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A repce pollenjébôl elôállított növé-

nyek tízezrei járulnak hozzá a nemesítés 

folyamatának felgyorsításához. Emellett 

az ezerszámra végzett markervizsgála-

tok segítenek olyan génforrások felku-

tatásában, amelyekkel az olajtartalom 

növelése vagy éppen magasabb szintû 

fóma-rezisztencia érhetô el. A nemesítés-

ben felhasználható fajták származását és 

eredetét pedig az ún. genetikai ujjlenyo-

mat segítségével határozzák meg azért, 

hogy a lehetô legbiztosabb kombinációs 

elôrejelzés készülhessen a hibridek lehet-

séges szülôvonalainak kiválasztásakor.

A RAPOOL MSL-HIBRID REND-
SZERE  
Ez a saját fejlesztésû hibridelôállítási-

rendszer folyamatosan fejlôdik és fino-

modik. Éppen úgy, mint amikor egy 

új motorban a kapcsolódó alkatrészek 

összecsiszolódnak a bejáratás alatt, és 

üzem közben válnak zökkenômentesen 

mûködô egységgé.

TÛ A SZÉNAKAZALBAN  
A nemesítés során elôállított minden 

egyes hibridkombináció szigorú vizsgá-

latokon esik át: a laboratóriumokban, 

az üvegházakban, a szabadföldi parcel-

lákon, 54 kísérleti állomáson, bel- és kül-

földön egyaránt, tíz éven keresztül, tíz 

nemesítôvel. Tesztelni, eldobni, tesztelni, 

eldobni, tesztelni, eldobni. Tíz éven át, tíz 

nemesítôvel. Szakadatlan szorgalommal, 

töretlen kitartással.

A SIKER A RÉSZLETEKBEN 
REJLIK  
Télállóság, erôteljesebb tavaszi meg-

újuló képesség, aszálytûrés, betegsé-

gekkel szembeni ellenálló képesség, 

becôstabilitás, „rossz idô elleni reziszten-

cia” a virágzás elôtt, alatt és után, vala-

mint a betakarításkor is. 

1,5 millió csíra minden RAPOOL zsákban.

És a termés? És a termésbiztonság? 

Mind-mind ott vannak a RAPOOL repce 

portfóliójában. Legyen szó akár a már 

bevált, nagy területen termelt hibridekrôl, 

akár a legfrissebb újdonságokról. Valódi 

csúcshibridek, kivétel nélkül.

2  TÖKÉLETESSÉG A RÉSZLETEKBEN IS 3

RAPOOL 
HIBRIDREPCÉK 
tökéletesség a részletekben is

 HOZZÁÉRTÉS A RÉSZLETEKBEN IS - MINDEN HIBRID TÖBBLETET HORDOZ A RAPOOL HIBRIDEK TELJESÍTMÉNYE AZ ÜZEMI KÍSÉRLETEKBEN (RAPOOL HUNGÁRIA KFT. 2012, N=10)

Blum Zoltán

ügyvezetô 

igazgató

RAPOOL 

Hungária Kft.

A NEMESÍTÉS A FEJLÔDÉS EGYIK 
MOTORJA  
A világ fejlett országaiban nagyok 

a gazdasági és társadalmi elvárások a 

mezôgazdaság mûködésével szemben. Így 

a növénytermesztés hozam- és jövedelem-

céljai mellé egyenértékû üzemgazdasági 

célként sorakozott fel a fenntarthatóság. 

A céltudatos repcenemesítés utóbbi évti-

zedének szelekciós munkája leginkább a 

hibridek terméseredményére és termés-

biztonságára irányult, szem elôtt tart-

va a növekvô tápanyag-hatékonyságot. 

Az új hibridrepce generáció tagjai áttö-

rést jelentenek a gyakorlat számára az 

elérhetô hozamok, a termésbiztonság, 

az olajtartalom, a növény-egészségügy 

(fóma-tolerancia) és a növényvédelem 

(herbicid-tolerancia) terén egyaránt. 

Az újgenerációs hibridrepcék genetikai 

adottságai kiválóak, viszont a gyakorlat-

ban elérhetô terméseredmények jelentôs 

mértékben függnek a környezeti hatá-

sok összességétôl, a stressz-helyzetektôl, 

valamint az alkalmazott üzemi techno-

lógiától. A repce fejlôdésének egyes sza-

kaszaiban nem mindig biztosítottak az 

optimális feltételek. Különös figyelmet 

érdemel ezért a heterózishatás, amely a 

hibridrepcék felszín alatti és feletti növe-

kedése során a növényállomány kezdeti 

fejlôdése, áttelelése, tavaszi megújulása, 

valamint a stressz-tolerancia tekintetében 

jut érvényre.

KUTATÁS AZ ELÔREHALADÁS 
ÉRDEKÉBEN  
Az új repcehibrideknek nehéz körülmé-

nyek és mindig újabb, sokszor váratlan 

kihívások között kell igazolniuk erényei-

ket. A RAPOOL olyan nemesítési kutatá-

sokat és alapkutatásokat folytat önállóan, 

valamint kutatóintézetekkel és egyete-

mekkel karöltve, melyek segítenek abban, 

hogy az olyan meghatározó betegségek, 

mint a szklerotínia, a verticillium és a 

fóma alaposabb megismerésével, továbbá 

a lehetséges rezisztenciaforrások felkuta-

tásával a jövô repcéje ellenállóbb, egész-

ségesebb legyen. 

A kutatási projektekben olyan gyökér-

rendszer-vizsgálatok is folynak, amelyek 

hozzásegítenek a magasabb termésszin-

tekhez, a hatékonyabb víz- és tápanyag-

hasznosításhoz vagy éppen az aszályos 

idôszakokban is megôrizhetô termésbiz-

tonsághoz.

MODERN TECHNOLÓGIÁK 
ALKALMAZÁSA  
A RAPOOL a biotechnológiai elemek soka-

ságát alkalmazza saját nemesítô állomása-

in, a hovedisseni biotechnológia laborban, 

továbbá partnereivel együttmûködésben. 

A RAPOOL tovább tökéletesítette a hibridrepce nemesítését: Szigorúbb 
szelekció. Szigorúbb nemesítési szabályok. Merészebb célok. Kérlelhetet-
len következetesség.

 A RAPOOL hibridrepcéit a nagy termô-

képesség, kiemelkedô termésbiztonság, 

magas olajtartalom és kedvezô agronó-

miai jellemzôk összessége mellett továb-

bi egyedi tulajdonságok is erôsítik. Ez 

bizto sít ja, hogy a legkeményebb próba, 

a szántóföldi termesztés viszontagságai 

sem fognak ki rajtuk. VISBY 
homogén érés, 

becôstabilitás

 SHERPA 
 rövid ideig tartó, kompakt 

virágzás, verticillium-tolerancia

 EDIMAX CL 
herbicid-rezisztencia, 

alacsony pergési veszteség
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Mindig elôl
 A kiemelkedô termésszintek és a termésstabilitás bajnoka

 Gyors és veszteségektôl mentes betakaríthatóság 
 a korai és homogén érésnek köszönhetôen 

  Kiváló fómatolerancia, jó állóképesség, rendkívüli
alkalmazkodóképesség

VISBY FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiváló betakaríthatóság 
javított poligénikus fóma-tolerancia   
extrém alacsony glükozinolát-tartalom  
 

SOKOLDALÚSÁGA AZ ERÔSSÉGE  
A VISBY sikerének alapja a rendkívüli 

termésstabilitás. Sokoldalú, mint egy tíz-

próbázó, így a kisebb és nagyobb üze-

mek számára a legjobb hibrid éppúgy, 

mint a korai vagy megkésô vetéshez, a 

könnyû vagy kötött talajokhoz, az inten-

zív vagy extenzív technológiai szinthez. 

Kiváló télállósága mellett jól tûri a virág-

záskori hideget, valamint a hôség és a 

szárazság által kiváltott stresszt is.

EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS, 
KIEMELKEDÔ FÓMATOLERANCIA 
Minden fontos tulajdonság alapja az 

erô      teljes és egészséges  gyökérrendszer: 

az erôteljes ôszi fejlôdési erély, a 

mulcs   vethetôség, a télállóság, a 

 száraz   ság tû  rés, a könnyû talajokhoz 

való alkalmazkodóképesség, az éveken 

át stabil és magas termésszint. A növe-

kedés és a VISBY sikerének alapjai a föld 

alatt rejlenek, erôteljes gyökérzete szin-

te valamennyi talajféleségben és vetési 

módnál képes a megfelelô fejlôdés biz-

tosítására. 

A VISBY hivatalos fajtabesorolása alap  ján 

a legjobb fómatoleranciával rendelkezô 

hibridek közé tartozik.

