
ALCANTARA  
korai érésű malmi búza

A Limagrain fajtáktól megszokott nagy termőképességhez ked-
vező agronómiai tulajdonságok társulnak. Jól bokrosodik, télál-
lósága kiváló. Középmagas szárú, nagyon jó állóképességű fajta. 
Sárgarozsdával szemben rezisztens.
Kalász típusa: szálkás.

ALTIGO 
korai érésű malmi búza

Agronómiai és minőségi tulajdonságainak összessége alapján 
versenyképes a köztermesztésben meghatározó korai érésű 
fajtákkal, termőképessége azokat jelentősen meghaladja.
Levél- és sárgarozsdával szemben a nagy területen termelt ver-
senytársaknál sokkal ellenállóbb.
Kalász típusa: szálkás.

EVINA 
középkésői malmi búza

Kiváló kombinációja a nagy termőképességnek és a malmi minő-
ségnek. A már ismert fajtáinkhoz képest magasabb malomipa-
ri minőségi kategóriát képvisel. Levél- és kalászbetegségekkel 
szemben jó ellenállósággal rendelkezik. Sárgarozsdával szemben 
rezisztens.
Kalász típusa: tar.

KALAHARI 
középkésői malmi búza

Nagy termőképessége mellett kiváló a termés- és minőségstabi-
litása. A legnagyobb mennyiségben keresett minőséget biztosító 
malmi búza. Gazdasági értékmérő tulajdonságainak összessége 
alapján jövedelemtermelő képessége is kiváló. Sárgarozsdával 
szemben rezisztens.
Kalász típusa: tar.

A technológia egyik alappillére a termesztett fajta, amely biz-
tosítja a klimatikus és a termőhelyi viszonyokhoz történő alkal-
mazkodást.
Mivel a Limagrain nem csak növénynemesítő vállalat, de Fran-
ciaországban komoly sütőipari érdekeltségekkel is rendelkezik, 
kicsit másként gondolkozunk a biológiai alapokról. Olyan fajtákat 
nemesítünk, amelyek megfelelnek a modern technológiai és 
gazdasági követelményeknek, a malom- és sütőipar specifikus 
igényeinek.

Úgy látjuk, hogy a termelési kockázatok csökkentése, a nagyobb 
hozam és haszon elérése a technológia intenzitásának növelésé-
vel, precizitásának fokozásával teremthető meg. Ennél fogva nem 
lehet kérdés, hogy ezt a magas genetikai értékű, ellenőrzött (fém-
zárolt) vetőmag használatára kell alapozni.
A fajtáink iránt folyamatosan növekvő igények kielégítése érdeké-
ben megnöveltük azok vetőmag-előállító területét és szaporító-
partnereink számát. 

Nagyobb termés, 
jobb termésbiztonság, 
kiszámíthatóbb értékesítés 
LG őszi búzákkal!

A Limagrain őszi búzafajták vetőmag-előállító területének 
alakulása az elmúlt években

(Forrás: NÉBIH NKI Kalászos fajtaarányok az alkalmas minősítésben részesült szaporítóterü-

letek alapján.*: Limagrain előzetes becslés)
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Tudjuk, hogy a fajtaválasztás nem csupán vetőmagvásárlás. Ez-
zel együtt Önök a nagyobb termés, jobb termésbiztonság és a 
kiszámíthatóbb értékesítés lehetőségét is biztosítani kívánják, 
amelyhez most négy fajtánkat ajánljuk:


