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A nemesítésre nem mindig jellemzô a lineáris fejlôdés, ezt 

a RAPOOL európai kísérleti hálózatának elmúlt években 

mutatott fejlôdése is jól mutatja (1. ábra). Ugyanakkor 

a RAPOOL-t mindig is az a cél vezérelte, hogy az üzemi 

körülmények között elérhetô legjobb teljesítményt és leg-

nagyobb értéket biztosítsa a repcetermesztôk számára. Ez, 

valamint a repcenemesítésben szerzett több mint 100 éves 

tapasztalat emeli a RAPOOL-t a vezetô repcenemesítôk 

közé.

Európai kutatóállomásaink 100 000 kísérleti parcelláján 15 

nemesítônk és több mint 120 munkatársunk azért dolgozik, 

hogy legjobb hibridjeink tulajdonságai még optimálisabbá 

váljanak. Napjaink és a jövô nemesítési céljainak meghatá-

rozása, valamint a legfontosabb tulajdonságokra történô 

szelekció érdekében szükség van arra, hogy a mindenkori 

regionális kihívások kerüljenek a fókuszba:

• télállóság – szárazságtûrés – robusztus

 növényfelépítés a kontinentális területeken, 

• betegség-ellenállóság – állóképesség – érésidô az

 óceáni éghajlaton. 

Repcenemesítôink jó érzékkel kombinálják az egyes fajta-

tulajdonságokat a különbözô régiók számára. 

A legmodernebb technológiákat alkalmazva

Egyes fajtatulajdonságokat hagyományos szántóföldi 

bonitálással mérnek fel nemesítôink. Ebbe a körbe tartoz-

nak a növekedéstípus- és a betegségjellemzôk is, amelyek 

meghatározóak a különbözô régiókban megfelelô fajtatí-

pus kiválasztásánál. 

Jó néhány tulajdonságot viszont még alapos szemrevétele-

zéssel sem lehet megállapítani. Ide tartozhatnak az egyes 

betegségekkel és vírusokkal szembeni rezisztenciák, ame-

lyeket a legmodernebb technológiák segítségével a hibri-

dek genetikai állományának vizsgálatából lehet kiszûrni. 

Számos molekuláris marker és adatok száz ezreinek elemzé-

se biztosítja, hogy az ön repcéje a legjobbak között legyen. 

Mindeközben bioinformatikusaink folyamatosan szélesítik 

a használható markerek körét.

Kutatási projektek

A jövô sikereit a RAPOOL saját fejlesztései mellett a 

más cégekkel és intézményekkel közösen végrehajtott 

tudományos együttmûködések alapozzák meg. Ezekben 

a projektekben olyan témakörök szerepelnek kiemelt 

jelentôséggel, mint a különbözô fejlôdési és növekedési 

modellek, a gyökérrendszerek fenotipizálása vagy éppen a 

szárazságtûrés-szimulációk. A projektekben használt drón-, 

szenzor- és szkennertechnológiák új perspektívákat nyitnak 

nemesítôink számára. A jövô perspektíváit. 

A magyarországi repcetermesztés fejlôdéséért

A RAPOOL számára fontos, hogy a magyar termelôi igé-

nyeknek megfelelô széles kínálat mellett a technológiai 

fejlesztések éllovasa is legyen. Ennek érdekében számos 

regisztrációs, adaptációs és technológiafejlesztési vizsgálat 

zajlik minden évben hazai körülmények között, mindvé-

gig szoros együttmûködésben a termelôkkel. Új hibrid-

jeink, technológiai fejlesztéseink fókuszában továbbra is 

az áll, hogy az ôszi káposztarepce legyen Magyarország 

legjövedelmezôbb szántóföldi növénye (2. ábra).

1. ábra: A RAPOOL Európában nemcsak 
a leghosszabb ideje foglalkozik rep-
cenemesítéssel, hanem a legszélesebb 
nemesítôhálózattal is rendelkezik. 2005 
óta a nemesítésre és vizsgálatokra fordí-
tott összegek megnégyszerezôdtek.

RAPOOL-nemesítôállomás

RAPOOL kísérleti helyszín

2. ábra: A LEGFONTOSABB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK HAZAI JÖVEDELMEZÔSÉGE, TÁMOGATÁSOK NÉLKÜL
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SHREK A ZÖLD ÓRIÁS

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 Alacsony        Közepes          Magas

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat Alacsony        Közepes          Magas

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk Alacsony        Közepes          Magas

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 tapasz-

talataink alapján mostohább körülmé-

nyek között is képes stabil, magas és 

megbízható termést adni. A RAPOOL 

fejlesztôi kísérleti hálózatában 2015-ben 

10 termôterület átlagában 103%-on (a 

sorátlagokhoz mérve), egyes területeken 

pedig kiemelkedôen teljesített (például 

Püski, 114%). Üzemi kísérleteinkben is 

nagyon szép termésátlagokat produkált, 

még a tavaly elôtti, 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-

ban 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, 2015–2016)

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.) 
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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 
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A SHREK és az ôszi regulátorhasználat

A SHREK erôs fejlôdési erélye miatt szinte évjárattól és területi 

adottságoktól függetlenül igényli az ôszi növekedésszabályozó 
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A SHREK TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2015–2016)

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.
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Kalibrált vetômag korlátozott mennyiségben elérhetô.

+ DMM-csávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés

Rovarölô szerrel csávázott vetômag korlátozott 
mennyiségben elérhetô.
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DALTON A TRÓN ÖRÖKÖSE

A termésmennyiség új csúcsa 

RLM7-alapú fómarezisztencia jellemzi

Széles sortávra is vethetô

DALTON-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság Alacsony        Közepes          Magas

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat Alacsony        Közepes          Magas

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk Alacsony        Közepes          Magas

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

A DALTON egy igazán impozáns és 

különleges hibrid a RAPOOL kínálatá-

ban. Csúcstermésre kódolt, olajtartal-

ma magas. RLM7-fómarezisztenciával 

rendelkezik, betegség-ellenállósága 

kiváló.

Kimagasló aszálytolerancia jellemzi, 

eltérő évjáratokban is stabil és magas 

termést ad. Őszi erőteljes, gyors fejlő-

dése és robusztus habitusa alkalmassá 

teszi a széles sortávú művelési módban 

való használatra is. Ehhez a hibridhez 

nem javaslunk túl magas vetési normát: 

40, maximum 45 mag/m2-rel vethető  

(nagyon kedvező körülmények között 35 

mag/m2-rel). A benne rejlő terméspotenci-

ál intenzív termelési körülmények között 

tud leginkább megmutatkozni.

Termesztéstechnológiájának fontos eleme 

az őszi regulátorszerek használata, pon-

tos időzítéssel (a legjobb regulátorhatás 

elérése érdekében 4–6 leveles állapot-

ban). A DALTON-t bátran ajánljuk csúcs-

termelőknek és olyanoknak, akik köze-

pes-magas termesztéstechnológiai szintet 

alkalmaznak – akár aszályra hajlamosabb 

területeken is –, és szeretnék kipróbálni 

a RAPOOL csúcshibridjét! A következő 

oldalon található képek 2015 csapadé-

kos őszén készültek olyan területen, ahol 

nagyon erős volt a fóma fertőzési nyomá-

sa, de ősszel nem alkalmaztak semmilyen 

gombaölő szeres kezelést, így a különbö-

ző hibridek ellenállósága jól kirajzolódott.

