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Vegetatív típusú, jól bokrosodó, prémium minőségű fajta, amely kiemelkedő malom- és sütőipari 
tulajdonságokkal rendelkezik. Kiváló alkalmazkodóképessége révén hazánkban és határainkon 
túl, Romániában és Szlovákiában is keresett, malomipari és export árualap előállítására alkalmas fajta.

Termőképesség átlagos körülmények között: 6,5-8,0 t/ha
• 80-90 cm-es magasság
• Közepes állóképesség
• Éretten acélos, piros színű szemtermés
• Preventív növényvédelmet igényel
• Javasolt vetési idő: október második fele
• A későn lekerülő kukorica elővetemény kerülendő, amennyiben a szármaradványok 

nélküli vetőágy előkészítésére nincs mód
• Szárcsökkentő alkalmazása ajánlott

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-85 kg
Esésszám 280-350 s
Zeleny-féle index 55-65 ml
Nedvessikér-tartalom 33-36%

Nyersfehérje-tartalom 13,5-16,0%
Extenzográfos energia 135’ 100-120 cm2

GK BÉKÉS
korai érésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  javító minőség

Prémium minőségű, szálkás, korai búzafajta. Kiemelkedő reológiai – extenzográfos és alveográfos – 
tulajdonságokkal rendelkezik, farinográfos értékszáma alapján A2-A1 kategóriába sorolható. Levél- 
és szárrozsdával szemben ellenálló.

Termőképesség átlagos körülmények között: 6,5-8,0 t/ha
• 80-90 cm-es magasság
• Jó szárszilárdság
• Acélos, piros színű szemtermés
• Érése egyöntetű, tisztán aratható, könnyen csépelhető
• Vetésidőre nem érzékeny
• Szár-és levélrozsdával szemben ellenálló, fuzáriummal szembeni ellenállósága kiemelkedő
• Sárgarozsda elleni preventív fungicides védekezés javasolt
• Intenzív termesztés esetén szárcsökkentő alkalmazása ajánlott

GK BAKONY

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-82 kg
Ezerszemtömeg 40-44 g
Esésszám 350-400 s
Zeleny-féle index 50-65 ml
Nedvessikér-tartalom 34-35%
Nyersfehérje-tartalom 13,5-16,0%
Extenzográfos energia 135’ 110-140 cm2

W érték (alveográf ) 280-320 10-4 Joule

korai érésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  javító minőség



Szombathely Iregszemcse Eszterrágpuszta Szarvas Jászboldogháza Abaújszántó
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"Négyéves adatainkat összesítve, aszályos években a Dél-Alföldön a GK Arató a legmaga-
sabb hozamot érte el 12,3-13,1% közötti fehérjetartalommal."

Hatala Mihály, Hódagro Zrt., Hódmezővásárhely
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Intenzív termesztési körülmények között kiemelkedő terméseredményekre képes, jó szár-
szilárdságú, megdőlésre nem hajlamos őszi búza. Aszály- és hősokk toleranciája következté-
ben a gyengébb termőhelyeken is megbízható termést ad.

Termőképesség átlagos körülmények között: 8,0-10,5 t/ha

• 85-95 cm-es magasság

• Közepes bokrosodási erély

• Szinkronkalászolás, egyöntetű érés

• Optimális vetési idő: október közepe, jól előkészített vetőágyba

• Kétszeri preventív fungicides védekezés javasolt

GK ARATÓ

Minőségi mutatók
Ezerszemtömeg 42-45 g

Hektolitertömeg 77-80 kg

Esésszám 350-400 s

Zeleny-féle index 40-50 ml

Nedvessikér-tartalom 24-29%

Nyersfehérje-tartalom 12-14%

Extenzográfos energia 135’ 70-100 cm2

W érték (alveográf ) 200-210 10-4 Joule

középérésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  B1-A2

GK Arató terméseredményei, GOSZ-VSZT-NAK, 2020. (t/ha)

