Tavaszi vetőmag

ajánlat 2014

3

Tropical Dent®

4

Roots Power

5

Kukorica termék áttekintés

Euralis piktogramok
Kukorica
Az Euralis vezetô
terméke

6

Szárazságtûrés

Duo System*® technológia

18

Kukorica tápanyag ellátás

19

Napraforgó termék áttekintés

20

Napraforgó hibridek

21

Clearfield®* technológia

30

Napraforgó tápanyag ellátás

31

Jó kezdeti fejlôdés

A szemescirok helyzete

32

Cirok termék áttekintés

33

Biztonság

Duo System®

Duo System®*

Napraforgó
Az Euralis vezetô
terméke
HO hibrid

Cirok hibridek

34

Szójafajták

38

Kereskedelmi képviselôink

40

HO

Clearfield®* hibrid

Biztonság

* a BASF SE bejegyzett márkaneve

A 2012/2013-as évben cégünk anyavállalata, az Euralis Semences árbevételét a nehéz gazda
sági és idôjárási viszonyok ellenére 19%-kal növelte az elmúlt esztendôhöz képest. Ez egyrészt
a fejlôdô piacokba fektetett további erôforrásoknak, az új szervezeti struktúrának, a termelô
partnereinkkel történô sikeres együttmûködésnek, az igényeiknek maximálisan megfelelô
termékszortimentnek, az innovációnak, és természetesen a hatékonyság növekedésének kö
szönhetô. Cégünk mára az európai szántóföldi vetômag piac egyik vezetô szereplôje lett.
Jelenleg: 1.100 kolléga dolgozik a 11 leányvállalatnál. Évente több, mint 3,3 millió ha az
Euralis vetômaggal bevetett terület. Ez a dinamikus fejlôdés az Euralis Kft-re is igaz.
Milyen eredményeket értünk el a 2013-as évben? Piaci részarányunkat, ismertségünket itthon
is tovább tudtuk növelni. Létszámunk, azon belül is értékesítési csapatunk 2013. év végére
elérte a 9 fôt. Így kollégáink sokkal több helyre tudnak eljutni, többször tudnak találkozni
Önökkel, munkájukat sikeresebben folytathatják.
További új, a magyar piacon is meghatározó kereskedôkkel állapodtunk meg termékeink
forgalmazásáról, így hibridjeink, fajtáink már az egész ország területén megvásárolhatók.
Az idei idôjárási kihívások ellenére azon termelô partnereink, akik ismerik és használják ter
mékeinket, meg voltak elégedve az elért terméseredményekkel.
Mindegyik tavaszi kultúra (kukorica, napraforgó, cirok, szója) esetében megtöbbszöröztük
a kihelyezett demo kísérleteinket, melynek eredményeit az adott hibrideknél feltüntettük a
katalógusban.

!

Mire számíthatnak tôlünk 2014-ben?
Szortimentünk fejlesztése, adaptálása a magyar piachoz természetesen tovább folytatódik.
Kukoricából bevezetésre kerülnek a teljesen új genetikai forrásból származó ún. Tropical
Dent© hibridek (ES Gallery, ES Cortes, és ES Method). Emellett a Roots Power csoportba
tartozó hibridek köre is kiszélesedik (ES Sensor, ES Gallery és ES Antonetti).
Egy technikai újítással is szolgálhatunk: az ES Mosquito és az ES Sensor a normál 80 ezer
kiszerelésû zsák mellett ún. BigBag-ben (2,4 millió szem, kb. 30 ha) is kapható lesz. Ez je
lentôs árelônyt nyújt Önöknek és egyszerûbbé teszi a vetési folyamatot.
Napraforgóból bôvítjük a Clearfield portfóliónkat (az ES Novamis és ES Euromis hibridekkel),
valamint a magas olajsavas szegmensben az ES Grafic HO CL-lel.
Szemescirokból összesen 5 hibrid lesz elérhetô, silócirokból pedig a Biomass 150 a 2014-es
újdonságunk.
Szójából az eddig is kivételes szortimentbe bekerül az ES Gladiator fajta.
Az Euralis a Herbiseeds© koncepció alkalmazásával továbbra is egyedülálló megoldásokat
kínál problémás gyomviszonyok esetére:
- Napraforgó esetében a Clearfield®* technológia
- Kukoricában a Duo System®* gyomirtási rendszer
- Cirokban pedig a Concep III. csávázás

* a BASF SE bejegyzett márkaneve
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Tartalom

Tisztelt Partnereink!

N Ö VEL

Eltelt egy esztendô, Ön ismét a kezébe veheti az új, 2014-es tavaszi katalógusunkat.
Használja egészséggel és legyen vásárlónk az idei szezonban is! Mi, az Euralis csapata pedig
továbbra is NÖVELJÜK A BIZALMÁT!
Farkas Ferenc		Csigó György Tamás
Country Head			
termék-, marketing menedzser
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TROPICAL DENT©
az egyedülálló genetika a kukorica termesztésben

Szárazságtûrôbb kukorica hibridek
nemesítése az EURALIS-nál

Az EURALIS megújult hibrid választéka
2014. tavaszán cégünk, az Euralis Kft. a magyar piacon
egy teljesen új genetikai háttérrel rendelkezô kukorica
hibrid családot vezet be, Tropical Dent© néven.
Mit is jelent ez?
Elôször induljunk ki abból, hogy melyek a kukorica 4
leggyakoribb szemtípusai:
Pattogtatnivaló

Simaszemû

Lófogú

ES Cortes

A rendszeresen visszatérô csapadékhiányhoz és a hô stresszhez a növénytermesztésnek alkalmazkodni kell az
öntözés fejlesztésével, ezen kívül pedig az ésszerû vetésváltással, víztakarékos talajmûveléssel, harmonikus
tápanyag ellátással és a megfelelô hibrid használattal.

