
REPCE VETÔMAG AJÁNLAT 2017



Az 1936-ban alapított EURALIS az európai vetőmag piac meghatározó szereplője, Magyarországon már 
szójában, szemes cirokban piacvezető pozíciót foglalnak el termékeink. Az elmúlt szezonban a termelők 
új és egységes arculattal találkozhattak, ami a folyamatos fejlődés része, amelyen az EURALIS az utóbbi 
években átment. 
Az EURALIS nemesítési programjaiban az egyik meghatározó kultúra az őszi káposztarepce. Fontosnak 
tartjuk, hogy bevezetés előtt az új fejlesztésű hibridjeinket Magyarországon is teszteljük, hogy csak olyan 
repcét ajánljunk a termelők részére, amelyek biztonságosan és jövedelmezően termeszthetők a hazai viszo-
nyok között is. Az eredmények azt mutatják, hogy az új generációs repce hibridjeink a köztermesztésben 
lévő konkurensek teljesítményét meghaladják, és ez alapján joggal gondoljuk, hogy ezek a hibridek a jövőt 
tekintve keresettek lesznek a termelők körében.
Piaci részarányunk folyamatosan nő, sikerünk kulcsa az, hogy egyre több termelő próbálja ki a repcéinket, 
és bizonyosodik meg róla, hogy az EURALIS repcék felveszik versenyt a piacvezető cégek termékeivel.
Az idei szezonban tovább bővítjük a kínálatunkat a legújabb fejlesztésű ES IMPERIO, ES CESARIO, ES 
ELDORADO és az ES CURIEL CL hibridekkel.
Az ES IMPERIO közép-korai hibrid. Magas termőképességű, kiemelkedő stabilitású hibrid, átlag feletti 
betegség ellenálló képességgel, mivel az RLM7 gén mellett már az RLM3 gént is tartalmazza. Termőké-
pessége a magyarországi regisztrációs kísérletekben 2015-ben 17%-kal, 2016-ban 10%-kal haladta meg 
a standard hibridek átlagát. Az ES CESARIO egy korai éréscsoportba tartozó hibrid, amely stabilitásának 
köszönhetően  az ország minden repce termesztő régiójában magas szintű teljesítményre képes. Kiemel-

kedő Phoma ellenállóság jellemzi, hiszen az RLM7 gén mellett az RLM1 és az 
RLM9 gént is tartalmazza. Az ES ELDORADO közép-korai hibrid, az RLM7 és 
az RLM4 gént tartalmazza, intenzív technológiával kiemelkedő termésre képes. 
Termőképességét mutatja, hogy a 2016-os NÉBIH regisztrációs kísérletekben 
több helyszínen 6.3 t/ha feletti termésre volt képes. 
A hagyományos technológiával gyomirtható hibridek mellett egyre növekvő 
igény tapasztalható a Clearfield®* gyomirtású repcék iránt, azokon a helyeken, 
ahol a nehezen irtható kétszikű gyomok problémát okoznak. A Clearfield®*  
repcék már 2015 óta elérhetők az EURALIS kínálatában. Ebben a szeg-
mensben újdonságunk a korai éréscsoportba tartozó ES CURIEL CL, ami ki-
egyensúlyozott teljesítményre képes és a technológiának köszönhetően ott is 
eredményes repce termesztést tesz lehetővé, ahol korábban a gyomproblémák 
csökkentették a gazdálkodás jövedelmezőségét.
Eredményes gazdálkodást kívánva arra biztatjuk Önöket, hogy használják az 
EURALIS repce kiemelkedő genetikáját, hisz ÉRTÉKET És BIzALMAT TEREMTüNK! 

Euralis Kft.
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Tisztelt Partnerünk!