KIVÁLÓ KIVÁLÓ KIEMELKEDŐ

TERMŐKÉPESSÉG ÁLLÓKÉPESSÉG SZÁRAZSÁGTŰRÉS



Tordas Szarvas Jászboldogháza Iregszemcse Szombathely Abaújszántó Mosonmagyaróvár
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Korai érésű, tar kalászú, malmi I-es minőségű őszi búza, amely már évek óta az egyik leg-
nagyobb területen szaporított, termesztett fajta hazánkban. Területi részaránya határainkon 
túl is évről évre nő. Kiemelkedő termőképességű, amely a kiváló adaptálódóképességének 
köszönhetően évjárattól függetlenül is magas és kiegyenlített hozamokat, évről évre kitűnő 
malomipari értékeket hoz.

Termőképesség átlagos körülmények között: 6,5-9,0 t/ha
• 75-90 cm-es magasság

• Jó állóképesség és megdőléssel szembeni ellenállóság

• Szemeinek pelyvalevele vékony, áttetsző, könnyen és tisztán csépelhető

• Éretten acélos, piros színű szemtermés

• Javasolt vetési idő: október 10. után

• Előveteményre nem érzékeny

• Jó tápanyag-reakció

GK CSILLAG

Minőségi mutatók
Esésszám 250-320 s

Zeleny-féle index 45-55 ml

Nedvessikér tartalom 28-34%

Nyersfehérje-tartalom 12,5-14,5%

Extenzográfos energia 135’ 80-110 cm2

korai érésű őszi búza  |  tar kalászú  |  B1-A2

GK Csillag terméseredményei, GOSZ-VSZT-NAK, 2020. (t/ha)

KIVÁLÓ KIVÁLÓ KIVÁLÓ MALMI

TERMŐKÉPESSÉG
TERMÉSSTABILITÁS

BOKROSODÁSI ERÉLY ÁLLÓKÉPESSÉG MINŐSÉG
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Kiváló alkalmazkodóképességű őszi búzafajta, amely kedvező körülmények esetén kiemel-
kedő hozamokra képes. Magas nyersfehérje-tartalommal és kiváló sütőipari tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. Fagy- és télállósága kiváló, a szárazságot jól tűri. Lisztharmattal és kalász-
fuzáriummal szemben jó ellenállóságot mutat. A GOSZ-VSZT-NAK kísérleteiben kiemelkedő 
termőképességét az elmúlt évben (Szombathely) is bizonyította.

Termőképesség átlagos körülmények között: 7,0-9,5 t/ha
• 90-95 cm magas

• Jó intenzitású kezdeti fejlődés

• Megfelelő általános rezisztencia 

• Javasolt vetésidő: október közepe

• Szárcsökkentő használata ajánlott

GK BAGÓ

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-82 kg

Esésszám 350-400 s

Zeleny-féle index 55-65 ml

Nedvessikér-tartalom 26-33%

Nyersfehérje-tartalom 12,5-14,5%

Extenzográfos energia 135’ 80-100 cm2

P/L 0,7-0,8

W érték (alveográf ) 330-350 10-4 Joule

korai érésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  A2-A1

GK Bagó terméseredményei, GOSZ-VSZT-NAK, 2020. (t/ha)

KIVÁLÓ MAGAS KITŰNŐ MALMI 

TERMŐKÉPESSÉG
TERMÉSSTABILITÁS

FEHÉRJETARTALOM MINŐSÉG
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Minőségi mutatók
Ezerszemtömeg 43-48 g

Hektolitertömeg 80-82 kg

Esésszám 390-410 s

Zeleny-féle index 40-50 ml

Nedvessikér-tartalom 30-32%

Nyersfehérje-tartalom 13,0-15,0%

Sütőipari osztály A2-A1

Extenzográfos energia 135’ 70-90 cm2

GK Magvető terméseredményei, GOSZ-VSZT-NAK, 2020. (t/ha)

Nagy termőképességű, stabil malmi minőségű őszi búzafajta, amely 2019-ben kapott állami 
elismerést. Állóképessége és télállósága kiváló. Sárgarozsdával és szárrozsdával szemben 
rezisztens.

