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Megbízhatóan nagy termőképességét bizonyítja a 2019-es
átlagos évjárat, mikor 5 helyszínen végzett demo kísérletben
mindegyik helyen 2. helyezést ért el terméseredményben,
összes helyszín átlagában viszont a legnagyobb
termőképességűnek bizonyult.

2020-ban Szentlászlón 100 ha átlagában 8,1 tonnát termett
hektáronként 30%-os sikértartalommal.

Rendkívül flexibilis, a kifejezetten nagy termőképességű
fajtákhoz tartozik, de a 2020-as és 2021-es aszályos
időszakban az alacsonyabb terméseit esetenként javító
minőséggel kompenzálta.

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8
8

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9
7

39 - 44 g

400 - 500 csíra/m²

B2 - B1

hektolitertömeg 77 - 82 kg

fehérje 12 - 14%

sikér 26 - 29%

esésszám 340 - 420 sec

őszi

85 - 90 cm
korai

szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

NS 40S
szálkás korai, euro

Megbízhatóan nagy termésszinttel, fantasztikus bokrosodó- és az
állóképességgel rendelkező szálkás búza.

Az egyik legnagyobb termőképességű szálkás búza talajtól és
évjárattól függetlenül, több évben volt már 10 t/ha feletti eredménye
is. Extenzív körülmények között is a legjobbak között terem.

Kedvezőtlen körülmények között a termésmennyiségre koncentrál.
Gombabetegségekkel szemben közepes ellenállóságot mutat.
Sikértartalma és sikérminősége általában közepes, de termelői
visszajelzések alapján a virágzást megelőző időszakban történő
fejtrágyázással képes akár kiváló beltartalmi értékeket is produkálni.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

őszi búza



2021-ben az Agromag által kihelyezett összes magyarországi
demonstrációs kísérleti fajtasorban dobogós helyen végzett.

2020-ban a GOSZ-VSZT-NAK kísérleti versenyében a második
helyezést érte el, de a legnagyobb termésű fajtabúza lett, annak
minden előnyével és 9,42 t/ha-os átlagterméssel! A legnagyobb
termését Szombathelyen érte el, 12,17 t/ha-os eredménnyel.

2020-ban az IKR által szervezett fajtakísérletben 8 helyszín
átlagában 44 fajta közül második legnagyobb termésű fajta lett.

A 2019-es GOSZ-VSZT-NAK posztregisztrációs kísérletében a korai
éréscsoportban 24 fajta közül az egyike volt annak a háromnak,
amelyek át tudták lépni a 8 tonnás termésátlagot.

(sárga-, vörös,- és szárrozsdával szemben kitűnő ellenállóság)

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8
9

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9

39 - 43 g
450 - 550 csíra/m²

B1 - B2

hektolitertömeg 71 - 76 kg

fehérje 11,5 - 13,5 %

sikér 25 - 29 %
Zeleny index 45 - 55 ml

esésszám 360 - 380 sec

őszi

80 - 90 cm
korai

tar

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

avasolt vetési norma 450 550 csíra/m2

EMT 39 43 g .

Princessz
őszi búza

tar középkorai, euro

A hibridbúzák szintjén termő korai fajta.

A rincessz kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, korai
kalászolású, középmagas növésű, megfelelő állóképességgel és
télállósággal rendelkező tar őszi búzafajta. Betegség-
ellenállósága gyelemre méltó, sárga-, vörös-, és szárrozsdával
szemben kitűnő ellenállóságot mutat. Kiemelkedő
termőképességéhez közepes minőségi mutatók társulnak.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



2020-ban 3 hely átlagában (Abaújszántó, Szalánta,
Jászboldogháza) 2. legnagyobb terméseredményt érte el,
9,35 t/ha-os eredménnyel.

2020-ban nagyüzemi átlagban 9,2 t/ha-os
terméseredményt mértek nála Gerendáson.