REPCE

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév 
a BAsF bejegyzett védjegyei.
© BAsF, 2017. Minden jog fenntartva



Új hibrid

Az Euralis vezető terméke

P3 minősítésű hibrid

Phoma (RLM7) ellenállóság

Kezdeti fejlődési erély

Télállóság

Pergéssel szembeni tolerancia

Alkalmazkodó képesség

Az idei szezontól egy új jelölési rendszert vezetünk be annak érdekében, hogy megkönnyítsük a termelőink számára a vetőmag kiválasztásával 
kapcsolatos döntésüket. Minden hibrid esetében külön ikonokkal jelezzük azokat a kiemelkedő tulajdonságokat, amelyek legjellemzőbbek az 
adott hibridre.
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REPCE
Az EURALIS 1981-ben indította el a repce nemesítési programját, amit 2007-ben teljesen megújított, 
korszerűsített abból a célból, hogy a piacon még versenyképesebb, korszerű hibrideket állítson elő a 
gazdálkodók számára.
Jelenleg Európában 6 állomáson történik a nemesítői munka, aminek eredményképpen évente 4000 
új hibridet állítunk elő. Ezek közül csak az a 3-5 kerül köztermesztésbe, amelyek valóban kiemelkedő 
képességekkel rendelkeznek és teljesítményük eléri, vagy meghaladja a versenytársak legjobb termé-
keinek szintjét.
Az EURALIS a repcében egy saját minősítési rendszert dolgozott ki és vezetett be annak érdekében, 
hogy a portfólióján belül egyértelműen megkülönböztesse a termelők számára a legújabb, legígérete-
sebb, kiemelkedő képességgel rendelkező hibridjeit.

A program neve: P3

A minősítés során az új hibrideknek a termesztés jövedelmezősége szempontjából legfontosabb  
tulajdonságait vizsgálják és hasonlítják össze az egyéb nemesítőházak vezető termékeivel.

Azok a hibridek kapják meg a P3 minősítést, amelyek az összehasonlító vizsgálatok elvégzése után a 
vizsgált 7 paramétert értékelve, bizonyíthatóan kiemelkedő minőséget képviselnek.

A P3 minősítés garancia a termelők számára, hogy az ilyen logóval ellátott repce hibrid 
kiemelkedő képességekkel rendelkezik.
Az elmúlt szezon óta már elérhető Magyarországon is az első P3 besorolású hibrid, az ES IMPERIO, 
illetve az idei évben kerül bevezetésre a család újabb tagja az ES CESARIO.
A P3 minősítés egyik fontos alappillére az átlag feletti termésbiztonság.

Emiatt a nemesitői munka egyik kiemelt célja a betegségekkel, és ezen belül a repce egyik legfonto-
sabb kórokozójával a Phomával szembeni ellenállóképesség / rezisztencia fejlesztése. 

Az EURALIS legújabb hibridjei kiemelkedő ellenállóképességet mutatnak, mivel egyszerre rendelkez-
nek  a Phomával szembeni  un. kvantitatív és kvalitatív  védelemmel.

A kvantitatív (mennyiségi) védelem egy általános és erős Phoma elleni védekezőképességet 
jelent, amit több gén együttes jelenléte eredményez. 

A kvalitatív (minőségi) ellenállóképesség egy speciális képesség, ami a Phoma egy-egy rasszával 
szemben nyújt tökéletes védettséget. A rezisztenciát a növényben található ú.n. RLM gének adják, 
amik megléte, specifikusan az adott rasszal szembeni védelmet biztosít.

A legkorszerűbb hibridjeink már tartalmazzák az RLM7 és / vagy RLM1, RLM2, RLM3 és RLM9 
géneket. 

PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNY
 Termőképesség
	Olajtartalom és minőség

PROFITABILITY / JÖVEDELMEZŐSÉG
	Termésstabilitás
	Pergési hajlam

PROTECTION / TERMÉSBIZTONSÁG
	Phoma tolerancia
	Egyéb betegségekkel szembeni tolerancia
	Télállóság
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Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a gé-
neknek a beépítése a növényekbe hagyo-
mányos nemesítési technikákkal történik, 
tehát hibridjeink nem minősülnek GMO-s 
növénynek!
Az EURALIS nemesítési programjának 
sikerét mutatja, hogy a legújabb fejlesz-
tésű hibrid jelöltjeink a NÉBIH hivatalos 
fajtaösszehasonlító kísérleteiben 2016- 
ban - ami a repce számára kiemelkedően 
kedvező évjárat volt - kivétel nélkül a 
hivatalos standard hibridek termésátlagát 
meghaladó eredményt produkáltak. 

NÉBIH káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2016
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4,92

4,73
4,63 4,6 4,55

4,42 4,39

5,23 5,2

Az EURALIS új genetikája az ország eltérő éghajlati- és talajadottságú kísérleti területein is bizonyította a versenyképességét.

Kísérleti helyszín szombathely Tordas Eszterágpuszta székkutas Jászboldogháza Debrecen Gyulatanya Átlag
Standard fajták átlaga t/ha 4,40 4,49 6,16 4,49 5,05 4,75 5,13 4,92

EURALIS hibridek átlaga t/ha 4,53 4,7 6,57 4,92 5,7 5,44 5,38 5,32
EURALIS hibridek terméstöbblete kg/ha 130 210 410 430 650 690 250 400
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ES CESARIO ES IMPERIO ES ELDORADO ES MERCURE ES NEPTUNE ES ODICE ES CURIEL CL AQUAREL CL

Érésidô korai közép-korai közép-korai közép korai közép korai korai

Termôképesség kiemelkedően 
magas

kiemelkedően 
magas

kiemelkedően 
magas magas magas magas jó/magas jó

Olajtartalom 47-48% 47-48% 47-48% 46-47% 46-47% 48-49% 45-46% 47-48%

Növénymagasság alacsony közepes közepes közepes közepes magas magas magas

Elágazódó képesség nagy nagy nagy kiemelkedően nagy nagy nagy nagy igen nagy

Télállóság kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló

Phoma tolerancia kiváló kiváló kiváló nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó jó

Sclerotinia tolerancia jó jó jó kiváló nagyon jó nagyon jó jó jó
Ajánlott tôszám 
vetéskor (növény/m2) 40-45 40-45 40-45 30-35 40-45 40-45 40-45 40-45

REPCEREPCE
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 ERÔSSÉGEI
   Korai, alacsony hibrid, kiemelkedő termőképességgel 
   Kiváló kezdeti fejlődési erély
   Átlag feletti télállóság
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Korai betakaríthatóság
   Kimagaslóan jó Phoma ellenállóság (RLM1, RLM7, 
 RLM9 génnel rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 47-48%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   Bizonyítottan  magas termőképesség: a NÉBIH   
 regisztrációs kísérleteiben termése 2015-ben 4,35 t/ha 
 eredménnyel 17%-kal, 2016-ban az 5,44 t/ha eredmé- 
 nye 10%-kal haladta meg a standard hibridek átlagát 
   A magas termőképesség kiemelkedő stabilitással   
 párosul
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Magas ezermagtömeg
   Kiemelkedően jó Phoma ellenállóság (RLM3, RLM7   
 génnel rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 47-48%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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szombathely Tordas Eszterágpuszta székkutas Debrecen Gyulatanya Átlag
 ES Imperio 4,85 2,73 3,92 5,23 3,54 5,82 4,35

 Kísérleti standardok átlaga 3,81 2,69 3,48 4,61 2,84 4,89 3,72
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NÉBIH 2015. évi regisztrációs kísérletek, középérésű csoport

106%
116%

104%
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111% 117% 110%

Jászboldogháza Tordas Eszterágpuszta székkutas Debrecen Gyulatanya Átlag
 ES Imperio 5,27 5,03 6,5 4,76 5,89 5,18 5,44

