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Az 1936-ban alapított EURALIS francia termelői tulajdonban lévő, szövetkezeti rendszerben működő, nem-
zetközi mezőgazdasági vállalatcsoport, ami több, mint 10 éve van jelen Magyarországon.

Az elmúlt években a magyar piacon szójában és cirokban piacvezetők lettünk, és emellett évről- évre 
folyamatosan nő az EURALIS repcével bevetett területek nagysága.

Cégünk stratégiai célja, hogy olyan termékkínálatot biztosítsunk a hazai termelők részére, ahol mindenki 
megtalálja a technológia adottságainak, termesztési környezetének leginkább megfelelő hibridet.

Fontos visszajelzések számunkra a magyarországi, állami, hivatalos re-
gisztrációs kísérletekben elért eredmények, amelyek egyértelműen 
visszaigazolják a nemesitői munkánk sikerét. Az új generációs hib-
ridjeink terméspotenciálja lényegesen meghaladja a hazai közterm-
esztésben lévő standard hibridek teljesítményét és ez alapján joggal 
hisszük, hogy ezek a hibridek a hazai viszonyok között is biztonságosan 
és magas jövedelmezőséggel termeszthetők.

Az EURALIS innovatív cégként az újonnan nemesített repce hibridek 
teljesítményének értékelésére és minősítésére egy saját rendszert dol-
gozott ki és vezetett be P3 néven.

A P3 jelzéssel csak a legígéretesebb, a több éves fejlesztési kísérletekben bizonyíthatóan kimagasló ered-
ményt elérő hibridjeinket jelöljük. A minősítés egyben garancia is a termelők számára arra, hogy az ilyen 
logóval ellátott repce hibridek kiemelkedő képességekkel rendelkeznek.

Magyarországon is sikerrel mutatkozott be az első generációs P3 hibridek közül az ES IMPERIO, ES 
CESARIO, ES ELDORADO és az ES MOMENTO. Az idei szezonban kerülnek bevezetésre a család újabb 
tagjai az ES DIABLO és az ES VITO.

A hagyományos technológiával gyomirtható hibridek mellett a Clearfield®* gyomirtású repcék már 2015 
óta elérhetők az EURALIS kínálatában, amelyek kiegyensúlyozott teljesítményre képesek és a technológi-
ának köszönhetően ott is eredményes repcetermesztést tesznek lehetővé, ahol korábban a gyomproblémák 
csökkentették a gazdálkodás jövedelmezőségét. Az idei szezonban kerül bevezetésre ebben a csoportban 
a DECIBEL CL hibridünk.

Eredményes gazdálkodást kívánva arra biztatjuk Önöket, hogy használják az EURALIS repce kiemelkedő 
genetikáját, hisz Értéket és Vetőmagot Teremtünk!  
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Tisztelt Partnerünk!
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Farkas Ferenc, cégvezető Balogh László, termékmenedzser



Új hibrid

Az Euralis vezető terméke

P3 minősítésű hibrid

Phoma (RLM7) ellenállóság

Kezdeti fejlődési erély

Télállóság

Pergéssel szembeni tolerancia

Alkalmazkodó képesség

Az EURALIS repce kínálatából mindenki megtalálhatja a termesztési környezetének, termelési intenzitásának leginkább megfelelő hibridet. 
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a termelők számára a vetőmag kiválasztásával kapcsolatos döntésüket, minden hibrid esetében külön 
ikonokkal emeljük ki 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 ér-
dekében, hogy a portfólióján belül egyértelműen megkülönböztesse a termelők számára a 
legújabb, legígéretesebb, kiemelkedő képességgel rendelkező hibridjeit.
A program neve: P3

A minősítési folyamat során az új hibrideknek a termesztés jövedelmezősége szempontjából legfon-
tosabb 7 tulajdonságát vizsgálják és hasonlítják össze az egyéb nemesítőházak vezető termékeinek a 
teljesítményével.
Azok a hibridek kapják meg a P3 minősítést, amelyek a 7 paraméter összehasonlító értékelé-
se után, bizonyíthatóan átlag feletti, kiemelkedő minőséget képviselnek.
A P3 minősítés garancia a termelők számára, hogy az ilyen logóval ellátott repce hibrid 
kiemelkedő képességekkel rendelkezik.
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 ún. 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, RLM3, RLM4 és RLM9 gé-
neket. 
Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a géneknek a beépítése a növényekbe hagyományos nemesítési 
technikákkal történik, tehát hibridjeink nem minősülnek GMO-s növénynek!

PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNY
 Termőképesség
	Olajtartalom és minőség

PROFITABILITY / JÖVEDELMEZŐSÉG
	Termésstabilitás
	Pergési hajlam

PROTECTION / TERMÉSBIZTONSÁG
	Phoma tolerancia
	Egyéb betegségekkel szembeni tolerancia
	Télállóság
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Az EURALIS nemesítési programjának si-
kerét mutatja, hogy a legújabb fejlesztésű 
másod- és harmadéves hibrid jelöltjeink 
a NÉBIH hivatalos fajtaösszehasonlító 
kísérleteiben 2018-ban, kivétel nélkül 
a hivatalos standard hibridek ter-
mésátlagát meghaladó eredményt 
produkáltak.

NÉBIH káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2018
Középérésű 2/A hibridek
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5,2 5,2 5,16 5,11 5,09 5,09 5,08 5,08 5,05 5,01

4,9 4,84 4,83 4,77
4,69 4,69 4,67

4,59
4,46

Az EURALIS új genetikája az ország eltérő éghajlati- és talajadottságú kísérleti területein is bizonyította a versenyképességét.
NÉBIH kísérleti helyszín Iregszemcse Eszterágpuszta Székkutas Debrecen Gyulatanya Átlag

Standard fajták átlaga t/ha 4,36 5,26 4,81 4,19 6,61 5,05
EURALIS hibridek átlaga t/ha 4,60 5,77 5,22 4,64 6,63 5,38

EURALIS hibridek terméstöbblete kg/ha 250 510 407 453 23 327
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ES CESARIO ES IMPERIO ES DIABLO ES VITO ES ELDORADO

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

Termôképesség kiemelkedően magas kiemelkedően magas kiemelkedően magas kiemelkedően magas nagyon magas

Olajtartalom 46-47% 46-47% 47-48% 47-48% 46-47%

Növénymagasság alacsony közepes magas magas közepes

Elágazódó képesség nagy kiemelkedően nagy nagy nagy nagy

Télállóság nagyon jó kiváló nagyon jó nagyon jó nagyon jó

Phoma tolerancia kiváló kiváló kiváló kiváló kiváló

Sclerotinia tolerancia jó jó nagyon jó nagyon jó jó
Ajánlott tôszám 
vetéskor (mag/m2) 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50

REPCE REPCE



ES MOMENTO ES NEPTUNE ES ODICE DECIBEL CL

Érésidô közép- kései korai közép-kései közép-kései

Termôképesség kiemelkedően magas magas magas magas

Olajtartalom 46-47% 46-47% 47-48% 46-47%

Növénymagasság magas közepes magas közepes

Elágazódó képesség nagy nagy nagy nagy

Télállóság nagyon jó kiváló kiváló nagyon jó

Phoma tolerancia kiváló jó jó kiváló

Sclerotinia tolerancia nagyon jó kiváló kiváló jó
Ajánlott tôszám 
vetéskor (mag/m2) 40-50 40-50 40-50 40-50
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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
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

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

REPCE

ES CESARIO
REPCE
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ES IMPERIO
REPCE

 ERÔSSÉGEI
   2016-ban Magyarországon is regisztrált hibrid. 
   Bizonyítottan magas termőképesség: a NÉBIH   
 regisztrációs kísérleteiben termése 2015-ben 4,35 t/ha 
 eredménnyel 17%-kal, 2016-ban az 5,44 t/ha eredménye 
 10%-kal haladta meg a standard hibridek átlagát
   Intenzív körülmények között rekord termésre képes
   Kiemelkedően jó elágazó képessége miatt az  
 alacsonyabb tőszámú, széles sortávú technológiában 
 használható
   A magas termőképesség kiemelkedő stabilitással   
 párosul
   Kiemelkedően jó Phoma ellenállóság (RLM3, RLM7   
 génnel rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   2017-ben Magyarországon regisztrált hibrid
   A NÉBIH regisztrációs kísérleteiben 2016-ban az 5,46 
 t/ha-os eredménye 11%-kal, a 2017-es 4,78 t/ha–os 
 eredménye 4,1%-kal haladta meg a standardok átlagát
   Nagyon magas termőképesség
   Kiemelkedő alkalmazkodóképesség
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Átlagon felüli olajtartalom
   Kiváló Phoma ellenállóság (RLM1, RLM7, RLM9 génnel 
 rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 47-48%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