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

6 - 8
8

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9
9

40 - 42 g

400 - 450 csíra/m²

B1
hektolitertömeg 79 - 81 kg

fehérje 12 - 13 %

sikér 26 - 28 %

esésszám 360 - 380 sec

őszi

73 - 80 cm
korai

szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

Antille
őszi búza

szálkás korai, malmi

Kiemelkedő term ten i ll l kr d k e el
r il rd l ete ellen ll k e el rendelke ő
lk

Állományban tetszetős kinézetű, az érett búzaszem színe
borostyánsárga, keménysége közepes. Kiemelkedő ellenállóságot
mutat a lisztharmat, a vörösrozsda és a szeptória ellen. Jól ellenáll a
sárgarozsdának. Kalászfuzáriumra az átlagnál érzékenyebb, ezért
hajlamosító időjárási körülmények esetén nagyobb odafigyelést
igényel. Jánoshalmán 5 fajtatulajdonos 35 búzafajtáját felsoroltató
bemutató sorban a 2. legnagyobb termést érte el 8,53 t/ha
hozammal.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8
9

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9
8

46 - 49 g
400 - 450 csíra/m²

B2 - B1

hektolitertömeg 79 - 81 kg

fehérje 11,5 - 13,5 %

sikér 24 - 28 %

Zeleny index 31 - 44 ml

esésszám 350 - 400 sec

őszi

78 - 85 cm
korai
szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

Antigua
szálkás

őszi búza

korai, malmi

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott
teljesítményű, szálkás búza.

Jó télállósággal rendelkező, kimondottan alacsony, kiváló
szárszilárdságú korai, malmi minőségű szálkás búzafajta. Nagy,
produktív kalászait kiemelkedő ezermagtömegű búzaszemek
töltik ki. 2021-ben 6 helyszínen, 44 búzafajta közül a legjobb
minőséget érte el, a 4. legjobb termésátlaggal. 2019-ben az
Agromag Kft kisparcellás kísérletében nagyszerűen szerepelt, a
kísérleti helyek átlagában 7,95 tonnás termésátlaggal.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

2022-ben a telekgerendási
fajtasorban a legnagyobb termést
produkálta 12,7 %-os fehérje és
29,7%-os sikértartalommal.

2021-ben jánoshalmi fajtasorban
első helyen végzett 10,46 t/ha
terméseredménnyel.

Kifejezetten alacsony növésű,
kiemelkedő ezermagtömeggel
rendelkező fajta.



Background

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9
8

40 - 43 g

500 - 550 csíra/m²

B1

hektolitertömeg 77 - 82 kg

fehérje 12 - 14 %

sikér 27 - 30 %

Zeleny index 45 - 55 ml

esésszám 360 - 380 sec

őszi

88 - 95 cm
korai
szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

2019-ben a jánoshalmi fajtakísérletben
a 7,33 t/ha átlagterméssel a legnagyobb
termőképességű fajta lett, javító
minőség mellett.
2021-ben Békéscsabán
köztermesztésben 8,58 t/ha
termésátlagot ért el nagyüzemi
körülmények között.

NS Obala
őszi búza

szálkás korai, malmi

Kiemelkedő termőképességű, jó szárazságtűrésű szálkás búza.

Korai érésű, 90–100 cm szármagasságú, ideális szárszilárdságú,
jó ellenálló- és alkalmazkodóképességű szálkás búza.
Megfelelő télállóságának és szárazságtűrésének köszönhetően
jó a termésbiztonsága. Kitűnő a betegség-ellenálló képessége,
különös tekintettel a lisztharmatra. Mind terméseredményben,
mind beltartalmi értékek tekintetében nagyon jól reagál az
intenzív körülmények között folytatott, kiegyensúlyozott
tápanyagellátásra.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



A 2022-es kisparcellás kísérletekben kiválóan
szerepelt: 3 hely átlagában 7,12 t/ha volt a
termése.

2022-ben Iregszemcsén 9,14 t/ha
terméseredményt ért el.

2021-ben Jászboldogházán 11,01 t/ha
szemtermést produkált magas fehérje- és
sikértartalom mellett.

A 2021-es Agromag által beállított
kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletekben
12%-kal haladta meg a kísérletben szereplő
fajták átlagtermését.

állóképesség
alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport
kalásztípus

9

9

betegség-ellenállóság

9

42 - 45 g

hektolitertömeg 78 - 79
fehérje 13 - 14 %

sikér 28 - 32 %
Zeleny index 55 - 63 ml
esésszám 381 - 406 sec

sütőipari érték B1 - A1

őszi

95 - 100 cm

korai
szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI T LAJ ON GOK

MINŐ GI ARAM TEREK

télállóság 9

vetési norma 500 - 550 csíra/m²

A
őszi búza

szálkás korai, malmi

Magas terméspotenciállal rendelkező, megdőléssel szemben
ellenálló fajta.

