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A RAPOOL-hib ridek vetô - 

 magja 3–4 hektár elveté-

sére ele gendô, 100% élô 

csírát tartalmazó kiszere-

lésben kerül forgalom-

ba. A csírára történô 

vetômag-kiszerelés egyértelmû 

elônyö ket jelent a termelôk szá-

mára a „csupán” magra történô 

csomago lás sal szemben. Például egy 

92% csíra ké pességû hibridtétel ese-

tén 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 repce európai sikerének gyökerei

A RAPOOL tulajdonosai magántulajdon-

ban mûködô, nem tôzsdei jegyzésû német 

nemesítôházak. A legrégebbi és legna-

gyobb tapasztalat köti össze ôket repcé-

ben: a kutatás, a nemesítés, a vetômag-

elôállítás, a csávázás technológ iai fejlesz-

tése, a vetômag-forgalmazás és a ter-

mesztési szaktanácsadás. A mai repcék 

teljesítménye, betegségekkel szembeni 

ellenálló képességük, valamint az étke-

zési, biodízel- és takarmánycélú felhasz-

nálásukat biztosító minôségük a RAPOOL 

által végzett munka meghatározó mér-

földkövei.

RAPOOL – A repceinnovátor

A RAPOOL története igazi sikertörténet. 

A vállalat mûködését fennállása óta való-

di mérföldkövek fémjelzik. A RAPOOL-

repcék alapjaiban változtatták meg a rep-

cetermesztést és jelentôs mértékben járul-

tak hozzá a repcetermesztés fejlôdéséhez. 

A RAPOOL közremûködésével a repce 

ökonómiai és ökológiai szempontból egy-

aránt a sikeres szántóföldi kultúrák sorába 

lépett.

A nemesítési innováció nagy hagyomá-

nyokkal rendelkezik a RAPOOL-ban, itt 

található a repcenemesítés bölcsôje. Az 

elsô nemesítési programok több mint 100 

évvel ezelôtt kezdôdtek. A nemesítôházak 

hosszú múltra visszatekintô tapasztalata, 

az ott tevékenykedô szakembergárda és 

a saját tenyészkertek teszik lehetôvé a 

RAPOOL számára a nagy, szisztematikus 

nemesítési programok végrehajtását. Az a 

genetikai sokszínûség, mely a RAPOOL ren-

delkezésére áll, egyedülálló a maga nemé-

ben. Így valamennyi úttörô jellegû újítás 

– kezdve a 00 minôségtôl az MSL-hibridek 

létrehozásán, a saját csávázási techno-

lógia kialakításán át egészen a speciális 

fajták létrehozásáig – a RAPOOL nevéhez 

kötôdik. Ez a széles körû szakmai know-

how teszi a RAPOOL-t a világ egyik vezetô 

repcenemesítôjévé. A RAPOOL elsôként 

a világon 1995-ben kezdte meg a saját 

nemesítésû MSL-hibridek köztermesztés-

be vonását. Az azóta eltelt húsz évben 

Németországban és a kelet-közép-euró-

pai régióban 163 RAPOOL-hibrid részesült  

állami elismerésben. Napjainkban az 

európai repcetermesztést 90%-ban már a 

hibridek uralják. 

Minden egyes régiónak sajátságos 

agroklimatikai tulajdonságai vannak. 

A RAPOOL rendkívüli tapasztalatának, 

valamint kiterjedt nemesítôi- és kísérle-

tiállomás-hálózatának köszönhetôen a 

legkülönbözôbb termôhelyi és idôjárási 

viszonyok között is képes kiváló teljesítmé-

nyû hibrideket biztosítani. Ezenkívül 

a RAPOOL helyben teljes körû szakta-

nácsadással is támogatja a termelôket. 

Fajtakérdés, termesztéstechnológia vagy 

éppen állománykezelések – a RAPOOL 

ismeri a választ és támogatja a termelôt 

a repcetermesztés még sikeresebbé téte-

lében. Nem véletlenül, hiszen a RAPOOL 

az egyetlen nemesítôház, amelyben kizá-

rólag a repce van a fókuszban, így az 

erôforrások 100%-át a repcetermesztés 

fejlesztésére fordítja.  
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A RAPOOL Magyarországon

A hazai piacon 16 éve vannak jelen a 

RAPOOL-repcék. A RAPOOL Hungária 

Kft. 2011-ben alakult meg, és az elmúlt 

években jelentôs növekedést ért el. 2015 

ôszén közel 41 ezer hektáron vetettek 

Magyarországon RAPOOL-repcét, ami az 

összes hazai repce-vetésterület 17%-a.

A RAPOOL-nak fontos, hogy a hazai 

termelôi igényeknek megfelelô kínálattal 

legyen jelen Magyarországon. Ennek érde-

kében számos regisztrációs és adaptációs 

vizsgálat zajlik minden évben hazai körül-

mények között is. A RAPOOL Hungária Kft. 

a NÉBIH állami regisztrációs vizsgá-

lati hálózatában az egyik legnagyobb 

fajtajelölt-bejelentô a nemesítôk között. 

Fontosnak tartjuk, hogy repcehibridjeink 

itthoni körülmények között is teszte-

lésre kerüljenek és hazai állami elisme-

rést kapjanak. 2016 januárjában négy új 

repcehibridünket vették fel a nemzeti 

fajtajegyzékbe.

A RAPOOL kiterjedt nemzetközi kísérleti 

hálózatot üzemeltet Európában, közel 30 

kísérleti helyen, melyek közül 4 

helyszín Magyarországon talál-

ható. Itt a legújabb fajtajelölte-

ket is vizsgáljuk és megfigyeljük 

egész évben. Innen kerülnek kivá-

lasztásra azok a repcehibridek, amelye-

ket a hazai szakértô csapat tovább tesz-

tel adaptációs vizsgálatokban és üzemi 

körülmények között. Magyarországi piaci 

kínálatunkba végül azok a repcehibridek 

kerülnek be, amelyek a legjobban teljesí-

tettek és a legjobban alkalmazkodtak a 

hazai klímához és termesztési körülmé-

nyekhez. Teljesítôképességüket ezután 

is folyamatosan nyomon követjük, szo-

ros együttmûködésben a termelôkkel. 

Munkatársaink kiemelkedô szakmai tudá-

sa és tapasztalata, valamint a repceter-

mesztés fejlesztése iránti elkötelezettsé-

ge jelenti a RAPOOL további erôsségét, 

hiszen a repce a hivatásunk.

Blum Zoltán

ügyvezetô

RAPOOL Hungária Kft.

Horváth Boglárka

termékfejlesztô

RAPOOL Hungária Kft.
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Az AVATAR magok nagyon gyor-

san kicsíráznak, a rendkívül sok és 

hosszú hajszálgyökér pedig bizto-

sítja, hogy a legapróbb talajpórus 

se maradjon feltáratlanul. Ez a 

„finom” gyökérszerkezet lesz a 

nagy termés alapja. 

AVATAR AZ IGÉNYES REPCETERMESZTÔK 
CSÚCSHIBRIDJE

AZ AVATAR TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014-2015)

AVATAR – INTENZÍV TECHNOLÓGIÁVAL A NAGYOBB 
TELJESÍTMÉNYÉRT

Az elmúlt évek RAPOOL-nemesí-

tésének kétségkívül egyik leg-

ígéretesebb hibridje az AVATAR. 

Gyôztes típus, mely a korábbi hib-

ridek méltó kihívója.

Az AVATAR megjelenésével a korai hib-

ridek között is elérhetôvé vált egy olyan 

csúcstermésû, magas olajtartalmat bizto-

sító, közepes magasságú hibrid, amely-

nek teljesítményszintjét korábban csak a 

kifejezetten késôi, sokáig zölden maradó, 

nagyméretû hibridekkel lehetett elérni, 

ideális körülmények között.

Az AVATAR nem tartozik a robusztus 

hibridek közé, ezért nem kedveli az 

extrém helyzeteket, mint a késôi vetés, 

a rossz talajadottságok és a helytelen 

talajmûvelés. Optimális adottságok, jó 

körülmények között a talajmûvelés mód-

jától függetlenül hamar kikel, és gyors 

fejlôdésnek indul. Döntôen függôleges 

irányultságú levélzete erôteljes állo-

mányképet biztosít az ôsz folyamán. 

Virágzása igen korán elkezdôdik, 

ugyanakkor hosszú ideig tart, ezért nem 

érik korán. Tavasszal késôbb regenerá-

lódik, elsôsorban több oldalhajtásával és 

magasabb becôszámával alapozza meg 

a nagy termést.

A filigrán felépítésû növényeket igen 

magas becôszám jellemzi. Az állományok 

állóképessége és általános betegség-ellen-

állósága jó. Ôszi fómafertôzés vagy nedves 

tavaszi vegetációindulás esetén kifejezet-

ten jól reagál a regulátor típusú gombaölô 

szerek használatára. 

Hantos 2014 Hantos 2015 Jászárokszállás 2014 Jászárokszállás 2015
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6,0
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4,0

3,5
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5,69
t/ha

5,65
t/ha
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AVATAR sorátlag
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20132012 2014
n=29 n=35 n=24

intenzitás II.intenzitás I.
6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

Forrás: hivatalos német fajtakísérletek betakarítási eredményei 
2012–2014, intenzitás I. = regulátorhatású gombaölô szeres kezelés 
nélkül, intenzitás II. = regulátorhatású gombaölô szeres kezeléssel

többlettermés (t/ha)

+0,32

+0,37

+0,35

+ DMMcsávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés
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A jó termôterületek és a legmagasabb technológiai színvonal hibridje

Kiváló télállóság, korai virágzás, középkorai érés jellemzi

Kimagasló termés és olajtartalom

AVATAR-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

kiemelkedô termôképesség és 
magas olajtartalom

a legjobb termôhelyekre, ideális 
vetésidôben elvetve

kiváló kompenzálóképesség 
a nagyszámú elágazásnak 
és a magas becôszámnak 
köszönhetôen

igen korai virágzás

nagyon magas hajszálgyökér-  
részarány

Genetikai háttere erôteljesen különbözik az eddigi hibridekétôl. 