Lisztes

ES Gallery

Eddig a nemesítôk az ún. európai flint (simaszemû) és
az amerikai dent (lófogú) kukoricákat keresztezték egy
mással, hogy minél elônyösebb tulajdonságú hibrideket
kapjanak. Az Euralis nemesítôi továbbfejlesztették a ku
tatásokat. A 10 éves projekt során egy trópusi orszá
gokból származó teljesen új vonalat fedeztek fel, mely
genetikai szempontból nagyon távol áll a jelenleg hasz
nálatos típusoktól. Ezt nevezték el Tropical Dent©-nek.
Az 1. lépésben a rendelkezésre álló genetikai állomány
feltérképezése történt meg:
FLINT

Európai
Flint

Amerikai
Dent N˚1:
lodent

DENT
Amerikai
Dent N˚2:
SSS
Amerikai Dent N˚3:
Lancaster

Tropical
Dent

A 2. lépésben a feladat a heterózis hatás ellenôrzése
volt a többi csoporttal való keresztezés során:
Amerikai Dent
N˚2
Európai
Flint

Amerikai Dent
N˚1

Amerikai Dent
N˚3
Genetikai csoportok
Jó heterózis hatás
Kiváló heterózis hatás

Tropical
Dent

A nemesítôk megállapították, hogy a Tropical Dent©
nagyon jól keresztezôdik az összes eddig létezô
csoporttal. A heterózis hatás kitûnônek bizonyult.
A 3. lépés a Tropical Dent© genetika egyesítése volt az
Euralis KORAI kukorica nemesítési programjával:
Az új KORAI Tropical Dent© hibridek, FAO 200-340,
látszatra többé kevésbé ‚flint’-nek tûnnek (pl. ES
Cubus, ES Gallery).

Ez az új generáció nagyobb termést, stabilitást a
különbözô termôhelyi viszonyok között, és igen jó
vízleadási dinamikát produkál. Ezen elônyöket fejezi ki
az új logó is.

1. Termés +++: pl. az ES Gallery a franciaországi hi
vatalos regisztrációs kísérletekben 107,1%-os
terméseredményt hozott a sztenderdekhez képest,
így 1 év után elismerésre került. Ez is bizonyíték a
jól mûködô heterózis hatásra.
2. Stabilitás +++: a Tropical Dent© stabilan kombi
nálódik mindegyik genetikai típussal (Európai Flint,
Amerikai Dent N.1,2,3). Európa-szerte folynak
kísérletek a különféle klimatikus viszonyok között,
ahol a legjobb és legstabilabb hibridek kiválasztása
történik meg.
3. Vízleadás +++: kinézetre a Tropical Dent© hasonlít
az Európai Flinthez. Vízleadás szempontjából a
Tropical Dent© hasonló vagy jobb, mint az American
Dent. Ez egyike azon tulajdonságoknak, melyet
felfedeztek az új genetikai csoport esetében.
2014-es szortimentünkben az alábbi Tropical Dent©
hibridek találhatók meg:
ES Cubus (FAO 320), ES Gallery (FAO 340) és az
ES Cortes (FAO 410)
Az ES Cubus száraz körülmények között is jó termô
képességû, mely igen gyors vízleadással párosul.
Magas növény, zöld száron érô típus.
Az ES Gallery a korai szegmens legígéretesebb hib
ridje. Kiemelkedô termôképesség és dinamikus
vízleadás jellemzi. Idén saját üzemi kísérleteinkben
8 hely átlagában 8,54 t/ha termést ért el, 17,7%-os
víztartalommal.
Az ES Cortes a középérésû csoport legelején érô, ki
emelkedôen jó termôképességgel rendelkezô hibrid,
melyet a különbözô termôhelyi körülmények között
stabilan képes hozni, beleértve a száraz viszonyokat
is! A Tropical Dent© családban a többiekhez viszonyítva
alacsonyabb magasságú.

Kiemelt jelentôségû a tenyészidô, a vetési idôpont és a tôszám helyes megválasztása a helyi tapasztalatok alapján.
Rendszeresen aszályra hajlamos területeken nem a rekord hozam lehet a cél, hanem a termésbiztonság, ehhez a
megfelelô hibrid kiválasztása szükséges, mely az átlagnál jobban viseli el a vízhiányt és a magas hômérsékletet.
Az EURALIS kukorica nemesítésének egyik kiemelt célja a szárazságot átlagosnál jobban toleráló vonalak
szelekciója, ezekbôl pedig az eddigieknél aszálytûrôbb hibridek elôállítása.
TM

Ezért hoztuk létre néhány éve a
programot, mely során cél a legfejlettebb gyökértömeggel
rendelkezô genotípusok kiválasztása (1. ábra) és jelölése a ROOTS POWER logóval.
A munka során a speciális kísérletekben a gyökértömeg és a gyökerek szárhoz viszonyított szögének mérése
történik. A szelekcióhoz molekuláris markerezés is felhasználásra kerül:
Évente Európa szerte a kísérletekben több ezer kukorica növény kerül kiásásra és a gyökérzet kimosásra. Minden
növény gyökerérôl fotó készül, melyet az EURALIS által fejlesztett szoftverrel elemzünk: az elsôdleges (fô) gyökér
hossza és átmérôje, a másodlagos (korona) gyökerek száma és a gyökérzet szárral bezárt hajlásszöge (2. ábra).
A képelemzés adatait az EURALIS Toulouse-i laboratóriuma hasonlítja össze (az erre a célra fejlesztett szoftver
segítségével) a genotípusokkal. Ennek célja olyan génhely (lokusz) találása, mely összefüggésbe hozható a
fejlettebb gyökértömeggel, mint mennyiségi tulajdonsággal. A molekuláris szelekciós munka a továbbiakban
ezekre a QTL-ekre történik, melyben az EURALIS vezetô szerepet tölt be.
E program sikere az elsôként szelektált ES Sensor (FAO 390), mely az EURALIS hazai kínálatának egyik
fontos hibridje.
Erôsségei: termésbiztonsága, szárazságtûrése és jó vízleadása. Szárszilárdsága kiváló, az alacsonyabb tôszámokat
nagyon jól kompenzálja. Gyökérzete erôteljes, nagy tömegû, mélyre hatoló (3. ábra).
A ROOTS POWER program keretében folyamatosan érkeznek az új hibridek, melyek szárazságtûrésükkel és kiváló
szárszilárdságukkal magas fokú termésbiztonságot nyújtanak termelôink számára. A 2014-es évben ilyenek az
ES Sensoron kívül az ES Gallery, az ES Mosquito és az ES Antonetti.
1. ábra

2. ábra

Leggyengébb
gyökérzet

Legerôsebb
gyökérzet
3. ábra

ES Sensor
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Roots Power

Tropical Dent

A 4. lépésben párhuzamosan megtörtént az egyesítés a
KÉSÔI nemesítési programmal is:
Az új KÖZÉP és KÉSÔI Tropical Dent© hibridek, FAO
350-500, inkább ‚dent’ típusúak (pl. ES Cortes).
Kukorica szemtípusok és a szemek keresztmetszetei
(A fekete színnel jelzett üveges és a kék színnel jelzett lisztes parenchima elhelyezkedése és aránya típusonként és fajtánként változik.)