Korai szálkás malmi búza. Kivételesen magas terméseredményre
képes. Átlagon felüli termőképességét a 2021-es kisparcellás
kísérletekben is bizonyította ahol öt termőhely átlagában a
legnagyobb termést adta. Alkalmazkodó képessége és
megdőléssel szembeni rezisztenciája átlagon felüli. A legtöbb
búzát érintő betegséggel szemben rezisztens.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

9
9

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9
9

40 - 42 g
500 - 550 csíra/m²

B1 - B2

hektolitertömeg 81 - 83 kg

fehérje 12 - 14 %

sikér 26 - 30 %

Zeleny index 31 - 44 ml

esésszám 380 - 340 sec

őszi

90 - 100 cm
korai
szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁG

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

2022 telekgerendási fajtasorban a 4. legnagyobb
termésű fajta, jó beltaralmi értékekkel.

2021 iregszemcsei kisparcellás fajta összehasonlító
kísérlet: 11,3 t/ha-os eredménnyel első helyen végzett a
fajták között.

2020 Szalánta kisparcellás fajta összehasonlító kísérlet:
9,82 t/ha eredményével a második helyen végzett,
kedvező beltartalmi értékek mellett.

Algeri
szálkás

őszi búza

korai, malmi

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott
teljesítményű, szálkás búza.

Tetszetős küllemű, jól bokrosodó, malmi minőségű fajta. A
magassága 90–100 cm körüli, szárszilárdsága jobb az
átlagnál. Magas termés mellé az átlagosnál jobb minőség
párosul.. Fuzáriumra magas fokú rezisztenciát mutat.
Alkalmazkodó képessége átlag feletti.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



Eszterágpusztán 2020-ban, 11,39 t/ha teljesítményével
2. helyen végzett a 33 fajta ill. fajtajelölt között.

2020-ban 8 kísérleti hely átlagában: 8,54 t/ha,
minősége a malmi standard fajták átlagát felülmúlta

tar

őszi búza

középérésű, malmi

IS Dimenzio Kiemelkedő termőképességű, kiváló minőségű és rendkı́vül jó
alkalmazkodóképességű malmi búza.

A fajta a termőképesség és minőség zseniális kombinációját testesı́ti
meg. Plasztikus, jól alkalmazkodó tar búzafajta, amely az ország
minden régiójában sikeresen termeszthető. Az úgynevezett
„egykalászú” búzafajták tı́pusába tartozik, kevésbé intenzı́ven
bokrosodik, azonban kalászproduktivitása kiemelkedően magas.
Termesztésekor fontos, hogy már vetéskor optimális
állománysűrűséget állítsunk be.

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

7
8

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

8
9

39 - 42 g

450 - 550 csíra/m²

A2

hektolitertömeg 78 - 81 kg

fehérje 13 - 14 %

sikér 27 - 30 %

Zeleny index 61 - 66 ml

esésszám 360 - 425 sec

őszi

85 -95 cm
középérésű

tar

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



(fuzáriummal szemben a legellenállóbb fajta)

Állóképesség

Alkalmazkodóképesség

EMT

Életforma

Magasság

Éréscsoport

Kalásztípus

9
9

Télállóság

Betegség-ellenállóság

Vetési norma

Sütőipari érték

9
8

42-44g

500-550 csíra/m2

A1

Hektolitertömeg 80 - 85kg

Fehérje 13 - 15%

Sikér 27 - 33%

Zeleny index 45 - 55ml

Esésszám 340 - 360 J

őszi

105-120 cm
középérésű

tar

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁG

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

A regisztrációs kísérletek 1. évében 8,03 t/ha szemtermésével 5,4%-kal
múlta felül a sztenderd fajták átlagát, 3 kísérleti év átlagában 7,19 t/ha
átlagtermést adott stabil malmi minőség mellett.

Legnagyobb termésátlaggal Gyulatanyán takarították be 2016-ban, 9,82
t/ha átlagtermést produkált. Kedvező körülmények között javító
minőségre képes.

Jegenye
tar

őszi búza

középérésű, javító/malmi

Kimagasló fuzárium-ellenállósággal rendelkező, megbízhatóan jó
minőségű, kiváló alkalmazkodó képességű, ökológiai termesztésre is
alkalmas őszi búza.