Ez a föld alatti részekben is megjelenik: feltûnô tulajdonsága az 

erôteljes, répaszerûen vastag karógyökere, amelybôl viszonylag 

kevesebb oldalgyökér ágazik el. Ezzel szemben az érzékeny haj-

szálgyökerek részaránya nagyon magas. Ezek a hajszálgyökerek 

a talaj legapróbb pórusait behálózva biztosítják a leghatéko-

nyabb tápanyagfelvételt. Ezért is tudja 

meghálálni az AVATAR a legjobb 

talajmunkát.
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(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014-2015)
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A jó termôterületek és a legmagasabb technológiai színvonal hibridje

Kiváló télállóság, korai virágzás, középkorai érés jellemzi

Kimagasló termés és olajtartalom
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SHREK A ZÖLD ÓRIÁS
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NK Petrol

Kalibrált vetômag korlátozott mennyiségben elérhetô.
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Hatalmas becôk, magas ezermagtömeg

Kiemelkedô aszálytûrés, széles körû alkalmazkodóképesség 

Megkésett vetésekhez is

SHREK-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

A SHREK már messzirôl felismerhetô és 

elkülöníthetô, akár az ôszi idôszakban, 

akár a becôrengeteget kémlelve, egye-

dülálló biomasszája és hatalmas, már-

már borsóhüvelyszerû becômérete 

miatt. Sok termelônek tetszett meg ez 

a hibrid a bemutatóinkon. Akik kipró-

bálták ôsszel – eddigi információink és 

a visszajelzések alapján is –, nagyon 

elégedettek mind a fejlôdésével, mind 

az állományokkal.

SHREK hibridünket bátran ajánl-

juk extenzívebb és kevésbé kedvezô 

termôterületekre is (gyengébb vagy akár 

homokosabb talajok vagy éppen száraz-

ságnak kitett területek), hiszen tapaszta-

lataink alapján mostohább körülmények 

között is képes stabil, magas és megbíz-

ható termést adni. A RAPOOL fejlesztôi 

kísérleti hálózatában 2015-ben 10 

termôterület átlagában 103%-on (a sorát-

lagokhoz mérve), egyes területeken pedig 

kiemelkedôen teljesített (például Püski, 

114%). Üzemi kísérleteinkben is nagyon 

szép termésátlagokat produkált, még 

a tavalyi, a repce számára kedvezôtlen 

évben is voltak 5 tonnát megközelítô 

eredményei.

Ôszi fejlôdési erélye kiemelkedô, megké-

sett vetésekhez is alkalmazható, lemara-

dását hamar képes behozni. Erôs és agresz-

szív gyökérrendszerének köszönhetôen 

tavaszi regenerálódóképessége gyors, 

és a növény a kedvezôtlenebb, száraz 

idôszakokat is kiegyensúlyozottabb víz-

háztartással vészeli át. 

A SHREK és a megkésett vetések

Az elmúlt években többször találkoztunk 

olyan augusztus végi, szeptember eleji 

idôjárási körülményekkel (túl nagy száraz-

ság vagy éppen túl sok csapadék), ame-

lyek megnehezítették a talaj-elôkészítési 

munkálatokat és a repce vetését. Emiatt 

az ország több területén is elôfordult, 

hogy a repce késôn került a talajba és 

nem megfelelô fejlettséggel indult a 

télbe, így csökkent a télállósága és a tava-

szi fejlôdési erélye is. A repceállomány ôsz 

végi, tél eleji állapota mintegy 70%-ban 

meghatározza a betakarításkor elérhetô 

termésmennyiséget. Így ha a körülmé-

nyek miatt késünk a repce vetésével, a 

megfelelô hibridválasztáson is múlhat a 

termelés eredményessége.

A SHREK kimondottan alkalmas megké-

sett, kései vetésekhez is. Köszönhetô ez 

a már említett kimagasló ôszi fejlôdési 

erélyének és erôs gyökérrendszerének. 

Emiatt télállósága is kiváló, tavaszi rege-

nerálódása erôs.

Hazai tapasztalataink is ezt támasztják 

alá. Hantoson 2014 ôszén a rengeteg 

csapadék miatt csúszott el a repce-bemu-

tatósor vetése szeptember 24-ére. Ezt 

követôen is kedvezôtlenül alakult az évjárat a repce számára 

(tavaszi aszályos idôszak, virágzáskori fagyos éjszakák). A SHREK 

a vegetáció folyamán végig szemmel láthatóan is a legerôsebb 

hibridek között volt. Terméseredményei is alátámasztják kiváló 

alkalmazkodóképességét, hiszen a fajtasorban a legjobbak 

között végzett, 4,77 t/ha termésátlaggal, ami az elmúlt szezon 

termésátlagai között kiemelkedônek számít.

A SHREK és az ôszi regulátorhasználat

A SHREK erôs fejlôdési erélye miatt szinte évjárattól és területi 

adottságoktól függetlenül igényli az ôszi növekedésszabályozó 

alkalmazását, bizonyos körülmények között akár osztott keze-

lésben is. Érdemesebb az erôsebb regulátorhatással rendelkezô 

termékek közül választani. A fungicid hatékonysága másodla-

gos ebben az esetben, a fô cél a növények növekedésszabályo-

zása. A kijuttatás legmegfelelôbb idôpontja a 4–6 leveles állapot 

(heterogén kelés esetén akkor, amikor az állomány 50%-a eléri 

a 4–6 leveles állapotot). A repce ekkor van abban az élettani 

stádiumban, amikor a regulátorok leginkább ki tudják fejteni 

a hatásukat. Különösen, ha kedvezôek az ôszi idôjárási körül-

mények, kellô a csapadék mennyisége és hosszú, elhúzódó az 

ôsz vagy éppen túl korai volt a vetés, egy második kezelésre is 

szükség lehet („osztott” kezelés). 

A SHREK TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2015)

KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTA-ÖSSZEHASONLÍTÓ 
KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK (NÉBIH, 2012–2014, N=16)

Egymás mellett a megfelelô idôben regulátorozott (1.) és a regulá-
torral nem kezelt növény (2.). Jól látszik a különbség a szár megnyú-
lásában és a tenyészôcsúcs állásában. (2015.10.19.) 

1.

2.

+ DMMcsávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés
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Jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOLhibridek ütemezett betakarításához

Eltérô adottságú termôhelyekre, széles sortávra is vethetô

Nagy termést adó, középkésôi érésû hibrid

DIFFUSION-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

A nedves és ködös ôszi napok 

beálltakor fertôzi a fóma a repce-

állományokat. Az ôszi leveleken 

már észlelhetôk az elsô tünetek, 

a gyökérnyak részleges vagy akár 

teljes elrothadása azonban csak 

hónapokkal késôbb jelentkezik. 

Ha csapadékos az ôszi idôjárás, a talaj 

nedvessége miatt szinte nincs lehetôség 

az idôben történô védekezésre. A 

repcehibrid fómarezisztenciája igen fon-

tos kérdés, mert ez a gombabetegség 

10–20%-os, extrém esetekben akár 60%-

os terméskiesést is okozhat. 

Ha a növény fómával fertôzôdik, veszít 

állóképességébôl és nagyobb mértékben 

lesz hajlamos a megdôlésre. A magok 

nem megfelelô mértékben fejlôdnek, 

továbbá az ún. „kényszerérés” következ-

tében az ezermagtömegbôl is jelentôsen 

veszít a növény. 

A DIFFUSION elônye, hogy a fertôzés 

földi bolha vagy káposztalégy szúrá-

sával illetve rágásával történô táma-

dása esetén a növény – RLM7-alapú 

fómatoleranciájának köszönhetôen 

– kellô védettséggel rendelkezik az 

agresszív fómatörzsek támadása ellen. 

A DIFFUSION intenzív ôszi fejlôdése 

miatt a gyomnövények borítása a táb-

lában jelentôsen háttérbe szorul. Igen 

gyors fejlôdése miatt ne tervezzük túl 

korán a vetését, inkább a közép-késôi 

idôpontokban gondolkozzunk! Nagyon 

jó az alkalmazkodóképessége és még a 

szélsôséges, igen száraz évjáratokban 

is megôrzi kiváló termésstabilitását. A 

francia repce-vetésterület egyik vezetô 

hibridje.

A DIFFUSION nem érzékeny a termô helyi 

adottságokra, bármilyen termôhelyen 

és talajtípuson sikeresen termeszthetô, 

eltérô évjáratokban is stabilan terem. 

Extenzív technológiai szint mellett is 

kiugró eredményeket ér el. Ôszi fejlôdési 

erélye kimondottan erôs, igaz ez a föld 

feletti részekre és a gyökérrendszerre is. 

Ennek köszönhetôen szárazságtûrése, 

télállósága és regenerálódóképessége 

is kimagasló. A tavalyi, repce számára 

kedvezôtlen évjáratú szezonban meg-

mutatta kiváló aszálytûrését. Az orszá-

gos termésátlag is alacsonyabb volt a 

korábbihoz képest, de még ilyen körül-

mények között is kiugró eredményeket 

produkált, több helyen is közelítve vagy 

elérve az 5 tonnás termésátlagokat, ami 

a tavalyi kedvezôtlen repcés évben külö-

nösképpen kimagaslónak könyvelhetô el.

Nem ajánljuk nagyon magas tôszámmal 

vetni, a 35–45 tô/m2 vetésnorma illesz-

kedik legjobban ehhez a hibridhez. Jól 

tolerálja a lazításos talajmûvelést, és szé-

les sortávú mûvelésmódban is sikeresen 

alkalmazható.

Bácsbokod, cukorrépa-vetôgép, 2015.10.22

Dalmand, KITE-technológia, 2015.10.27.