A globális éghajlat változás egyre inkább érezteti hatásait hazánkban is. Magyarországon 100 évbôl 28 aszályos,
csak a legutóbbi évtizedben pedig 2003, 2007, 2009, 2011és 2012 és 2013. – az utóbbi évek szinte mindegyike
– száraz volt, különösen nyáron.
A szélsôségek is erôsödnek, egyre több a hôségnapok és az extrém intenzitású csapadékok száma.

ES Sensor

Standard

erôs
elsôdleges
gyökér

fejletlen
elsôdleges
gyökér

sok
másodlagos
gyökér

kevés
másodlagos
gyökér

szélesen
elterülô
gyökértömeg

keskeny
gyökértömeg
(kis szög)

Fejlett, a szárral magas
szöget bezáró (45°)
gyökérzet

Standard
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Fusarium
tolerancia
Golyvásüszög
ellenállóság
Ajánlott tôszám
1000/ha
Ajánlott tôszám
öntözött területekre 1000/ha

Szárszilárdság

Kezdeti fejlôdés

Szárazságtûrés

Csôeredés
magassága
Sorok száma a
csövön (átlag)
Szemek száma
soronként
(átlag)
Ezermag tömeg,
g

Növénymagasság

Szemtípus

Hibrid típusa

Hasznosítás

FAO

Megnevezés

TC
lófogú
magas
magas
14
30
343
nagyon jó
jó
jó
nagyon jó

SC
Tropical Dent
középmagas
magas
16-18
30
294
jó
jó
jó
jó

SC
lófogú
alacsony
alacsony
16

SC
Tropical Dent
magas
magas
16
30
304
jó

TC
sima-lófogú
magas
alacsony
14
24
360
jó

70-75

75-80

75-80

75-80

75-80

65-70

65-70

65-70

70-75

jó

jó

nagyon jó
65-70

jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

átlagos

jó

jó

kiváló

340

nagyon jó

jó

jó

jó

szemes

szemes

szemes

szemes

28

350

340

330

320

280
szemes/biogáz

szemes
SC

szemes/siló
SC

szemes
SC

szemes
TC

nagyon jó
kiváló

nagyon jó
65-70

29
331
nagyon jó
nagyon jó
jó
nagyon jó
jó
70-75
75-80

32
340
nagyon jó
nagyon jó
jó
jó
jó
70-75
75-80

328
kiváló
jó
jó

65-70
70-75

70-75

65-70

jó

jó

nagyon jó

nagyon jó

kiváló

335

36

jó

jó

70-80

jó

jó

344

37

14-16

14-16

16

16
32

középmagas

magas

alacsony

középmagas

középmagas
16

középmagas

magas

alacsony

középmagas

lófogú

lófogú

420

420

410

390

alacsony

lófogú

TC

szemes

390

Tropical Dent Tropical Dent

ES
BLASON
DUO

ES
METHOD

ES
CORTES

ES
ES
ES SENSOR
MOSQUITO
ANTONETTI

ES
GALLERY

ES FLATO

ES SIGMA

ES CUBUS

Termékáttekintés – szemes kukorica

70-80

65-70

nagyon jó

nagyon jó

jó

kiváló

kiváló

363

32

16

középmagas

középmagas

lófogú

SC

szemes/siló/
biogáz

450

ES
ZODIAC

Korai termés,
egészséges állomány

Sorok száma
a csövön
Szem/sor
Átlagos
ezermagtömeg

14
24
360 gr

Golyvásüszög
tolerancia
Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

Helminthosporium
tolerancia

ES Sigma
FAO
280

Hasznosítás
• Szemes/biogáz

JELLEMZÔK
• Félig lófogú (átmeneti)
• TC hibrid

ERÔSSÉGEI
• Korai vethetôség (8-9 ºC-os
talajhômérsékletnél)
• Jó tôszám kompenzációs képesség
(kétcsövûségre hajlamos)
• Zöld száron érik
• Jó szárszilárdság
• Átlagon felüli betegség ellenálló
képesség

AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1000/ha)

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Fusarium tolerancia

ES Sigma FAO 280

Hivatalos standard (FAO 310)

7

16

30

304 gr

16

28

340 gr

ERÔSSÉGEI
•	A legkorábbi Tropical Dent hibrid
• Stabil termôképesség termôhelytôl
		 függetlenül
• Kiemelkedôen jó vízleadás
• Jó szárszilárdság
AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1000/ha)

AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)

28 ha-on 9,2 t/ha terméseredmény!

A fajtaválasztásban a hiúságom is szerepet játszott: a
Kujbus-Cubus szavak összecsengése miatt az idén kíván
csiságból kipróbáltam ezt a fajtát.
Elôzô években már termesztettük
az Euralis ES Sensor és ES Flato faj
táit, hasonló terméseredménnyel,
mint az idén a ES Cubust.
Bátran merem ajánlani a többi
termelô társamnak is az Euralis
kukoricáit!

Kujbus János

(Egyéni gazdálkodó)
Hajdúdorog

8

Hallgassa meg a termelôt!

ERÔSSÉGEI
•	Kiemelkedô termôképesség és stabi
litás (cv%=24,6) különféle termôhelyi
viszonyok között, száraz években is
•	2013-ban saját üzemi kísérleteink
ben 1. helyezést ért el termésben
•	Gyors kezdeti fejlôdés
•	Generatív növények, alacsony csôkötés
•	Korai virágzás, jó termékenyülés
•	Kiváló Fusarium tolerancia

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

Golyvásüszög
tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Helminthosporium
tolerancia

Golyvásüszög
tolerancia

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

Helminthosporium
tolerancia

9

9,26 9,45
8,02 8,00

6
3
0

11,65

6,96

9,04

8,65 9,04
6,94

Forrás: saját üzemi kísérletek, 2013.