A fóma okozta termésveszteség mértékét 

nehéz megítélni, de egyes nyugat-euró-

pai szakirodalmak szerint akár a 30%-os 

termésveszteség sem kizárt. Hazánkban 

ugyan előfordul az ivaros alakja 

(teleomorf), a Leptosphaeria maculans 

pszeudotéciumos gombafaj, de a fertő-

zésben meghatározó szerepet az ivarta-

lan (anamorf) alak, a piknídiumos Phoma 

lingam játssza. 

Az időjárástól függően a repcetar-

lón maradt növényi maradványokon 

pszeudotéciumok képződnek. Az érett 

pszeudotéciumokból a lehulló eső hatá-

sára kikerülnek az aszkospórák, amelyek 

akár több száz méter távolságra is eljut-

va képesek megfertőzni az ősszel kelő 

repcenövények leveleit. A leveleken 

kialakuló foltok koncentrikusak, szé-

lük kontúrral határolt, közepük világos, 

amelyben tömegesen találhatók a fekete 

piknídiumok. A gomba a levélereken 

keresztül lejut a száralapig, ahol annak 

korhadását, száradását okozza. A terje-

dés sebessége függ az időjárási körül-

ményektől, a növények vitalitásától és a 

fajta rezisztenciatulajdonságaitól. A gyö-

kérnyakon keletkezett elhalások és a szál-

lítószövetek sérülése miatt már májusban 

jelentkezhetnek vízhiányos, száradásos 

tünetek. Erősebb széllökések hatására a 

növények tövestül kidőlhetnek. A kór-

okozó a tarlón maradt növényi részeket 

gyorsan kolonizálja, és akár tíz évig is megőrzi életképességét.

Ezek a károk megelőzhetők célzott őszi védekezéssel. A célzott 

védekezéssel a levelek fertőződését kell megakadályoznunk, 

mivel a már a növény szállítószöveteibe jutott gomba ellen 

nem tudunk védekezni. A tavasz folyamán a fertőzés mérté-

kétől és az időjárási viszonyoktól függően további vegyszeres 

védekezésre lehet szükség.

A következő évi fertőzési nyomást csökkenthetjük, ha a talaj-

ba forgatjuk a talajra hullott levél- és szármaradványokat. 

Gátoljuk vagy lassítjuk a fertőzés terjedését a növényben 

rezisztens hibridek használatával. 

Az utóbbi időkben egy nemesített rezisztencia sem bizto-

sított hatékony védelmet a fómával szemben, azonban az 

RLM7-es rezisztencia esetében még nem figyelhető meg a 

rezisztenciaáttörés jele. Jelenleg ez a leghatékonyabb neme-

sítői megoldás a fómafertőzés ellen. Akik ennél is biztosabbra 

szeretnének menni, azoknak javasoljuk olyan hibridek válasz-

tását, amelyek rendelkeznek az RLM7-es rezisztenciagénnel, 

illetve rendelkeznek olyan anyai vonalakkal, amelyeket a 

nemesítők korábban kiválasztottak morfológiai tulajdon-

ságaikból adódó természetes ellenálló képességük miatt. 

Ezáltal növekszik a védekezés szintje, továbbra is garantálva 

a hatékonyságot. 
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+ DMM-csávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés

A DALTON TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2016) 
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Fómabetegség kifej -
lett tünetei piknídiu-
mokkal, átlagos, rezisz- 
tenciával nem rendel-
kezô hibriden

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

KÁPOSZTAREPCE KISPARCELLÁS FAJTA-ÖSSZEHASONLÍTÓ 
KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK (NÉBIH 2014, N=8; 2015, N=6)
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mennyiségben elérhetô.
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DIFFUSION RLM7-FÓMAREZISZTENS 
HIBRID

Jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOL-hibridek 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 Alacsony        Közepes          Magas

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat Alacsony        Közepes          Magas

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk Alacsony        Közepes          Magas

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 

földibolha vagy káposztalégy szúrá-

sával, illetve rágásával történô táma-

dása esetén a növény – RLM7-alapú 

fómatoleranciájának köszönhetôen 

– kellô védettséggel rendelke-

zik az agresszív fómatörzsek 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 termôhelyi 

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 tavaly elôtti, repce szá-

mára kedvezôtlen évjáratú szezonban 

megmutatta kiváló aszálytûrését. Az 

országos 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 tavaly elôtti kedvezôtlen repcés évben 

különösen 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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Forrás: RAPOOL, I. Kremer (2016, Hohenheim Egyetem), a Penn hibrid egyes gyökérparamétereinek növekedése gyökérsérüléses 
stimulálás során (a főgyökér eltávolításra került). 
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letti részei jobban fejlődtek, különösen, 

ha kedvezőtlenül alakultak az időjárási 

körülmények, vagy az ideálistól eltérő 

talajviszonyok jellemezték az adott terü-

letet. A RAPOOL Root Powerrel csávázott 

hibridek az extra vizsgálatokban kései ve-

téskor és stresszes helyzetben erősebb és 

egyenletesebb keléssel hívták fel maguk-

ra a figyelmet.

A szükséges kezdô lökés 

A nagy hozamok eléréséhez a repce eseté-

ben megfelelő, erős gyökérrendszer felépí-

tése a kulcs. A kezdeti körülmények ebben 

döntő fontosságúak. Az egységesen fejlődő, 

bő elágazással rendelkező gyökerek és meg-

felelően vastagodott gyökérnyak kedvezően 

hatnak a repce télállóságára is.

A makro- és mikroelemek kombinációjának 

hála a RAPOOL Root Power képes fokozni 

a gyökérképződést és regenerálódást, ezzel 

is segítve az állomány gyors és egységes 

fejlődését.

A RAPOOL Root Power a gyökérnyaktól a 

gyökérvégekig serkenti a csírázást és a gyö-

kérnövekedést. 

A 2017-es évtôl négy hibridünk elérhetô 

a RAPOOL Root Power csávázással, ezek a 

DALTON, DARIOT, CRISTAL és PHOENIX CL.

A RAPOOL Seed Technology munkacsoport 

több mint 100 különböző csávázási kombiná-

ció hatékonyságát, toleranciáját vizsgálta. A 

felméréseket 13 országban, több mint 30 hely-

színen hat éven keresztül végezték. Az átfogó 

vizsgálatokban egy kombináció különösen ki-

emelkedően szerepelt, ami megteremtette a 

lehetőséget arra, hogy bevezessük a RAPOOL 

Root Power technológiát.

A RAPOOL Root Power csávázás egyet jelent a 

jobb csírázással és a gyorsabb gyökeresedéssel. 

• A vigortesztekben vizsgálták a csírázást, 

valamint megfigyelték a növekedést, és 

már 48 óra elteltével gyorsabb és homo-

génebb csírázást, valamint hosszabb, sző-

rözöttebb elsődleges gyökerek fejlődését 

tapasztalták.