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

ES DIABLO
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REPCE
NÉBIH káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei (2016-2018)

ES DIABLO (ESC15043) %-os eredményei a vizsgált középérésű csoportjában, ahol a standardok átlaga 100%

ES DIABLO terméstöbblete a kísérleti standardokhoz képest

Kísérleti év 2016 2017 2018 3 év átlagában
Kísérleti standardok átlaga t/ha 4,92 4,59 4,92 4,81

ES DIABLO (ESC15043) átlaga t/ha 5,46 4,78 5,34 5,19
Terméstöbblet kg/ha 540 190 420 380
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REPCE

ES VITO
REPCE

 ERÔSSÉGEI
   Kiemelkedő termőképesség és stabilitás
   Az ország eltérő termesztési körülményei között is  
 rekord termésre képes
   Intenzív, gyors kezdeti fejlődés
   Kiváló Phoma ellenállóság (RLM1, RLM7, RLM9 génnel  
 rendelkezik) 

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 47-48%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

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



ES ELDORADO
REPCE
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 ERÔSSÉGEI
   2017-ben Magyarországon regisztrált hibrid
   A NÉBIH regisztrációs kísérleteiben termése 2015-ben  
 4,18 t/ha eredménnyel, 12,4%-kal haladta meg a  
 standard hibridek átlagát. 2016-ban 5,1 t/ha eredményt  
 ért el, de több kísérleti helyszínen 6,3 t/ha feletti  
 termésre volt képes. 2017-ben a 4,77 t/ha- os eredménye  
 9,4%-kal volt magasabb a standardok átlagánál.
   Kiemelkedő stabilitása miatt az ország egész területén  
 eredményesen termeszthető 
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Kimagaslóan jó Phoma ellenállóság (RLM4, RLM7   
 génnel rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   Kiemelkedő termőképességű hibrid
   Alkalmazkodó képessége átlag feletti, ezért a kevésbé  
 intenzív termesztési körülményeket is jól tolerálja
   Nagyon jó betegség ellenálló képesség
   Kiváló Phoma ellenállóság (RLM7 génnel rendelkezik)

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

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

 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
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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 ERÔSSÉGEI
   A kiemelkedő alkalmazkodó képesség, átlag feletti   
 terméspotenciállal párosul
   Stabilitása átlag feletti, ezért az ország összes repceter- 
 mő területén gazdaságosan termeszthető
   Kiváló ár/érték arány
   Alacsony pergési hajlam

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 47-48%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

  elindulása (korai-kései):     
   Virágzás (korai-kései):     
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DECIBEL CL

 ERÔSSÉGEI
   Magyarországon regisztrált hibrid 
   Clearfield®* gyomirtási technológiával termeszthető
   Magas termőképesség
   Pergésre egyáltalán nem hajlamos
   Kiváló Phoma ellenállóság (RLM7 génnel rendelkezik) 

 AGRONÓMIAI INFORMÁCIÓK
   Kezdeti fejlődés:     
   Elágazódó képesség:     
   Télállóság:     
   Szárszilárdság:     
   Pergési hajlam (min-max.):      

 BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
   Phoma:     
   Sclerotinia:     

 OLAJTARTALOM
   Olajtartalom: 46-47%

 TERMŐKÉPESSÉG
   Termésszint     

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

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

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
© BASF, 2018. Minden jog fenntartva



REPCE
Hatóanyag  Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 törzs
Formuláció  FS, színtelen, minimum 

2,2 x 10^10 cfu/ml
Kultúrák  őszi és tavaszi káposztarepce
Kórokozók és kártevők  Hatékony a Phoma lingam (Leptospha-

eria maculans) ellen.Közvetett hatása 
van (~30%) a földibolhák (Phyllotreta sp.
és a nagy repcebolha (Psylliodes 
chrysocephala) ellen, alacsony-közepes 
fertőzöttség mellett.

Dózis  160 ml/100 kg
Eltarthatóság  Az Integral® Pro-val kezelt repcemag 

18 hónapig eltartható (5–40 °C között)

Hatásmód és fő hatások
• Serkenti a repcenövények természetes védekezését a gyö-

kerek kolonizációja által képzett bio lm segítségével. 
• A Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 a spóraképződés során 

iturin-t és surfactin-t termel, ezek az anyagok, mint termé-

szetes „gombaölő szerek” akadályozzák a gombák hifáinak 
növekedését, spóráik csírázását.