Hantos, ikersoros technológia, 2015.10.19.
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ÔSZI KÁPOSZTAREPCE-FAJTAKÍSÉRLETEK
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DIFFUSION-állományok ôsszel, különbözô széles  
sortávú vetésekkel alkalmazva

Kalibrált vetômag korlátozott mennyiségben elérhetô.
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KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTA-ÖSSZEHASONLÍTÓ 
KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK (NÉBIH, 2014, N=8; 2015 N=6) A DALTON TELJESÍTMÉNYE A RAPOOL FEJLESZTÔI 

KÍSÉRLETEKBEN, 2015

A termésmennyiség új csúcsa 

RLM7alapú fómarezisztencia jellemzi

Széles sortávra is vethetô

Robusztus hibrid, kiemelkedô olajtartalommal 

Jól tûri a szélsôséges téli fagyokat 

Hosszan virágzó, középérésû repce

+ DMMcsávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés

A DALTON egy igazán impozáns és különleges hibrid a 

RAPOOL kínálatában. Csúcstermésre kódolt, olajtartalma 

magas. RLM7-fómarezisztenciával rendelkezik, betegség-

ellenállósága kimagasló. Kimagasló aszálytolerancia jellem-

zi, eltérô évjáratokban is stabil és magas termést ad. Ôszi 

erôteljes, gyors fejlôdése és robusztus habitusa alkalmassá 

teszi a széles sortávú mûvelési módban való használat-

ra is. Ehhez a hibridhez nem javaslunk túl magas veté-

si normát: 40, maximum 45 mag/m2-rel vethetô (nagyon 

kedvezô körülmények között 35 mag/m2-rel). A benne 

rejlô terméspotenciál intenzív termelési körülmények  

között tud leginkább megmutatkozni. Termesztés tech-

nológiájának fontos eleme az ôszi regulátor szerek haszná-

lata, pontos idôzítéssel (4–6 leveles állapotban, a legjobb 

regulátorhatás elérése érdekében). A DALTON-t bátran ajánl-

juk csúcstermelôknek és olyanoknak, akik közepes-magas 

termesztéstechnológiai szintet alkalmaznak – akár aszályra 

hajlamosabb területeken is –, és szeretnék kipróbálni a 

RAPOOL legújabb csúcshibridjét! A következô képek 2015 

csapadékos ôszén készültek, olyan területen, ahol nagyon 

erôs volt a fóma fertôzési nyomása, de nem alkalmaztak 

ôsszel semmilyen gombaölô szeres kezelést, így a különbözô 

hibridek ellenállósága jól kirajzolódott.

A fómabetegség tüneteit magas fertôzési 
nyomás mellett észlelhetjük a DALTON leve-
lein is, de a foltok aprók, a növény immun-
rendszere fellépett a betegség ellen, és leál-
lította annak továbbterjedését. A foltokban 
piknídiumokat, melyek a kórokozó áttelelését 
szolgálják, nem vagy alig találunk.

Phoma lingam jellegzetes tünetei: foltok, bennük a 
piknídiumokkal, érzékeny hibriden

Fómabetegség kifejlett tünetei 
piknídiumokkal, átlagos, reziszten-
ciával nem rendelkezô hibriden

+ DMMcsávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés

Hazai állami elismeréssel rendelkezô, robusztus hib-

rid, melyet a legnehezebb körülmények között is 

kiváló teljesítmény és nagy termésbiztonság jel-

lemez, legyen szó megkésett vetésrôl vagy éppen 

forgatás nélküli talaj-elôkészítésrôl. Ôszi fejlôdési 

erélye kiemelkedô, ami a tavaszi nitrogén-utánpót-

lásban teret ad a megtakarításoknak. 

Garantáltan nagy termésbiztonság jellemzi. Éréscsoportjában 

a kezdetek óta az egyik legmagasabb olajtartalmú hib-

rid (2013-ban 49,73%-os értékkel). Fagytoleranciája nagyon 

magas, és ezt még erôsíti gyors regenerálódóképessége. 

Nagyszerû alkalmazkodóképessége miatt szinte bármilyen 

talajú területen eredményesen termeszthetô. Se nem túl 

korai, se nem túl késôi, nagy termését magas becôszámával 

alapozza meg. A MERCEDES pozitívan reagál a regulátor 

típusú fungicidek használatára, ugyanakkor – valódi robusz-

tus hibridként – nagyszerûen átvészeli a száraz, kritikus 

periódusokat is. Közepes méretével, erôteljes növekedésével 

az üzemi körülmények között is kiegyensúlyozottan teljesítô, 

ideális hibridtípus megtestesítôje. A MERCEDES betakarít-

hatósága vetekszik a VISBY-ével, a magok és a szalma egy 

idôben, ütemesen érnek be. Magas szintû becôstabilitása és 

kedvezô arathatósági tulajdonságainak összessége gyors és 

veszteségektôl mentes betakarítást tesz lehetôvé.

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE-FAJTAKÍSÉRLETEK
(NÉBIH, 2013, N=6 helyszín) A MERCEDES TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK 

KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014–2015)
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KÍSÉRLETEKBEN, 2015

A termésmennyiség új csúcsa 
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+ DMMcsávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés
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KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY JÓ CSALÁDBÓL SZÁRMAZIK

A COMPASS robusztus, középérésû hibrid, mely kife-

jezetten jól alkalmazható szárazságra hajlamos termô - 

területeken is. Erôteljes gyökere és fôhajtása garanciát 

jelent a talaj víz- és tápanyagkészletei nek átlagon felüli 

hasznosulására. Kiváló tél álló sággal és méreteit megha-

zudtoló, kiemelkedôen jó álló képességgel rendel kezik. 

Tavasszal gyorsan növekszik, erôtel jes habitust mutat. A 

könnyû talajok és a forgatás nélküli talaj mûvelés ideális 

hibridje. Olajtartalma kiemelkedôen magas.

 
A termésstabilitás és a könnyû betakaríthatóság  
etalonja

Alkalmazkodóképessége rendkívüli

Korai, homogén és egészséges érés jellemzi

VISBY

A VISBY nemhiába futott be Németországban (hét éven 

át volt vezetô hibrid) és Európa más országaiban is fényes 

karriert. Kisebb és nagyobb üzemek számára éppúgy a 

legjobb választás, mint korai vagy megkésett vetésekhez, 

könnyû vagy kötött talajokhoz, intenzív vagy extenzív 

technológiai szinthez. Erôteljes gyökérrendszere biztosítja 

kiváló télállóságát és aszálytûrését. A könnyû  betakarít-

hatóság mintaképe.

A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es hazai állami elisme-

rése óta minden évben bizonyítja kiváló termôképességét és 

termésbiztonságát. A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, 

hihetetlen erôtartalékok mozgósítására képes. 

Ôsszel kifejezetten erôteljes növekedést mutat a föld felett épp-

úgy, mint a gyökérzónában. Ennek köszönhetôen jelentôs tar-

talékok állnak rendelkezésére a tavasz kezdetén, amikor korán 

és egyenletesen indul növekedésnek. Kompenzálóképessége 

kiváló. Virágzása rövid ideig tart, igen homogén és gyorsan 

lezárul. Az állományokat ennek köszönhetôen egyöntetû, 

korai érés jellemzi.

A SHERPA jó állóképességgel rendelkezik, fómatoleranciája 

közepes, átlagos üzemi technológiához jól illeszthetô. 

Regulátor típusú gombaölôk használatára – erôs betegségnyo-

más esetén – közepes termésnövekedéssel reagál.

Extrém késôi vagy mulcsvetésekben is alkalmazható. „Strip-

till” és direkt vetésû technológiákban is kipróbált. A kelést 

követôen a sorok gyorsan záródnak, gyomelnyomó képessége 

átlag feletti.

A SHERPA nem csak Németországban ért el kiemelkedô teljesít-

ményt és termésstabilitást. Hazánkban 5–6 tonnás üzemi ered-

ményeket produkál, a 2015-ös gyenge repcés évjáratban is szép 

számmal voltak 4,5 tonna feletti eredményei. Robusztus felépíté-

sének köszönhetôen már számos európai országban a termelôk 

kedvencévé vált, e téren is a VISBY hagyományait követve.

A MEGBÍZHATÓ
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SHERPA – TÖBBLETTELJESÍTMÉNY MINDEN 
TERMELÉSI HELYZETBEN

Forrás: RAPOOL 2011–2013, n=174 helyszín
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RAPOOL-hibridek a termelôk szemével
Kovács András családi gazdálkodó, Takácsi 
Hatodik éve foglalkozunk repcetermesztéssel, kezdetektôl fogva használunk RAPOOL-

hibrideket. Elôször még próbálkoztunk más repcékkel is, de az elsô három év után már 

szinte a teljes területen csak a RAPOOL-repcéket vetjük, idén szinte 100%-ban. Bátran 

merem kipróbálni a RAPOOL-újdonságokat is, mert eddig nem csalódtunk. Idén a 

VERITAS CL-t és az EDIMAX CL-t tettünk be a gyomproblémásabb, gyengébb területekre, 

legnagyobb felületen pedig a MERCEDES-t termesztjük. Eddig gyönyörû az állománya, 

egészséges, nagyon jól indult az ôsszel, és most tavasszal is megnyerô képet mutat. Biztos 

vagyok benne, hogy jövôre is maradunk a RAPOOL-nál a teljes felületen.

Schieber Marcus ügyvezetô, Jabba Kft., Baja
A mi termesztési körülményeink között különösen fontos a repce robusztussága és jó 

regenerálódóképessége. A SHERPA ôsszel behoz minden lemaradást, amelyet a megké-

sett vetés okozhat, így számunkra megtestesíti azt az ideális hibridet, amellyel minden 

körülmények között elérhetô a kívánt jövedelmezôség.

Péter István családi gazdálkodó, Onga 
Gazdaságunkban húsz éve foglalkozunk repce termesztésével, öt éve termesztjük a 

RAPOOL hibridjeit. Jó és stabil termésátlagokat produkálnak, a kiugró, öt tonna feletti 

termések sem ritkák.

A SHERPA szokott a legnagyobb területre kerülni. Ez egy nagyon megbízható repce, a 

gyengébb és a kedvezôbb területeken is az átlagok felett van a termése. Végig szép az 

állománya, ezeken a kötött réti talajokon nagyon jól bevált. Mindig kipróbálok más rep-

céket is, más cégek kínálatából, de a SHERPA-nál jobbat még nem találtam.

Jablonkai András egyéni vállalkozó, Gagyvendégi 
Egyéni vállalkozóként gazdálkodom, 1998 óta termelek repcét. 2004 óta Monosem 

típusú szemenkénti vetôgéppel vetek, de 8–9 éve „felemásan” széles sortávú vetést vég-

zünk. A tenyészidôszak folyamán sorközmûvelés lehetséges, a fejtrágya a sorok mellé 

juttatható és bedolgozható, gyomosodás esetén mechanikai gyomirtás végezhetô (de 

az alapgyomirtás így is elengedhetetlen!). A talajfelszín mozgatásának egyéb jótékony 

hatása is érvényesül.