HA ESIK, HA FÚJ
A VISBY alkalmazkodóképessége lenyû-

gözô. Állóképessége, egész ségi állapo-

ta, vitalitása lehetôvé teszi az adott 

termesztési helyzetben leginkább meg-

felelô stratégia kiválasztását. Extrém 

nyári szárazság és kemény téli fagy, a 

kettô között pedig akár egy hûvös, csa-

padékos tavasz is lehet. A szélsôségek 

egyre gyakoribbá válnak, így a fajták a 

gyakorlatban egyre többször kerülnek 

képességeik határaihoz. Egy gyakorlati 

eredményeket rögzítô termelôi közvéle-

mény kutatásban „enyhe” és „erôteljes” 

aszály körülményei között, továbbá 

könnyû talajokon is különösen jó ered-

ményeket mutatott a VISBY. 

A BETAKARÍTÁS KÖNNYEDSÉGE
Még soha egyetlen repce esetében nem  

érkezett annyi pozitív visszajelzés a 

könnyû kombájnolhatóságról, mint a 

VISBY esetében. Ez többek között a korai 

VISBY hibridünket egyre többen ismerik és kedvelik. Németországban 
már minden negyedik repcével bevetett hektáron termesztik, Európá-
ban pedig a VISBY vetésterülete meghaladta a félmillió hektárt. Ezzel 
valószínûleg új vetésterületi rekord született a hibridrepcék európai 
történetében. Nem meglepô, hogy a VISBY Magyarországon is hamar a 
legkedveltebb RAPOOL hibriddé vált és népszerûségének további növe-
kedése várható.

„A VISBY kiváló termôké pes-

sége és kiegyensúlyozott agro-

nómiai tulajdonságai mellett 

rendkívül jó betakaríthatóságát 

emelném ki. Más fajtákhoz 

képest sokkal egyenletesebben 

érett be a teljes becôszint, 

ami jóval kisebb betakarítási 

veszteséget és nagyobb területteljesítményt jelentett 

számunkra.”

Herendi Rezsô

növénytermesztési irányító 

Zsók Csaba mezôgazdasági vállalkozó 

üzemében, Szálka

és nagyon intenzív virágzásnak köszönhetô, mely kompakt 

és rövid ideig tart. A VISBY állománya középmagas, száraz-

ságban nem túl alacsony, csapadékos évjáratokban nem túl 

magas.

A PERGÉSI VESZTESÉG ÉS A BECÔSTABILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSE VISBY - ASZÁLYBAN IS VERHETETLEN FÓMA-REZISZTENCIA VIZSGÁLATOK (2009-2010)
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A VISBY csúcsminôsége tulajdonságainak összességében rejlik. Sokoldalú

és erôs, mint egy tízpróbázó. A cél a biztos termés. Évrôl évre.
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Mindig elôl
 A kiemelkedô termésszintek és a termésstabilitás bajnoka

 Gyors és veszteségektôl mentes betakaríthatóság 
 a korai és homogén érésnek köszönhetôen 

  Kiváló fómatolerancia, jó állóképesség, rendkívüli
alkalmazkodóképesség

VISBY FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiváló betakaríthatóság 
javított poligénikus fóma-tolerancia   
extrém alacsony glükozinolát-tartalom  
 

SOKOLDALÚSÁGA AZ ERÔSSÉGE  
A VISBY sikerének alapja a rendkívüli 

termésstabilitás. Sokoldalú, mint egy tíz-

próbázó, így a kisebb és nagyobb üze-

mek számára a legjobb hibrid éppúgy, 

mint a korai vagy megkésô vetéshez, a 

könnyû vagy kötött talajokhoz, az inten-

zív vagy extenzív technológiai szinthez. 

Kiváló télállósága mellett jól tûri a virág-

záskori hideget, valamint a hôség és a 

szárazság által kiváltott stresszt is.

EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS, 
KIEMELKEDÔ FÓMATOLERANCIA 
Minden fontos tulajdonság alapja az 

erô      teljes és egészséges  gyökérrendszer: 

az erôteljes ôszi fejlôdési erély, a 

mulcs   vethetôség, a télállóság, a 

 száraz   ság tû  rés, a könnyû talajokhoz 

való alkalmazkodóképesség, az éveken 

át stabil és magas termésszint. A növe-

kedés és a VISBY sikerének alapjai a föld 

alatt rejlenek, erôteljes gyökérzete szin-

te valamennyi talajféleségben és vetési 

módnál képes a megfelelô fejlôdés biz-

tosítására. 

A VISBY hivatalos fajtabesorolása alap  ján 

a legjobb fómatoleranciával rendelkezô 

hibridek közé tartozik.

HA ESIK, HA FÚJ
A VISBY alkalmazkodóképessége lenyû-

gözô. Állóképessége, egész ségi állapo-

ta, vitalitása lehetôvé teszi az adott 

termesztési helyzetben leginkább meg-

felelô stratégia kiválasztását. Extrém 

nyári szárazság és kemény téli fagy, a 

kettô között pedig akár egy hûvös, csa-

padékos tavasz is lehet. A szélsôségek 

egyre gyakoribbá válnak, így a fajták a 

gyakorlatban egyre többször kerülnek 

képességeik határaihoz. Egy gyakorlati 

eredményeket rögzítô termelôi közvéle-

mény kutatásban „enyhe” és „erôteljes” 

aszály körülményei között, továbbá 

könnyû talajokon is különösen jó ered-

ményeket mutatott a VISBY. 

A BETAKARÍTÁS KÖNNYEDSÉGE
Még soha egyetlen repce esetében nem  

érkezett annyi pozitív visszajelzés a 

könnyû kombájnolhatóságról, mint a 

VISBY esetében. Ez többek között a korai 

VISBY hibridünket egyre többen ismerik és kedvelik. Németországban 
már minden negyedik repcével bevetett hektáron termesztik, Európá-
ban pedig a VISBY vetésterülete meghaladta a félmillió hektárt. Ezzel 
valószínûleg új vetésterületi rekord született a hibridrepcék európai 
történetében. Nem meglepô, hogy a VISBY Magyarországon is hamar a 
legkedveltebb RAPOOL hibriddé vált és népszerûségének további növe-
kedése várható.

„A VISBY kiváló termôké pes-

sége és kiegyensúlyozott agro-

nómiai tulajdonságai mellett 

rendkívül jó betakaríthatóságát 

emelném ki. Más fajtákhoz 

képest sokkal egyenletesebben 

érett be a teljes becôszint, 

ami jóval kisebb betakarítási 

veszteséget és nagyobb területteljesítményt jelentett 

számunkra.”

Herendi Rezsô

növénytermesztési irányító 

Zsók Csaba mezôgazdasági vállalkozó 

üzemében, Szálka

és nagyon intenzív virágzásnak köszönhetô, mely kompakt 

és rövid ideig tart. A VISBY állománya középmagas, száraz-

ságban nem túl alacsony, csapadékos évjáratokban nem túl 

magas.

A PERGÉSI VESZTESÉG ÉS A BECÔSTABILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSE VISBY - ASZÁLYBAN IS VERHETETLEN FÓMA-REZISZTENCIA VIZSGÁLATOK (2009-2010)
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A VISBY csúcsminôsége tulajdonságainak összességében rejlik. Sokoldalú

és erôs, mint egy tízpróbázó. A cél a biztos termés. Évrôl évre.



 Kiváló termôképesség

 Intenzív növekedésû korai hibrid, megkésett vetésekhez is

  Kiváló télállóság, regenerálódó képesség és 
termésstabilitás

Jó családból származik 

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK (MGSZH 2009-2010) ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK (MGSZH 2010)
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„Az elmúlt évben és az idei 

szezonban is igazolta a SHERPA, 

hogy a legnehezebb körülmé-

nyek között is kiemelkedô 

telje sítményre képes. Erôteljes 

gyökérzete, kiemelkedô fejlô-

dési erélye ôsszel és tavasszal 

egyaránt megmutatkozik. 

Egyöntetû állománya gyorsan 

érik és kiválóan aratható. Mindemellett komoly olajpré-

miumot biztosított.”

 

Simon László ügyvezetô

Simon Kft., Nagyvenyim

MINDENBÔL EGY KICSIT TÖBBET  
A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es 

hazai állami elismerése is bizonyította 

kiváló termôképességét és termésbizton-

ságát. Egy centiméterrel nagyobb gyökér-

hossz, egy milliméterrel vastagabb gyökér-

nyak, egy tizeddel jobb kezdeti fejlôdési 

erély, egy századdal jobb télállóság, egy 

árnyalattal jobb regenerációs képesség 

és alkalmazkodóképesség tavasszal, egy 

lehelettel homogénebb virágzás és érés. 

A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, 

hihetetlen erôtartalékok mozgósítására 

képes. Nem véletlenül, hiszen jó családból 

származik.