Termőképessége átlagos körülmények között: 7,0-8,5 t/ha
• 80-90 cm magas

• Szárszilárdsága és bokrosodási erélye jó

• Érése egyöntetű, tisztán aratható

• Vetésidőre nem érzékeny

• Levélbetegségek ellen preventív fungicides védekezés javasolt

GK MAGVETŐ
korai érésű őszi búza  |  tar kalászú  |  A2-A1

KIVÁLÓ KIVÁLÓ KIVÁLÓ

TERMŐKÉPESSÉG ÁLLÓKÉPESSÉG TÉLÁLLÓSÁG
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Kimagasló termőképességű, jó alkalmazkodóképességű, malmi minőségű őszi búza. Tömör szára 
következtében szalmahozama is jelentős. Rostban gazdag szalmája miatt a papírgyártáshoz, jó 
nedvszívó bélszerkezete miatt pedig az állattenyésztésben alomként hasznosítható. Energianö-
vényként a szalmatüzelésű kazánok alapanyaga is lehet.

Termőképesség átlagos körülmények között: 7,5-9,5 t/ha
• 80-90 cm-es magasság
• Közepesen vastag, tömör szár
• Átlagos bokrosodási erély
• Vetésidőre nem érzékeny, a túl korai vetés kerülendő
• Intenzív termesztési feltételek esetén magas biológiai össztermést produkál
• Kedvező betegség-ellenállósága miatt növényvédelme okszerűen végzendő

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 78-82 kg
Ezerszemtömeg 38-45 g
Esésszám 250-350 s
Nedvessikér-tartalom 28-32%
Nyersfehérje-tartalom 12,5-14,5%
Extenzográfos energia 135’ 65-90 cm2

GK SZILÁRD
középérésű őszi búza  |  tar kalászú  |  B1-A2

Bőtermő, kiváló bokrosodású fajta. Erős malmi I-es kategóriájú minőségi tulajdonságokkal ren-
delkezik, de egyes bélyegekben prémium paramétereket hoz. Reológiai – extenzográfos és 
alveográfos – tulajdonságai kiemelkedőek. A legfontosabb betegségekkel, a lisztharmattal, 
levél- és szárrozsdával szembeni ellenállósága jó. Fagytűrő képessége kiváló.

Termőképesség átlagos körülmények között: 6,5-8,5 t/ha
• 80-95 cm-es magasság
• Jó megdőléssel szembeni ellenállóság
• Acélos, piros színű szemtermés
• Vetésidőre és előveteményre nem érzékeny
• Pillangósok, hüvelyesek vagy repce elővetemény esetén kiemelkedő termőképességű
• Jó általános rezisztencia
• Növényvédelme okszerűen végzendő
• Kiegyenlített érés, könnyű és tiszta arathatóság

GK PILIS

Minőségi mutatók
Ezerszemtömeg 40-45 g
Hektolitertömeg 80-83 kg
Esésszám 350-400 s
Zeleny-féle index 57-60 ml
Nedvessikér-tartalom 32-34%
Nyersfehérje-tartalom 13,0-15,5%
Extenzográfos energia 135’ 120-160 cm2

W érték (alveográf ) 250-350 10-4 Joule

korai érésű őszi búza  |  tar kalászú  |  A1
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Kiemelkedő fagy- és télállóságú, a legfontosabb levél- és kalászbetegségekkel szemben 
ellenálló fajta. Kalászfuzáriummal szemben a leginkább ellenálló fajták közé sorolható. Stabil 
terméshozam, valamint kiemelkedően magas ezerszemtömeg és hektolitertömeg jellemzi. 
Kenyértésztájának reológiai tulajdonságai alapján malmi I-es kategóriába tartozik. Szikes terü-
letekre kifejezetten ajánljuk.