Az eddig vetett repcehibridek választékának bôvítése céljából, a széles sortávú vetéssel 

kapcsolatos viselkedésének tanulmányozására választottam a RAPOOL repcekínálatából 

négy hibridet. Most, a tél végén nagyon biztatóan fejlôdnek!

Simon László ügyvezetô, Simon Kft., Hantos 
Már húsz éve termesztünk repcét, szinte a kezdetek óta használtuk a RAPOOL fajtáit, 

majd a hibridjeit. Ma már majdnem teljes területünkön RAPOOL hibrideket vetünk. 

Minden évben van próbálkozás más anyagokkal is, de általában alulmaradnak a RAPOOL 

repcéihez képest, eddig nem tudta megverni ôket semmi. A SHREK elôször van üzemi 

felületen, tavaly volt vele tapasztalatom a kísérleti sorban, ott tetszett meg. Rendkívül 

jól tûrte az aszályos, száraz idôszakokat, végig jó képet mutatott, betakarításkor is, amit 

a terméseredménye is bizonyított, dobogós helyen végzett. Eddig az üzemi tapasztalat 

azt mutatja, hogy nagyon intenzív fejlôdésû hibrid, ôsszel is nagyon erôteljes volt és 

tavasszal is kiválóan elindult. Nagyon jó az összkép, bizakodó vagyok.

Burkus Szabolcs növényvédelmi szakmérnök, Dete-Agro Kft., Detek 
Több mint tíz éve használjuk már a cégcsoport termékeit (SAATEN-UNION), melyekkel 

nagyon elégedettek voltunk mindig is. Repcében szeretünk kísérletezni és új hibrideket 

kipróbálni, megversenyeztetni ôket minden évben. Idén elôször próbáltunk ki RAPOOL 

hibridet, az AVATAR került ôsszel elvetésre, amelyet több tavalyi fajtabemutatón is 

megnézhettem. Eddig elégedettek vagyunk vele, a kelés robbanásszerû és egyöntetû 

volt, a hibrid optimális tôlevélrózsás állapotban ment a télbe. A terméssel kapcsolatban 

is bizakodóak vagyunk, a korábbi eredményeket látva. Jövôre több hibridet is szeretnénk 

kipróbálni a RAPOOL szaktanácsadására támaszkodva.

Brczán Krisztifor családi gazdálkodó, Dukát Kft., Deszk 
Családi gazdaságunkban 10 éve foglalkozunk repce termesztésével. A DIFFUSION három 

éve keltette fel a figyelmünket a bemutatósorokban. Elôször egy kisebb területen, pár 

hektáron próbáltuk ki más hibridek mellett, akkor ez lett a gyôztes. Az elmúlt két évben 

szinte a teljes repceterületünkön a DIFFUSION-t vetettük. Eddig pozitívak a tapasztala-

taink, elégedettek vagyunk. Voltak különbségek a termôterületeink között, tavaly a víz-

állásos, gyengébb területeken 2,5–2,7 tonnás eredményt adott, de az erôsebb részeken 

megközelítette az öt tonnát is.

Vincze János ügyvezetô, Vajas Agrogép Kft., Dusnok 
Már 6–7 éve dolgozunk a RAPOOL hibridjeivel, kedveljük ezeket az anyagokat, stabilak, 

jól teremnek. Harmadik éve termesztjük a DIFFUSION-t, a korábbi két különbözô évjárat-

ban is stabil termést adott, nagyon jó képességûnek és beltartalmúnak látom az eddigi 

tapasztalataim alapján, maximálisan elégedett vagyok vele.

Sismándy-Kiss László ügyvezetô igazgató, 
Balatonmagyaródi MG Zrt. 
Majdnem a teljes repceterületünkön RAPOOL-hibrideket termesztünk. A SHERPA évrôl 

évre évjárattól függetlenül megbízhatóan terem. Elég stabilan adja a magas termés-

szintet és minôséget. Idén a legjobb talajú területeinkre AVATAR-t vetettünk, sze-

retnénk kipróbálni, hogy mit produkál, hiszen kimondottan intenzív területekre való 

hibrid hírében áll. Én úgy gondolom, hogy a RAPOOL repcéivel nem lehet mellélôni, 

Németországban nem hiába ez a piacvezetô márka.

Kövécs Róbert ügyvezetô, Kövécs Kft., Dalmand  
Tavaly ôsszel elôször vágtam bele a repcetermesztésbe, körülbelül 100 hektáron. Fô 

profilunk a cukorrépa, napraforgó és kalászosok (hibridbúza) termesztése. A terület 

felén RAPOOL-hibrideket vetettem (MERCEDES és AVATAR), és egy kísérleti sort is beál-

lítottunk. A RAPOOL hibridjei szép eredménnyel végeztek a dalmandi repcebemutató 

sorban, láttam bennük potenciált. Szimpatikus volt a cég profilja is, és nem csalódtam, 

folyamatos szaktanácsadást és támogatást biztosítanak, hasznos javaslatokkal látnak el 

a termesztéstechnológiát illetôen. Ha a terméseredmények is jók lesznek, jövôre is biz-

tosan bizalmat szavazok nekik.
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RAPOOL-hibridek a termelôk szemével
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legnagyobb felületen pedig a MERCEDES-t termesztjük. Eddig gyönyörû az állománya, 
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A mi termesztési körülményeink között különösen fontos a repce robusztussága és jó 

regenerálódóképessége. A SHERPA ôsszel behoz minden lemaradást, amelyet a megké-
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hektáron próbáltuk ki más hibridek mellett, akkor ez lett a gyôztes. Az elmúlt két évben 

szinte a teljes repceterületünkön a DIFFUSION-t vetettük. Eddig pozitívak a tapasztala-

taink, elégedettek vagyunk. Voltak különbségek a termôterületeink között, tavaly a víz-

állásos, gyengébb területeken 2,5–2,7 tonnás eredményt adott, de az erôsebb részeken 
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retnénk kipróbálni, hogy mit produkál, hiszen kimondottan intenzív területekre való 

hibrid hírében áll. Én úgy gondolom, hogy a RAPOOL repcéivel nem lehet mellélôni, 

Németországban nem hiába ez a piacvezetô márka.
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sorban, láttam bennük potenciált. Szimpatikus volt a cég profilja is, és nem csalódtam, 

folyamatos szaktanácsadást és támogatást biztosítanak, hasznos javaslatokkal látnak el 

a termesztéstechnológiát illetôen. Ha a terméseredmények is jók lesznek, jövôre is biz-
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RLM7 FÓMAREZISZTENS HIBRID HERBICIDTOLERÁNS REPCÉK KÍNÁLATA

VERITAS CL-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

Egyedülálló fómatolerancia a késôi érésû  
hibridek csoportjában

Erôteljes fejlôdésû, robusztus Clearfieldhibrid

Szárazságtûrô és ellenáll a betegségeknek

A VERITAS CL a RAPOOL 2014-ben bevezetett, RLM7- 

fómarezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 

2013-as fajtaösszesítô kísérleteinek eredménye szerint a 

Clearfield-csoportban magasan a legjobb eredményt érte el 

magtermés (5,08 t/ha = 110,0%) tekintetében.

Egy robusztus, magas növésû hibridrôl van szó, amely 

nagyon jó élettani és kórtani jellemzôkkel rendelkezik. Gyors 

ôszi fejlôdése miatt vetését közepes és késôi idôpontokra, 

erôteljes fejlôdése miatt pedig nehéz talajadottságú terüle-

tekre is javasoljuk. 

A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas, továbbá széles sor-

távú vetéstechnológiához is illeszthetô hibrid. Kiváló a 

szárazságtûrô, valamint télellenálló képessége, genetikai 

adottságainak és erôteljes gyökérzetének köszönhetôen. 

A legagresszívebb fóma-törzsekkel szemben is rendkívül 

jó védekezôképességgel rendelkezik. Az állománykezelé-

sek közül nem maradhat el az ôszi regulátorozás, aminek 

megválasztásánál az említett betegség-ellenállóság miatt a 

fungicid-hatékonyság helyett elsôsorban a regulátor-hatást 

tartsuk szem elôtt.

 

A VERITAS CL a legkésôbb virágzó hibridek közé tartozik. 

Virágzását akár másfél héttel késôbb kezdheti meg, mint a 

legkorábban virágzó hibridek (például a RAPOOL portfóliójá-

ból az AVATAR vagy a SHREK). Érésben is a legkésôbbi hibri-

dek közé tartozik, a betakarítás ütemezésénél erre érdemes 

figyelmet szánnunk. A bevezetése óta szerzett üzemi tapasz-

talatok alapján a Clearfield techológiával együtt alkalmazva 

egyaránt megbízható megoldást jelenthet a magas termés-

hozam elérésére és a klímaváltozás következtében fellépô 

gyomirtási nehézségekre is.

A RAPOOL élen jár a Clearfield-hibridek fejlesztésében is. Az 

elmúlt két évben – két igen eltérô évjáratban – RAPOOL-hibridek 

végeztek az élen a NÉBIH fajta-összehasonlító kísérleteiben. Az 

ôszi gyomirtás a legtöbb területen már nem kérdés. Egyre töb-

ben ismerik el azt a tényt is, hogy a repce termésmennyisége 

nagyobb hányadban ôsszel alapozható meg. Ha nem adunk 

teret a gyomok fejlôdésének, jelentôsen növelhetjük nemcsak 

az állomány megfelelô fejlôdését és télállóságát, de a termés-

biztonságot és a termésmennyiséget is. A Clearfield gyomir-

tási technológiát a kedvezôtlen gyomviszonnyal rendelkezô, 

fôleg a szárazságnak kitett területeken a legbiztosabb meg-

oldásnak tartjuk. 2016-ban eddigi Clearfield-kínálatunkat egy 

további repcehibriddel bôvítjük. A nagy terméspotenciállal 

rendelkezô PHOENIX CL habitusban és fejlôdési erélyben 

hasonló a VERITAS CL-hez, de érésideje korábbi ahhoz képest. 