• Az Integral® Pro két hatásmódot aktivál – szisztemikus 
szerzett rezisztenciát (SAR) és az indukált szisztemikus 
rezisztenciát (ISR) – a kórokozó gombák ellen: 

• Az Integral Pro/Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 a repce 
gyökereivel kapcsolatba kerülve – a SAR és ISR kiváltásával 
– a növény távolabbi, földfeletti részeit is ellenállóvá teszi 
bizonyos kórokozókkal szemben.

Integral® Pro*
Biológiai csávázószer repcében

* Az Integral® Pro-val való csávázás már Európa 10 országában engedélyezett, 
Magyarországon engedélyezés előtt áll.

 00 05 10 11 12 14 18 28 32 55 57 65 69

Ősz Tavasz

Gyökér-
kolonizáció, 
gombaölő 
hatóanyag 
termelés

 A természetes 
védekezőrendszer 

aktiválása SAR 
és ISR útján

Magasabb 
hozam az 

életerősebb 
növényeknek 
köszönhetően

Basf_integralPro_Press_225x165_v5.indd   1 2019. 06. 11.   12:35
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REPCE
A Lumiposa® szisztemikus hatású rovarölő csávázószer, mely védi a kelő félben lévő fiatal repce növényeket a legfontosabb kártevők széles körétől, melyek a korai fejlődési állapotban 
veszélyeztetik a repcét. Azonnali védelmet nyújt a kártétel elkerülése érdekében, biztosítva a növények gyors kezdeti fejlődését, melyek így megerősödve jobb vigorral fejlődnek, erős, egész-
séges állomány megy a télbe, ami a jó termés alapja.

A Lumiposa® védelmet nyújt számos rovar faj, közöttük a földibolhák, repcedarázs álhernyó, 
kis káposztalégy ellen, átlagos fertőzési nyomás esetében.

Extrém magas kártevőszám esetében a területen állománykezelés formájában ki kell egészí-
teni a növények védelmét, a bevált gyakorlatnak megfelelően a korai kártevők elleni perme-
tezéssel.
Határértékek
A területen előforduló kártevők egyedszámának függvényében az állománykezelés indokolt, ha 
az alábbi értékeket kapjuk a felmérés, bonitálás során: 
(Forrás: Farkas István, növényvédelmi zoológus, Vas Megyei Kormányhivatal)
Földibolhák: a permetezés indokolt, ha a repce levélfelület 10%-a rágott és száraz napos az 
időjárás. Ezt a táblaszegélytől 30-50 méterre érdemes megnézni, de általában a szegélykezelés 
a legtöbb esetben mindig indokolt. Ha még nem jellemző a kártétel, de szikleveles állomány-
ban 2 bolha található növényenként, akkor is permetezni kell. Ha az állomány már fejlettebb, 
2-4 levél vagy több, ez a növényenkénti szám 5-10 db, így a későbbi permetezés is indokolt.
Repcedarázs álhernyó: az 5 db/m2 darabszám már súlyos – tarrágásos – kártételt eredmé-
nyez. Ezért, ha négyzetméterenként 2 darab álhernyó károsít egy átlagos fejlettségű állomány-
ban a védekezés már indokolt.
Káposztalégy: nagyon nehezen figyelhető/csapdázható, állományban nem nagyon lehet ellene 
védekezni, esetében a csávázás ad megoldást.

Az ® vagy ™ jelölésű márkanevek a DuPont vagy leányvállalatainak márkanevei.  
© 2017 DuPont

A legfontosabb kártevők elleni hatékonyság

A Lumiposa® gyorsan leállítja a kártevők táplálkozását. De ehhez a rovaroknak fel kell ven-
niük a hatóanyagot a táplálkozás során, ami azt jelenti, hogy kezdeti, kismértékű károsítással 
találkozhatunk a csávázott maggal vetett területen is.

A kártevők táplálkozásának gyors leállítása

Psylliodes spp.
földibolha fajok

Phyllotreta spp.
káposztabolha fajok

Delia radicum
kis káposztalégy

Athalia rosae
repcedarázs

DuPont™

Lumiposa®

Inszekticid csávázó szer
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