A Jegenye egy régi időket idéző, tar őszi búzafajta a jelen kor
elvárásainak megfelelően fejlesztve. Hatalmas szalmája kiváló
szárszilárdsággal rendelkezik, emellett a fajta télállósága és
fagytűrése is kimagasló. Nagy vegetatív tömegének köszönhetően
bátran ajánljuk állattartók számára.

Nemcsak magassága, betegségekkel szembeni ellenállóképessége is
egyedülálló. A vizsgált években sosem látott 1-es értékszámot kapott
fuzáriózisra, ami csaknem teljes rezisztenciát jelent. Szintén
kimagasló ellenállóságot mutat sárgarozsdával és szárrozsdával
szemben. Kedvező kórtani tulajdonságai alkalmassá teszik ökológiai
termesztésre.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően jó



2021: Telekgerendás demo kísérlet 1. hely:
10,18 t/ha (fehérje: 11,7%, sikér: 25,2%)

2021: kisp r ellás kísérletek (5 hely átl gá n):
8, t/ha (fehérje: 1 ,7%, sikér: 0, %)

tar

őszi búza

középérésű, euro

Ste Jó évjáratbiztonságú, kiváló terméspotenciállal rendelkező, tar búza.

A Steffi kiváló alkalmazkodóképességű tar búzafajta, eltérő
talajtípusokon, különböző évjáratokban a hozamok ingadozása
minimális. Kimagasló ellenállóságot mutat lisztharmattal,
szeptóriával, sárga- és feketerozsdával, továbbá fuzáriummal
szemben. Átlagos évjáratban egyszeri növényvédelemmel
megoldható a gombabetegségek elleni védekezés.

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8
9

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

8
9

38 - 43 g

400 - 450 csíra/m²

B1

hektolitertömeg 77 - 83 kg

fehérje 12 - 14 %

sikér 22 - 26 %

Zeleny index 31 - 44 ml

esésszám 280 - 350 sec

őszi

90 -105 cm
középérésű

tar

FAJTAJ

A A T AJ S

S A A T

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



A 2022-es fajtasorokban a legmagasabb sikértartalmat érte el
fajtáink között. (Jánoshalmán 7,04 t/ha mellett 29,3%
sikértartalom).

2020-ban azon kevés fajtákhoz tartozott, amik abban az évben
képesek voltak a javító minőségre. Gerendáson nagyüzemi
körülmények között 15,2%-os fehérjetartalom mellett 32,8%-os
sikértartalmat mértünk.

2019, Tiszaalpár: 10 legnagyobb termésátlagú fajta közül a
legjobb minőség.

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8
9

télállóság

betegségellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

7
8

42 - 45 g

390 - 440 csíra/m²

A1 - A2

hektolitertömeg 77 - 82 kg

fehérje 13,9 - 15,4 %

sikér 31 - 34 %

Zeleny index 55 - 65 ml

esésszám 360 - 420 sec

őszi

100 - 110 cm
középérésű
szálkás

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

Laudis
őszi búza

szálkás középérésű, malmi/javító

Kiváló mi s a av ó a ó iá a a m ss ó
m á iós ss ó s ll állósá al d l

s ál ás a

A legtöbb évjáratban jó-javító minőséget adó, igen jó
termőképességű szálkás fajta. Közepesen vagy erősen bokrosodik,
ezért a vetésidőre kevésbé érzékeny. Alacsony csíraszámmal vethető.
5 millió feletti csíra esetén 105–110 cm magas szalmája
elvékonyodik, dőlésre hajlamos lesz. Mivel a dőlés termés- és
minőségvesztést eredményezhet, 6 t/ha feletti termésszint
megcélzásakor növekedésszabályozó használata indokolt.
Levélbetegségekkel szemben kitűnő ellenállóságot mutat,
sárgarozsdára szinte tökéletes a rezisztenciája. Kalászbetegségekre
is az átlagnál kevésbé fogékony.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j



A telekgerendási fajtasorban kiváló beltartami értékek:
13% fehérjetartalom mellett 30%-os sikértartalmat
produkált.

2020-ban Szombathelyen 10,38 t/ha, Eszterágpusztán
10,46 t/ha terméseredménnyel takarították be.

2019-ben 7 hely átlagában 6,98 tonnát termet
hektáronként, jó beltartalmi értékek mellett.