Akik korán vagy normál idôben szeretnék elvetni a Clearfield-

repcéjüket, azoknak elsôsorban az EDIMAX CL-t ajánljuk. A 

VERITAS CL-t (késôi betakarítási idôhöz) és a PHOENIX CL-t 

(középkorai érésidôvel) normál vagy akár megkésett vetésekhez 

ajánljuk, azoknak a termelôknek, akik szeretik a robusztusabb, 

erôs fejlôdési erélyû repcéket. Termesztéstechnológiájuk elen-

gedhetetlen eleme az ôszi regulátoros kezelés. Mindkét hibrid 

alkalmazható széles sortávú vetéstechnológiával is.

RAPOOL CLEARFIELD 

Repcegyomirtás könnyedén
Clearfield® technológiával
A Clearfield® gyomirtási rendszer repcében egy két pillérből 
álló gyomirtási technológia, melynek első eleme a nagy termő-
képességű, imidazolinon-ellenálló Clearfield® repcehibrid, má-
sik eleme pedig az imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozó 
gyomirtó szer. 

A technológia gyomirtó szere a Cleratop®, melynek optimális 
kijuttatási időszaka a magról kelő egyszikű gyomok 1–3 leve-
les, a magról kelő kétszikű gyomok 2–4 valódi leveles állapota.
Így akár egy kezeléssel is hatékonyan védekezhetünk a rep-
ce legfontosabb, gazdasági kárt okozó gyomnövényei ellen, 
beleértve a repcéből eddig nehezen irtható keresztes virágú 
gyomnövé nyeket (sebforrasztó zsombor, pásztortáska, vadrep-
ce, repcsényretek, mezei tarsóka), a melegkedvelő T4-életfor-
májú gyomo kat (csattanó maszlag, libatop- és disznóparéjfélék), 
valamint a gabona árvakeléseket is.

A Cleratop® rugalmasságának köszönhetően 8-10 nappal több 
idő áll rendelkezésre a gyomirtás elvégzésére a hagyományos 
korai posztemergens technológiákhoz képest.

A technológia további előnye, hogy hatékonysága független az 
időjárástól, hiszen a Cleratop® imazamox hatóanyaga levélen 
keresztül felszívódva biztosítja az elvárt gyomirtó hatást, amely 
független a kezelés után lehullott csapadéktól. Amennyiben
a kezelést követően eső is esik, a metazaklór a gyomnövények 
csírázásának gátlásával biztosítja a tartós gyomirtó hatást.

Ha további információra van szüksége a Clearfield® 
gyomirtási rendszerre  vonatkozóan, kérjük, keresse 
területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinkat, vagy 
látogasson el a www.agro.basf.hu weboldalra.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a hasz-
nálati útmutatót.

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév
a BASF bejegyzett védjegyei.
® = a BASF SE bejegyzett márkaneve
©BASF, 2016. Minden jog fenntartva.
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Technológiai ajánlatunk
a Clearfield® repce intenzív védelmére
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VERITAS CL
16  17

RLM7 FÓMAREZISZTENS HIBRID HERBICIDTOLERÁNS REPCÉK KÍNÁLATA

VERITAS CL-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

Egyedülálló fómatolerancia a késôi érésû  
hibridek csoportjában

Erôteljes fejlôdésû, robusztus Clearfieldhibrid

Szárazságtûrô és ellenáll a betegségeknek

A VERITAS CL a RAPOOL 2014-ben bevezetett, RLM7- 

fómarezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 

2013-as fajtaösszesítô kísérleteinek eredménye szerint a 

Clearfield-csoportban magasan a legjobb eredményt érte el 

magtermés (5,08 t/ha = 110,0%) tekintetében.

Egy robusztus, magas növésû hibridrôl van szó, amely 

nagyon jó élettani és kórtani jellemzôkkel rendelkezik. Gyors 

ôszi fejlôdése miatt vetését közepes és késôi idôpontokra, 

erôteljes fejlôdése miatt pedig nehéz talajadottságú terüle-

tekre is javasoljuk. 

A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas, továbbá széles sor-

távú vetéstechnológiához is illeszthetô hibrid. Kiváló a 

szárazságtûrô, valamint télellenálló képessége, genetikai 

adottságainak és erôteljes gyökérzetének köszönhetôen. 

A legagresszívebb fóma-törzsekkel szemben is rendkívül 

jó védekezôképességgel rendelkezik. Az állománykezelé-

sek közül nem maradhat el az ôszi regulátorozás, aminek 

megválasztásánál az említett betegség-ellenállóság miatt a 

fungicid-hatékonyság helyett elsôsorban a regulátor-hatást 

tartsuk szem elôtt.

 

A VERITAS CL a legkésôbb virágzó hibridek közé tartozik. 

Virágzását akár másfél héttel késôbb kezdheti meg, mint a 

legkorábban virágzó hibridek (például a RAPOOL portfóliójá-

ból az AVATAR vagy a SHREK). Érésben is a legkésôbbi hibri-

dek közé tartozik, a betakarítás ütemezésénél erre érdemes 

figyelmet szánnunk. A bevezetése óta szerzett üzemi tapasz-

talatok alapján a Clearfield techológiával együtt alkalmazva 

egyaránt megbízható megoldást jelenthet a magas termés-

hozam elérésére és a klímaváltozás következtében fellépô 

gyomirtási nehézségekre is.

A RAPOOL élen jár a Clearfield-hibridek fejlesztésében is. Az 

elmúlt két évben – két igen eltérô évjáratban – RAPOOL-hibridek 

végeztek az élen a NÉBIH fajta-összehasonlító kísérleteiben. Az 

ôszi gyomirtás a legtöbb területen már nem kérdés. Egyre töb-

ben ismerik el azt a tényt is, hogy a repce termésmennyisége 

nagyobb hányadban ôsszel alapozható meg. Ha nem adunk 

teret a gyomok fejlôdésének, jelentôsen növelhetjük nemcsak 

az állomány megfelelô fejlôdését és télállóságát, de a termés-

biztonságot és a termésmennyiséget is. A Clearfield gyomir-

tási technológiát a kedvezôtlen gyomviszonnyal rendelkezô, 

fôleg a szárazságnak kitett területeken a legbiztosabb meg-

oldásnak tartjuk. 2016-ban eddigi Clearfield-kínálatunkat egy 

további repcehibriddel bôvítjük. A nagy terméspotenciállal 

rendelkezô PHOENIX CL habitusban és fejlôdési erélyben 

hasonló a VERITAS CL-hez, de érésideje korábbi ahhoz képest. 

Akik korán vagy normál idôben szeretnék elvetni a Clearfield-

repcéjüket, azoknak elsôsorban az EDIMAX CL-t ajánljuk. A 

VERITAS CL-t (késôi betakarítási idôhöz) és a PHOENIX CL-t 

(középkorai érésidôvel) normál vagy akár megkésett vetésekhez 

ajánljuk, azoknak a termelôknek, akik szeretik a robusztusabb, 

erôs fejlôdési erélyû repcéket. Termesztéstechnológiájuk elen-

gedhetetlen eleme az ôszi regulátoros kezelés. Mindkét hibrid 

alkalmazható széles sortávú vetéstechnológiával is.

RAPOOL CLEARFIELD 

Repcegyomirtás könnyedén
Clearfield® technológiával
A Clearfield® gyomirtási rendszer repcében egy két pillérből 
álló gyomirtási technológia, melynek első eleme a nagy termő-
képességű, imidazolinon-ellenálló Clearfield® repcehibrid, má-
sik eleme pedig az imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozó 
gyomirtó szer. 

A technológia gyomirtó szere a Cleratop®, melynek optimális 
kijuttatási időszaka a magról kelő egyszikű gyomok 1–3 leve-
les, a magról kelő kétszikű gyomok 2–4 valódi leveles állapota.
Így akár egy kezeléssel is hatékonyan védekezhetünk a rep-
ce legfontosabb, gazdasági kárt okozó gyomnövényei ellen, 
beleértve a repcéből eddig nehezen irtható keresztes virágú 
gyomnövé nyeket (sebforrasztó zsombor, pásztortáska, vadrep-
ce, repcsényretek, mezei tarsóka), a melegkedvelő T4-életfor-
májú gyomo kat (csattanó maszlag, libatop- és disznóparéjfélék), 
valamint a gabona árvakeléseket is.

A Cleratop® rugalmasságának köszönhetően 8-10 nappal több 
idő áll rendelkezésre a gyomirtás elvégzésére a hagyományos 
korai posztemergens technológiákhoz képest.

A technológia további előnye, hogy hatékonysága független az 
időjárástól, hiszen a Cleratop® imazamox hatóanyaga levélen 
keresztül felszívódva biztosítja az elvárt gyomirtó hatást, amely 
független a kezelés után lehullott csapadéktól. Amennyiben
a kezelést követően eső is esik, a metazaklór a gyomnövények 
csírázásának gátlásával biztosítja a tartós gyomirtó hatást.

Ha további információra van szüksége a Clearfield® 
gyomirtási rendszerre  vonatkozóan, kérjük, keresse 
területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinkat, vagy 
látogasson el a www.agro.basf.hu weboldalra.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a hasz-
nálati útmutatót.

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév
a BASF bejegyzett védjegyei.
® = a BASF SE bejegyzett márkaneve
©BASF, 2016. Minden jog fenntartva.
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Felveszi a versenyt a hagyományos  
repcehibridekkel

Termôhelyre kevésbé érzékeny, a legtöbb  
talajmûvelési rendszerbe jól illeszthetô típus

Erôteljes kezdeti fejlôdésû, középérésû  
Clearfieldhibrid

EDIMAX CL
18  19

A LEGKORÁBBI CLEARFIELD-HIBRIDÜNK

EDIMAX CL-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

Korai vetéshez ajánlott, télálló Clearfieldhibrid

Korai virágzású, a legkorábbi érésû RAPOOL  
Clearfieldhibrid

Kiváló állóképesség, alacsony pergési  
hajlam jellemzi

Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kivá-

lóan alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos 

fajtavizsgálatai alapján elsôként részesült állami elis-

merésben az imidazolinon-ellenálló hibridek közül. 