• A tenyészedényes és gyökérszekrényes 

(rizotronos) vizsgálatok során a RAPOOL 

Root Power készítménnyel kezelt BENDER 

hibrid 10 nap alatt sűrűbb és jobban el-

ágazódó gyökereket fejlesztett, mint a 

hagyományos készítményekkel csávázott 

magok.

• Két hét elteltével a standard készítmények-

kel csávázott kontrollokhoz képest növe-

kedett a gyökérfelület (+9,1%), a gyökér-

átmérő (+12%) és a gyökerek térfogata 

(+28,6%) (1. ábra).

• A szántóföldi vizsgálatok során BBCH 

11–14-es stádiumban a növények föld fe-

RAPOOL. Még erôsebb gyökerekkel.

RAPOOL 
ROOT POWER 
KIEGÉSZÍTÔ
CSÁVÁZÁS
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Nagy termôképességû és termésbiztonságú,  
új hibrid

Erôteljes ôszi fejlôdés, középkorai érés

Nagyon jó állóképesség, homogén érés és 
könnyû betakaríthatóság jellemzi

Nagy termôképesség, kiváló adaptációs képesség  
a különbözô talajtípusokhoz és technológiákhoz

RLM7-fómarezisztencia és jó általános  
betegség-ellenállóság

Kiemelkedôen jó becôstabilitás, rugalmas  
betakaríthatóság

ÚJ!ÚJ!

A CRISTAL a legújabb RAPOOL-hibridgeneráció képviselője-

ként kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik. Robusztus, 

magas növekedés, valamint óriási becők jellemzik, aszályos 

körülmények között is kiváló termést várhatunk tőle, és 

hozamstabilitása kiemelkedő.

Erőteljes kezdeti fejlődését megkésett vetésekben is kiválóan 

kamatoztatja. Könnyű, laza talajokon nagy biztonsággal ter-

meszthető, illetve azokon a termőhelyeken is, ahol az aszály 

megjelenésével számolni kell. Optimális vetésnormája 40–50 

csíra/m2. Az aszályos területeken (5 leveles állapotban) kifeje-

zetten javasoljuk a regulátoros kezelést az optimális gyökér-

fejlődés elősegítése érdekében.

Télállósága jó, amit fokoz nagymértékű regeneráló dó ké-

pessége. Fontos megjegyezni, hogy a telet követően lassab-

ban indul szárba, ennek köszönhetően ellenállóbb a kora 

tavaszi fagyokkal szemben. Jó a betegség-ellenállósága. Nem 

tartozik a korán virágzó hibridek közé, ennek ellenére közép-

érésű típus. Az állomány magasra nő, állóképessége mégis 

kifejezetten jónak mondható. A CRISTAL-állományok érése 

egyöntetű, könnyű betakaríthatóság jellemzi őket. Mind a 

hazai, mind a nemzetközi vizsgálatokban remek termésered-

ményeket produkált, különösen a kései vetések esetén.

A legtöbb technológiához tökéletesen adaptálható, alkalmas 

az intenzív és az extenzív, kevés inputot igénylő művelési 

módokhoz egyaránt. 

A REPCEFÖLDEK ÉKKÖVEA SEBEZHETETLEN
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A DARIOT az első képviselője annak a speciális RAPOOL nemesí-

tési irányzatnak, amelynek célja hagyományos nemesítési eszkö-

zökkel megoldást találni azokra a problémákra, amelyek a repce-

termelők számára a neonikotinoid csávázás hiánya miatt jelent-

keznek. A PNN (post neonicotinoid) hibridek közös jellemzője 

a hatékonyabb fotoszintézis, a határozottabb fejlődési erély és 

a jobb tápanyag-hasznosító képesség. Ezeknek köszönhetően a 

kelést követően kiemelkedően gyorsan fejlődnek, még kései vetés 

esetén is biztonsággal elérik a megfelelő fejlettséget a tél beállta 

előtt. Mind fiatalkori, mind későbbi regenerálódóképességük 

kiváló. Ez a RAPOOL válasza azokra a kihívásokra, amelyek az 

elmúlt években jelentkeztek a termelőknél a rovarölő szeres 

csávázás hiánya miatt. Betegség-ellenállósága kimagasló, mivel 

az RLM7 gén mellett a korábbi szelekciónak köszönhetően 

magas fokú a természetes rezisztenciája is. Ebből adódóan az őszi 

növényvédelem során elsősorban a regulátorhatás elérésére fek-

tessük a hangsúlyt. A jó és kedvezőtlen adottságú termőhelyeken 

egyaránt alkalmazható, minden üzemi technológiába beilleszt-

hető. Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy a DARIOT az ala-

csonyabb vetésnormájú parcellákon fejlődött a leggyorsabban. 

Habitusából adódóan sem javasoljuk a magas vetésnormát, 40–45 

mag/m2-rel, ideális talaj- és időjárási viszonyok esetén 35 mag/m2 

sűrűséggel vethető. Virágzása és érésideje középkései. Alacsony 

pergési veszteség és nagyfokú termésbiztonság jellemzi. A NÉBIH 

fajta-összehasonlító kísérleteiben a középérésű hibridek között 

kimagasló eredményeket ért el. A kiváló terméseredmények 

mellett magas olajtartalom is jellemzi ezt a hibridet. Rendkívül 

jó becőstabilitásának köszönhetően a termelő számára nagyobb 

biztonságot nyújt a betakarítás időpontjának megválasztásához.
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Nagy termôképességû és termésbiztonságú,  
új hibrid

Erôteljes ôszi fejlôdés, középkorai érés

Nagyon jó állóképesség, homogén érés és 
könnyû betakaríthatóság jellemzi
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betakaríthatóság

ÚJ!ÚJ!

A CRISTAL a legújabb RAPOOL-hibridgeneráció képviselője-

ként kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik. Robusztus, 

magas növekedés, valamint óriási becők jellemzik, aszályos 

körülmények között is kiváló termést várhatunk tőle, és 

hozamstabilitása kiemelkedő.

Erőteljes kezdeti fejlődését megkésett vetésekben is kiválóan 

kamatoztatja. Könnyű, laza talajokon nagy biztonsággal ter-

meszthető, illetve azokon a termőhelyeken is, ahol az aszály 

megjelenésével számolni kell. Optimális vetésnormája 40–50 

csíra/m2. Az aszályos területeken (5 leveles állapotban) kifeje-

zetten javasoljuk a regulátoros kezelést az optimális gyökér-

fejlődés elősegítése érdekében.
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módokhoz egyaránt. 
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talajmûvelési rendszerbe jól illeszthetô típus

Erôteljes kezdeti fejlôdésû, középérésû  
Clearfield-hibrid

PHOENIX CL 
ÚJ SZINTRE EMELI A CLEARFIELD-HIBRIDEK TELJESÍTMÉNYÉT
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A PHOENIX CL repcehibriddel új dimenzió nyílik a 

herbicidtoleráns szegmensben, magasabb szintre emelve a 

termésmennyiségeket. A NÉBIH fajta-összehasonlító vizsgá-

lataiban 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. 

A PHOENIX CL közép-
magas állományt képez, 
virágzását a középérésû 
hibridekkel együtt kezdi 
meg, szép számmal hozva 
az oldalelágazódásokat. 