Termőképesség átlagos körülmények között: 6,5-8,0 t/ha
• 85-95 cm-es magasság

• Közepes állóképesség és bokrosodási erély

• Kiegyenlített kalászolás

• Acélos, piros színű szemtermés

• Vetésidőre és előveteményre nem érzékeny

• Szárcsökkentő használata technológiai szinten, évjárattól függetlenül javasolt

• Okszerű növényvédelem

Minőségi mutatók
Ezerszemtömeg 45-50 g
Hektolitertömeg 82-86 kg
Esésszám 250-310 s

Nedvessikér-tartalom 29-32%

Nyersfehérje-tartalom 12,5-14,5%

Extenzográfos energia 135’ 80-110 cm2

Minőségi mutatók
Ezerszemtömeg 45-48 g
Hektolitertömeg 83-85 kg
Esésszám 120-200 s
Zeleny-féle index 35-50 ml
Nedvessikér-tartalom 27-30%
Nyersfehérje-tartalom 12,5-14%
Sütőipari osztály B1
Extenzográfos energia 135’ 60-100 cm2

GK KÖRÖS
korai érésű őszi búza  |  tar kalászú  |  malmi I. minőségű

Magas, erős szalmájú, nagyon korán érik. Nagy szemméretét szárazságban is megőrzi, Hl-tö-
mege kiemelkedő. Minőségi mutatói alapján sokféle célliszt (keksz, ostya, sütemény) gyártá-
sára is alkalmas. Járó jellegű, késői vetésre nem érzékeny.

Termőképessége átlagos körülmények között: 7,0-9,5 t/ha
• Magas szalma, jó szárszilárdság

• Kiváló aszálytűrés és télállóság

• Kiváló termésstabilitás

• Vetésidőre, előveteményre nem érzékeny

GK ZETE
igen korai érésű járó búza  |  tar kalászú  |  B1



„A GK Déva szálkás, középérésű, jó szárszilárdságú és 
kiváló kenyérsütési minőségű fajta. Hazánk minden 
részén, különböző termesztési viszonyok között is 
megbízhatóan, magas termést ad. Az intenzív ter-
mesztési körülményeket meghálálja, szára jól meg-
tartja a nagy mutatós kalászokat. Nemesítése során 
felvidéki és szegedi körülmények között felváltva 
szelektáltuk, ebből adódóan alkalmazkodóképes-
sége kiváló.”

Dr. Pauk János, búzanemesítő
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Nagyon szép szálkás búza állományt ad, jó állóképesség mellett. Kiváló kenyérsütési minő-
ségű fajta, nagyon jó malom- és sütőipari tulajdonságokkal rendelkezik magas termés mel-
lett. Szár- és sárgarozsda ellenállósága kiemelkedő.

Termőképesség átlagos körülmények között: 7,5-9,0 t/ha
• 90-95 cm magas

• Jó állóképesség

• Kiváló kenyérsütési minőség

• Betegségekkel szemben jó általános szántóföldi rezisztenciát mutat

• Javasolt vetési idő: október második dekádjáig

GK DÉVA
középérésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  A2-A1

Új

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 81-83 kg

Esésszám 400-420 s

Zeleny-féle index 51-55 ml

Nedvessikér-tartalom 27-31%

Nyersfehérje-tartalom 13,0-14,0%

Extenzográfos energia 135’ 100-160 cm2

KIVÁLÓ JÓ ELLENÁLLÓSÁG KIVÁLÓ

ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG BETEGSÉGEKKEL SZEMBEN KENYÉRSÜTÉSI MINŐSÉG
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A fajta értékes tulajdonsága a kiváló alkalmazkodó-képesség és a szárazsággal szembeni 
tolerancia. Az ország egész területén kiegyenlített termésszintet ad. Levélrozsdával szem-
ben növényvédelem javasolt. Előnyös tulajdonsága a sárgarozsda rezisztencia, a többi levél-
betegséggel szembeni ellenállósága közepes. 