SZINTE ELPUSZTÍTHATATLAN 
A RAPOOL jelenlegi portfóliójában 

valószínûleg a SHERPA a leginkább 

ter  helhetô hibrid. Ôsszel kifejezetten 

erôteljes növekedést mutat a föld fe -

lett éppúgy, mint a gyökérzónában. A 

Hohenheimi Egyetem rhizotron vizsgála-

taiban különösen hosszú és nagytömegû 

gyökérzettel jellemezték a hibridet. 

Ezen tulajdonságát számos alkalommal 

bizonyította már extrém késôi vagy 

mulcsvetés esetén is. Kísérletezô, inno-

vatív termelôk már sikeresen tesztel-

ték a SHERPA hibridet „Strip-Till” és 

direktvetésû technológiákban egyaránt. 

A kelést követôen a sorok gyorsan 

zá ródnak, így gyomelnyomó képessége 

átlag feletti.   

ERÔTELJES TAVASZI 
REGENERÁCIÓ
Erôteljes ôszi gyökér- és hajtásnövekedé-

sének köszönhetôen jelentôs tartalékok 

állnak a SHERPA rendelkezésére a tavasz 

kezdetén. Ez különösen jól jön erôteljes 

téli levélvesztés után vagy korán 

beköszöntô aszály esetén. A SHERPA 

tavasszal korán és egyenletesen indul 

növekedésnek. Virágzása rövid ideig 

tart, igen homogén és gyorsan lezárul, 

így késôn virágzó egyedeket csak rit-

kán találni benne. Ennek köszönhetôen 

az állományokat egyöntetû, korai érés 

jellemzi. Évjárattól függôen 1-2 nappal 

késôbb aratható, mint a VISBY.

EGÉSZSÉG, JÓ ÁLLÓKÉPESSÉG,
MAGAS EZERMAGTÖMEG
A SHERPA jó állóképességgel rendelke-

zik, fóma-rezisztenciája közepes, ezért 

a szokásos üzemi technológiákhoz jól 

illeszthetô, különleges kezeléseket nem 

igényel. Regulátor típusú gombaölôk 

használatára - erôs betegségnyomás ese-

tén - közepes termésnövekedéssel reagál. 

Egészséges érési folyamata magas ezer-

magtömeg kialakulását teszi lehetôvé. 

Sokszor csak betakarítás közben derül ki 

a kiváló termés, köszönhetôen a SHERPA 

remek kompenzáló-képességének.

NÖVEKVÔ NÉPSZERÛSÉG
A SHERPA nem csak Németországban ért 

el kiemelkedô teljesítményt és termésstabilitást. Robosztus 

felépítésének köszönhetôen számos európai országban a 

termelôk elsôszámú kedvencévé válhat a közeljövôben. A 

SHERPA ebben is a VISBY hagyományait követi. 

SHERPA

 nagy termésû és termésbiztonságú, 

robosztus hibrid

 szokásos és megkésett vetésekhez, 

nehéz körülményekhez

 erôteljes tavaszi regeneráció, 

magas ezermagtömeg

 egy árnyalattal késôbbi virágzás

 nagy gyökérhossz és gyökértömeg
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SHERPA FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiváló regenerálódású, robosztus hibrid  
korai fejlôdési erélye kiemelkedô   
feltûnôen rövid virágzás, homogén, korai érés  
 



 Kiváló termôképesség

 Intenzív növekedésû korai hibrid, megkésett vetésekhez is

  Kiváló télállóság, regenerálódó képesség és 
termésstabilitás

Jó családból származik 
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„Az elmúlt évben és az idei 

szezonban is igazolta a SHERPA, 

hogy a legnehezebb körülmé-

nyek között is kiemelkedô 

telje sítményre képes. Erôteljes 

gyökérzete, kiemelkedô fejlô-

dési erélye ôsszel és tavasszal 

egyaránt megmutatkozik. 

Egyöntetû állománya gyorsan 

érik és kiválóan aratható. Mindemellett komoly olajpré-

miumot biztosított.”

 

Simon László ügyvezetô

Simon Kft., Nagyvenyim

MINDENBÔL EGY KICSIT TÖBBET  
A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es 

hazai állami elismerése is bizonyította 

kiváló termôképességét és termésbizton-

ságát. Egy centiméterrel nagyobb gyökér-

hossz, egy milliméterrel vastagabb gyökér-

nyak, egy tizeddel jobb kezdeti fejlôdési 

erély, egy századdal jobb télállóság, egy 

árnyalattal jobb regenerációs képesség 

és alkalmazkodóképesség tavasszal, egy 

lehelettel homogénebb virágzás és érés. 

A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, 

hihetetlen erôtartalékok mozgósítására 

képes. Nem véletlenül, hiszen jó családból 

származik.

SZINTE ELPUSZTÍTHATATLAN 
A RAPOOL jelenlegi portfóliójában 

valószínûleg a SHERPA a leginkább 

ter  helhetô hibrid. Ôsszel kifejezetten 

erôteljes növekedést mutat a föld fe -

lett éppúgy, mint a gyökérzónában. A 

Hohenheimi Egyetem rhizotron vizsgála-

taiban különösen hosszú és nagytömegû 

gyökérzettel jellemezték a hibridet. 

Ezen tulajdonságát számos alkalommal 

bizonyította már extrém késôi vagy 

mulcsvetés esetén is. Kísérletezô, inno-

vatív termelôk már sikeresen tesztel-

ték a SHERPA hibridet „Strip-Till” és 

direktvetésû technológiákban egyaránt. 

A kelést követôen a sorok gyorsan 

zá ródnak, így gyomelnyomó képessége 

átlag feletti.   

ERÔTELJES TAVASZI 
REGENERÁCIÓ
Erôteljes ôszi gyökér- és hajtásnövekedé-

sének köszönhetôen jelentôs tartalékok 

állnak a SHERPA rendelkezésére a tavasz 

kezdetén. Ez különösen jól jön erôteljes 

téli levélvesztés után vagy korán 

beköszöntô aszály esetén. A SHERPA 

tavasszal korán és egyenletesen indul 

növekedésnek. Virágzása rövid ideig 

tart, igen homogén és gyorsan lezárul, 

így késôn virágzó egyedeket csak rit-

kán találni benne. Ennek köszönhetôen 

az állományokat egyöntetû, korai érés 

jellemzi. Évjárattól függôen 1-2 nappal 

késôbb aratható, mint a VISBY.

EGÉSZSÉG, JÓ ÁLLÓKÉPESSÉG,
MAGAS EZERMAGTÖMEG
A SHERPA jó állóképességgel rendelke-

zik, fóma-rezisztenciája közepes, ezért 

a szokásos üzemi technológiákhoz jól 

illeszthetô, különleges kezeléseket nem 

igényel. Regulátor típusú gombaölôk 

használatára - erôs betegségnyomás ese-

tén - közepes termésnövekedéssel reagál. 

Egészséges érési folyamata magas ezer-

magtömeg kialakulását teszi lehetôvé. 

Sokszor csak betakarítás közben derül ki 

a kiváló termés, köszönhetôen a SHERPA 

remek kompenzáló-képességének.

NÖVEKVÔ NÉPSZERÛSÉG
A SHERPA nem csak Németországban ért 

el kiemelkedô teljesítményt és termésstabilitást. Robosztus 

felépítésének köszönhetôen számos európai országban a 

termelôk elsôszámú kedvencévé válhat a közeljövôben. A 

SHERPA ebben is a VISBY hagyományait követi. 

SHERPA

 nagy termésû és termésbiztonságú, 

robosztus hibrid

 szokásos és megkésett vetésekhez, 

nehéz körülményekhez

 erôteljes tavaszi regeneráció, 

magas ezermagtömeg

 egy árnyalattal késôbbi virágzás

 nagy gyökérhossz és gyökértömeg
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SHERPA FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiváló regenerálódású, robosztus hibrid  
korai fejlôdési erélye kiemelkedô   
feltûnôen rövid virágzás, homogén, korai érés  
 



Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az 

egyetlen nem transzgenikus (genetikailag nem módosított) gyomir-

tószer-tűrő rendszer.

• Összetétel:  17,5 g/l imazamox +

375 g/l metazaklór

• Dózis: 1,5 – 2,0 l/ha Cleratop + 1,0 l/ha Dash HC

• Felhasználható: Clearfield (CL utótaggal ellátott, imidazo li  non-

ellenálló) őszi káposztarepce-hibridekben korai poszt  emer  gen  sen a 

gyomok fejlettségétől függően a repce nyolc leveles állapotáig.

A Cleratop kijuttatásának időzítése az uralkodó gyomok fejlettségétől függ:
•  A keresztesvirágú gyomok virágzásáig kijuttatható.