+ DMM-csávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés

Rovarölô szerrel csávázott vetômag korlátozott 
mennyiségben elérhetô.

A PHOENIX CL TELJESÍTMÉNYE – 
EGY SZINTEN A HAGYOMÁNYOS HIBRIDEKÉVEL 
(RAPOOL fejlesztôi kísérletek, 2015, 10 helyszínen)
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Kovács András családi gazdálkodó, Takácsi 
Már hét éve foglalkozunk repcetermesztéssel, a RAPOOL hibridjeit a kezdetektől 

használjuk, négy éve már szinte a teljes területen. Minden évben teszteljük az újdon-

ságokat is, így kerültek a gyomproblémás területeinkre az EDIMAX CL és VERITAS 

CL hibridek. A gyengébb területeken is igazolták, hogy hatékony gyomirtással stabil 

jövedelmezőség biztosítható a Clearfield technológiával. Bátran ki merem próbálni a 

RAPOOL további újdonságait is, mert eddig nem csalódtunk.

Jablonkai András egyéni vállalkozó, Gagyvendégi 
1998 óta egyéni vállalkozóként termelek repcét, lassan már tíz éve alkalmazom a 

széles sortávú vetést is. A tenyészidőszak folyamán sorközművelés lehetséges, a 

fejtrágya a sorok mellé juttatható és bedolgozható, gyomosodás esetén mechani-

kai gyomirtás végezhető – de az alapgyomirtás így is elengedhetetlen! A RAPOOL 

több hibridet is kínál ehhez a vetéstechnológiához, ezeket én is alaposan tesztelem. 

A korábbi évek terméseredményei és a jelenlegi állományképek alapján is biztos 

vagyok benne, hogy jó döntés volt a használatuk.

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

és jó regenerálódóképessége. Ezért is döntöttünk a DALTON vetése mellett, 

amely ősszel erőteljes fejlődésével képes minden lemaradást behozni, akár 

késői vetésben is. Kimagasló a fómarezisztenciája, ráadásul az aszályos tavaszt 

is nagyon jól viselte, így számunkra megtestesíti azt az ideális hibridet, amellyel 

nehéz körülmények között is nagy biztonsággal elérhető a megcélzott magas 

szintű jövedelmezőség.

Kövécs Róbert ügyvezetô, Kövécs Kft., Dalmand
Viszonylag új repcetermelőként körülbelül 100 hektáron foglalkozunk repcével 

a meghatározónak számító cukorrépa, napraforgó és őszi kalászos – hibridbúza 

– termesztése mellett. Az első évben az AVATAR és MERCEDES hibrideket pró-

báltam ki, emellett figyelemmel kísértem a saját és a közeli dalmandi kísérleti 

sorban szereplő újdonságokat is. A RAPOOL hibridjei szép eredménnyel végez-

tek, látszik bennük a nagy termés potenciálja. A RAPOOL által nyújtott szakta-

nácsadás és támogatás is hasznos volt a technológia kialakítása során. Az idei 

évben a DALTON mellett döntöttünk a tavalyi meggyőző eredmények alapján. 

Az állomány mostani képe is nagyon biztató, jó eséllyel bizalmat szavazok neki 

jövőre is.  

Simon László ügyvezetô, Simon Kft., Hantos 
A repce évtizedek óta biztos pont a vetésforgónkban. Az eddigi hosszú és kedvező 

tapasztalatok alapján alkalmazzuk a RAPOOL-hibrideket szinte a teljes vetésterü-

letünkön. A saját kísérleti sorom eredményeinek hiszek, ezért is került a SHREK a 

meghatározó vetésterületű hibridjeim közé. Tapasztalataim szerint nagyon erőteljes 

az őszi fejlődése és tavasszal is gyorsan „megindul”. Az aszályos, száraz időszakokban 

is jó vizsgázik, mindig jó képet mutat. Nem véletlen, hogy kiemelkedő termésekről 

számoltak be gazdatársaim is.
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extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

A PHOENIX CL repcehibriddel új dimenzió nyílik a 

herbicidtoleráns szegmensben, magasabb szintre emelve a 

termésmennyiségeket. A NÉBIH fajta-összehasonlító vizsgá-

lataiban 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. 

A PHOENIX CL közép-
magas állományt képez, 
virágzását a középérésû 
hibridekkel együtt kezdi 
meg, szép számmal hozva 
az oldalelágazódásokat. 

+ DMM-csávázás = nagyobb kelésbiztonság, 
erôteljesebb kezdeti fejlôdés

Rovarölô szerrel csávázott vetômag korlátozott 
mennyiségben elérhetô.

A PHOENIX CL TELJESÍTMÉNYE – 
EGY SZINTEN A HAGYOMÁNYOS HIBRIDEKÉVEL 
(RAPOOL fejlesztôi kísérletek, 2015, 10 helyszínen)
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Kovács András családi gazdálkodó, Takácsi 
Már hét éve foglalkozunk repcetermesztéssel, a RAPOOL hibridjeit a kezdetektől 

használjuk, négy éve már szinte a teljes területen. Minden évben teszteljük az újdon-

ságokat is, így kerültek a gyomproblémás területeinkre az EDIMAX CL és VERITAS 

CL hibridek. A gyengébb területeken is igazolták, hogy hatékony gyomirtással stabil 

jövedelmezőség biztosítható a Clearfield technológiával. Bátran ki merem próbálni a 

RAPOOL további újdonságait is, mert eddig nem csalódtunk.

Jablonkai András egyéni vállalkozó, Gagyvendégi 
1998 óta egyéni vállalkozóként termelek repcét, lassan már tíz éve alkalmazom a 

széles sortávú vetést is. A tenyészidőszak folyamán sorközművelés lehetséges, a 

fejtrágya a sorok mellé juttatható és bedolgozható, gyomosodás esetén mechani-

kai gyomirtás végezhető – de az alapgyomirtás így is elengedhetetlen! A RAPOOL 

több hibridet is kínál ehhez a vetéstechnológiához, ezeket én is alaposan tesztelem. 

A korábbi évek terméseredményei és a jelenlegi állományképek alapján is biztos 

vagyok benne, hogy jó döntés volt a használatuk.

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

és jó regenerálódóképessége. Ezért is döntöttünk a DALTON vetése mellett, 

amely ősszel erőteljes fejlődésével képes minden lemaradást behozni, akár 

késői vetésben is. Kimagasló a fómarezisztenciája, ráadásul az aszályos tavaszt 

is nagyon jól viselte, így számunkra megtestesíti azt az ideális hibridet, amellyel 

nehéz körülmények között is nagy biztonsággal elérhető a megcélzott magas 

szintű jövedelmezőség.

Kövécs Róbert ügyvezetô, Kövécs Kft., Dalmand
Viszonylag új repcetermelőként körülbelül 100 hektáron foglalkozunk repcével 

a meghatározónak számító cukorrépa, napraforgó és őszi kalászos – hibridbúza 

– termesztése mellett. Az első évben az AVATAR és MERCEDES hibrideket pró-

báltam ki, emellett figyelemmel kísértem a saját és a közeli dalmandi kísérleti 

sorban szereplő újdonságokat is. A RAPOOL hibridjei szép eredménnyel végez-

tek, látszik bennük a nagy termés potenciálja. A RAPOOL által nyújtott szakta-

nácsadás és támogatás is hasznos volt a technológia kialakítása során. Az idei 

évben a DALTON mellett döntöttünk a tavalyi meggyőző eredmények alapján. 