20 ha-on üzemi átlagban 10,5 t/ha termés!

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Észak-Kelet Magyarország Romániával határos Mérk-Vállaj
településén gazdálkodunk. 300 ha szántóból 150 ha-on
termelünk takarmánykukoricát.
Sok jót hallottam már az Euralis
hibridekrôl, ezért döntöttem úgy,
hogy 2013-ban kipróbáljuk az
ES Flato-t. Nagyon meg vagyok
elégedve az átlagtermésével. Gyors
kezdeti fejlôdéssel, erôs szárral és
szép csövekkel rendelkezik, ami
ráadásul kiváló termôképességel is
párosul.
Ajánlom minden gazda figyelmébe!

Szoldmajer István

Fusarium tolerancia

Fusarium tolerancia

12,39

12

Átlag

Átlagos
ezermagtömeg

Mikepércs

Szem/sor

Biharkeresztes

Sorok száma
a csövön

Hódmezôvásárhely

Átlagos
ezermagtömeg

Jánoshalma 2.

Szem/sor

Jánoshalma 1.

Sorok száma
a csövön

Bácsalmás

JELLEMZÔK
• Lófogú
• SC hibrid

Mosonmagyaróvár

JELLEMZÔK
• Tropical Dent
• SC hibrid

Szekszárd

Hasznosítás
• Szemes

FAO
330

Sárkeresztúr

Hasznosítás
• Szemes

Hajdúdorog és vonzáskörzetében 150 ha-on gazdálkodunk.
Szántóföldi (csemegekukorica, kukorica és búza), valamint
kertészeti kultúrák (meggy és kajszi) termesztésével foglal
kozunk változó adottságú területeken.

ES Flato

Kiemelkedôen jó termés
és stabilitás évrôl évre

Regöly

FAO
320

Koraiság és
gyors vízleadás

Nettó termés (t/ha)

ES Cubus

ES Cubus FAO 320

ES Flato FAO 330

Hivatalos standard (FAO 310)

Hivatalos standard (FAO 350)

Hallgassa meg a termelôt!

tulajdonos
Plank Bt., Mérk-Vállaj

9

294 gr

14

30

343 gr

ERÔSSÉGEI
•	Ígéretes termésszint, ígéretes
vízleadással
•	Vastag, homogén csöveket hoz
•	A hibrid nagyon jó kompenzáló
képességgel rendelkezik (alacsony
tôszámnál, kétcsövûség)
• Gyökérzete: erôteljes és mélyre 		
		 hatoló
AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)

15
12,42

12

Golyvásüszög
tolerancia

9

8,51

9,02

8,53

8,54
7,9

AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)

Kezdeti
fejlôdés

Golyvásüszög
tolerancia

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

10

Forrás: saját üzemi kísérletek, 2013.

Átlag termés

Balatonôszöd

5,37
Biharkeresztes

Szeged-Szôreg

Mosonmagyaróvár

Hódmezôvásárhely

0

Balatonszentgyörgy

3

Sárkeresztúr

6

Helminthosporium
tolerancia

Szárszilárdság

Helminthosporium
tolerancia

Fusarium tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság
Fusarium tolerancia

ES Gallery FAO 340

ES Mosquito FAO 350

Hivatalos standard (FAO 350)

Hivatalos standard (FAO 350)

12

11,61

10 9,59

2

10,17

9,97

8,84

8,32

7,49 7,54

7,47

6,53

6
4

11,48

9,85
7,92

8

0

6,72

Dalmand

Nettó termés (t/ha)

9,81

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

ERÔSSÉGEI
• Magas termôképesség különbözô
termôhelyi viszonyok között is
• Egészséges növényállomány
• Magas növény, erôs szárral, mely
sokáig zöld marad
• Jó tôszám kompenzációs képesség
(kétcsövûségre hajlamos)
• Gyökérzete: erôteljes és
mélyrehatoló

7,03

Átlag

30

Szegd-Szôreg

16-18

Jánoshalma

Átlagos
ezermagtömeg

Harta

Szem/sor

Felsôszentiván

Sorok száma
a csövön

Bácsalmás

Átlagos
ezermagtömeg

Mosonmagyaróvár

Szem/sor

Iharosberény

Sorok száma
a csövön

Tamási Fornád

JELLEMZÔK
• Lófogú
• TC hibrid

Szekszárd

JELLEMZÔK
• Tropical Dent
• SC hibrid

Sárkeresztúr

Hasznosítás
• Szemes

Regöly

Hasznosítás
• Szemes

TM

FAO
350

Báta

TM

FAO
340

ES Mosquito

Kiszámíthatóság
és magas termés

Dombóvár

A korai ígéret

Nettó termés (t/ha)

ES Gallery

Forrás: saját üzemi kísérletek, 2013.

Szövetkezetünk 370 ha szántón gazdálkodik, melybôl
150 ha a kukorica vetésterülete. Az Euralis vetômagokat
már több éve használjuk, mert elégedettek vagyunk az ered
ményeikkel. Az ES Mosquito hibridet 2013‑ban 30 ha-on ve
tettünk, és nem csalódtunk mert,
bebizonyította kiváló stressztûré
sét, hiszen az aszály és csapadék
hiány ellenére üzemi átlagunkat 1,5
t/ha, versenytársát 0,8 t/ha több
letterméssel múlta felül. Elônyét a
gyors kezdeti fejlôdésében és ki
váló termésstabilitásában látom,
ezért ajánlom minden termelônek
akinek fontos, hogy betakarításkor
Kopjári Nándor
minél nagyobb eredményeket tud
(Elnök)
jon realizálni.
Hallgassa meg a termelôt!