Az EDIMAX CL a jól ismert RAPOOL-hibridelônyök mellett – 

magas termôképesség, nagy termésbiztonság – a Clearfield 

gyomirtási technológiához kapcsolódó elônyeivel is hozzáse-

gíti a nehéz gyomviszonyok között gazdálkodó termelôket 

az eredményes és jövedelmezô repcetermesztéshez. Emellett 

agronómiai tulajdonságai is kiemelkedôek: télállósága, 

szárazságtûrése, jó állóképessége és alacsony pergési hajlama 

alapján a hagyományos hibridrepcék bármelyikével felveszi 

a versenyt.

KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD-HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE 
(NÉBIH, 2013, IMIDAZOLINON-KEZELT KÍSÉRLETEK, N=6)
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PHOENIX CL 
ÚJ SZINTRE EMELI A CLEARFIELD-HIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉT

PHOENIX CL-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság
A PHOENIX CL TELJESÍTMÉNYE – 
EGY SZINTEN A HAGYOMÁNYOS HIBRIDEKÉVEL 
(RAPOOL fejlesztôi kísérletek, 2015, 10 helyszínen)

A PHOENIX CL repcehibriddel új dimenzió nyílik a 

herbicidtoleráns szegmensben, egy következô szintre emelve 

a termésmennyiségeket. A NÉBIH fajta-összehasonlító vizs-

gálataiban dobogós helyen végzett az elmúlt két évben, két 

nagyon eltérô évjáratban is stabil és magas termésmennyisé-

get adva. A RAPOOL fejlesztôi kísérleti hálózatában is elôkelô 

helyen szerepelt, a hagyományos repcehibridek termésszint-

jét hozva. Nem lehet többé kérdéses, hogy a legújabb 

Clearfield-repcehibridek már felveszik a versenyt a nagy ter-

méspotenciállal rendelkezô hagyományos hibridekkel.

A PHOENIX CL jól illeszkedik a hazai klímához és az itthoni 

termesztési körülményekhez. 

Ôsszel lendületes, erôs fejlôdési erélyû, így normál vagy akár 

megkésett vetésekhez is ajánljuk. Hasonlóan robusztus hibrid, 

mint a VERITAS CL, de annál korábbi érésidejû. A forgatás 

nélküli vagy a széles sortávú termesztéstechnológiákhoz is jól 

illeszthetô típus. 
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meg, szép számmal hozva 
az oldalelágazódásokat. 



Felveszi a versenyt a hagyományos  
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EDIMAX CL-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

Korai vetéshez ajánlott, télálló Clearfieldhibrid

Korai virágzású, a legkorábbi érésû RAPOOL  
Clearfieldhibrid

Kiváló állóképesség, alacsony pergési  
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lóan alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos 
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A PHOENIX CL TELJESÍTMÉNYE – 
EGY SZINTEN A HAGYOMÁNYOS HIBRIDEKÉVEL 
(RAPOOL fejlesztôi kísérletek, 2015, 10 helyszínen)

A PHOENIX CL repcehibriddel új dimenzió nyílik a 

herbicidtoleráns szegmensben, egy következô szintre emelve 

a termésmennyiségeket. A NÉBIH fajta-összehasonlító vizs-

gálataiban dobogós helyen végzett az elmúlt két évben, két 

nagyon eltérô évjáratban is stabil és magas termésmennyisé-

get adva. A RAPOOL fejlesztôi kísérleti hálózatában is elôkelô 

helyen szerepelt, a hagyományos repcehibridek termésszint-

jét hozva. Nem lehet többé kérdéses, hogy a legújabb 

Clearfield-repcehibridek már felveszik a versenyt a nagy ter-

méspotenciállal rendelkezô hagyományos hibridekkel.

A PHOENIX CL jól illeszkedik a hazai klímához és az itthoni 

termesztési körülményekhez. 

Ôsszel lendületes, erôs fejlôdési erélyû, így normál vagy akár 

megkésett vetésekhez is ajánljuk. Hasonlóan robusztus hibrid, 

mint a VERITAS CL, de annál korábbi érésidejû. A forgatás 

nélküli vagy a széles sortávú termesztéstechnológiákhoz is jól 

illeszthetô típus. 

Te
rm

é
s 

(t
/h

a
)

termés (t/ha)        termés (rel. %)

Te
rm

é
s 

(r
e
l.

 %
)

6

5

4

3

2

1

0

120

105

90

75

60

 DALTON RAPOOL fj. PHOENIX CL SHREK RAPOOL fj. SHERPA VISBY

106% 105% 104% 103% 103%
96% 96%

A PHOENIX CL közép-
magas állományt képez, 
virágzását a középérésû 
hibridekkel együtt kezdi 
meg, szép számmal hozva 
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A vetésforgó szerepe 
az éghajlatváltozás tükrében

A globális éghajlatváltozás szántóföldi 

kultúrákra gyakorolt hatása évrôl évre 

növekszik. Az idôjárás egyre extrémeb-

bé válik, a száraz, csapadék nélküli perió- 

dusok egyre sûrûbbek és hosszabbak 

lesznek. E tendencia különösen a tavaszi 

növényeket sújtja, aminek következmé-

nye sok esetben drasztikus terméski-

esés, a termésbiztonság jelentôs csök-

kenése. Ez a legfôbb oka annak, hogy 

bizonyos kultúrák termesztése napja-

inkban igen nagy kockázattal jár. 

Az elmúlt évek gyakorlatát vizsgálva az 

derül ki, hogy a kukorica az a kultúra, 

melyet e negatív hatás a legjobban érin-

tett. A tartós forróság, amely a kukorica 

virágzásakor egyre gyakrabban tapasz-

talható, jelentôs terméskiesést okozhat. 

A kukoricaállományokban a legna-

gyobb problémát talán az jelenti, hogy 

a nyári idôszakban, amikor a növények 

fejlôdéséhez nagyobb mennyiségû ned-

vességre van szükség, a csapadék meny-

nyisége nagyon kevés volt (és egyre 

kevesebb!). Így a növényeknek a talaj 

mélyebb rétegeibôl kellett felszívniuk 

a vizet, ami ahhoz vezetett, hogy a 

késôbbi fejlôdésükhöz szükséges ned-

vesség már nem állt rendelkezésükre a 

kellô mennyiségben. Ezért a növények 

már jóval az aratás elôtt száradásnak 

indultak. 

Az ôszi káposztarepce egyrészrôl az a 

kultúrnövény, amelynek nedvességigé-

nye más idôpontra esik, mint a tavaszi 

kultúráké, tehát ez az a növény, amely 

a téli – akár kevesebb – nedvességgel 

a legjobban „gazdálkodik”, így hasz-

nálata a modern vetésforgóban nélkü-

lözhetetlen. Másik elônye abban rejlik, 

hogy a repce oszlopos gyökere és sûrû 

mellékgyökérzete jótékony „talajlazí-

tó” hatást fejt ki. Ezáltal az utónövény 

szántás nélküli, ún. mulcstechnológiával 

elvethetô. További elôny, hogy a repce-

elôvetemény után alkalmazott mulcs-

technológia következtében mérhetô a 

legalacsonyabb fuzárium-DON-érték az 

utónövény ôszi búza termésében. 

Ha az ôszi búzát repce után vetjük el, a 

búza ôszre már olyan erôs gyökérzettel 

rendelkezik, s ezáltal olyan fejlôdési stá-

diumba jut, hogy bizonyítottan nagyobb 

terméshozamra lehet számítani ez eset-

ben, mintha például kukorica után 

vetettük volna el. 

A repce vetésforgóban való alkalma-

zásának további elônye, hogy a rep-

ceszalmában található, elraktározott 

kálium gyorsabban bomlik le a talajban, 

mint a többi kultúrnövény szalmama-

radékában található kálium. Ha repce 

után vetjük el az ôszi búzát, már ôsszel 

a növény rendelkezésére áll a korai 

fejlôdéséhez szükséges káliummennyi-

ség. A C/N-arány a repce-szalmamara-

dékban annyira kedvezô, hogy akár 

40-50 kg nitrogén/ha kívülrôl történô 

talajba juttatását (mûtrágyát) megspó-

rolhatunk tavasszal. 
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Az elôzôek alapján egyértelmûen 

kijelenthetô, hogy a repce nél-

külözhetetlen a modern vetés-

forgóban. A gazdaságosság 

szem pontjából ugyanis nem 

el hanyagolható, hogy e kultúr-

növény alkalmazásával meny-

nyi alapanyagköltséget spórol-

hatunk meg a talajmûvelésnél, 

illet ve mennyivel nagyobb (akár 

plusz 60 000–70 000 Ft/ha) ter-

méshozamhoz juthatunk a vetés - 

forgóban.

Gyökérfejlesztés RAPOOL módra
További hasznos információkhoz 

juthat „A nagy hozamok a 

mélyben gyökereznek” 

címû RAPOOL-kiadványból.

 

A kiadvány megrendelhetô:  

info@rapool.hu

A jó gyökérfejlôdés…
• a megfelelô talajszerkezet és 
 optimális vetésidô eredménye,
• biztosítja a növény víz- és táp- 
 anyagellátását még a kritikus   
 idôszakokban is,
• növeli a termést és a termésbiz- 
 tonságot,
• növeli a tápanyag-felhasználás  
 hatékonyságát.