 Kísérleti standardok átlaga 4,98 4,33 6,23 4,46 5,33 4,42 4,96

t/h
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NÉBIH 2016. évi regisztrációs kísérletek, középérésű csoport

A diagrammokon található % értékek az Es IMPERIO termésének százalékos eredménye, ahol a kísérleti standardok eredménye 100%.
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 ERÔSSÉGEI
   2017-ben Magyarországon regisztrált hibrid
   Termése a NÉBIH regisztrációs kísérleteiben 2015-ben  
 4,18 t/ha eredménnyel, 12,4%-kal haladta meg a stan- 
 dard hibridek átlagát, 2016-ban 5,1 t/ha eredményt ért  
 el, de több kísérleti helyszínen 6,3 t/ha feletti termésre  
 volt képes
   Kiemelkedő stabilitása miatt az ország egész területén  
 eredményesen termeszthető 
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Magas ezermagtömeg
   Kimagaslóan jó Phoma ellenállóság (RLM4, RLM7   
 génnel rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 47-48%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   Magas terméspotenciál és nagyfokú termésbiztonság  
 évjárattól függetlenül
   Kimagasló stabilitása és adaptációs képessége miatt az 
ország egész területén eredményesen termeszthető

   Kiemelkedően jó elágazó képessége miatt az  
 alacsonyabb tőszámú, széles sortávú technológiában  
 használható
   Kiváló kezdeti fejlődési erély és télállóság
   Pergésre nem hajlamos
   Átlag feletti betegség ellenálló képesség

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   Kiemelkedő stressztűrés, jó adaptációs képesség
   Kiváló ár/ érték arány
   Kiemelkedő kezdeti fejlődés, télállóság
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Gyengébb termőhelyeken, extenzív technológiával is   
 eredményesen termeszthető

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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ES ODICE

 ERÔSSÉGEI
   A kiemelkedő alkalmazkodó képesség, átlag feletti   
 terméspotenciállal párosul
   stabilitása átlag feletti, ezért az ország összes repceter- 
 mő területén gazdaságosan termeszthető
   Kiemelkedő ellenállóság a kifagyással szemben
   Kiváló ár/ érték arány
   Alacsony pergési hajlam

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 48-49%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   Clearfield®* gyomirtási technológiával termeszthető
   Kezdeti fejlődése intenzív
   Átlag feletti ellenállóképesség a téli kifagyással szemben
   Kiváló szárszilárdság, megdőlésre nem hajlamos
   Alacsony kipergési hajlam
   Magas ezermagtömeg

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kelési erély:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom 45-46%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

 A NÖVÉNY JELLEMZŐI
   Éréscsoport (korai-közép):     
   Magasság (alacsony-magas):     
   A telet követően a fejlődés

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   Clearfield®* gyomirtási technológiával termeszthető
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Az elmúlt ősszel az ország jelentős részén, így a Ják 
határában beállított repcegyomirtási kísérletben is 
jellemző volt, hogy a nedves földbe vetett vetőmag 
megfelelő tőszámban kikelt, gyors kezdeti fejlődését 
azonban a későbbi hetek csapadékszegény időjárása 
hátráltatta. Fokozta ezt a szeptemberi szélsősége-
sen meleg időjárás, melynek következtében a T4-es 
gyomnövények tömeges megjelenését fi gyelhettük 
meg. E gyomokra jellemző, hogy nagy mennyiségű 
vizet és tápanyagot vesznek el a repcétől, és a fagyok 
beálltáig – ami tavaly november második felében ér-
kezett meg – akadályozzák a repce télre való felké-
szülését.

A tipikus repcegyomoknak számító T1-es és T2-es 
gyomnövények csak később, október végétől kezdtek 
csírázni, amikor a talaj hőmérséklete eléggé lecsök-
kent. Ráadásul ezek a gyomok – mint az ebszékfű, a 
pipacs, az árvacsalánfajok és a tyúkhúr – több hul-
lámban jelentek meg a táblákon, amikorra a repce 
levele már jelentős árnyékoló hatással bírt.