Nyugat-Nyíregyházi
Szövetkezet
Nyíregyháza

11

ES Sensor
TM

FAO
390

Hasznosítás
• Szemes

Hasznosítás
• Szemes

JELLEMZÔK
• Lófogú
• TC hibrid

JELLEMZÔK
• Lófogú
• TC hibrid

Sorok száma
a csövön

Szem/sor

Átlagos
ezermagtömeg

Sorok száma
a csövön

Szem/sor

Átlagos
ezermagtömeg

16

36

335 gr

16

32

328 g

TM

FAO
390

IKR nagyparcellás kísérletek, 4 helyszín, 2013.
FAO 300-399
PR37N01
P9528
P9494

10,00
DKC 4590
Termés t/ha

ES Antonetti

FAO 400 szintû termés,
kiugróan jó vízleadással

DKC 4717
ES Sensor

Winxx

9,50

Oxxygen

DKC 4522
P 9578

9,00

P 9175

MG 350/10
Finkas

8,50

Loubazi CS

SY Idirium
Supra

Kornelius

NK Lucius

DKC 3623

Gerzi CS

Exxclam Kinemas
8,00
16

16,2

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

Mv 350
Amandha
17,6

17,8

18

Nedvességtartalom %

117 ha-on üzemi átlagban 9,2 t/ha termés!
Cégünk 1.100 ha-on gazdálkodik, 20-25 AK-s réti és közép
kötött talajokon. 400 ha-on termelünk takarmánykukoricát.
Az idén 8 hibriddel foglalkoztunk, köztük az ES Sensor-ral,
melyet már 3 éve termesztünk. 2013-ban kimagasló teljesítményt nyújtott. Termésátlaga az idei idôjárási viszonyokat
figyelembe véve nagyon jó eredmény, de voltak olyan táblák, ahol közel 12 tonnás termést
is be tudtunk takarítani.
Figyelemmel kísértük fejlôdése során is, és azt tapasztaltuk, hogy
a nagy gyökértömege jól segítet
te átvészelni az idei aszályosnak
mondható évet. Szárazságtûrés
szempontjából
kiemelkedôen
viselkedett a többi fajtához képest.
Tápanyagutánpótlásokra rendkívül
jól reagált, ez meglátszott a terRácz Mihály
mésszinten.

ERÔSSÉGEI
•	Magas termôképesség
száraz viszonyok között is
•	Kiemelkedô szárazságtûrés
•	Rendkívül jó tôszám
kompenzációs képesség
•	Kiváló szárszilárdság, alacsony
növények
• Egészséges állomány
•	Jó vízleadás
• Gyökérzete: erôteljes és mélyrehatoló
AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)

Golyvásüszög
tolerancia

Helminthosporium
tolerancia

12

AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)
GOSZ-VSZT Posztregisztrációs Fajtakísérlet, 2013.
Szemeskukorica (FAO 300-399)

Szárazságtûrés

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Golyvásüszög
tolerancia

DKC 4717
DKC 4950

10,50

P 9528

DKC 4631

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Helminthosporium
tolerancia

Fusarium tolerancia
Hallgassa meg a termelôt!

10
9
8
7
6
5
4

11,00

P 9494
10,00

9,50

9,00

Futurixx

DKC 4490
P 9475
Winxx
ES Flato
Axxys
NK Cansas NK Octet

DKC 4025
NK Lucius

ES Antonetti

DKC 4795
PR 37N01

ES Sensor

GKT 372

Kinemas

DKC 3811

Temes

Eric
LG 30325

8,50

(növénytermesztési
ágazatvezetô
Agroszoltek Kft.
Hajdúnánás

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

ERÔSSÉGEI
• Magas termésszint, a különbözô
		 termôhelyeken is
• Átlagnál jobb vízleadó képesség
• Gyökérzete: erôteljes és mélyre
		 hatoló
• Egészséges állomány
• Zöld száron érô típus, dôlésre nem
		 hajlamos

Szemtermés t/ha

10,50

Szárazságtûrésben
bajnok

Fusarium tolerancia

ES Sensor FAO 390

ES Antonetti (FAO 390)

Hivatalos standard (FAO 350)

Hivatalos standard (FAO 350)

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

Betakarításkori szemnedvesség (%)
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ES Cortes

Stabilan
magas termés

FAO
410

Ebben a hibridben
minden megvan

Hasznosítás
• Szemes

Hasznosítás
• Szemes/siló

JELLEMZÔK
• Tropical Dent szemtípus
• SC hibrid

JELLEMZÔK
• Tropical Dent szemtípus
• SC hibrid

Sorok száma
a csövön

Szem/sor

Átlagos
ezermagtömeg

Sorok száma
a csövön

Szem/sor

Átlagos
ezermagtömeg

16

32

340 gr

14-16

29

331g

ERÔSSÉGEI
•	Magas termôképesség
•	Gyors vízleadás
•	Termésstabilitás száraz évben is
•	Gyors kezdeti fejlôdés
•	Alacsony növény, dôlésre kevésbé
hajlamos
AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 70-75 (1.000/ha)

ES Method
FAO
420

ERÔSSÉGEI
• Stabilan magas termésszint,
		 a különbözô termôhelyeken is
• Jó vízleadás, fôleg a ciklus végén
• Szárazságtûrése kiemelkedô
• Dinamikus a kelési erélye
• Egészséges állomány
• Szára dôlésre nem hajlamos,
		 betegségeknek igen jól ellenáll
AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 70-75 (1.000/ha)

GOSZ-VSZT Posztregisztrációs Fajtakísérlet, 2013.
Szemeskukorica (FAO 400-499)

Golyvásüszög
tolerancia

10,40
DKC 5007

P 9915

Szemtermés t/ha

10,20
P 9721

10,00
9,80

P 0105

DKC 4964

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

Kezdeti
fejlôdés

Golyvásüszög
tolerancia

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

Kezdeti
fejlôdés

ES Cortes
NK Columbia

Helminthosporium
tolerancia

9,60
9,40
DKC 4995
9,20

Szárszilárdság

Helminthosporium
tolerancia

Fusarium tolerancia

9,00
17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

Betakarításkori szemnedvesség (%)

19,50

Fusarium tolerancia

20,00

ES Cortes FAO 410
Hivatalos standard (FAO 440)

14

Szárszilárdság

ES Method FAO 420
Hivatalos standard (FAO 440)
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ES Blason Duo
FAO
420