•  Ősszel kelő T4-es gyomok ellen négy – hatleveles állapo tukig hatékony.

• A nagy széltippan és az árvakelésű gabonafélék ellen kelés után, egy – háromleveles állapotban kell alkalmazni.

•  Ebszikfű és pipacs ellen kettő–(négy)leveles korig használva érhető el a legjobb eredmény.

•  Az árvacsalánfélék és a tyúkhúr négyleveles korig, míg ragadós galaj háromörvös fejlettségig irthatók legeredmé-

nyesebben. 

Felhasználási javaslat

• A Cleratopot a biztonságos gyomirtó hatás érdekében 1,0 l/ha Dash HC-vel kell kiegészíteni.

• Rugalmasan alkalmazható, a repce kelése után a már kikelt gyomok ellen védekezünk.

• Levélen és talajon keresztül is hat.

•  Keverhető rovarölő szerrel (Fendona® 10 EC), regulátorral (Caramba® Turbo).

Clearfi eld ®

gyomirtási rendszer repcében

További információkért, kérjük, keresse fel weboldalainkat: www.agro.basf.hu   |   www.clearfi eld.hu 
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Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

Cleratop® 2,0 l/ha +
Dash® HC 1,0 l/ha

rugalmas kijuttatási lehetőség a gyomok
fejlettségi állapotához igazítva

Clearfield® repce gyomirtás-technológiai javaslat

Az egyedi Clearfi eld logó és a Clearfi eld márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
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KIVÁLÓAN ALKALMAZKODIK A HAZAI 
KLIMATIKUS VISZONYOKHOZ
Az EDIMAX CL olyan imidazolinon-ellenálló hibrid, amely a 

NÉBIH két éve folyó kísérleteiben lényegesen felülmúlta a ver-

senytárs Clearfield-hibridek termésszintjét. Emellett agronómi-

ai tulajdonságai is kiemelkedôek: télállósága, szárazságtûrése, 

jó állóképessége és alacsony pergési hajlama tekintetében bár-

melyik ismert, hagyományos hibridrepcével felveszi a versenyt. 

 Clearfield gyomirtási technológiához is jól illeszthetô hibrid

 Erôteljes növekedési erély, kiváló télállóság

 Korai virágzás, középkorai érés

EDIMAX CL FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid  
erôteljes fejlôdési erély ôsszel és tavasszal egyaránt  
alacsony pergési veszteség 

Született gyôztes

„Repcetermesztésünk sikeressé-

gének egyik alapja, hogy olyan 

hibridet választunk, amelyik 

kiválóan alkalmazkodik a nem 

optimális termôhelyi adottságok-

hoz is. Emellett az elmúlt évek-

ben kiemelten fontossá vált az 

ôszi gyomirtás hatékonyságának 

és megbízhatóságának növelése. 

Az EDIMAX CL teljesítménye és a hozzá illeszthetô 

gyomirtási stratégia együtt  biztosítják a nagy termés-

biztonságú, jövedelmezô repcetermesztést.”

Herczeg Norbert ágazatvezetô agronómus

Eurotrust-Consult Kft., Vác

CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE 
(NÉBIH 2010-2012, N=15, IMIDAZOLINON KEZELT KÍSÉRLETEK)
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10  HIBRIDEK 11

FINOMSÁGOK A RÉSZLETEKBEN
Az AVATAR megjelenésében az a szenzáció, hogy a korai hib-

ridek között is elérhetôvé válik egy olyan csúcstermésû, magas 

olajtartalmat biztosító, közepes magasságú hibrid, amelynek a 

teljesítményszintjét korábban csak a kifejezetten késôi, sokáig 

zölden maradó, nagyméretû hibridekkel lehetett elérni, ideális 

körülmények között. 

Az eddigi vizsgálatok eredményei alapján az AVATAR a leg-

jobb termôhelyeken nyújt kiemelkedô teljesítményt, különö-

sen akkor, ha ehhez a magas felvásárlási árak mellett elérhetô 

magas olajprémiumot is számításba vesszük.

AZ AVATAR MÁS
Az AVATAR nem a robosztus hibridek közé tartozik, jól meg-

van az extrém helyzetek - mint a késôi vetés, a rossz talajadott-

ságok és talajmûvelés - nélkül is.

Optimális adottságok, jó körülmények között a talajmûvelés 

módjától függetlenül hamar kikel, és gyors fejlôdésnek indul. 

Döntôen függôleges irányultságú levélzete erôteljes állomány-

képet biztosít az ôsz folyamán. Az AVATAR tavasszal korán 

fejlôdésnek indul, virágzása szintén korai.  A filigrán felépítésû 

növényeket igen magas becôszám jellemzi. Az állományok 

állóképessége és általános betegség-ellenállósága jó. Ôszi 

fómafertôzés vagy nedves tavaszi vegetáció-indulás esetén 

kifejezetten jól reagál a regulátor típusú fungicidek haszná-

latára. Hasonlóan termés- és olajtartalom-növelô hatásúak 

azon növényvédelmi beavatkozások, amelyek az AVATAR-

állományok egészséges érését biztosítják. 

 Valami egészen új, 
 valami egészen más

 A legjobb területek és a legmagasabb technológiai színvonal hibridje

 Új dimenzió a korai hibridek között a termésben és az olajtartalomban

AVATAR FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:

meleg ôszön erôteljes, kedvezôtlen körülmények között visz-
szafogott fejlôdési erély; erôsen fejlett ôszi állományokban 
oldalhajtás-kezdemények megjelenése 

 Valami egészen új, 
valami egészen más

Csúcstermés a legjobb 
                 körülmények között

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTAKÍSÉRLETEK 
(NÉBIH 2012)
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MÁS GYÖKÉRTÍPUS
Az AVATAR genetikai háttere erôteljesen különbözik az eddigi 

hibridektôl. Ez a földalatti részekben is megjelenik: feltûnô 

tulajdonsága erôteljes, répaszerûen vastag karógyökere, 

amelybôl viszonylag kevesebb oldalgyökér ágazik el. Ezzel 

szemben az érzékeny hajszálgyökerek részaránya nagyon 

magas. Ezek a hajszálgyökerek a talaj legapróbb pórusait behá-

lózva biztosítják a leghatékonyabb tápanyagfelvételt. Ezért is 

tudja meghálálni  az AVATAR a legjobb talajmunkát. 

DYNASTIE FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
normál vetésidôben elvetve túlfejlôdésre nem hajlamos, 
erôteljes tôlevélrózsás állományt képez a tél beállta elôtt; kiváló 
becôstabilitás, a korai és a közepes érésidô határán beérett állo-
mánya alacsony veszteséggel, gazdaságosan betakarítható

A haladás a már meglévô továbbfejlesztését jelenti. Így a 

DYNASTIE – mint a legújabb RAPOOL-hibridrepce generá-

ció tagja – egyesíti magában a RAPOOL-hibridek vala-

mennyi erôsségét olyan módon, hogy mindezek nagyobb 

termôképességgel, jobb stressz-tûréssel és még kedvezôbb 

betakarítási tulajdonságokkal párosulnak. Nem véletlen, hogy 

a 2012-es hazai üzemi kísérletekben a DYNASTIE nyerte a 

RAPOOL-hibridek házi termésversenyét. 

A DYNASTIE a sikeres repcetermesztést meghatározó valameny-

nyi tényezô szempontjából kedvezô tulajdonságokkal ren-

delkezik. Franciaországtól a közép-kelet-európai régióig igen 

változatos termôhelyi és idôjárási körülmények között mutatott 

kiváló teljesítményt. Ôszi túlfejlôdésre nem hajlamos, az állo-

mány erôteljes rozetta állapotban megy a télbe. Középmagas 

egyedeit jó betegség-ellenállóság és jó tavaszi-nyári aszálytûrés 

jellemzi. A DYNASTIE tovább bôvíti a kiváló becôstabilitású és jó 

betakaríthatóságú RAPOOL-hibridek táborát.  