Ezért a gyomirtás időzítésével nem várhattuk meg 
minden gyom kikelését, szükséges volt talajon ke-
resztüli hatástartammal is bíró gyomirtó szer haszná-
latára. A Cleratop® egy Clearfi eld® repcében alkal-
mazható, két hatóanyagot tartalmazó gyomirtó szer, 

Hogyan vizsgázott a Clearfi eld® gyomirtási technológia 
2016 őszén repcében?
A repce gyomosodási viszonyaiban az elmúlt években némi változást fi gyelhettünk meg. A hagyományosnak 
számító T1-es és T2-es gyomok mellett egyre gyakrabban jelentek meg a nem tipikus repcegyomok, mint például 
a melegkedvelő T4-es gyomnövények, illetve a repce–kalászos gabona vetésváltásnak köszönhetően a gabona-
árvakelések mellett előretörtek az egyszikű gyomnövények is.

1–4. kép: Cleratop® (2,0 l/ha) + Dash® HC (1,0 l/ha) hatása ebszékfűre, tyúkhúrra, árvacsalánra és fehér 
libatopra Ják, kezelés után 10 nappal.
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melyben az imazamox a markáns, levélen keresztüli, a metazaklór pedig a hosszú, 
talajon keresztüli hatást biztosítja. A Cleratop® azon túlmenően, hogy a keresztes 
virágú gyomnövények repcéből történő irtására egy igazán hatékony megoldás, 
rendkívül széles hatásspektrummal rendelkezik. A gyomok érzékeny fenoló-
giai fázisában, korai posztemergensen kijuttatott Cleratop® (2,0 l/ha) + Dash® HC 
(1,0 l/ha) kombináció az összes, repcében számottevő gazdasági kárral fenyege-
tő egy- és kétszikű gyomnövény ellen kiváló hatékonysággal bír, beleértve a már 
említett T4-es gyomokat, valamint a kezeléskor kint lévő gabona-árvakelést is, így 
használata mellett szelektív egyszikű irtó kijuttatására nincs szükség. 
A versenytárskészítmények ugyan specialisták lehetnek valamiben – példá-
ul fészkes virágzatú gyomnövények – de a Cleratop® + Dash® HC kombináci-
óhoz hasonló, minden fontos, egy- és kétszikű gyomfajra kiterjedő, levélen 
és talajon egyaránt hatékony megoldást nem tudnak kínálni.

Az elmúlt őszi repcegyomirtási szezon ismét bebizonyította, hogy az időjárás 
és a gyomok okozta kihívásokkal csak egy igazán hatékony, rendkívül széles 
hatásspektrummal, levélen és talajon keresztüli hatékonysággal egyaránt ren-
delkező, rugalmasan felhasználható gyomirtó szer – mint a Cleratop® – tud-
ja igazán hatékonyan felvenni a versenyt. Kétszikűirtó hatása mellett szá-
míthatunk a kezelés idejére kikelt egyszikű gyomok elleni hatásra is, így 
a speciális egyszikűirtó elhagyásával költséget is spórolhatunk.

Németh Balázs
fejlesztőmérnök

BASF Hungária Kft.

5. kép: Cleratop® (2,0 l/ha) + Dash® HC (1,0 l/ha) 
hatása őszi búza-árvakelésre Hort, kezelés után 
12 nappal.

www.clearfield.hu | www.repcesz.hu

Okos tippünk előrelátó repcetermesztőknek:
Magasabb hozam – kevesebb befektetéssel!
Kérje a Clearfi eld® hibridek gyomirtó szerét, a Cleratop®-ot a 
Repce TOP Pack csomagban kereskedőjétől, így idén a gyomirtó szert 
a Caramba® Turbo regulátorral együtt kedvezményes áron vásárolhatja meg, 
jövőre pedig több repcét takaríthat be!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét 
és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