Duo System®

Egyedi hibrid
egyedi gyomirtáshoz

Kiváló alkalmazkodóképesség
és betegség ellenállóság

Hasznosítás
• Szemes

Hasznosítás
• Szemes/siló/biogáz

JELLEMZÔK
• Lófogú
• SC hibrid

JELLEMZÔK
• Lófogú
• SC hibrid

Sorok száma
a csövön

Szem/sor

Átlagos
ezermagtömeg

Sorok száma
a csövön

Szem/sor

Átlagos
ezermagtömeg

14-16

37

344 gr

16

32

363 gr

ERÔSSÉGEI
•	Stabil termôképesség (cv%=19,18)
•	Gyors vízleadás
•	Igen jó kelési erély
•	Egészséges növényállomány
•	Erôs szár
•	Alacsony és kiegyenlített csôeredés
•	Biztonságos gyomirtás
a Duo System®* rendszerrel

ERÔSSÉGEI
•	Stabil termôképesség
•	Gyors kezdeti fejlôdés
•	Kiváló alkalmazkodó képesség
minden termôhelyen
•	Zöld száron érés
•	Gyors vízleadás
•	Kiváló szárszilárdság
• Betegségeknek nagyon jól ellenáll

AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)

AJÁNLOTT TÔSZÁM
• 65-70 (1.000/ha)

Golyvásüszög
tolerancia

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

Helminthosporium
tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Golyvásüszög
tolerancia

Helminthosporium
tolerancia

Hivatalos standard (FAO 440)

16

* a BASF SE bejegyzett
márkaneve

FAO
450

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság
Fusarium tolerancia

Fusarium tolerancia
ES Blason Duo FAO 420

Szárazságtûrés
10
9
8
7
6
5
4

ES Zodiac

ES Zodiac FAO 450
Hivatalos standard (FAO 440)
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Duo System®

Speciális megoldás
a kukorica gyomirtásában
Duo System®
A Duo System, ahogy a neve is sugallja, két részből álló gyomirtási rendszer, melynek egyik eleme a
Focus® Ultra ellenálló kukorica hibrid, a másik pedig a
szuperszelektív egyszikűirtó szer a Focus Ultra.
A Focus Ultra-ellenálló Duo System kukoricahibrid
A megkülönböztethetőség érdekében a Focus Ultra
(cikloxidim)-ellenálló Duo System- hibrideket tartalmazó
vetőmagos zsákokat mindig megjelölik a fenti jelzéssel. A
cikloxidim-ellenálló kukoricák más szuper-szelektív egyszikűirtóval szemben nem ellenállók, azokkal nem kezelhetők, mert maradandó károsodást szenvednek.
Focus Ultra, szuper-szelektív egyszikűirtó
A cikloxidim hatóanyag csak a fűfélék ellen hatékony,
levélen keresztül. A Focus Ultra-val lepermetezett, növekedésben lévő fűféle fejlődése, a néhány óra alatt
végbemenő felszívódás és szállítódás után leáll, és a
pusztulás megindul.
A fő előnye, hogy a kukorica fejlettségétől függetlenül alkalmazható. A Focus Ultra használatakor
nem vagyunk bekorlátozva, mint a szulfonilkarbamidok esetében, ahol legkésőbb 7 leveles
kukorica fejlettségig el kell végezni a kezelést,
hogy elkerülhessük a ﬁtotoxicitás kockázatát.
A Duo System – tehát cikloxidim-ellenálló –
kukoricahibridek bármely fejlettségnél kezelhetők Focus Ultra-val.
A Focus Ultra mindaddig hatékony, amíg
hosszanti növekedés, vagyis sejtképződés van
a gyomnövényekben. Ez a tény azonban senkit ne ösztönözzön a védekezés halogatására.
A cél, hogy optimális időben, a termést befolyásoló kártétel előtt iktassuk ki a gyomkonkurenciát.
Technológiai javaslat
A Focus Ultra dózisa cikloxidim-ellenálló
kukoricahibridekben magrólkelő egyszikűek
esetében 1,0-1,5 l/ha, évelők ellen pedig 3,0 –
4,0 l/ha. A Dash® HC hatásfokozó-adjuvánssal
történő tank keverék alkalmazásával a Focus
Ultra hatása gyorsítható, ill. a dózis csökwww.agro.basf.hu | www.gyomvadasz.basf.hu

kenthető. A Dash HC segít a hatóanyagnak átjutni a viaszos levélfelületen, így a cikloxidim gyorsabban és
nagyobb mennyiségben tud a fűfélék nedvkeringésébe jutni. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy magról
kelő egyszikűek ellen 1,0 l/ha Focus Ultra + 1,0 l/ha
Dash HC ugyan olyan jó hatékonyságot mutat, mint 1,5 l/
ha Focus Ultra.
Évelő egyszikű gyomoknál, pl. a fenyércirok esetében nagyon gyakori az elhúzódó, folyamatos gyomkelés. Ebben az esetben az osztott kezelés adja a legjobb eredményt. Az első kezelést 2,0 l/ha Focus Ultra +
1,0 l/ha Dash HC-vel a fenyércirok 20-30 cm-es állapotában végezzük el, majd a fenyércirok újrakelésekor illetve újrahajtásakor ismételjük meg a kezelést 2,0 l/ha
Focus Ultra + 1,0 l/ha Dash HC-vel. A két kezelés között
legfejlebb 7 - 10 nap teljen el.
A kukorica kétszikű gyomﬂórájának irtására a Focus
Ultra kombinációs partnereként tankkombinációban a
Callam®-ot ajánljuk, amely a magról kelő és évelő kétszikű
gyomokat egyaránt kiválóan irtja. A Callam a Focus Ultrával jól keverhető, együttesen kijuttatható, ilyenkor a tankkeverékhez is csak 1,0 l/ha Dash HC szükséges.

Kukorica
Legfontosabb tudnivalók
• A modern kukorica hibridek genetikai
potenciálja meghaladja a 24 tonnát
hektáronként! A genetikai potenciál
jobb kihasználásának feltétele az okszerű műtrágyázás.
• A kukorica nitrogénigényes növény, a
nagy termésekhez legalább 120-170
kg/ha hatóanyag szükséges.
• A kukorica a foszfort a kezdeti fejlődési fázisában is igényli.

• Kálium igénye kiemelkedően magas
(30 kg/t).
• Cinkhiányra erősen érzékeny növény,
pótlásáról ne feledkezzünk meg!
• A lombtrágyázás ne hiányozzon a
technológiából, hiszen segítségével
gyorsan és hatékonyan tudjuk pótolni
a hiányzó tápelemeket.