Az állomány mostani képe is nagyon biztató, jó eséllyel bizalmat szavazok neki 

jövőre is.  

Simon László ügyvezetô, Simon Kft., Hantos 
A repce évtizedek óta biztos pont a vetésforgónkban. Az eddigi hosszú és kedvező 

tapasztalatok alapján alkalmazzuk a RAPOOL-hibrideket szinte a teljes vetésterü-

letünkön. A saját kísérleti sorom eredményeinek hiszek, ezért is került a SHREK a 

meghatározó vetésterületű hibridjeim közé. Tapasztalataim szerint nagyon erőteljes 

az őszi fejlődése és tavasszal is gyorsan „megindul”. Az aszályos, száraz időszakokban 

is jó vizsgázik, mindig jó képet mutat. Nem véletlen, hogy kiemelkedő termésekről 

számoltak be gazdatársaim is.
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VERITAS CL

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, 2017. Minden jog fenntartva.
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Fendona® 10 EC
0,1 l/ha

Fendona® 10 EC
0,1 l/ha

Cleratop®

2,0 l/ha +
Dash® HC

1,0 l/ha

ŐSZI
KEZELÉS

TAVASZI 
KEZELÉS

Caramba®

Turbo
0,7–1,0

l/ha

Caramba®

Turbo
0,7–1,0 

l/ha

Pictor®

0,4–0,5 l/ha 
virágzáskor

Technológiai ajánlatunk
a Clearfield®-repce intenzív védelmére

Korai vetéshez ajánlott, télálló Clearfield-hibrid

Korai virágzású, a legkorábbi érésû RAPOOL  
Clearfield-hibrid

Kiváló állóképesség, alacsony pergési  
hajlam jellemzi

EDIMAX CL 
A LEGKORÁBBI CLEARFIELD-HIBRIDÜNK

Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kiválóan 

alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos fajtavizs-

gálatai alapján elsőként részesült állami elismerésben az 

imidazolinon-ellenálló hibridek közül. 

Az EDIMAX CL a jól ismert RAPOOL-hibridelőnyök mellett – 

magas termőképesség, nagy termésbiztonság – a Clearfield 

gyomirtási technológiához kapcsolódó előnyeivel is hozzáse-

gíti a nehéz gyomviszonyok között gazdálkodó termelőket 

az eredményes és jövedelmező repcetermesztéshez. Emellett 

agronómiai tulajdonságai is kiemelkedőek: télállósága, szá-

razságtűrése, jó állóképessége és alacsony pergési hajlama 

alapján a hagyományos hibridrepcék bármelyikével felveszi 

a versenyt.

CLEARFIELD-HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014–2016)
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A VERITAS CL a RAPOOL 2014-ben bevezetett, RLM7- 

fómarezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 

2013-as fajtaösszesítő kísérleteinek eredménye szerint a 

Clearfield-csoportban magasan a legjobb eredményt érte el 

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

Egy robusztus, magas növésű hibridről van szó, amely nagyon 

jó élettani és kórtani jellemzőkkel rendelkezik. Gyors őszi 

fejlődése miatt vetését közepes és késői időpontokra, erőtel-

jes fejlődése miatt pedig nehéz talajadottságú területekre is 

javasoljuk. 

A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas, továbbá széles sortávú 

vetéstechnológiához is illeszthető hibrid. Kiváló a szárazság-

tűrő, valamint télellenálló képessége, genetikai adottságainak 

és erőteljes gyökérzetének köszönhetően. A legagresszívebb 

fómatörzsekkel szemben is rendkívül jó védekezőképességgel 

rendelkezik. Az állománykezelések közül nem maradhat el 

az őszi regulátorozás, amelynek megválasztásánál az említett 

betegség-ellenállóság miatt a fungicidhatékonyság helyett 

elsősorban a regulátorhatást tartsuk szem előtt.

 A VERITAS CL a legkésőbb virágzó hibridek közé tartozik. 

Virágzását akár másfél héttel később kezdheti meg, mint a 

legkorábban virágzó hibridek (például a RAPOOL portfólió-

jából az AVATAR vagy a SHREK). Érésben is a legkésőbbi hib-

ridek 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 fellépő 

gyomirtási nehézségekre is.

KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD-REPCÉK TELJESÍTMÉNYE
(NÉBIH 2015–2016, N=7 és N=6, mindkét évben vizsgált hibridek) 
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VERITAS CL

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, 2017. Minden jog fenntartva.
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virágzáskor

Technológiai ajánlatunk
a Clearfield®-repce intenzív védelmére

Korai vetéshez ajánlott, télálló Clearfield-hibrid

Korai virágzású, a legkorábbi érésû RAPOOL  
Clearfield-hibrid

Kiváló állóképesség, alacsony pergési  
hajlam jellemzi

EDIMAX CL 
A LEGKORÁBBI CLEARFIELD-HIBRIDÜNK

Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kiválóan 

alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos fajtavizs-

gálatai alapján elsőként részesült állami elismerésben az 

imidazolinon-ellenálló hibridek közül. 

Az EDIMAX CL a jól ismert RAPOOL-hibridelőnyök mellett – 

magas termőképesség, nagy termésbiztonság – a Clearfield 

gyomirtási technológiához kapcsolódó előnyeivel is hozzáse-

gíti a nehéz gyomviszonyok között gazdálkodó termelőket 

az eredményes és jövedelmező repcetermesztéshez. Emellett 

agronómiai tulajdonságai is kiemelkedőek: télállósága, szá-

razságtűrése, jó állóképessége és alacsony pergési hajlama 

alapján a hagyományos hibridrepcék bármelyikével felveszi 

a versenyt.

CLEARFIELD-HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014–2016)
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A VERITAS CL a RAPOOL 2014-ben bevezetett, RLM7- 

fómarezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 

2013-as fajtaösszesítő kísérleteinek eredménye szerint a 

Clearfield-csoportban magasan a legjobb eredményt érte el 

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

Egy robusztus, magas növésű hibridről van szó, amely nagyon 

jó élettani és kórtani jellemzőkkel rendelkezik. Gyors őszi 

fejlődése miatt vetését közepes és késői időpontokra, erőtel-

jes fejlődése miatt pedig nehéz talajadottságú területekre is 

javasoljuk. 

A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas, továbbá széles sortávú 

vetéstechnológiához is illeszthető hibrid. Kiváló a szárazság-

tűrő, valamint télellenálló képessége, genetikai adottságainak 

és erőteljes gyökérzetének köszönhetően. A legagresszívebb 

fómatörzsekkel szemben is rendkívül jó védekezőképességgel 
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betegség-ellenállóság miatt a fungicidhatékonyság helyett 

elsősorban a regulátorhatást tartsuk szem előtt.

 A VERITAS CL a legkésőbb virágzó hibridek közé tartozik. 