AVATAR
 kiemelkedô termôképesség és magas 

olajtartalom

 a legjobb termôhelyekre, ideális 
vetésidôben elvetve

 kiváló kompenzáló-képesség a 
nagyszámú elágazásnak és a magas 
becôszámnak köszönhetôen

 igen korai virágzás

 nagyon magas hajszálgyökér rész-
arány

 A kontinentális körülményekhez kiválóan alkalmazkodó, nagy stressz-tûrésû hibrid

 Kiemelkedôen jó télállóság és szárazságtûrés

 Alacsony betakarítási veszteség

A család méltó tagja

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTAKÍSÉRLETEK 
(NÉBIH 2012)
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Az AVATAR nem a robosztus hibridek közé tartozik, jól meg-

van az extrém helyzetek - mint a késôi vetés, a rossz talajadott-

ságok és talajmûvelés - nélkül is.
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latára. Hasonlóan termés- és olajtartalom-növelô hatásúak 

azon növényvédelmi beavatkozások, amelyek az AVATAR-
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Csúcstermés a legjobb 
                 körülmények között

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTAKÍSÉRLETEK 
(NÉBIH 2012)
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MÁS GYÖKÉRTÍPUS
Az AVATAR genetikai háttere erôteljesen különbözik az eddigi 

hibridektôl. Ez a földalatti részekben is megjelenik: feltûnô 

tulajdonsága erôteljes, répaszerûen vastag karógyökere, 

amelybôl viszonylag kevesebb oldalgyökér ágazik el. Ezzel 

szemben az érzékeny hajszálgyökerek részaránya nagyon 

magas. Ezek a hajszálgyökerek a talaj legapróbb pórusait behá-

lózva biztosítják a leghatékonyabb tápanyagfelvételt. Ezért is 

tudja meghálálni  az AVATAR a legjobb talajmunkát. 

DYNASTIE FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
normál vetésidôben elvetve túlfejlôdésre nem hajlamos, 
erôteljes tôlevélrózsás állományt képez a tél beállta elôtt; kiváló 
becôstabilitás, a korai és a közepes érésidô határán beérett állo-
mánya alacsony veszteséggel, gazdaságosan betakarítható

A haladás a már meglévô továbbfejlesztését jelenti. Így a 

DYNASTIE – mint a legújabb RAPOOL-hibridrepce generá-

ció tagja – egyesíti magában a RAPOOL-hibridek vala-

mennyi erôsségét olyan módon, hogy mindezek nagyobb 

termôképességgel, jobb stressz-tûréssel és még kedvezôbb 

betakarítási tulajdonságokkal párosulnak. Nem véletlen, hogy 

a 2012-es hazai üzemi kísérletekben a DYNASTIE nyerte a 

RAPOOL-hibridek házi termésversenyét. 

A DYNASTIE a sikeres repcetermesztést meghatározó valameny-

nyi tényezô szempontjából kedvezô tulajdonságokkal ren-

delkezik. Franciaországtól a közép-kelet-európai régióig igen 

változatos termôhelyi és idôjárási körülmények között mutatott 

kiváló teljesítményt. Ôszi túlfejlôdésre nem hajlamos, az állo-

mány erôteljes rozetta állapotban megy a télbe. Középmagas 

egyedeit jó betegség-ellenállóság és jó tavaszi-nyári aszálytûrés 

jellemzi. A DYNASTIE tovább bôvíti a kiváló becôstabilitású és jó 

betakaríthatóságú RAPOOL-hibridek táborát.  

AVATAR
 kiemelkedô termôképesség és magas 

olajtartalom

 a legjobb termôhelyekre, ideális 
vetésidôben elvetve

 kiváló kompenzáló-képesség a 
nagyszámú elágazásnak és a magas 
becôszámnak köszönhetôen

 igen korai virágzás

 nagyon magas hajszálgyökér rész-
arány

 A kontinentális körülményekhez kiválóan alkalmazkodó, nagy stressz-tûrésû hibrid

 Kiemelkedôen jó télállóság és szárazságtûrés

 Alacsony betakarítási veszteség

A család méltó tagja

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTAKÍSÉRLETEK 
(NÉBIH 2012)
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A XENON visszafogott ôszi fejlôdése miatt kiválóan alkal-

mas kifejezetten korai vetésre, nem hajlamos a tél elôtti 

szárbaindulásra. Télállósága, valamint tavaszi regenerációs 

képessége átlag feletti. Kiváló állóképessége, továbbá a be  -

tegségekkel szemben tanúsított magas rezisztenciaszintje 

biztosítja, hogy termésbiztonsága a csapadékosabb évjáratok-

ban is kiemelkedô legyen. 

 Kiváló állóképesség és kimagasló fóma-tolerancia

 Ôsszel visszafogott, tavasszal erôteljes fejlôdési erély 

 Korai vethetôség

 Kiváló termôképesség és magas olajtartalom kombinációja

 Középérésû és kivételesen jó állóképességû hibrid

 Robosztus hibrid valamennyi termôhelyre, akár mulcsvetéshez is

XENON FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kifejezetten korai vetésre is ajánlott, korai regulátorozással 
(4-leveles stádium)
kiváló állóképessége miatt a legjobb talajokon sem dôl meg
kiváló télállóság és regenerálódó képesség

COMPASS FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

mélyen ülô tenyészôcsúcs ôsszel
nagytestû, mégis kimelkedôen jó állóképességû hibrid
kiváló mulcsvethetôség

Megállja a helyét Irány a csúcs
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ÔSZI KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS 
FAJTAKÍSÉRLETEK (NÉBIH 2012)

„Társaságunkban évek óta 

meghatározóak a RAPOOL hib-

ridrepcéi. A XENON hibridre 

saját üzemi kísérleteink alapján 

esett a választásunk, annak 

termôképessége, koraisága, jó 

állóképessége és kiváló beteg-

ség-ellenállósága miatt.” 

Ferkócza János tulajdonos-ügyvezetô

Agrofônix Kft., Búcsúszentlászló

BIZTOS, AMI BIZTOS 
A COMPASS robosztus, középérésû hibrid, mely a „nagyrámá-

jú” hibridek jellemzôinél fogva kifejezetten jól alkalmazható 

könnyû talajokon, szárazságra hajlamos termôterületeken 

is. Erôteljes gyökere és fôhajtása garanciát jelent a talaj 

víz- és tápanyagkészleteinek átlagon felüli hasznosulására. 

Ennek köszönhetôen jól kompenzálja a virágzás és az érés 

során elôforduló kritikus környezeti feltételeket. A COMPASS 

mélyen ülô tenyészôcsúccsal, kiváló télállósággal és méreteit 

meghazudtoló, kiemelkedôen jó állóképességgel rendelke-

zik. Tavasszal gyorsan növekszik, erôteljes habitust mutat. A 

könnyû talajok és a forgatás nélküli talajmûvelés ideális hib-

ridje. Olajtartalma kiemelkedôen magas, 48,42%-os eredmé-

nyével a legmagasabb olajtartalmú hibrid volt a 2012-es NÉBIH 

fajtakísérletekben résztvevô valamennyi jelölt közül.

A XENON TELJESÍTMÉNYE AZ ÜZEMI KÍSÉRLETEKBEN 
(RAPOOL HUNGÁRIA KFT. 2012, N=15)

„A COMPASS egy igazi erôteljes 
hibrid, mely tapasztalatunk sze-
rint kiválóan teljesít aszályban 
is. Kimagasló olajtartalma valódi 
prémium plusz!”

Szcsaurszki József
ügyvezetô
Gazdakör Kft., Pellérd
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A XENON visszafogott ôszi fejlôdése miatt kiválóan alkal-

mas kifejezetten korai vetésre, nem hajlamos a tél elôtti 

szárbaindulásra. Télállósága, valamint tavaszi regenerációs 

képessége átlag feletti. Kiváló állóképessége, továbbá a be  -

tegségekkel szemben tanúsított magas rezisztenciaszintje 

biztosítja, hogy termésbiztonsága a csapadékosabb évjáratok-

ban is kiemelkedô legyen. 

 Kiváló állóképesség és kimagasló fóma-tolerancia

 Ôsszel visszafogott, tavasszal erôteljes fejlôdési erély 

 Korai vethetôség

 Kiváló termôképesség és magas olajtartalom kombinációja

 Középérésû és kivételesen jó állóképességû hibrid

 Robosztus hibrid valamennyi termôhelyre, akár mulcsvetéshez is

XENON FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kifejezetten korai vetésre is ajánlott, korai regulátorozással 
(4-leveles stádium)
kiváló állóképessége miatt a legjobb talajokon sem dôl meg
kiváló télállóság és regenerálódó képesség

COMPASS FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

mélyen ülô tenyészôcsúcs ôsszel
nagytestû, mégis kimelkedôen jó állóképességû hibrid
kiváló mulcsvethetôség
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ÔSZI KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS 
FAJTAKÍSÉRLETEK (NÉBIH 2012)

„Társaságunkban évek óta 

meghatározóak a RAPOOL hib-

ridrepcéi. A XENON hibridre 

saját üzemi kísérleteink alapján 

esett a választásunk, annak 

termôképessége, koraisága, jó 

állóképessége és kiváló beteg-

ség-ellenállósága miatt.” 

Ferkócza János tulajdonos-ügyvezetô

Agrofônix Kft., Búcsúszentlászló

BIZTOS, AMI BIZTOS 
A COMPASS robosztus, középérésû hibrid, mely a „nagyrámá-

jú” hibridek jellemzôinél fogva kifejezetten jól alkalmazható 

könnyû talajokon, szárazságra hajlamos termôterületeken 

is. Erôteljes gyökere és fôhajtása garanciát jelent a talaj 

víz- és tápanyagkészleteinek átlagon felüli hasznosulására. 