Vetés előtt, vetéssel
egymenetben
Alaptrágyázás,
startertrágyázás

YaraMila

™

10-12 leveles állapot
Fejtrágyázás kultivátorozással
egymenetben

Címerhányás
Lombtrágyázás

7-20-28, 7-12-25, 8-24-24
250-400 kg/ha
16-27-7 150-250 kg/ha*,
46-10,5 (starter) 10-20 kg/ha

YaraVita

™

Folicare

™

YaraBela™
starter kijuttatás esetén javasolt dózis

*

4-8 leveles állapot
Lombtrágyázás

Extran 300-400 kg/ha

Zeatrel 3-5 l/ha,
Zintrac 0,5-1 l/ha,
Bortrac 2-3 l/ha

Bortrac 1 l/ha

vagy

vagy

19-11-24 Zn, 3-5 kg/ha

19-11-24 Zn, 3-5 kg/ha

Extran vagy Sulfan
100-150 kg/ha

szilárd kijuttatás

lombtrágyázás

Szaktanácsadók:

Éri Ferenc kereskedelmi vezető, +36 30 2772 556, ferenc.eri@yara.com
Dr. Térmeg János szaktanácsadó, Észak-Dunántúl ,+36 30 3498 084, janos.termeg@yara.com
Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, +36 30 3839 341, kalman.gyuris@yara.com
Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, +36 30 6898 095, andras.kovacs@yara.com
Tóth Gábor szaktanácsadó Észak-Magyarország +36 30 6898 094 gabor.toth@yara.com
Benedek Szilveszter szaktanácsadó, Dél-Dunántúl / technikai referens, +36 30 6545 504, szilveszter.benedek@yara.com
Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944
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Típus
• Clearfield®* (CL)

5

60-65
60-65

55-60
55-60

Ajánlott tôszám (1000/ha)
- átlagos termôhely
Ajánlott tôszám (1000/ha)
- jó termôhely

jó
jó

Phoma tolerancia

jó
jó

Sclerotinia tolerancia
(tányér)

jó
jó

Sclerotinia tolerancia (szár)

jó
jó

Diaporthe
(Phomopsis) tolerancia

nagyon jó
nagyon jó

Szárszilárdság

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Szártô
Sclerotinia
tolerancia
Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

3,70

3,82

Átlag

Kaposvár

Forrás: saját üzemi kísérletek, 2013.

Mecsek alján, Szilágy térségében gazdálkodom 140 ha-on.
2013-as évben próbáltam ki az ES Amis napraforgó hibridet
65 ha-on. Az idén magas terméseredményeket céloztam
meg, ezért intenzív termesztéstechnológiát alkalmaztam,
nagyobb mûtrágyaadagokkal, precíz növényvédelemmel,
ehhez kerestem nagy kaszattermésre képes hibridet.
Már a kezdetekben megmutatkozott erôteljes fejlôdése, amit
erôs, robosztus szár és levélzet követett. A második gomba
ölôszeres kezelés és a desszikkálás elhagyásának, illetve az
elhúzódó betakarítás ellenére szeptember végén egészséges
állományból 9%-os víztartalommal
bruttó 4,56 t/ha termést takarítot
tam be. Az már plusz meglepetés
volt, hogy értékes barkácsgépeket is
nyertem a beküldött nyereményszel
vényekkel.
Mindenkinek ajánlom, aki az aszá
lyos idôjárási körülmények mellett
is magas termésszintet szeretne
elérni.

ES Amis
Piacvezetô standard CL

Szekszárd

Szanda

2
1

3,63
2,95

3

0

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

4,20
3,73

Mezôsas

60-65

Ajánlott VETÉSKORI tôszám
• 55-65 (1.000/ha)

4,00

Biharkeresztes

60-65

4

4,55

Hajós

60-65

ERÔSSÉGEI
• A legkorábbi Clearfield®* hibrid
• Kezdeti fejlôdése kiváló
• Magas termôképesség

Csávoly

65-70

JELLEMZÔK
• Alacsony növény
• Félig bókoló tányér
• Magas olajtartalom
• Szádor rezisztens (A-E rasszokig)

Nettó termés (t/ha)

60-65
60-65

Érésidô
• Korai

60-65

55-60
55-60
55-60

55-60

55-60

60-65

55-60

jó
jó
jó

jó

jó

átlagos

átlagos

jó
jó
jó

kiváló

átlagos

jó

jó

jó
jó
jó

jó

jó

nagyon jó

jó

kiváló
kiváló
jó

jó

jó

jó

nagyon jó

nagyon jó
jó
jó

jó

átlagos

jó

jó

jó
jó
jó

Stressztûrés

jó

jó

nagyon jó

átlagos

nagyon jó

jó

nagyon jó
nagyon jó
jó
átlagos

Kezdeti fejlôdés

kiváló

kiváló

nagyon jó

jó

jó

„A-G” rasszra
„A-E” rasszra
„A-G” rasszra
Nem
„A-F” rasszra

Szádor rezisztencia

„A-E” rasszra

„A-F” rasszra

„A-E” rasszra

„A-E” rasszra

89
89

Olajsav tartalom (HO) %

-

-

-

-

-

48-49
50-51

Olajtartalom
a szárazanyagban (%)

48-49

47-48

47-48

48-49

46-48

47-48

47-48

Félig bókoló
Félig bókoló
Félig bókoló
Félig bókoló

Tányér állás

Félig bókoló

Félig bókoló

Bókoló

Félig álló

Félig bókoló

23
24
21
21
23

Átlagos tányér átmérô (cm)

22

22

23

24

középmagas
középmagas
középmagas
középmagas

Növény magasság

alacsony

alacsony

magas

magas

magas

KORAI
KORAI
KÖZÉPÉRÉSÛ

Érésidô

KORAI

KORAI

KORAI

KÖZÉPÉRÉSÛ

KÖZÉPÉRÉSÛ

KÖZÉPÉRÉSÛ

ES PERFORMA ES PETUNIA
ES GRAFIC
ES BALISTIC
ES ARAMIS
ES NOVAMIS ES EUROMIS ES FLORIMIS
ES AMIS
Megnevezés

Termékáttekintés – napraforgó

ES Amis

A legkorábbi CL hibrid

Hallgassa meg a termelôt!

