
ŐSZI BÚZA ÉS ŐSZI ÁRPA ajánlat 2021 



2 3

 TARTALOM

2   Tartalom

3	 	 	 Bevezető

Őszi búza:

4   AIRBUS

5   ALTIGO

6   LG ABSALON

7   LG APILCO

8   LG ARMSTRONG
9   MV-Supary - Újdonság a talaj-
   baktériumok piacán

Őszi árpa:

10   LG TRIUMPH

11   LG ZEBRA

12   LG CAPRICORN

13	 	 	 Termék	áttekintés	

14-15	 	 	 Elérhetőségeink

16	 	 	 Forgalmazói	elérhetőségek

ÚJ!

ÚJ!

LÉPJEN EGY SZINTTEL FELJEBB!

Tisztelt Üzleti Partnereink! 

2021-ben	már	a	negyedik	kalászos	szezont	kezdjük	a	magyarországi	Limagrain	őszi	
kalászos	vetőmagjainak	legnagyobb	képviselőjeként.	Sokat	tanultunk	az	elmúlt	négy	
évben	és	sok	minden	meg	is	változott	a	kalászos	gabonapiacon,	amely	változásokhoz	
cégünk	is	folyamatosan	alkalmazkodott.	
Ennek szellemében a 2018-ban megismert fajtaválasztékunk 2021-re szinte teljesen 
lecserélődött	új	 fajtákra,	 amelyek	 a	már	 2018-ban	 is	 kimagasló	 eredménnyel	 ter-
meszthető	fajtákhoz	képest	egy	következő	genetikai	szintet	képviselnek.	Ezek	válasz-
tásával	még	jobb	őszi	búza	és	őszi	árpa	fajtákat	kínálunk	vásárlóink	részére.	
Az	évek	során	számos	új	szaporító	partnerrel	állapodtunk	meg	hogy	minél	közelebb	
kerülhessünk	leendő	vásárlóinkhoz,	mivel	a	logisztika	egyre	bonyolultabb	és	költsé-
gesebb.	
Vevőink	új	csávázószert	is	kipróbálhatnak	2021-ben	ez	az	MV-Supary,	amely	egy	kü-
lönleges,	a	magyar	piacon	eddig	nem	ismert	termék.	
Fajtáink	közül	fel	szeretném	hívni	a	figyelmet	a	2020-ban	bevezetett	LG	Triump	és	LG	
Zebra	őszi	árpákra,	illetve	az	Airbus	őszi	búzára.	Mindhárom	fajta	eredményei	még	
házon	belül	 is	kimagaslók,	 így	bátran	ajánlhatjuk	mindenki	számára!	Mindemellett	
ne	feledkezzünk	meg	„zászlóshajónkról”	az	ALTIGO	őszi	búzáról	sem.	
Egy	valami	látszik:	2021-ben	sem	lesz	vetőmagbőség,	ugyan	hiány	nem,	de	a	„kur-
rens”	fajták	hamarabb	elfogynak,	(2021-ben	a	vegetáció	utolsó	3	hete	sok	termést	
„elégetett”),	így	mindenkit	arra	bíztatok,	hogy	minél	előbb	rendelje	meg	cégünknél	
-	vagy	 forgalmazóinknál-	kalászos	vetőmagját.	Bármelyik	 fajtát	választja,	amelyhez	
információra	van	szüksége	hívja	a	Limagrain	 területi	képviselőit	vagy	cégünk	szak-
embereit.
ON-LINE	készleteinket	megtalálja	a	www.porventustrade.hu	oldalon.

Üdvözlettel:
Bernáth Tibor
Ügyvezető	igazgató
Proventus	Trade	Kft
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• Nagy termőképesség

• Jó alkalmazkodó képesség 

     és termés stabilitás

• Jó betegség ellenállóság

• Stabil „B” sütőipari minőség

• Nagy termőképesség, stabil minőség

• Erős produktív bokrosodás

• Kiváló állóképesség

• Jó általános betegség ellenállóság

Habitusa hasonló az ALTIGO-hoz. Termés- és minőség stabilitás-

ban jelent előrelépést a régebbi fajtáinkhoz képest. Gazdasági 

értékmérő tulajdonságainak összessége alapján versenyképes a 

köztermesztésben jelenleg meghatározó fajtákkal.

Az AIRBUS termése két korai érésű fajtához viszonyítva

Készült: Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek 2017. – 2019. eredményei alapján. 

Az elmúlt évek alatt nagy piaci karriert futott be. Kedvező ag-

ronómiai tulajdonságainak köszönhetően évek óta jól teljesít 

üzemi körülmények között. Ezért, jelenleg is meghatározó ré-

szét képezi fajta ajánlatunknak.

Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek 2015. - 2017. évi eredménye-
inek felhasználásával.

AIRBUS
KÖZÉPKORAI MALMI BÚZA

ALTIGO
KORAI	ÉRÉSŰ	MALMI	BÚZA

Az ALTIGO terméselőnye
a minősített őszi búzafajták kísérletében

fajta jellemzők

Télállóság nagyon jó

Növénymagasság	 közép-magas

Állóképesség kiváló

Kalász	típus	 szálkás

Érésidő	 középkorai

fajta jellemzők

Télállóság jó

Növénymagasság	 közép-magas

Állóképesség kiváló

Kalász	típus	 szálkás

Érésidő	 korai

betegség ellenállóság

Lisztharmat nagyon jó

Szárrozsda nagyon jó

Levélrozsda nagyon jó

Sárgarozsda jó

Kalász fuzárium jó

betegség ellenállóság

Lisztharmat jó

Szárrozsda jó

Levélrozsda jó

Sárgarozsda nagyon jó

Kalász fuzárium jó

malomipari minőség

Hektoliter	tömeg	(kg/hl) 74 <

Fehérje	tartalom	(%)	 12,0	–	14,0

Sikér	tartalom	(%)	 27,0	–	30,0

Esésszám	(sec)	 360 - 390

Zeleny	index	(ml)	 45 <
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malomipari minőség

Hektoliter	tömeg	(kg/hl) 74 <

Fehérje	tartalom	(%)	 11,5	–	14,0

Sikér	tartalom	(%)	 27,0	–	30,0

Esésszám	(sec)	 340 - 390

Zeleny	index	(ml)	 45 <
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LG ABSALON
KÖZÉPÉRÉSŰ	MALMI	BÚZA

LG APILCO
KORAI	ÉRÉSŰ	MALMI	BÚZA

• Nagyon jó termőképesség

• Kiváló betegség ellenálóság

• Kalász típus: tar

• Kiváló termőképesség és termés 

stabilitás jellemzi

• Jó betegség ellenállóság

• B1-es sütőipari minőség

Sokra képes, mert egészséges!

Termése a NÉBIH fajtakísérleteiben 5,5%-al haladta meg a 

középérésű sztenderdek átlagát. Még a provokációs kísérle-

tekben is kiváló ellenállóságot mutatott a leg-fontosabb kór-

okozókkal szemben.

Minőségi értékei alapján A2 sütőipari csoportba tartozik.

Az LG ABSALON termése
a fajtaminősítő kísérletekben

Készült: a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, középérésű csoport, 2020. 
eredményei alapján. Helyek száma: 8

Magyarországon 2. éves fajtajelölt.

Az első évben 5,6%-al haladta meg a sztenderdek átlagát 

(9,45 t/ha termés)

Készült: a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, korai érésű csoport, 2020. ered-
ményei alapján. Helyek száma: 8

Az LG APILCO termése
a fajtaminősítő kísérletekben

fajta jellemzők

Télállóság kiváló

Növénymagasság	 közép-magas

Állóképesség kiváló

Kalász	típus	 tar

Érésidő	 középérésű

fajta jellemzők

Télállóság kiváló

Növénymagasság	 közép-magas

Állóképesség kiváló

Kalász	típus	 tar

Érésidő	 korai

betegség ellenállóság

Lisztharmat kiváló

Szárrozsda kiváló

Levélrozsda kiváló

Sárgarozsda nagyon jó

Kalász fuzárium nagyon jó

betegség ellenállóság

Lisztharmat nagyon jó

Szárrozsda kiváló

Levélrozsda jó

Sárgarozsda nagyon jó

Kalász fuzárium jó

malomipari minőség

Hektoliter	tömeg	(kg/hl) 77 - 80

Fehérje	tartalom	(%)	 12,5	–	14,0

Sikér	tartalom	(%)	 26,0	–	30,0

Esésszám	(sec)	 380 - 400

Zeleny	index	(ml)	 45 - 55

Alveográfos	W	érték	(10-4	J)	 185	-	210

Alveográfos	P/L	arány	 0,6	-	1,4

malomipari minőség

Hektoliter	tömeg	(kg/hl) 77 - 80

Fehérje	tartalom	(%)	 11,5	<

Sikér	tartalom	(%)	 26,0	–	28,0

Esésszám	(sec)	 380 - 400

Zeleny	index	(ml)	 45 < 

Sütőipari	értékcsoport	 B1	-	B2

ÚJ! ÚJ!
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MV-Supary

Bio-Nat Kft.