Virágzását akár másfél héttel később kezdheti meg, mint a 

legkorábban virágzó hibridek (például a RAPOOL portfólió-

jából az AVATAR vagy a SHREK). Érésben is a legkésőbbi hib-

ridek közé tartozik, a betakarítás ütemezésénél erre érdemes 
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gyomirtási nehézségekre is.

KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD-REPCÉK TELJESÍTMÉNYE
(NÉBIH 2015–2016, N=7 és N=6, mindkét évben vizsgált hibridek) 
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AZ AVATAR TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014–2016)
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Az AVATAR nem tartozik a robusztus hibridek közé, ezért nem 

kedveli az extrém helyzeteket, mint a késôi vetés, a rossz talaj-

adottságok és a helytelen talajmûvelés. Optimális adottságok, 

jó körülmények között a talajmûvelés módjától függetlenül 

hamar kikel, és gyors fejlôdésnek indul. Döntôen függôleges 

irányultságú levélzete erôteljes állományképet biztosít az 

ôsz folyamán. Virágzása igen korán elkezdôdik, ugyanakkor 

hosszú ideig tart, ezért nem érik korán. Tavasszal késôbb 

regenerálódik, 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-ellenállósá-

ga jó. Ôszi fómafertôzés vagy nedves tavaszi vegetációindulás 

esetén kifejezetten jól reagál a regulátor típusú gombaölô 

szerek használatára. Genetikai háttere erôteljesen különbözik 

az eddigi hibridekétôl. Ez a föld alatti részekben is megjelenik: 

feltûnô tulajdonsága az erôteljes, répaszerûen vastag karó-

gyökere, amelybôl viszonylag kevesebb oldalgyökér ágazik el. 

Ezzel szemben az érzékeny hajszálgyökerek részaránya nagyon 

magas. Ezek a hajszálgyökerek a talaj legapróbb pórusait behá-

lózva biztosítják a leghatékonyabb tápanyagfelvételt. Ezért is 

tudja meghálálni az AVATAR a legjobb talajmunkát.

AVATAR-FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/ 
piaci teljesítmény

Jellemzô/alkalmasság 
Alacsony        Közepes          Magas 

magtermés

olajtartalom

Termésbiztonság Alacsony        Közepes          Magas

szárazságtûrés

kezdeti fejlôdés erôssége

télállóság

állóképesség

regenerálódóképesség

betegség-ellenállóság

Termôhelyjavaslat Alacsony        Közepes          Magas

könnyû, laza talajok

jó talajok

nehéz, problémás talajok

Állományjellemzôk Alacsony        Közepes          Magas

korai vethetôség

késôi vethetôség

mulcsvethetôség

extenzívtechnológia-tûrés

korai érés

késôi érés

betakaríthatóság

SHERPA
JÓ CSALÁDBÓL SZÁRMAZIK

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.

SHERPA – TÖBBLETTELJESÍTMÉNY MINDEN 
TERMELÉSI HELYZETBEN

Forrás: RAPOOL 2011–2013, N=174 helyszín
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AZ AVATAR TELJESÍTMÉNYE ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
(Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítás, 2014–2016)
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Forrás: RAPOOL 2017, kiegészítve B. Ulber, R.-R. Schulz & U. Heimbach rovarkártétel-szcenárióival
Figyelem: Az előrejelzések azokon a tapasztalatokon alapulnak, amelyek az időjárásban hosszú távon észlelhetők. Szokatlan időjárási körül-
mények esetén a rovarkártevők betelepedése, a betegség fertőzőképessége és a növények fejlődési jellemzői ettől jelentősen eltérhetnek. 

A lényeg a jó vetés. Sok év átla-

gában a szokásos vetésidő alkalma-

zása a legbiztosabb megoldás. A 

korai vetés robusztusabb növényeket 

eredményezhet, ugyanakkor megnő 

a tél előtti túlfejlettség veszélye. A 

későn elvetett állományok gyökér-

zete pedig nem válik elég fejletté 

a nagy termések megalapozásához. 

Növényegészségügyi szempontból is 

a szokásos idejű vetések jelentik a 

legkisebb, még kezelhető mértékű 

kockázatokat. 

VETÉSIDÔ  

vetést kerülni/korai vetést 
igénylô hibridet használni

optimális vetésidô – 
RAPOOL-ajánlás

késôi vetésre is 
alkalmas hibridek

KORAI 08.20. SZOKÁSOS 09.10. KÉSÔI
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Az ideális vetésidô kompromisszum eredménye

2120

Az optimális vetésidô.

A repce optimális vetésidejét szá-

mos tényezô között kötött kompro-

misszum határozza meg, ezek közül 

különösen fontosak a talajmûvelés 

és a vetés folyamatát befolyásoló 

körülmények:

Talajállapot: Az árvakelésű gabonát 

csírázást követően 10–15 cm mélyen 

a talajba kell forgatni, nedves körül-

mények között inkább sekélyebben, 

szárazabb körülmények között inkább 

mélyebben. Célszerű évente változó 

talajművelési mélységet választani, így 

elkerülhető a nemkívánatos mélységi 

talajtömörödés. Cél, hogy olyan homo-

gén talajszerkezet alakuljon ki, amely-

ben a különböző méretű talajpórusok 

egyensúlya biztosítja a megfelelő víz-

háztartást, elősegítve ezzel a földigi-

liszták aktivitását, a humuszképződés 

folyamatát.

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 DARIOT 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 CRISTAL 40–45         50

35 COMPASS 40–45  50

35 AVATAR 40–45          50

ÚJ

ÚJ

A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR 

A rendelkezésre álló technika: A 

hagyományos forgatásos módszerhez, 

a forgatás nélküli technikához, a Strip 

Till vagy éppen a direkt vetés rendsze-

réhez a repce rendkívül rugalmasan 

képes alkalmazkodni. A legfontosabb, 

hogy megfelelő legyen a vetőmag kap-

csolata a talajjal, függetlenül attól, 

hogy hagyományos vagy szemenkénti 

vetőgéppel vetették el. Szükséges a 

kivetendő magmennyiség (pl. 30–50 

mag/m2) és a vetésmélység (2–3 cm, 

száraz talajban 4 cm) precíz beállítása.

Az idôjárás: Lehetőség szerint kerülni 

kell a magas hőmérséklettel párosu-

ló porba vetést, ami egyenetlen és 

hiányos keléshez vezethet. Ugyanígy 

kerülendő a túlzottan nedves körül-

mények közötti vetés. Nagy termések 

eléréséhez ideális vetési körülményeket 

biztosít a mérsékelten meleg időjárás, 

váltakozó száraz és csapadékos perió-

dusokkal.  

  

Betegségek és kártevôk: A korai vetés 

okozhatja a kártevők és betegségek erő-

teljesebb fertőzését. A repcebolha bármi-

kor megjelenhet, a kikelt állományokat 

folyamatos ellenőrzés alatt kell tartani 

(sárga tálazás). Az esetleges növényvesz-

teségeket a vetésnorma meghatározása-

kor érdemes figyelembe venni. 

Fajtajellemzôk: Érdemes kihasználni 

az egyes hibridek tulajdonságai közötti 

különbségeket, leginkább a korai vagy 

késői vethetőség, a gyökérszerkezet és a 

robusztusság alapján. Bár a korai vetés 

erőteljesebb növényeket eredményezhet, 

sok év tapasztalatát alapul véve az augusz-

tus 20. és szeptember 10. közötti vetések 

adhatják a legmagasabb termésátlagokat.