Ennek köszönhetôen jól kompenzálja a virágzás és az érés 

során elôforduló kritikus környezeti feltételeket. A COMPASS 

mélyen ülô tenyészôcsúccsal, kiváló télállósággal és méreteit 

meghazudtoló, kiemelkedôen jó állóképességgel rendelke-

zik. Tavasszal gyorsan növekszik, erôteljes habitust mutat. A 

könnyû talajok és a forgatás nélküli talajmûvelés ideális hib-

ridje. Olajtartalma kiemelkedôen magas, 48,42%-os eredmé-

nyével a legmagasabb olajtartalmú hibrid volt a 2012-es NÉBIH 

fajtakísérletekben résztvevô valamennyi jelölt közül.

A XENON TELJESÍTMÉNYE AZ ÜZEMI KÍSÉRLETEKBEN 
(RAPOOL HUNGÁRIA KFT. 2012, N=15)

„A COMPASS egy igazi erôteljes 
hibrid, mely tapasztalatunk sze-
rint kiválóan teljesít aszályban 
is. Kimagasló olajtartalma valódi 
prémium plusz!”

Szcsaurszki József
ügyvezetô
Gazdakör Kft., Pellérd
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 A legjobb, intenzív termôhelyek csúcshibridje

 Kiváló beltartalmi mutatók

 Korai, homogén érés

ROHAN FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságok
érése homogén, batakaríthatósága gyors, veszteségektôl mentes
alacsony glükozinolát-tartalom

A profik nem nélkülözhetik
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A ROHAN TELJESÍTMÉNYE AZ ÜZEMI KÍSÉRLETEKBEN (RAPOOL HUNGÁRIA KFT. 2012, N=12)

A ROHAN az MSL-hibridrepcék legújabb generációjának 

elsô képviselôje, melynek létrehozása új MSL-anyavonalak 

nemesítésbe integrálásával vált lehetôvé. Ötvözi a nagy 

termôképességet és a nagyon magas olajtartalmat. Kezdeti 

fejlôdése rendkívül erôteljes, ami különösen nehéz vetési-

kelési viszonyok között kedvezô. Gyors fejlôdésének további 

elônye, hogy megkésett vetések esetében is nagy biztonsággal 

alkalmazható. Erôteljes gyökérzet és kiegyensúlyozott agro-

nómiai tulajdonságok biztosítják a kiemelkedô termésszintet. 

Kiválóan tolerálja az abiotikus stressz-hatásokat, legyen az a 

legkeményebb téli fagy vagy nyári szárazság. Virágzása korán 

elkezdôdik és rövid ideig tart, ami korai és egyöntetû érést 

biztosít. Hibridekhez mérten mérsékelt magassága kiváló álló-

képességgel párosul, betegségekkel szemben pedig jó ellen-

állóságot mutat. Glükozinolát tartalma rendkívül alacsony. A 

jó termôhelyeken új termésszintek elérésével biztosíthatja a 

jövedelmezôséget. Kimagasló tulajdonságait igazolja, hogy 

2011-ben és 2012-ben is Csehország piacvezetô hibridrepcéje.

„Összesen 1.000 hektár területen 
gazdálkodunk, évente 200-250 
hektáron vetünk repcét. Ismerjük 
a RAPOOL hibridek gyakorlati 
elônyeit, ezért 100%-ban ezekre 
alapozzuk a repcetermesztésün-
ket. Néhány éve a fô hibridünk 
a ROHAN, amely a legnehezebb 
körülmények között is remekül 
helytállt.”

Sós Béla elnök, Lôrinci Szövetkezet, Lôrinci

A RAPOOL termékfejlesztése újabb hibridekkel jelentkezik 

jövôre. Míg a hagyományos hibridek sorát a DIFFUSION és 

a MERCEDES erôsíti, addig a TROY a féltörpe, a VERITAS CL 

pedig a gyomirtószer-rezisztens szegmens új belépôi lesznek. 

A NÉBIH hivatalos fajtakísérleteivel párhuzamosan számos 

üzemi demonstrációs kísérletben teszteljük a hibridek gyakor-
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 Igazi robosztus, kontinentális hibrid a 
 Clearfield-szegmensben, könnyû talajokra 
 és csökkentett talajmûvelési módokhoz is.

 Robbanásszerû, erôteljes fejlôdés ôsszel, kiváló 
 télállóság és kiegyensúlyozott kórtani jellemzôk.

 Tavaszi indulása visszafogottabb, ezért a késôi fagyok 
 kevésbé károsíthatják, szárazságtûrése is kiváló.

 Kimagasló terméspotenciál.

 RLM7-alapú, kiemelkedô fóma-tolerancia.

 Középkésôi érésével jól illeszthetô a korábbi érésû 
 RAPOOL hibridek ütemezett betakarításához.

 Féltörpe hibridként is kimagaslik versenytár sai 
 közül, mind termésben, mind olajtartalomban.

 Korai vetésre is alkalmas, a legjobb talajokon is 
 visszafogott növény magassága gyors és hatékony 
 növényvédelmi beavatkozásokat és betakarítha-
 tó ságot biztosít.

 Kiváló fejlôdési erély, ôsszel és tavasszal egyaránt.

 Igen széles adaptációs képességû hibrid.

 Kiemelkedô termôképesség és nagyon magas olajtar-
 talom kombinációja.

 Kiváló télállóság, korai érés és könnyû betakarítható- 
 ság jellemzi.
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A repce tavaszi kártevôinek jelenlétét 10 °C feletti hômér-
séklet esetén rendszeresen ellenôrizni kell a táblában. Erre 
a célra széles körben elterjedt a sárgatálas módszer, továb-
bá terjedôben van a ragacs csapdás eszköz kihelyezése is. A 
fenntartható és eredményes védekezés érdekében szükséges 
a legfontosabb alapszabályok betartása:

• A beavatkozásokat mindig a tényleges kártevô-sûrûséghez,
 a kártételi küszöbértékekhez kell igazítanunk. Kerüljük az
 indokolatlan kezeléseket!
• Ne csökkentsük a javasolt hatóanyag- és permetlé-mennyi-
 ségeket, mert ezzel a hatás biztonságát kockáztatjuk!
• A méhek védelmére kiemelten ügyeljünk! A tankkeveré-
 kekben módosulhat az egyes összetevôk méhekre gyakorolt

 hatása, ezért ilyen esetekben fokozott óvatosság javasolt.
• A különbözô hatóanyag-csoportba tartozó szerek rotáció-
 ja megelôzi az egyes hatóanyagokkal szembeni reziszten-
 cia kialakulását.

Hasznos rovarok védelme tavasszal

A méhek döntôen hozzájárulnak a 
bepor záshoz és ezzel a termésbizton-
ság növekedéséhez. Kiemelten fontos 
a méhekre nem veszélyes készítmé-
nyek alkalmazása, illetve a méhkímélô 
technológia elôírásainak következetes 
betartása.
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apró részletek a siker érdekében

Elegendô talajnedvesség esetén Szárazság esetén

1. lépés
VÁRNI! Elegendô nedvesség esetén 

(talaj, csapadék, harmat) a magok maguktól kikelnek.

Sekély (max. 3 cm mély) talajmûvelés a betakarítást követô 
rövid idôn belül, a kapillárisok lezárása és az árvakelések 

egy részének kicsíráztatása érdekében.

2. lépés
legkésôbb 2-3 
lombleveles állapotnál

Fogasborona vagy sekély (max. 3 cm mély) 
talajmûvelés alkalmazása.

Az elsô kelési hullámot követô, második sekély mûveléssel 
újabb magok kelésre kényszerítése, esetleg a talajba került 

és korábban ki nem nyílt becôk felnyitása.

3. lépés
szükség esetén 2-3 
lombleves állapotnál

Sekély talajmûvelés vagy gyomirtás. Sekély talajmûvelés vagy gyomirtás.

Magágy készítése

Néhány nappal a vetés elôtt elkészíthetô a magágy. A 
talajmûvelés mélysége a mindenkori növényi kultúrához, 
talajtömörödöttséghez, nedvességtartalomhoz, mûvelési 

nyomokhoz igazodjon.

Magágy-készítés közvetlenül a vetés elôtt, a vízveszteség 
megakadályozása érdekében.  A talajmûvelés mélysége a 
mindenkori növényi kultúrához, talajtömörödöttséghez, 
nedvességtartalomhoz, mûvelési nyomokhoz igazodjon.