ÚJDONSÁG A TALAJBAKTÉRIUMOK PIACÁN!
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN ENGEDÉLYEZETT!

A termékkel kapcsolatosan keresse a Bio-Nat Kft. területileg illetékes 
szaktanácsadó kollégánkat az alábbi weboldalon:
www.mvsupary.hu

* eseti engedély alapján, meghatározott mennyiségben és időtartamra; 
1-3 liter/tonna dózisban.

• Az MV-Supary hatóanyagai segítik a                   
növények tápanyagellátását és indukálják 
a növények saját „immunitását” a patogén    
gombák ellen. 

• A spórák ellenállnak a hőnek, szárazságnak, 
ezért a termék felhasználása aszályos időszak-
ban kifejezetten ajánlott. 

• Amint megfelelő mennyiségű csapadék        
érkezik, kicsíráznak és szaporodnak.

EZZEL A CSÁVÁZÁSI* MEGOLDÁSSAL MÁR IDÉN 

ÖN IS ÉLHET! 

A talajbaktérium, mely a 
legszélsőségesebb körülmények között 
is életet ad a növénynek

Mankót nyújt a növénytáplálásban és 
védi a növényt

Ideális választás meleg és száraz 
klimatikus körülmények között való 
felhasználásra

Új korszak a talajbaktériumok 
felhasználásában

MITŐL KÜLÖNLEGES 
AZ MV-SUPARY?

LG ARMSTRONG
KÖZÉPKORAI MALMI BÚZA

Termése a magyarországi fajtaminősítő kísérletekben 5,4% -al 

haladta meg a korai érésű sztenderd fajták átlagát. Kedvező 

minőségi értékei alapján az A2-es sütőipari csoportba tartozik.

Nagyon kedvező betegség ellenállóság jellemzi.

Az LG ARMSTRONG terméselőnye
a fajtaminősítő kísérletekben

Készült: a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, korai csoport,  
2017. – 2019. eredményei alapján.

fajta jellemzők

Télállóság kiváló

Növénymagasság	 közép-magas

Állóképesség kiváló

Kalász	típus	 szálkás

Érésidő	 középkorai

betegség ellenállóság

Lisztharmat nagyon jó

Szárrozsda kiváló

Levélrozsda kiváló

Sárgarozsda nagyon jó

Kalász fuzárium nagyon jó

malomipari minőség

Hektoliter	tömeg	(kg/hl) 77 - 80

Fehérje	tartalom	(%)	 12,5	–	14,0

Sikér	tartalom	(%)	 26,0	–	28,0

Esésszám	(sec)	 390 - 400

Zeleny	index	(ml)	 50 - 60
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• Nagyon jó agronómiai jellemzők

• Jó malmi minőség

• Levél- és szárrozsda rezisztencia
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LG TRIUMPH
KÖZÉPÉRÉSŰ	TAKARMÁNY	ÁRPA

LG ZEBRA
KORAI	TAKARMÁNY	ÁRPA

• Nagy termőképesség

• Nagyon jó betegség ellenállóság

• Kiváló állóképesség

• Nagy termőképesség

• Korai érés

• Nagyon jó szárszilárdság és 

állóképesség

• BYDV rezisztencia

A hazai fejlesztési kísérleteinkben az egyik legnagyobb termőké-

pességű fajtának bizonyult, több esetben 8 tonna feletti termés-

eredményt produkált.

Robosztus megjelenésű fajta, erős produktív bokrosodással.

Az LG TRIUMPH termése, két fajtával összehasonlítva

Készült: Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek eredményei alapján.

A fajtaminősítő kísérletek hároméves összesítésében 14,2%-

kal múlta felül a sztenderdek termésátlagát.

Különleges tulajdonsága, hogy rezisztens az árpa sárga törpü-

lés vírusával (BYDV) szemben, melyet a levéltetvek terjesztenek.

Készült: a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, korai csoport, 
2017. – 2019. eredményei alapján.