Összefoglalva

A repcetermesztés csak magas termés-

átlagokkal maradhat stabilan jövedel-

mező. A növények megfelelő kezdeti 

fejlődését biztosító ideális talajműve-

lés, vetésidő, időjárás és hibrid kombi-

nációja még fontosabbá válik a jövő-

ben. Ehhez egyre megalapozottabb 

szakmai döntések és gondos állomány-

kezelés szükséges, amit a repce meg is 

fog hálálni. 



Forrás: RAPOOL 2017, kiegészítve B. Ulber, R.-R. Schulz & U. Heimbach rovarkártétel-szcenárióival
Figyelem: Az előrejelzések azokon a tapasztalatokon alapulnak, amelyek az időjárásban hosszú távon észlelhetők. Szokatlan időjárási körül-
mények esetén a rovarkártevők betelepedése, a betegség fertőzőképessége és a növények fejlődési jellemzői ettől jelentősen eltérhetnek. 
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Növényegészségügyi szempontból is 

a szokásos idejű vetések jelentik a 

legkisebb, még kezelhető mértékű 
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Az ideális vetésidô kompromisszum eredménye
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Az optimális vetésidô.

A repce optimális vetésidejét szá-
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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 DARIOT 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 CRISTAL 40–45         50

35 COMPASS 40–45  50

35 AVATAR 40–45          50

ÚJ

ÚJ

A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR 
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A modern hibridekkel szembeni 

elvárások már túlmutatnak a nagy 

termôképességen. Az erôteljes kez-

deti fejlôdés, a betegség-ellenálló-

ság, a stressztolerancia és az alkal-

mazkodóképesség egyre meghatá-

rozóbb tulajdonságokká válnak a 

jövôben. Hiszen az idôjárási körül-

mények is egyre szélsôségesebbek, 

azaz a repcetermesztôknek is egyre 

komolyabb kihívásokkal kell szem-

benézniük.

A fajtaválasztás lehetôsége

A repcetermesztők számára fontos, hogy 

a termesztendő hibrid, a számukra leg-

megfelelőbb genetika kiválasztásánál 

ne csak a termőképesség, hanem az 

alkalmazkodóképesség a termőhelyhez 

is döntési kritérium legyen. Az elmúlt 

években e tekintetben is kiemelkedő-

en jól vizsgáztak a RAPOOL hibridjei, 

különösen a SHREK és a DALTON. 

Robusztusságukat, kiváló alkalmazkodó-

képességüket, stressztűrésüket különbö-

ző termőhelyi viszonyok között is kima-

gasló eredményekkel igazolták. 

Minden év más és más

A fajtatulajdonságok meghatározzák 

az elvégzendő állománykezeléseket. 

Ezekre azonban nagy hatással vannak 

a mindenkori időjárási és termőhelyi 

körülmények, továbbá az állományok 

fejlettsége. Hisz a száraz körülmények 

között elvetett és kikelt, gyakran hiá-

nyos és átlag alatti fejlettségű állomá-

nyok egész más állománykezelési stra-

tégiát igényelnek, mint egy korai vetést 

követően erőteljes fejlődést mutató 

növények. Az sem mindegy, hogy pél-

dául egy enyhe telet követő kitavaszo-

dáskor egészen máshogyan kell készülni 

az első kártevők megjelenésére, mint 

olyan esetben, amikor hosszú, kemény 

téli hónapokat követően kezd lassan 

éledezni a természet.  
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Az egészséges érési folyamat javítja a stressztoleranciát

Állománykezelések.
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RAPOOL Root 
Power csávázás 
a biztosabb 
kezdeti fejlôdéshez

A már közismert TMTD+ 

DMM csávázás mellé a 

RAPOOL 2017-től bevezeti egyes 

hibridek esetében a Root Power 

kiegészítő csávázást. Ez a speciális 

tápanyag-kombináció támogatja 

és erősíti a repce kezdeti fejlődését 

különösen stresszes körülmények 

között. Ezzel egyidejűleg stimu-

lálja és javítja a repce gyökerének 

növekedését, megalapozva a rep-

cenövény erőteljesebb kezdeti 

fejlődését. 

ÚJ
ÚJ
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Forrás: RAPOOL (D. Bornhöft, J. 
Wagner) termesztéstechnológiai 
kísérletek 2015 és 2016, 3 kísérle-
ti helyszín, 2 vetésidő

A nitrogénhasznosítás témaköre rend-

kívül komplex, hiszen az egyes évjá-

ratokban az idôjárási körülmények 

mellett az éppen fellépô kártevô- és 

betegségnyomás is nagymértékben 

befolyásolhatja az állományok termô-

képességét és ezáltal a nitrogénfelvé-

tel hatékonyságát is. Ezeken túl termé-

szetesen a mindenkori helyi adottsá-

gok – úgymint talajtípus, talajmûvelés, 

vetésforgó és talajélet – is döntô befo-

lyással bírnak. A RAPOOL az elmúlt 

években több kísérleti helyszínen 

különbözô vetésidôk alkalmazásával 

kutatta az egyes hibridek reakcióját 

eltérô nitrogénellátásra (180 kg N vs. 

120 kg N, 1. ábra).

Magasabb hibridteljesítmény = jobb 

N-hatékonyság

1. A kísérletek elmúlt két évében a 

csökkentett N-ellátás eredményeként 

átlagosan mindössze 100-200 kilo-

gramm terméscsökkenést regisztrál-

tak, ez jelzi a tesztelt hibridek kiváló 

kompenzációs képességét. Az új hib-

ridek egy csoportja mind a szokásos, 

mind pedig a csökkentett tápanyag-

ellátás során is átlag feletti termés-

eredményeket mutatott. Az eredmény 

nemesítőink számára azért sem volt 

teljesen meglepő, mert a RAPOOL-

tenyészkertekben már évek óta mérsé-

kelt tápanyagellátási szint – 140 kg/ha 

– mellett folyik a szelekció. 

2. A nitrogénhatékonyság szorosan 

kap cso lódik a termőképességhez. A 

nagyobb termőképességű hibridek 

esetében „automatikusan” jobb táp-

anyag-hatékonysági tulajdonságokról 

beszélhetünk. Már korábbi kutatások 

is igazolták, hogy ez leginkább a jobb 

alkalmazkodóképesség és a jobb táp-

anyag-hasznosítási képesség kombiná-

ciójának eredménye. A nemesítők ezért 

különös figyelmet szentelnek ezen tulaj-

donságok javítására, szem előtt tartva, 

hogy az új hibridek termésstabilitása 

az eltérő évjáratokban is magas szin-

ten fennmaradjon. A kutatások során 

sikerült tipizálni az ezen új hibridek-

re jellemző gyökérszerkezeteket, azok 

speciális fő- és mellékgyökér-növekedési 

jellemzőivel együtt. Míg egyes ígéretes, 

új hibridek inkább hengeres gyökérszer-

kezetet mutattak, addig a perspektivi-

kus jelöltek másik csoportja kúp alakú 

gyökérrendszert fejlesztett (2. ábra). 