Termőképesség átlagos körülmények között: 7,0-8,5 t/ha
• 90-95 cm-es magasság
• Jó állóképesség
• Kiváló termőképesség
• Javasolt vetési idő: október eleje-közepe
• Levélrozsda ellen preventív fungicides védekezés javasolt

GK SZEREDA 

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-83 kg

Esésszám 390-410 s

Zeleny-féle index 43-53 ml

Nedvessikér-tartalom 26-30%

Nyersfehérje-tartalom 12,0-14,3%

Extenzográfos energia 135’ 80-100 cm2

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-82 kg

Ezerszemtömeg 42-45 g

Esésszám 390-440 s

Zeleny-féle index 40-50 ml

Nedvessikér-tartalom 29-31%

Nyersfehérje-tartalom 13,0-14,5%

Extenzográfos energia 135’ 80-90 cm2

Sütőipari osztály B1-A2

korai érésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  B1-A2
Új

Nagy termőképességű, stabil malmi minőségű őszi búzafajta, amely 2020-ban kapott állami 
elismerést. Állóképessége jó, télállósága kiváló. Levélrozsdával és sárgarozsdával szemben 
ellenálló.

Termőképesség átlagos körülmények között: 7,0-9,0 t/ha
• 80-90 cm-es magasság
• Bokrosodó képessége és megdőléssel szembeni ellenállósága jó
• Acélos, piros színű szemtermés, egyöntetű érés, tiszta arathatóság
• Vetésidőre nem érzékeny
• Jó általános rezisztencia
• Növényvédelme okszerűen végzendő

GK BÖRZSÖNY
középérésű őszi búza  |  tar kalászú  |  A2-A1

Új
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Nagy termőképességű, közepes minőségű őszi búzafajta, amely 2020-ban kapott állami elisme-
rést. NÉBIH adatok szerint állóképessége és télállósága kiváló. Lisztharmattal szemben védekezés 
javasolt, de a többi levélbetegségekkel szemben jó szántóföldi toleranciát mutat.

Nagy termőképességű szálkás őszi búzafajta, melyet a NÉBIH takarmány minőségű fajtaként 
ismert el 2020-ban. Állóképessége jó, télállósága kiváló. Kalász fuzáriummal szemben jó ellen-
állóságot mutatott, provokációs kísérletben alacsony toxin adatokkal. Levélbetegségekkel szem-
ben közepes vagy jó toleranciájú, ezért ellenük okszerű védekezés javasolt.

Termőképessé átlagos körülmények között: 7,5-9,5 t/ha
• 80-85 cm-es magasság
• Bokrosodó képessége és megdőléssel szembeni ellenállósága jó
• Vetésidőre nem érzékeny
• Intenzív terméstechnológiát nagy terméssel hálálja meg
• Jó általános rezisztenciájú
• Növényvédelme okszerűen végzendő

Termőképessé átlagos körülmények között: 7,5-9,5 t/ha
• 90-95 cm-es magasság
• Bokrosodó képessége jó, megdőléssel szemben ellenálló
• Vetésidőre nem érzékeny
• Jó általános rezisztencia
• Növényvédelme okszerűen végzendő

GK KOLOZS

GK MEGYER

középérésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  B1

korai érésű őszi búza  |  szálkás kalászú  |  B1

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-82 kg

Ezerszemtömeg 42-45 g

Esésszám 300-350 s

Zeleny-féle index 30-40 ml

Nedvessikér-tartalom 26,5-28,5%

Nyersfehérje-tartalom 13,0-13,5%

Extenzográfos energia 135’ 80-90 cm2

Sütőipari osztály B1

Minőségi mutatók
Hektolitertömeg 80-82 kg

Ezerszemtömeg 42-45 g

Esésszám 250-350 s

Zeleny-féle index 35-45 ml

Nedvessikér-tartalom 24,0-29,5%

Nyersfehérje-tartalom 13,0-14,5%

Extenzográfos energia 135’ 70-80 cm2

Sütőipari osztály B1
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