Az LG ZEBRA terméselőnyea fajtaminősítő kísérletekben

fajta jellemzők

Télállóság nagyon jó

Növénymagasság	 magas

Állóképesség kiváló

Kalász	típus	 6 soros

Érésidő	 középérésű

fajta jellemzők

Télállóság kiváló

Növénymagasság	 magas

Állóképesség nagyon jó

Kalász	típus	 6 soros

Érésidő	 korai

betegség ellenállóság

Árpa lisztharmat nagyon jó

Árpa	törperozsda	 nagyon jó

Hálózatos levélfoltosság jó

Rinhospóriumos levélfoltosság kiváló

minőség

Felhasználási	típus takarmány

Hektoliter	tömeg	(kg/hl)	 64,0	–	68,0

Fehérje	tartalom	(%)	 12,5-13,5
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betegség ellenállóság

Árpa lisztharmat nagyon jó

Árpa	törperozsda	 nagyon jó

Hálózatos levélfoltosság jó

Rinhospóriumos levélfoltosság jó

Árpa	sárga	törpülés	vírus		 rezisztens

minőség

Felhasználási	típus takarmány

Hektoliter	tömeg	(kg/hl)	 66,0	–	69,0

Fehérje	tartalom	(%)	 12,5-13,5
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LG CAPRICORN
KÖZÉPÉRÉSŰ	TAKARMÁNY	ÁRPA

• Nagyon jó télállóság

• Nagyon jó bokrosodás

• Nagy hektoliter tömeg

A fajtaminősítő kísérletekben, három év átlagában 8,9%-kal ha-

ladta meg a középérésű sztenderdek termését.

Az LG CAPRICORN termése és hektoliter tömege
a fajtaminősítő kísérletekben

Készült: a NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, középérésű csoport, 
2016. – 2018. eredményei alapján.

fajta jellemzők

Télállóság nagyon jó

Növénymagasság	 közép-magas

Állóképesség jó

Kalász	típus	 2 soros

Érésidő	 középérésű

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Őszi búza

Őszi árpa

ALTIGO

Név Kalász-
�pus Érésidő Felhasználás

Ajánlo�
vetőmagdózis

(csíra/ha)

lg armstrong

ALCANTARA

lg apilco

airbus

szálkás

szálkás

tar

szálkás

korai

korai

korai

közép-korai

malmi búza

malmi búza

malmi búza

malmi búza

4,5-5,5 millió

4,0-5,0 millió

4,0-5,0 millió

szálkás közép-korai malmi búza

EVINA
lg absalon tar középérésű malmi búza

tar közép-késői malmi búza

4,0-4,5 millió

4,0-4,5 millió

4,0-5,0 millió

4,0-4,5 millió

lg triumph

Név Kalász-
�pus Érésidő Felhasználás

Ajánlo�
vetőmagdózis

(csíra/ha)

lg zebra

lg capricorn

6 soros

6 soros

2 soros

korai

középérésű

középérésű

takarmány

takarmány

takarmány

3,8-4,2 millió

3,8-4,2 millió

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.

Bernáth István

Ügyvezető	igazgató,	Proventus	Trade	Kft

forgalmazza:

betegség ellenállóság

Árpa lisztharmat jó

Árpa	törperozsda	 jó

Hálózatos levélfoltosság nagyon jó

Rinhospóriumos levélfoltosság jó

minőség

Felhasználási	típus takarmány

Hektoliter	tömeg	(kg/hl)	 67,0	–	69,0

Fehérje	tartalom	(%)	 12,0	–	13,0
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Ofenbeck János   Győr-Moson-Sopron 
Tel:	+36-30-681-77-98		 janos.ofenbeck@limagrain.com

Varga László   Vas és Észak-Zala
Tel:	+36-30-154-73-67		 laszlo.varga@limagrain.com	

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

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

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

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

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

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Bódis Zoltán
Stratégiai	Ügyfél	Menedzser	és	Regionális	Értékesítési	Vezető	–	Kelet-Magyarország
Tel:	+36-30-683-29-91		 zoltan.bodis@limagrain.com

Pletzer Imre 
Regionális	Értékesítési	Vezető	–	Nyugat-Magyarország
Tel:	+36-30-119-47-13	 imre.pletzer@limagrain.com

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

Szabó Erika Zoé  Kalászos vetőmag felelős
Tel:	+36-30-274-16-42	 szaboerika.zoe@gmail.com

Fenyvesi László  Bács-Kiskun
Tel:	+36-30-768-45-74	 laszlo.fenyvesi@limagrain.com

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

Kátai Gergely   Jász-Nagykun-Szolnok, É.-Csongrád-Csanád
Tel: +36-30-539-3086  gergely.katai@limagrain.com

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

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



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: +36-30-274-16-42
Telefon:  +36-34-568-078
Telefax:  +36-34-568-079

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

ON-LINE készleteinket megtalálja a www.porventustrade.hu oldalon

www.lgseeds.huLG	vetőmagok

								Limagrain	Central	Europe	SE	Magyarországi	Fióktelepe,	
2040	Budaörs,	Gyár	u	2.,	Tel:	23-421-005	E-mail:	limagrain-budaors@limagrain.com