Forrás: RAPOOL, a Südwestfalen Fôiskola adatainak felhasználásával, Soest Forrás: RAPOOL, Jakobi LWK NRW 2011; Langer et al. 2012; 
Büchs et al. 2012; Potthof 1999 alapján

Hatás Elôny
Értéke az Ön 
kalkulációja 
szerint (Ft)

1. utóvetemény többlettermése  200-1.200 kg/ha

2. utóvetemény többlettermése 50-200 kg/ha

N-tápanyag-megtakarítás 40-60 kg/ha

K2O-tápanyag-megtakarítás 60-80 kg/ha

P2O5-tápanyag-megtakarítás 20-30 kg/ha

üzemanyag-megtakarítás (repce  
után szántás nélküli talajmûvelés)

20-30 l/ha

gombaölôszer-megtakarítás 1-2 kezelés

Elôvetemény hatása összesen:

Hatás Elôny

földigiliszták a  repcetáblában 

(kb. 0,3 g/giliszta)

akár 100 giliszta/m2 

akár 300 kg/ha

földigiliszta-szekrétum 15-100 t/ha évente

földigiliszta-járathossz ≥ 4000 km/ha

pórustérfogat ≥ 40 m3

humuszfeltáródás 765 kg C/ha

humuszegyenleg + 485 kg C/ha

megfizethetetlen a jó talajszerkezet

A REPCE ELÔVETEMÉNY HATÁSÁNAK SZÁMSZERÛSÍTÉSE PÓTLÓLAGOS ELÔVETEMÉNY-HATÁS: 
KEDVEZÔBB TALAJSZERKEZET 

SZÁMÍTSA KI ÖN IS!
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KORAI 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 VERITAS CL 40–45  50

35 DALTON 40–45  50

35 MERCEDES 40–45  50

35 SHERPA 40–45  50

35      PHOENIX CL 40–45 50

35   EDIMAX CL 40–45    50

35 VISBY 40–45  50

35 DIFFUSION 40–45  50

35 SHREK 40–45          50

35 COMPASS 40–45  50

35 AVATAR 40–45          50

ÚJ

ÚJ

Állománykezelések 
az évjárat és az állomány igényei szerint
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A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR Ôsz

• A gyors csírázás, a korai fejlôdés 

és az erôteljes gyökérnövekedés 

elôsegítése megfelelô vetésidôvel 

és gondos magágy-elôkészítéssel.

• A gyorsan növekvô állományokban 

korai regulátorozással (+/– 4 leve-

les állapotban) fékezni szükséges a 

fejlôdést; a fóma elleni védekezés 

igény szerint alkalmazandó.

• Gyomirtás, a gyomkonkurencia 

korai kizárása.

• A repcebolha, valamint a további 

kártevôk folyamatos ellenôrzése, 

az ellenük való védekezések helyes 

idôzítése.

Tavasz

• A tél végi, kora tavaszi regeneráció 

elôsegítése korai, de nem eltúlzott 

nitrogénadaggal és kiegyensúlyo-

zott tápanyag-utánpótlással.

Virágzás

• Nedves talaj és csapadékos idôjárás 

esetén gombaölô szeres védekezés a 

szklerotíniafertôzések megelôzése 

érdekében.

• Kártevôk elleni védekezés (repce - 

becô-ormányos, repcebecôszú- 

nyog), méhkímélô technológiával.

A szélsôséges idôjárási körülmények 

és a kártevôk által okozott stressz-

hatások kivédésének legjobb módja a 

mélyen gyökerezô, robusztus és egész - 

séges növényállományok kialakítása.  

Intenzív gombaölô szeres 
védekezés 

Mérsékelt gombaölô 
szeres védekezés 

vegetáció indulása korai késôi

idôjárás enyhe, nedves hûvös, éjszakai fagyok

tápanyagellátás
kedvezô, magas szerves-
anyag-tartalom, erôteljes 
feltáródás

kedvezôtlen, sovány 
termôhely 

talajnedvesség jó/magas alacsony

állománysûrûség ≥ 50 növény/m2 ≤ 30 növény/m2

fertôzési nyomás ôszi fóma, enyhe-nedves tél száraz és/vagy hideg tél

Ajánlott talajféleség Lehetséges vetésidô Ôszi növekedési erély Fómatolerancia Ôszi regulátorigény Ôszi fungicidigény Tavaszi regeneráció Állóképesség Tavaszi regulátorigény Tavaszi fungicidigény Érésidô

HIBRID       könnyû Ø 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

AVATAR                                                              

SHREK                                                                   

DIFFUSION                                                                      

MERCEDES                                                                  

DALTON                                                                   

VISBY                                                                   

COMPASS                                                                   

SHERPA                                                                      

VERITAS CL                                                                   

EDIMAX CL                                                                   

PHOENIX CL                                                                   ÚJ

ÚJ

• Tavaszi regulátorhasználat a hib-

rid állóképességének és betegség-

ellenállóságának, valamint az ural-

kodó idôjárási körülmények függ-

vényében.

• Rovarcsapdák kihelyezése és folya-

matos ellenôrzés alapján a védeke-

zések végrehajtása.
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fertôzési nyomás ôszi fóma, enyhe-nedves tél száraz és/vagy hideg tél

Ajánlott talajféleség Lehetséges vetésidô Ôszi növekedési erély Fómatolerancia Ôszi regulátorigény Ôszi fungicidigény Tavaszi regeneráció Állóképesség Tavaszi regulátorigény Tavaszi fungicidigény Érésidô

HIBRID       könnyû Ø 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

AVATAR                                                              

SHREK                                                                   

DIFFUSION                                                                      

MERCEDES                                                                  

DALTON                                                                   

VISBY                                                                   

COMPASS                                                                   

SHERPA                                                                      

VERITAS CL                                                                   

EDIMAX CL                                                                   

PHOENIX CL                                                                   ÚJ

ÚJ

• Tavaszi regulátorhasználat a hib-

rid állóképességének és betegség-

ellenállóságának, valamint az ural-

kodó idôjárási körülmények függ-

vényében.

• Rovarcsapdák kihelyezése és folya-

matos ellenôrzés alapján a védeke-

zések végrehajtása.
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A repceállományok kritikus fejlôdési 

szakaszaiban, illetve az abiotikus 

stresszfaktorok megjelenésekor vál-

nak igazán fontossá a mikroelemek. 

Védelmet és energiát nyújtanak a növé-

nyeknek, valamint kedvezô hatással 

vannak a fiziológiai folyamatokra is, 

ezáltal hozzájárulnak a több és jobb 

minôségû termés eléréséhez. 

Bór (B)

A repcék B-vitaminja. A bór a teljes 

vegetáció alatt kiemelt jelentôségû, fon-

tos „energiaforrás” és a számos növényi 

fiziológiai folyamat alkotóeleme. A bór 

erôsíti a sejtfalakat, hatékonyabb védel-

met biztosítva a kártevôk és kórokozók 

támadása ellen. Fontos szerephez jut 

a megtermékenyülés folyamatában is. 

Bórhiány esetén gyakran tapasztalható 

a hüvelyekben hiányos megtermékenyü-

lés, illetve az alacsony olajtartalom is 

a lehetséges következmények egyike. 

Az elsô hiánytüneteket az ôsz folya-

mán megbarnuló gyökérnyak jelzi. A 

talaj alacsony bórtartalmának hatását 

súlyosbítja a szárazság és a talaj maga-

sabb pH-értéke (1. ábra). Mivel a bór 

nem vándorol a növényben, kijuttatása 

a vegetáció alatt kétszer – ôsszel és 

tavasszal – javasolt.

Cink (Zn)

Cinkhiánnyal viszonylag ritkán szem-

besülnek a repcetermelôk, ettôl füg-

getlenül nem szabad elhanyagolni az 

utánpótlását. A cink ugyanis közvetlenül 

befolyásolja az auxin növekedési hormon 

mûködését, valamint fontos feladatot lát 

el a fehérjeszintézisben is. Hiánya esetén 

leggyakrabban termékenyülési problé-

mák jelennek meg, és a gyökérzet beteg-

ségekkel szembeni ellenállósága is csök-

ken. Nagyfokú növényen belüli mobilitá-

sának köszönhetôen a megfelelô ellátás 

egyszeri, a repce hatleveles állapotában 

elvégzett utánpótlással biztosítható a 

teljes vegetáció idejére. 

Mangán (Mn)

A mangán a fotoszintézis és a szénhid-

rát-anyagcsere folyamatainak egyik leg-

fontosabb alkotóeleme. Alacsony szintje 

esetén az ôszi állományok legyengülése 

és a szövetek fogékonysága jelentkezik. 

Bimbós állapotban, illetve virágzáskor 

fellépô hiánya negatívan befolyásolja 

az olajtartalmat és az olaj minôségét is. 

Lombtrágyaként kijuttatva kezelhetôk a 

hiányának tünetei. (2. ábra). 

Molibdén (Mo)

A molibdén a cinkhez hasonlóan 

elengedhetetlen a fehérjeszintézis-

hez. Alacsony szintjére utal a levelek 

nitrátfelhalmozódása és deformálódása. 

A molibdén fontos szerepet tölt be a nit-

rogénhasznosulás folyamatában. Az ôszi 

növényvédô szeres kezelések hatására 

jelentkezô erôs növényi reakciók hátte-

rében is sokszor lehet molibdénhiány.

 

A repce mikroelemekkel történô táplá-

lása nehéz fejlôdési körülmények esetén 

és különösen a korai fejlôdés szakaszá-

ban – ôsszel – ajánlott, az állományok 

stabilizálása és energiával való ellátása 

érdekében. 

Mikroelemek
A lombtrágyázás dózisa 

g/ha
Lombtrágyázási javaslat

Bór (B) alkalmanként 250–350 ôsz: 4–6 leveles stádiumban
tavasz: zöldbimbós állapotban és virágzás elôtt vagy virágzáskor

Mangán (Mn) alkalmanként  200–650 ôsz: 4–6 leveles stádiumban
tavasz: zöldbimbós állapotban  

Cink (Zn) 150–300 ôsz: 6 leveles stádiumban 
tavasz: szárbainduláskor vagy zöldbimbós állapotban 

Molibdén (Mo) alkalmanként  50–100
ôsz: 6 leveles stádiumban (50–100 g nátrium-molibdenát) 
tavasz: szárbainduláskor és zöldbimbós állapotban  
(50–100 g nátrium-molibdenát)

semlegessavas lúgos
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,07,0 9,08,5

vas

mangán

bór

réz-cink

molibdén

optimális pH-érték

2. ábra: Javaslat a mikroelem-tápanyag utánpótlására

1. ábra: A mikroelemek növényi hozzáférhetôsége a talaj kémhatásának függvényében

Forrás: Dr. Haberland, Neue Landwirtschafts 3/2012

Forrás: Düngefibel, effizient düngen, Yara GmbH & Co.KG
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Betakarítás  
Nyugodt döntéssel a nagyobb 
hozamért

Érés ≠ betakarítás?!