Betakarításig gyommentes repce 
egy őszi kezeléssel 
–  akár a hagyományos egy- és kétszikűek elleni 

védekezés költségszintjén

A Cleratop® csapadék-
független egy- és két-

szikűek elleni hatásának 
köszönhetően a speciális 

egyszikűirtók alkalmazása 
akár el is hagyható

Új szint a genetikában: 
magas termőképességű 
Clearfi eld® repcehibridek

Cleratop_PR_Euralis_kombo_225x165mm.indd   2 5/25/17   1:54 PM
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KÁRTEVÔK
FÖLDIBOLHA FAJOK REPCEDARÁZS KIS KÁPOSZTALÉGY  NAGY REPCEORMÁNYOS REPCE FÉNYBOGÁR

Imágó Imágó Imágó Imágó Imágó

Lárva Lárva Lárva Lárva Lárva

Kárkép Kárkép Kárkép Kárkép Kárkép

REPCE



REPCE

KÁRTEVŐK, KÓRKÉPEK, HIÁNYBETEGSÉGEK

19

KÁRTEVÔK HIÁNYBETEGSÉGEKKÓRKÉPEK
REPCEBECÔ-ORMÁNYOS REPCEBECÔ-GUBACSSZúNYOG

Imágó Imágó Alternária levélen sclerotinia levélen Kálium hiány

Lárva Lárva Alternária becôn Phoma levélen Kén hiány

Kárkép Kárkép sclerotinia száron Phoma száron Bór hiány
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1. VETÉS. A CÉL A GYORS ÉS EGYÖNTETű KELÉS BIZTOSÍTÁSA.
A vetés ideje és módja kiemelten fontos a repcetermesztés esetében, az egyöntetű és dinamikus kelés az első lépés a jövedelmező termesztésben. A cél elérni az ideális fenológiai (6-8 leveles) 
állapotot a tél beállta előtt.

 –Gyökérképződés elősegítése a helyes talajelőkészítéssel: a repce gyökérzete érzékeny a tömörödött, túl kötött talajokra, ilyen körülmények között arra kell törekedni, hogy a talaj 
felső 20 cm-es zónájában megfelelő legyen a talajszerkezet a gyökérképződés miatt. A megfelelő gyökérzettel rendelkező repceállomány jobban ellenáll a téli fagyoknak, és a betakarítás előtti 
aszályos időszakokat is jobban tolerálja. A kontinentális időjárással rendelkező területeken fontos, hogy a repce előveteményének betakarítása után a talajelőkészítést minél hamarabb el kell 
végezni, ezzel minimalizáljuk a talajunk víztartalom-vesztését, és elősegítjük az optimális magágy előkészítését.
 –Vetés elvégzése optimális időben: a repce vetésére az ideális időpont augusztus 15 és szeptember 15 közé esik. A repce vetőmagja a talajban képes a száraz őszi időszakokat 
minőségromlás (csíraképesség csökkenés) nélkül átvészelni, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a száraz talajban (megfelelő magágyban és mélységben) elvetett repce a csapadék megérkezése 
után csírázásnak, majd kelésnek indul.
 –Megfelelő tőszámmal elvégzett vetés szintén kulcsfontosságú: napjainkban a hibrid technológia elterjedésével különösen fontos hogy a megfelelő számú növényt tervez-
zünk hektáronként, a hibrideket jellemzően alacsonyabb tőszámmal vetjük, mivel így képesek a maximum termésüket realizálni. A cél az, hogy a sikeres áttelelés után 
35-40 növény/m2 legyen az állomány sűrűsége.

Az ok nagyon egyszerű. Az alacsonyabb tőszámmal elvetett hibrid repcék az ideális térállásnak köszönhetően maximális számú elágazást hoznak, 
így maximális hozamra képesek, Fontos érv még az alacsonyabb tőszám mellett, hogy csökkenti a versengést a repce növények között, és így a 
növényeink fagy-toleranciája is magasabb lesz.