TALAJEGÉSZSÉG: AZ ÁRVAKELÉSÛ REPCE KEZELÉSE 

TALAJMÛVELÉS ÉS VETÉS 17

TALAJMÛVELÉS 
ÉS VETÉS  

A TALAJTÖMÖRÖDÉS ELKERÜLÉ-
SE, A GYÖKERESEDÉS MÉLYSÉ-
GÉNEK NÖVELÉSE 
Sokszor lehet a repce fejlôdésében 

olyan zavarokat észlelni, amelyek a nem 

megfelelô talajmûvelésre vezethetôk 

vissza. Ilyen esetekben érdemes alapo-

san megvizsgálni a mûvelés minôségét. 

A mûvelés módjától függetlenül ugyanis 

- akár hagyományos, akár szántásnélküli 

rendszerrôl beszélünk -, mindig a zavar-

talan növekedésû gyökérzet biztosítja a 

nagy és biztos termés alapját.

AZ ÁRVAKELÉSÛ REPCE 
KEZELÉSE 
A betakarítás elôtt és közben keletkezô 

pergési veszteség hektáronként elérheti 

a 200–500 kilogrammot is. Ez négyzet-

méterenként mintegy 3.000–9.000 mag-

nak felel meg!

A betakarítás után célszerû az árvake-

lést annak 2-3 lombleveles állapotában 

megsemmisíteni, amivel csökkenthetô a 

károsítók felszaporodásának esélye. Erre 

a célra a fogasborona vagy a sekélyen 

dolgozó rövidtárcsa mellett szóba jöhet-

nek olyan szántóföldi szárzúzó-mulcso-

zó gépek is, melyekkel eredményesen 

aprítható a magas tarló, és amelyek 

megkönnyítik a szármaradványok talaj-

ba dolgozását. Az így kialakuló zárt 

mulcsréteg azonban kedvezô mikroklí-

mát teremt az árvakelésû repce és az 

egyéb gyomnövények csírázásához is.
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 Az elôvetemény szalmabomlásának elôsegítése sekély tar-

lóápolással és visszatömörítéssel.

 Ha kevés az idô a szalmabomláshoz: rövidebb szalma-

apríték készítése, annak mélyebb talajba dolgozása.

 A talaj szerkezeti hibái száraz viszonyok között mélyebb 

talaj mû veléssel orvosolhatók, ez késôbb a mélyebb gyöke-

rezést is elôsegíti.

 A repce vetômag csírázásának megindulásához talajkon-

taktusra van szükség: a túl sok vagy nagyméretû szalma-

maradvány a vetés mélységében akadályozza a csíranövény 

vízellátását.

 Továbbra is alapszabály: a vetôágy jó minôsége fontosabb 

kritérium, mint egy vélelmezett optimális vetési idôpont.

Érdemes inkább késôbb, de jobb körülmények közé vetni!

JAVASLATOK A REPCE VETÉSÉHEZ

Itt a 15-18 centiméteres mélységben jelentkezô 
talpasodás jelzi a mûvelés határát.
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a gyökérzet

TÖKÉLETESSÉG A 
RÉSZLETEKBEN IS   

A GYÖKÉRZET 1918

1. ábra: A TALAJHÔMÉRSÉKLET 
NÖVEKEDÉSÉVEL JAVUL A 
CSÍRÁZÁS ARÁNYA

Számos tényezô befolyásolja a fiatal repcenövény ôszi fejlôdését. Az apró-
nak tûnô részletek alapos ismerete hozzásegíthet ahhoz, hogy elô tudjuk 
segíteni a repce fiatal gyökerének megfelelô növekedését és fejlôdését. A 
hômérséklet és a fény alapvetôen befolyásolja a növekedést.
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A VETÉSIDÔ 
A vetésidô a hômérséklet változása miatt 

kettôs hatást gyakorol a fiatal repcenö-

vényekre. Míg 12 °C talajhômérséklet 

fe lett látványosan felgyorsul a csírá-

zás folyamata, addig 10 °C alatt szinte 

alig észlelni csírázást (1. ábra). A fiatal 

repcenövény gyökérzetének optimá-

lis fejlôdését a 23 °C körüli környezeti 

hômérséklet biztosítja.

KORAI GYÖKÉRNÖVEKEDÉS 
Az elsô hetekben a fejlôdô repcegyökér-

nek a lehetô legnagyobb talajtérfogatot 

kell behálóznia. Ebben az idô szak ban 

a gyökér hetente kb. 10 centimétert 

növekszik. Közben a gyökérhossz minden 

egyes milliméterén 40-50 hajszálgyökér 

fejlôdik ki. A korai gyökérképzôdéshez 

a növény fotoszintézise által elôállított 

energia fele szükséges. A fény olyannyi-

ra elôsegíti a gyökérnövekedést, hogy 

hosszúnappalos körülmények között 

a gyökerek növekedése arányaiban 

erôsebb, mint a leveleké. Tehát a korai 

és az optimális idôben elvégzett vetések 

a magasabb hôösszeg és a nagyobb 

fényintenzitás miatt elôsegítik a gyökér-

zet növekedését.

Megkésett vetés vagy hideg és ned-

ves magágy esetén fontos, hogy 

mély és lazító talajmûveléssel biz-

tosítsuk a talaj gyorsabb felmele-

gedését.

Gyökérfejlesztés 
RAPOOL módra
További hasznos információkhoz 
juthat „A nagy hozamok a 
mélyben gyökereznek” címû 
RAPOOL-kiadványból. 
A kiadvány megrendelhetô: 
www.rapool.hu

s 

FAJTAKÜLÖNBSÉGEK 
Az egyes hibridek gyökérfejlôdése között különbség mutat-

kozik. A SHERPA és AVATAR hibridek nemcsak abban tûnnek 

ki, hogy hajszálgyökereik, illetve a teljes gyökérzetük hossza 

átlag feletti, hanem az összes gyökértömegük alapján is a 

legjobbak közé tartoznak (2. ábra).
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Ha itt jár a gyökér, akkor már megfelelô mélységig jutott.
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Az állományok fejlettségéhez igazodó 
tavaszi nitrogén-utánpótlás 

BÓR (B)  
A repce bórigénye tízszer magasabb a 

búzáénál. Szárazság vagy erôs tápanyag-

kimosódás esetén hamar jelentkezhetnek 

a hiánytünetek, például a gyökér üregese-

dése, az ún. szívrothadás. A megbarnuló 

üregek ideális fertôzési pontok a gom-

babetegségek (fóma, botritisz) számára, 

továbbá jelentôsen csökkentik a növé-

nyek télállóságát is. 

Tavasszal zavarok lépnek fel a gyökér felôl 

a becôk felé történô tápanyag-továbbí-

tásban. A virágzás ideje alatt fennálló 

bórhiány csökkenti a termékenyülést és 

a virágkezdemények fiziológiai eredetû 

„elrúgását” okozza. A bór nem vándorol 

a növényen belül, ezért az egész éves 

bórigényt 3 kezeléssel - ôsszel, tavasszal és 

virágzás elôtt - célszerû biztosítani.

MANGÁN (Mn) 
Szárazság és magas talaj-pH esetén a 

bórhoz hasonlóan csak korlátozottan áll 

rendelkezésre. A mangán elsôsorban a 

fotoszintézis, a vízháztartás és a szén-

hidrát-anyagcsere szabályozásában tölt 

be fontos szerepet. Hiánytünetei közül 

a visszafogott növekedés és a gyenge 

terméskötôdés emelendô ki.  

MOLIBDÉN (Mo)
A molibdén a repce nitrogén-anyag-

cseréjében vesz részt. Hiánya gátolja a 

fotoszintézist, a növekedést és becô-

elrúgáshoz vezet, továbbá nitrát-felhal-

mozódást okoz a levelekben. Az ala-

csony pH-értékû talajok tipikus hiány-

betegsége. 

RÉZ (Cu) ÉS CINK (Zn)
A növényi anyagcserében egymást 

ki egészítô mikroelemek. Jelentôsen 

be folyásolják a növények vitalitását, 

Szárazság vagy a repceter-
mesztés szempontjából nem 
optimális, sokszor változa-
tos pH-jú termôhelyek 
ese tében egy kora ôszi és 
egy tavaszi, továbbá a teljes 
virágzásig kijuttatott, bórral 
kiegészített, kombinált 
tápanyag-tartalmú kezelés 
javasolt. 

mikroelemek

APRÓ RÉSZLETEK A 
CSÚCSHOZAMÉRT

MIKROELEMEK 2120

A sikeres repcetermesztés érdekében a legapróbb részletekrôl sem szabad 
megfeledkezni. Ez különösen igaz a kiegyensúlyozott tápanyag-ellátásra.

Kis mennyiségük ellenére a bór, a mangán, a cink, a réz és a molibdén mik-
roelemek jelentôsen befolyásolják a repcetermesztés sikerét. Nem csak táp-
anyagként szolgálnak, de számos anyagcsere-folyamat katalizátoraként is 
fontos szerepet töltenek be. 