Számos nemzetközi kísérlet igazol-

ja, hogy a gyakorlatban sokszor túl 

korai betakarítás mellett döntenek a 

termelôk. Annak ellenére, hogy a repce 

– minden híreszteléssel ellentétben – 

viszonylag jól tûri, ha állva hagyják, 

extrém helyzetektôl eltekintve a beta-

karítást megelôzô veszteségek mértéke 

nem számottevô. A RAPOOL egy két-

éves kísérletsorozatban azt tapasztalta, 

hogy a több nappal késôbbi betakarítás 

mázsákban mérhetô többlettermést pro-

dukált még esôs és szeles idôjárási körül-

mények között is.

A betakarítási ablak optimális 

kihasználása

A késôbbi betakarításhoz köthetô maga-

sabb hozamok leginkább a repceszal-

ma kedvezôbb, szárazabb állapotára 

vezethetôk vissza. Az állomány jobb 

betakaríthatósága mellett csökken a 

kombájnolási veszteség, mivel csökken 

annak a veszélye, hogy a szalmához 

tapadó repcemagok egy része is vissza-

kerül a talajra. A mindenkori idôjárási 

körülményeket és a magok, illetve a 

szalma érési állapotát szem elôtt tartva 

mérlegelhetô a betakarítás idôpontjának 

néhány napos elhalasztása annak érde-

kében, hogy az állományokban rejlô 

maximális terméspotenciál jobb betaka-

ríthatósággal kiaknázható legyen, érde-

mi betakarítási veszteség nélkül. 

Forrás: RAPOOL 2015 (Dähn & Bornhöft), betakarítási intervallum = a betakarítás elôtti veszteség stabilan alacsony. A hibrid érési 
tulajdonságainak függvényében a görbe emelkedése és az optimális betakarítási idôpont elôbb vagy késôbb kezdôdik.  

Túl korai betakarítás esetén a 

rossz betakaríthatóság miatti 

hozamcsökkenés veszélye áll fenn. 

Az optimális állapotok utáni beta-

karítás során nagy lehet a beta-

karítás elôtti, illetve az extrém 

idôjárási események által kiváltott 

hozamveszteség. Az optimális 

idôpont a kettô között találha-

tó, általában a gyakorlat által 

választott idôpontnál némileg 

késôbb. A RAPOOL-hibridek széles 

betakaríthatósági intervalluma jó 

lehetôséget biztosít az optimális 

idôpont meghatározásához.  

a szár és a szalma nedvességtartalma 
csökken

javuló betakaríthatóság

eltelt idô

kb. 7–14 nap
hibrid/növényállomány/idôjárás függvényében  

Betakarítási ablak v. intervallum

optimális 
betakarítási 

állapotok 
= betakaríthatósági stabilitás

A betakarítás 
szokásos 

idôpontja

Megkésett 
betakarítás
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A RAPOOL-hibridek elônyei a gya-

korlatban

Nem könnyû eldönteni, hogy az adott 

üzem számára melyik RAPOOL-hibrid a 

legalkalmasabb az érési tulajdonságai 

alapján (2. ábra). Hiszen az üzemi igények 

éppúgy változhatnak, mint ahogyan az 

idôjárási körülmények is. Ennek ellenére 

van néhány olyan alapvetés, melyekkel a 

legjobbat hozhatjuk ki a hibridekbôl és 

azok érési tulajdonságaiból. 

1. ábra: A betakarítás elôtti veszteségek és a betakarítási idô közötti összefüggések normál évjáratban 2. ábra: Érésidô szakaszolása a szárelszáradás figyelembevételével

Javaslataink:

• Az eltérô érésidejû, illetve -dinamikájú hibridek egyidejû használata nem- 

 csak az ésszerû rizikómegosztás alapelve, hanem a betakarítási idô széthú- 

 zását és az ebbôl adódó nagyobb betakarítási biztonságot is jelenti. Az  

 egyes hibridek közötti 2–3 nap érésidô-különbség biztosítja a kombájnkapa- 

 citások optimális kihasználását is. Több idô és nagyobb biztonság.

• Korai betakarítás megcélzásakor azok a korábbi érésû és gyors szalmaelszá- 

 radást mutató hibridek jöhetnek szóba, amelyek a valamivel rövidebb vege- 

 tációs periódusuk ellenére is nagy terméspotenciállal rendelkeznek, és bizto- 

 san betakaríthatóak a búza elôtt. Ilyen például az AVATAR és a VISBY. 

• Univerzálisan használhatók a középkorai hibridek, amelyek már jobban tole- 

 rálják a késôbbi betakarítást egy esetlegesen nehezebb évjáratban. A SHREK  

 és a MERCEDES gyorsabb szalmaérése ilyenkor is jó kombájnolhatóságot  

 fog biztosítani. 

• A késôbbi betakarítás különösen a középérésû, egészséges és lassabb szár- 

 elszáradású hibrideknél – mint például a DIFFUSION és a VERITAS CL – jobb  

 eredménnyel is jár. A hosszabb vegetációs idô, a lassabb szárelszára- 

 dás összességében sokszor ígéretesebb termést is elôrevetít, és ezt érdemes  

 is türelemmel kivárni.  

A szárelszáradás üteme
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Betakarítás  
Nyugodt döntéssel a nagyobb 
hozamért

Érés ≠ betakarítás?!
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– minden híreszteléssel ellentétben – 

viszonylag jól tûri, ha állva hagyják, 
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Forrás: RAPOOL 2015 (Dähn & Bornhöft), betakarítási intervallum = a betakarítás elôtti veszteség stabilan alacsony. A hibrid érési 
tulajdonságainak függvényében a görbe emelkedése és az optimális betakarítási idôpont elôbb vagy késôbb kezdôdik.  

Túl korai betakarítás esetén a 

rossz betakaríthatóság miatti 

hozamcsökkenés veszélye áll fenn. 

Az optimális állapotok utáni beta-

karítás során nagy lehet a beta-

karítás elôtti, illetve az extrém 

idôjárási események által kiváltott 

hozamveszteség. Az optimális 

idôpont a kettô között találha-

tó, általában a gyakorlat által 

választott idôpontnál némileg 

késôbb. A RAPOOL-hibridek széles 

betakaríthatósági intervalluma jó 

lehetôséget biztosít az optimális 

idôpont meghatározásához.  
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A RAPOOL-hibridek elônyei a gya-

korlatban

Nem könnyû eldönteni, hogy az adott 

üzem számára melyik RAPOOL-hibrid a 

legalkalmasabb az érési tulajdonságai 

alapján (2. ábra). Hiszen az üzemi igények 

éppúgy változhatnak, mint ahogyan az 

idôjárási körülmények is. Ennek ellenére 

van néhány olyan alapvetés, melyekkel a 

legjobbat hozhatjuk ki a hibridekbôl és 

azok érési tulajdonságaiból. 

1. ábra: A betakarítás elôtti veszteségek és a betakarítási idô közötti összefüggések normál évjáratban 2. ábra: Érésidô szakaszolása a szárelszáradás figyelembevételével

Javaslataink:

• Az eltérô érésidejû, illetve -dinamikájú hibridek egyidejû használata nem- 

 csak az ésszerû rizikómegosztás alapelve, hanem a betakarítási idô széthú- 

 zását és az ebbôl adódó nagyobb betakarítási biztonságot is jelenti. Az  

 egyes hibridek közötti 2–3 nap érésidô-különbség biztosítja a kombájnkapa- 

 citások optimális kihasználását is. Több idô és nagyobb biztonság.

• Korai betakarítás megcélzásakor azok a korábbi érésû és gyors szalmaelszá- 

 radást mutató hibridek jöhetnek szóba, amelyek a valamivel rövidebb vege- 

 tációs periódusuk ellenére is nagy terméspotenciállal rendelkeznek, és bizto- 

 san betakaríthatóak a búza elôtt. Ilyen például az AVATAR és a VISBY. 

• Univerzálisan használhatók a középkorai hibridek, amelyek már jobban tole- 

 rálják a késôbbi betakarítást egy esetlegesen nehezebb évjáratban. A SHREK  

 és a MERCEDES gyorsabb szalmaérése ilyenkor is jó kombájnolhatóságot  

 fog biztosítani. 

• A késôbbi betakarítás különösen a középérésû, egészséges és lassabb szár- 

 elszáradású hibrideknél – mint például a DIFFUSION és a VERITAS CL – jobb  

 eredménnyel is jár. A hosszabb vegetációs idô, a lassabb szárelszára- 

 dás összességében sokszor ígéretesebb termést is elôrevetít, és ezt érdemes  

 is türelemmel kivárni.  

A szárelszáradás üteme

GYORS KÖZEPES LASSÚ
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TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK

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. A szerkesztés lezárva: 2016. május.

Északi régió:
Szabó Tamás régióvezetô 
(egyben 3., Komárom-Eszter-
gom megyei területi képviselô)
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu
 
1. területi képviselô:
Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron megye
Mobil: +36-30-430-0029
balazs.adam@saaten-union.hu

2. területi képviselô:
Németh Csaba
Vas és Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

4. területi képviselô:
Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest, Nógrád megye és 
Heves megye nyugati része
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

6. területi képviselô:
Nagy János
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
és Heves megye keleti része
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Bóta Istvánné
Mobil: +36-30-688-9152

7. területi képviselô:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465             
baleda.istvan@saaten-union.hu

8. területi képviselô:
Fábián Géza
Hajdú-Bihar megye
Mobil: +36-30-335-4655
fabian.geza@saaten-union.hu

9. területi képviselô:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36-30-567-8659
hulvej.tamas@saaten-union.hu

Déli régió:
Virág Attila régióvezetô 
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kis Tar Gyula
Mobil: +36-30-641-9681

10. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Pék Ferenc
Mobil: +36-20-964-0845

11. területi képviselô:
Kurucz Péter
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
kurucz.peter@saaten-union.hu

12. területi képviselô:
Dömse Dénes
Baranya megye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu

13. területi képviselô:
Erôs János
Tolna megye
Mobil: +36-30-742-8421
eros.janos@saaten-union.hu

14. területi képviselô:
Molnár Krisztián
Bács-Kiskun megye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu

Értékesítési támogató
Sztarovics Mihály
Mobil: +36-30-488-8285

15. területi képviselô:
Jankó György
Csongrád megye
Mobil: +36-30-335-4656
janko.gyorgy@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kiss Gábor
Mobil: +36-30-547-7110

16. területi képviselô:
Murányi Zsolt
Békés megye
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu
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