2. ŐSZI IDŐSZAK ÉS FELKÉSZüLÉS A TÉLRE.
A repce számára az őszi időszak kiemelt fontossággal bír, mivel ebben az időszakban történik meg a gyökérképződés, amely alapvetően meghatározza 
a növényünk későbbi teljesítőképességét.
A jól fejlett gyökérzet segítségével a növény könnyebben átvészeli a téli hideg és a későbbi száraz időszakokat is, de fontos hatással bír a 
betakarítás-kori terméshozamokra is. A tél beállta előtt az optimális fejlettségi állapot a repce számára a 6-8 leveles állapot, a jól fejlett gyökérzet legalább 15 cm hosszú és 8 mm az átmérője. 

3. ÁTTELELÉS ÉS FAGYTűRÉS.
A mai modern Euralis repce hibridek igen jó télállósággal rendelkeznek, jóllehet a fagytűrő képesség szoros összefüggésben van a növények fejlettségi állapotával. A növények fagytűrő képessége 
akkor maximális, ha 6-8 leveles állapotban vannak és erős gyökérzetet képeztek még a fagyos időjárás megérkezése előtt.

Megfelelő gyökérzet Gyenge gyökérzet

TÉL
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 6 6. BETAKARÍTÁS
A repce érésének előrehaladtával a becőben található szemek színe zöldről először barnára, majd feketére változik. A szemek érettségi állapota kismértékű eltérést mutat attól függően, hogy a 
növény alsó vagy felső részén találhatóak.
A betakarítás elkezdésének optimális időpontja akkor van, amikor a növény alsó részén elhelyezkedő szemek túlnyomó része már teljes érettségben van, és eközben a növény felső részein található 
szemek még nem értek túl. A szemek nedvességtartalma 8% és 12% között ideális a betakarításra, alacsonyabb szemnedvesség esetén komoly pergési veszteséget realizálhatunk. A túlérett 
repcenövényen a becők felnyílnak és a szemek kiesnek ezt a jelenséget szem-pergésnek nevezzük. Hibrid és hibrid között jelentős eltérések lehetnek, erre a tulajdonságra az Euralis kiemelt 
figyelmet fordít, és csak a kipergésre legellenállóbb hibridek kerülhetnek köztermesztésbe.

5.  VIRÁGZÁS: CÉL A MAxIMÁLIS TERMÉSPOTENCIÁL ELÉRÉSE
Általánosságban elmondható, hogy a repce növény a legnagyobb kártevő- és betegségnyomást a virágzás időszakában kény-
telen elviselni.
Betegségek: A repcét fenyegető betegségek közül a Sclerotinia jelenti a legnagyobb problémát, erős fertőzöttség 
esetén a gazdasági kár elérheti akár az 1 tonnát hektáronként. A sclerotinia támadásához ideális feltételek a 90% feletti 
páratartalom (több mint 3 napon át) a virágzási ciklusban és a 12° alatti napi középhőmérséklet.
Amennyiben szükség van gombalőszeres kezelésre, a kijuttatás optimális időpontja: a virágzási ciklus elején.

A repcének számos rovarkártevője akad, amelyek komoly gazdasági kárt képesek okozni. A tenyészidő folyamán a legnagyobb problémával rovarkártétel szem-
pontjából szintén a virágzási ciklus alatt szembesülhetünk. A rovarok jelenlétének és a rovarirtószeres kezelés idejének meghatározásához legalkalmasabb eszköz 

a sárgacsapda, amelyek kihelyezésével nyomon követhetjük a területünk kártevő fertőzöttségét, és optimális időben végezhetjük a rovarölőszeres kezeléseket.

4. TAVASZI IDŐSZAK: A KOMOLY TERMÉS MEGALAPOZÁSA
A téli nyugalmi fázis után a repce növény számára igen fontos periódus a vegetáció újraindulása tavasszal. Ebben az időszakban képezi a növény az elágazásokat, 

amiknek száma komoly hatással van a későbbi termésmennyiségre. A modern EURALIs repce hibridek kiemelkedően magas számú elágazást képeznek, ezzel 
alapozva meg a későbbi magas hozamokat.