A MIKROELEMEK RÉSZLETESEN

J A V A S L A T

1. KIJUTTATÁS

AUGUSZTUS OKTÓBER MÁRCIUS ÁPRILIS

2. KIJUTTATÁS 3. KIJUTTATÁS

Mikroelemek és keserûsó-oldat kijuttatása a növényvédelmi kezelésekkel kombinálva.

Bórhiány okozta szívrothadás a repce 
gyökerében.

állóképességét, valamint a terméke-

nyülést. A rézhiány fôként a becôszám 

és a becônkénti magszám csökkenését 

okozza. Ezen felül csökkenti azon táp-

anyagok koncentrációját is, amelyek az 

olaj kialakulásában elengedhetetlenek.

TECHNOLÓGIAI FINOMSÁGOK – 
A RÉSZLETEK ITT IS DÖNTÔEK 
LEHETNEK
A mindenkori termôhely és az alkal-

mazott hibrid igényeihez igazodó ter-

mesztés-technológia hozzásegít a hib-

ridekben rejlô terméspotenciál lehetô 

legmagasabb színvonalú kiaknázásához.

Növény 
tápanyag-tartalma

mg/kg sz.a.

Tápanyag-szükséglet

g/ha

Javasolt utánpótlás

g/ha

30-50 cm fejlettségnél folyékony mûtrágyaként

Bór* 30-60 340-385 250-350**

Mangán* 30-150 250-820 200-600

Molibdén 0,4-1 5-10 4-8

Cink 25-70 180-320 150-300

Réz 5-12 40-80 30-60

* talaj pH-értékétôl függôen   ** 3x kijuttatva: ôsszel, tavasszal és virágzáskor 
Forrás: Dr. Rudolf Haberland, 2012/03

A repceállományok optimális fejlô-

dése szempontjából kiemelt jelentô-

ségû a szakszerû nitrogén-ellátás. A 

helytelen tápanyag-gazdálkodási stra-

tégia ugyanis nem csak a hozamra 

és a jövedelmezôségre van negatív 

hatással, de környezetkárosító hatása 

is lehet. Arról már nem is beszélve, 

hogy a tápanyag-utánpótlás egyre szi-

gorúbbá váló törvényi szabályozása 

mellett a mûtrágya- és terményárak 

változékonysága is arra készteti a 

termelôt, hogy új eljárások beveze-

tésével, új módszerek elsajátításával 

keresse a repce tavaszi nitrogén-után-

pótlásának gazdasági optimumát. Az 

elmúlt években kedvezô nyugat-euró-

pai termelôi tapasztalatok születtek 

az ún. zöldtömeg-módszer alkalma-

zásával kapcsolatban. Ez egy egészen 

egyszerûen és gyorsan elvégezhetô 

eljárás a gyakorlatban, mellyel a 

repce valódi tavaszi nitrogén-igényét 

tudjuk meghatározni. A repceállo-

mányok által korábban már felvett 

nitrogén mennyiségének figyelem-

bevételével - a zöldtömeg-számítá-

son keresztül - módosul a tavasszal 

kijuttatandó hatóanyag-mennyiség. A 

fenti módszer szélesebb körû, hazai 

elterjesztése érdekében a RAPOOL 

honlapján hamarosan elérhetô lesz 

egy online használható segédeszköz 

(N-kalkulátor), amely a megállapított 

zöldtömeg, illetve az állomány általá-

nos fejlettsége, valamint a hozamel-

várás figyelembevételével ad javasla-

tot a tavasszal kijuttatandó nitrogén 

mennyiségére.
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mennyiségére.
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Ajánlott talajféleség Lehetséges vetésidô Ôszi növekedési erély Fóma-tolerancia Ôszi regulátor igény Ôszi fungicid igény Tavaszi regeneráció Állóképesség Tavaszi regulátor igény Tavaszi fungicid igény Érésidô

HIBRID könnyû jó nehéz  korai Ø késôi  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø kiváló  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  korai Ø késôi

VISBY                                                                 

SHERPA                                                                    

EDIMAX CL                                                                 

AVATAR  ÚJ                                                                 

DYNASTIE  ÚJ                                                                 

XENON                                                                 

COMPASS                                                                 

ROHAN                                                                 

RAPOOL HIBRIDEK ÉRÉSIDEJE ÉS BETAKARÍTHATÓSÁGASzáraz körülmények között – a talaj- 

mûvelés és a vetés módjától függetlenül 

– a legnagyobb kihívást a talaj egyenle-

tes visszatömörítése jelenti a vetés után. 

Általános ajánlásként fogalmazható meg, 

hogy száraz talajba történô vetéskor a 

vetômagot a szokottnál 1-2 centiméter-

rel mélyebbre, azaz 3-4 cm mélyre kell 

helyezni.

Fordítva kell eljárni túl nedves körül-

mények esetén, amikor a talaj alacsony 

hômérséklete és oxigéntartalma aka-

dályozhatja a csírázási folyamatokat. 

Ilyenkor a sekélyebb, 1-2 cm mélységû 

vetés az elônyösebb. Nedves körülmé-

nyek között szintén elônyt jelent egy 

jó pórusszerkezetet biztosító középmély 

SAATTERMINKORAI 08. 20. KÖZEPES 09. 10. KÉSÔI

Mag/m2, a szántóföldi kelés aránya a vetés körülményeitôl függôen kb. 70-90%. 
Szükség esetén a vetési norma módosítható.

35 SHERPA   40 - 45 50

35 EDIMAX CL   40 - 45 50

35 VISBY   40 - 45 50

35 ROHAN   40 - 45 50

35 COMPASS   40 - 45 50

35 AVATAR   40 - 45 50

35 DYNASTIE   40 - 45 50

35 XENON   40 - 45 50

ÚJ

ÚJ

A RAPOOL hibridek vetômagja 3–4 hektár elvetésére

ele gendô, 100% élô csírát tartalmazó kiszerelésben 

kerül forgalomba. A csírára történô vetômag-kiszerelés 

egyértelmû elônyöket jelent a termelôk számára a „csupán” 

magra történô csomagolással szemben. Például egy 92% 

csíraképességû hibrid tétel esetén zsákjainkba 8%-kal több, 

azaz 1.620.000 mag kerül.

Az elôny tehát: 

• azonos ezermagtömeg esetén 

 8%-kal több mag a zsákban, 

• azonos vetômagár esetén 8%-kal 

 ked vezôbb ár, 

• vagy 8%-kal nagyobb áruérték, 

• 8%-kal nagyobb bevethetô terület 

 egy zsákból.

A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR 

talajmûvelés, amely a gyökerek megfelelô 

oxigénellátása mellett a talaj gyors mele-

gedésével teremt optimális fejlôdési fel-

tételeket.
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Területi képviselô:
Finy György
Gyôr-Moson-Sopron és 
Vas megyék
Mobil: 06-30-256-6633
finy.gyorgy@saaten-union.hu
 
2. Területi képviselô:
Szabó Tamás
Komárom-Esztergom, 
Veszprém és Fejér megyék
Mobil: 06-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Németh Csaba
Veszprém megye
Mobil: 06-20-399-0296

Területi képviselô:
Virág Attila
Somogy és Zala megyék
Mobil: 06-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kis Tar Gyula
Mobil: 06-30-641-9681

Területi képviselô:
Erôs János
Tolna és Baranya megyék
Mobil: 06-30-742-8421
eros.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Petrovics Zoltán
Tolna megye
Mobil: 06-30-607-8496

Területi képviselô:
Pataki István
Pest, Nógrád megyék és 
Heves megye nyugati része
Mobil: 06-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

Területi képviselô:
Nagy János
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyék 
és Heves megye keleti része
Mobil: 06-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogatók:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: 06-30-698-4093

Bóta Istvánné
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: 06-30-688-9152

Területi képviselô:
Kovács Gyula 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék
Mobil: 06-30-335-4655      
kovacs.gyula@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: 06-70-450-8981

Területi képviselô:
Seres Tamás
Bács-Kiskun megye
Mobil: 06-30-623-8443
seres.tamas@saaten-union.hu

Értékesítési támogató: 
Sztarovics Mihály
Mobil: 06-30-488-8285
      
Területi képviselô:
Jankó György
Csongrád és Békés megyék
Mobil: 06-30-335-4656
janko.gyorgy@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kiss Gábor
Békés megye
Mobil: 06-30-547-7110
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RAPOOL Hungária Kft. 8132 Lepsény, Vasút u. 57.
Tel.: +36-22-585-202 • Fax: +36-22-437-056 • E-mail: info@rapool.hu
www.rapool.hu

A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. 




