krisztián   Dél-Zala és Nyugat-Somogy
Tel: +36-30-454-99-24 krisztian.nemes@limagrain.com

Dezső Tibor   Békés és Dél-Csongrád
Tel: +36-30-811-62-42 tibor.dezso@limagrain.com

Szabó Balázs   Kelet-Somogy
Tel: +36-30-407-48-81 balazs.szabo@limagrain.com

Turányi József  Jász-Nagykun-Szolnok, Észak-Csongrád
Tel: +36-30-836-11-24 jozsef.turanyi@limagrain.com

Vogl Attila   Baranya
Tel: +36-70-453-77-63 attila.vogl@limagrain.com

Barócsi-Sári Hajnalka Heves, Nógrád és Jászság
Tel:+36-30-955-77-98 hajnalka.barocsi-sari@limagrain.com

Szabó Tamás   Tolna
Tel: +36-30-380-85-50 tamas.szabo@limagrain.com

Poczkodi József   Borsod-Abaúj-Zemplén
Tel: +36-30-913-83-08 jozsef.poczkodi@limagrain.com

Dobi Mihály   Hajdú-Bihar
Tel: +36-20-455-10-64 mihaly.dobi@limagrain.com

Gergely Róbert  Fejér és Nyugat-Pest
Tel: +36-30-160-94-71 robert.gergely@limagrain.com

Eszterhai Zoltán  Szabolcs-Szatmár-Bereg, Kelet-Borsod
Tel: +36-30-746-97-91 zoltan.eszterhai@limagrain.com

Lacfi Endre   Országos Szaktanácsadó
Tel: +36-30-708-25-78 lacfi@upcmail.hu

Vida Ákos   Veszprém
Tel: +36-70-516-55-92 akos.vida@limagrain.com

Erdélyi Dénes  Komárom-Esztergom
Tel: +36-30-260-44-90 denes.erdelyi@limagrain.com



Székhely: H-2945 Tárkány, Fő utca 38.
Központi Iroda: H-2943 Bábolna, Sport utca 3.

Balatonfüredi Iroda:H-8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4.
Levelezési cím:   H-2943 Bábolna, Pf. 50.

Adószám:  HU 14618002-2-11
Mobil: +36-30-989-3157
Telefon:  +36-34-568-078
Telefax:  +36-34-568-079

Web:  http://www.proventustrade.hu
E-mail: proventustradekft@gmail.com

E-mail: btibigalaxy@gmail.com