Fontos szempont a növények maximális potenciáljának kiaknázásához a megfelelő térállás (a helyes tőszám távasszal 35-40 növény/m2) és a megfelelő tápanyagután-
pótlás. Az első nitrogén fejtrágyázásnak még a növények vegetációjának tavaszi újraindulása előtt meg kell történnie, így garantálva a dinamikus korai fejlődést a téli 

periódus után. A teljes tavaszi nitrogén fejtrágya adag több menetben is kijuttatható, fontos szempont az időzítésnél, hogy a későn kijutatott mennyiségeknél az ország 
számos területén magas az esély, hogy nem kapnak elegendő csapadékot, így nem is hasznosulnak a növények számára.

Pergésre nem hajlamos típus Pergésre hajlamos típus 



www.euralis.hu

ES IMPERIO
ES CESARIO MEGHÓDÍTJÁK PANNÓNIÁT!



VESSEN ÉS ARASSON!

NyEREMéNyjátékOt SzERvEzüNk  
REPCE tERMElÔk SzáMáRA!
A résztvevők csak mezőgazdasági termelők lehetnek, akik vállalják, hogy 
lehetőség szerint a saját területen vetik el a nyereményt és nem értékesítik 
tovább. 

Vágja ki ezt a nyereményszelvényt és kitöltve küldje vissza postán címünkre, 
hogy részt vehessen sorsolásunkon.

A szelvény postára adásának végső határideje: 2017. szeptember 15.

Postázási cím: Euralis Kft. 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

A játék részletei a www.euralis.hu weboldalon megtalálhatóak.

NYEREMÉNY: 500.000 FT ÉRTÉKű TAVASZI VETŐMAG*

* a 2017/2018-as tavaszi hivatalos Euralis végfelhasználói árlistán szereplő hibridek (napraforgó, kukorica vagy cirok) 
közül tetszőlegesen választott Euralis vetőmag nettó árából kalkulálva.

Egy személy vagy cég egy űrlapot küldhet pályázatunkra. A beérkezett szelvényekből azok maradhatnak benne  
a játékban, amelyek maradéktalanul és a valóságnak megfelelően kerültek kitöltésre.
Egy nyertes kerül kisorsolásra, akivel személyesen egyeztetünk nyereménye átvételéről.
sorsolás: 2017. szeptember 22-én, 10.00 órakor irodánkban (élőben közvetítjük facebook oldalunkon).

* Aláírásommal hozzájárulok, hogy az általam itt megadott adatokat az Euralis Kft. az Adatvédelmi törvényben 
meghatározott feltételek szerint tárolja és azt saját marketing tevékenységéhez felhasználja. Tudomásul 
veszem, hogy bármikor a későbbiekben, a játék után töröltethetem adataimat a nyilvántartásból.

Név: 

Cím: 

Tel: 

Összes művelt terület (ha):

Tervezett repce terület (ha):

MVH regisztrációs szám:

E-mail:

Aláírás*
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Balogh László
területi képviselő
Tel.: 70/425-4808
E-mail: laszlo.balogh@euralis.com

Juhász György
területi képviselő
Tel. 70/425-4735
E-mail: gyorgy.juhasz@euralis.com

Mayerhoffer Péter
területi képviselő
Tel.: 70/425-4830
E-mail: peter.mayerhoffer@euralis.com

Czina Zoltán
key account manager
Tel.: 30/405-9881
E-mail: zoltan.czina@euralis.com

Szanka Nikoletta
területi képviselő
Tel. 70/628-0011
E-mail: nikoletta.szanka@euralis.com

Szili Károly
területi képviselő
Tel.: 70/775-1200
E-mail: karoly.szili@euralis.com