Mindkét gyökérrendszertípus jellemző-

je, hogy a tápanyagellátás és a termés-

biztonság legmagasabb szintjét képesek 

biztosítani a növények számára kiváló 

alkalmazkodóképességükkel. 

3. A nitrogénhatékonyság a jövőben 

még fontosabb kritériummá válik. A 

RAPOOL ezért valamennyi fajtajelöltjét 

különböző üzemi technológiai körül-

mények között teszteli annak érde-

kében, hogy a mindenkori termőhelyi 

körülményekhez legjobban alkalmaz-

kodni tudó és a legjobb termésbiz-

tonsággal rendelkező hibrideket ajánl-

hassa a termelőknek. Ezt mutatják 

legújabb hibridjeink kísérleti és üzemi 

erôteljes
vízszintes 

oldalgyökerek

sok, lefelé
irányuló 

oldalgyökér

vastag, répaszerû 
fôgyökér, hosszú, 

részben elágazódó

vastag, hosszú 
fôgyökér, sok 

hajszálgyökérrel

2. ábra: Eltérô gyökértípusokkal a magas termésért

1. ábra: RAPOOL-hibridgenerációk hozama eltérô nitrogénellátottság mellett

eredményei is. Nem véletlen, hogy a 

DALTON, a DARIOT és a CRISTAL új 

hibridek kiemelkedő teljesítménnyel, 

azaz kiváló nitrogénhatékonysággal 

igazolták a RAPOOL-nemesítés eredmé-

nyeit. A RAPOOL több mint egy fajta, a 

RAPOOL a gyakorlatorientált nemesítés 

és a hozamfejlesztés szinonimája.
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A betakarítás mindig megmutatja 

az addig befektetett munka valódi 

értékét. Nem is csoda, hogy az ara-

tás elôtt növekvô feszültség tölti el 

a repcetermesztôket, különösen, ha 

az idôjárás-elôrejelzések a remélt-

nél kedvezôtlenebb körülményeket 

mutatnak. De ne feledjük, az egyes 

állományok nem ugyanabban az idô-

pontban érik el az optimális betakarít-

hatóság állapotát. 

Érés ≠ betakarítás?!

Számos nemzetközi kísérlet igazolja, hogy 

a gyakorlatban sokszor túl korai betakarí-

tás mellett döntenek a termelők. Annak 

ellenére, hogy a repce – minden híreszte-

léssel ellentétben – viszonylag jól tűri, ha 

állva hagyják, extrém helyzetektől elte-

kintve a betakarítást megelőző vesztesé-

gek mértéke nem számottevő. A RAPOOL 

egy kétéves kísérletsorozatban azt tapasz-

talta, hogy a több nappal későbbi betaka-

rítás mázsákban mérhető többlettermést 

produkált még esős és szeles időjárási 

körülmények között is.

Az érés az egészségi állapottal is

összefügg

Stresszmentes, egészséges évjáratok-

ban szinte kizárólag a becők és a felső 

szárrészek vízleadása határozza meg a 

szárelszáradás ütemét és a betakarítás 

lehetséges időpontját is. Stresszes évjá-

ratokban, erőteljesebb betegségnyomás 

esetén a jobb száregészségű hibridek 

betakarítása néhány nappal későbbre 

tolódik. A megfelelő tápanyagellátás, 

különös tekintettel a kalciumra, mag-

néziumra és további mikroelemekre, 

mint például a bór, javítják a növények 

ellenálló képességét a stresszfaktorokkal 

(szárazság, hőség, sugárzás) szemben. Ez 

késlelteti az érést, ugyanakkor pozitív 

hatású a terméskilátásokra. 

A betakarítási ablak optimális

kihasználása

A későbbi betakarításhoz köthető maga-

sabb hozamok leginkább a repceszalma 

kedvezőbb, szárazabb állapotára vezet-

hetők vissza. Az állomány jobb betakarít-

hatósága mellett csökken a kombájnolási 

veszteség, mivel csökken annak a veszélye, 

hogy a szalmához tapadó repcemagok egy 

része is visszakerül a talajra. A mindenkori 

időjárási körülményeket és a magok, illet-

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 intervallum

optimális 
betakarítási 

állapotok 
= betakaríthatósági stabilitás

A betakarítás 
szokásos 

idôpontja

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

ve a szalma érési állapotát szem előtt tart-

va mérlegelhető a betakarítás időpont-

jának néhány napos elhalasztása annak 

érdekében, hogy az állományokban rejlő 

maximális terméspotenciál jobb betaka-

ríthatósággal kiaknázható legyen, érdemi 

betakarítási veszteség nélkül (1. ábra).

A RAPOOL-hibridek elônyei a

gyakorlatban

Nem könnyű 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 

időjárási körülmények is. Ennek ellenére 

van néhány olyan alapvetés, melyekkel a 

legjobbat hozhatjuk ki a hibridekből és 

azok érési tulajdonságaiból. 

Javaslataink:

• Az eltérő érésidejű, illetve -dinamikájú hibridek egyidejű használata nemcsak 

az észszerű rizikómegosztás alapelve, hanem a betakarítási idő széthúzását 

és az ebből adódó nagyobb betakarítási biztonságot is jelenti. Az egyes 

hibridek közötti 2-3 nap érésidő-különbség biztosítja a kombájnkapacitások 

optimális kihasználását is. Több idő és nagyobb biztonság.

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

radást mutató hibridek jöhetnek szóba, amelyeknek a valamivel rövidebb 

vegetációs periódusuk ellenére is nagy a terméspotenciáljuk, és biztosan 

betakaríthatóak a búza előtt. Ilyen például az AVATAR és a VISBY.

• Univerzálisan használhatók a középkorai hibridek, amelyek már jobban 

tolerálják a későbbi betakarítást egy esetlegesen nehezebb évjáratban. A 

CRISTAL, a SHREK és a MERCEDES gyorsabb szalmaérése ilyenkor is jó 

kombájnolhatóságot fog biztosítani.

• A későbbi betakarítás különösen a középérésű, egészséges és lassabb szárel-

száradású hibrideknél – mint például a DALTON, a DARIOT, a DIFFUSION és 

a VERITAS CL – jobb eredménnyel is jár. A hosszabb vegetációs idő, a lassabb 

szárelszáradás összességében sokszor ígéretesebb termést is eredményez, és 

ezt érdemes türelemmel kivárni.

Nyugodt döntéssel a nagyobb 
hozamért
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a VERITAS CL – jobb eredménnyel is jár. A hosszabb vegetációs idő, a lassabb 

szárelszáradás összességében sokszor ígéretesebb termést is eredményez, és 

ezt érdemes türelemmel kivárni.

Nyugodt döntéssel a nagyobb 
hozamért



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: 2017. május.

Északi régió:
Szabó Tamás régióvezetô 
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

 
 
1. területi képviselô:
Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom 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

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

4. területi képviselô:
Pataki István
Pest megye
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Nagy János
Nógrád és Heves megye
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

6. területi képviselô:
Szatmári Dániel
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: +36-30-218-2895
szatmari.daniel@saaten-union.hu

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

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

11. területi képviselô:
Fantoly Miklós
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
fantoly.miklos@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

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

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