A NÉBIH által szervezett hivatalos fajtakísérletekben
kiválóan szerepelt: 2018-ban 6%-kal, 2019-ben 4,6%-kal,
2020-ban 8,2%-kal (9,32 t/ha átlag terméseredmény)
haladta meg a standard fajták átlagát.

állóképesség
alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

8
8

betegség-ellenállóság

8

40 - 45 g

hektolitertömeg 77 - 78 kg

fehérje 12 - 13 %

sikér 27 - 30 %
Zeleny index 32 - 36 ml
esésszám 380 - 420 sec

sütőipari érték B1 - B2

őszi

85-90 cm
középkorai

tar

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI T LAJ ON GOK

MINŐ GI ARAM TEREK

télállóság 9

vetési norma 400 - 500 csíra/m²

őszi búza

tar középkorai, malmi

Kiváló termőképességű új fajta, melyben együtt van jelen a nagy
termőképesség és a malmi minőség.

Kiváló télállósággal és fagytűréssel rendelkező, szárazságtűrő
malmi fajta. ajtaösszehasonlító kísérletének utolsó évében
magasan a legjobb eredménnyel végzett. Szemtermése két
kísérleti helyszínen, Szombathelyen és Eszterágpusztán is
meghaladta a 10 t/ha hozamot. A kísérleti helyek átlaga 9,32 t/ha
termés volt. A NÉBIH által rendezett fajtaminősítő kísérletekben
2018-ban 6%-kal, 2019-ben 4,6%-kal, 2020-ban 8,2%-kal haladta
meg a standard fajták átlagát.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j
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2020-ban Eszterágpusztán 10,80 t/ha termésével a
legjobbnak bizonyult a fajták közül.

2019-ben Szombathelyen kiemelkedő 9,01 t/ha termést
produkált.

állóképesség
alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

9
betegség-ellenállóság

9

42 - 48 g

hektolitertömeg 78 - 79

fehérje 13 - 14 %

sikér 26 - 28 %
Zeleny index 55 - 63 ml
esésszám 381 - 406 sec

sütőipari érték B1 - A2

őszi

95 - 105 cm

középkorai
tar

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK

télállóság 9

vetési norma

IS Amisco
őszi búza

tar középkorai, malmi

Középko i é és ki kép ssé és k m zko
kép ssé k z szi z

A fajtát 2021-ben ismerték el. A fajtaminősítő vizsgálatokban jól
szerepelt, minden évben 8 tonnát meghaladó átlagtermése volt,
jó beltartalmi értékek mellett. Télállósága és fagytűrése egyaránt
kiváló. Levélrozsdával és szárrozsdával szemben is magas fokú
ellenállóságot mutat.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j

400 - 450 csíra/m²



Többnyire A2-es, azaz javító minőséget produkál

Alveográfos W-értéke 210–290, P/L értéke 0,5–0,75, mely megfelel
a nemzetközi igényeknek.

állóképesség

alkalmazkodóképesség

EMT

életforma

magasság

éréscsoport

kalásztípus

9
9

télállóság

betegség-ellenállóság

vetési norma

sütőipari érték

9
9

39 - 41 g

500 - 550 csíra/m²

B1 - A1

hektolitertömeg 77 - 84 kg

fehérje 12 - 14 %

sikér 26 - 30 %

Zeleny index 45 - 55 ml

esésszám 350 - 400 sec

őszi

90 - 100 cm
középérésű

tar

FAJTAJELLEMZŐK

AGRONÓMIAI T LAJ ON GOK

MINŐ GI ARAM TEREK

őszi búza

tar középérésű, malmi

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott
teljesítményű, tar búza. Étkezési búza 10 tonna/ha terméssel.

Tetszetős küllemű, átlagos bokrosodó képességű fajta. A magassága
90–100 cm körüli, szárszilárdsága jobb az átlagnál. Gabona
lisztharmatra a közepesnél fogékonyabb, sárga levélfoltosságra
átlagosan fogékony, míg a legveszélyesebb betegségekre, a vörös- és
sárgarozsdára csaknem teljesen rezisztens. Fuzárium-ellenállósága is
jobb az átlagosnál. Csaknem minden évben a legnagyobb termésű
malmi minőségű búza a fajtasorunkban, és ez igaz a köztermesztésre
is. A nagy termés mellé az átlagosnál jobb minőség párosul.

1 - gyenge, 9 – kiemelkedően j