Gyenis Csaba
Szilágy

* a BASF SE bejegyzett márkaneve
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21

A legkorábbi Clearfield®*
hibrid ikertestvére
Érésidô
• Korai

Érésidô
• Korai

TÍPUS
• Clearfield®* (CL)

Típus
• Clearfield®* (CL)

JELLEMZÔK
•	Alacsony növény
• Tányérállása félig bókoló
• Szádor rezisztens (A-F rasszokig)

JELLEMZÔK
• Közepes magasságú növény
• Tányérállása bókoló
• Szádor rezisztens

ERÔSSÉGEI
• Az ES Amis mellett a legkorábbi
		 CL hibridek egyike
• Kiváló a kelési erélye
• Erôs a szára
• Magas termôképességû
AJÁNLOTT TÔSZÁM VETÉSKOR
• 55-65 (1.000/ha)

Ajánlott tôszám VETÉSKOR
• 55-65 (1.000/ha)
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3,91

3,89
3,62

3,90

3,54

1

Átlag

2

Belvárdgyula

3

Bölcske

Szárszilárdság

3,79

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia
ES Novamis

ES Euromis

Piacvezetô standard CL

Piacvezetô standard CL

* a BASF SE bejegyzett márkaneve

4

Kezdeti
fejlődés

4,31

Tiszalök

Szártő
Sclerotinia
tolerancia

4,21

Mezôsas

Szárszilárdság

Szártô
Sclerotinia
tolerancia

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

5

Gyula

Kezdeti
fejlôdés

Stressztűrés
10
9
8
7
6
5
4

Hajós

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

ERÔSSÉGEI
•	2013-ban a saját üzemi
kísérleteinkben 1. helyezést ért el
termésben
•	Stabil és magas a termôképessége
(cv%=18,98) az eltérô viszonyok
között is
•	Kiemelkedô a stressz toleranciája

Csávoly

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

ES Euromis

A korai
Clearfield®* bajnok

Nettó termés (t/ha)

ES Novamis

0

Forrás: saját üzemi kísérletek, 2013.

* a BASF SE bejegyzett márkaneve
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ES Florimis

A középérésû
Clearfield®* termés bajnok

4,28
3,66

3,86

3,83

3,77

3,66

3,56

3,49

0

Átlag

Belvárdgyula

Várong

Alap

Szekszárd

Mezôsas

Biharkeresztes

1

Hajós

2

Csávoly

3

Jánoshalma

Nettó termés (t/ha)

4

4,17
3,98

Érésidô
• Középérésû

Érésidô
• Középérésû

Típus
• Clearfield®* (CL)

Típus
• Clearfield®* (CL)

JELLEMZÔK
• Magas növény
• Félig álló tányér
• Magas olajtartalom
• Szádor rezisztens

JELLEMZÔK
• Magas növény
• Félig bókoló tányér
• Közepesen magas olajtartalom
• Szádor rezisztens

ERÔSSÉGEI
• Magas terméssel és rendkívüli
stabilitással rendelkezik a különbözô
termôhelyi viszonyok között
(cv%=14,41)
• Kezdeti fejlôdése nagyon jó
•	Kiemelendô a Diaporthe (Phomopsis)
és Sclerotinia toleranciája

ERÔSSÉGEI
•	Kezdeti fejlôdése jó
•	Stressztûrô képessége nagyon jó
•	Jól bírja az extenzív körülményeket
• Szártô Sclerotinia ellenállóképessége
jó

Ajánlott tôszám VETÉSKOR
55-65 (1.000/ha)

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

Forrás: saját üzemi kísérletek, 2013.

Családi gazdaságunk 625 ha szántón gazdálkodik,
melybôl 140 ha a napraforgó vetésterülete. Az Euralis
vetômagokat már több éve használjuk, mert elégedettek vagyunk az eredményeikkel. Az ES Florimis hibridet 2013-ban
30 ha-on vetettünk, és nem csalódtunk mert, nagyon jól reagálta le a viszontagságos idôjárási körülményeket illetve nagyon jól alkalmazkodott a változó
termôhelyi adottságokhoz. Az üzemi átlagunk 3,5 t/ha volt. Elônyét
a gyors kezdeti fejlôdésében és
kiváló betegség ellenállóságában
valamint az erôs de nem túl magas szármagasságban látom, ezért
ajánlom minden termelônek.

Gyôri Ernô
Jászfényszaru
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Hallgassa meg a termelôt!

Átlag feletti alkalmazkodás
és stressztûrés

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Szártô
Sclerotinia
tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Ajánlott betakarítási tôszám
• 55-65 (1.000/ha)

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Szártô
Sclerotinia
tolerancia

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

ES Florimis

ES Aramis

Piacvezetô standard CL

Piacvezetô standard CL

* a BASF SE bejegyzett márkaneve

ES Aramis

* a BASF SE bejegyzett márkaneve
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ES Balistic

Megkerülhetetlen
a HO CL szegmensben

ES Grafic

Az új üstökös
a HO CL csoportban

HO

HO

Érésidô
• Középérésû

Érésidô
• Középérésû

Típus
• Magas olajsavas (HO)
• Clearfield®* (CL)

Típus
• Magas olajsavas (HO)
• Clearfield®* (CL)

JELLEMZÔK
• Magas növény
• Félig bókoló tányér
• Magas olajsav tartalom

JELLEMZÔK
• Középmagas növény
• Tányérállása félig bókoló
• Olajsav tartalma magas
• Szádor rezisztens

ERÔSSÉGEI
•	Magas olajtermés
•	Nagyon jó szártô Sclerotinia
tolerancia
Ajánlott betakarítási tôszám
• 60-70 (1.000/ha)

ERÔSSÉGEI
•	Az idei KITE üzemi kísérletekben,
3 hely átlagában 3,35 t/ha termést
ért el, és ezzel 3. lett a saját (HO CL)
kategóriájában
•	Magas olajtermés
•	Kiemelendô Diaporthe és szártô
Sclerotinia toleranciája
Ajánlott betakarítási tôszám
• 55-65 (1.000/ha)

Üzemi szinten 110 ha átlagában nettó 3,8 t/ha terméshozam,
desszikálás nélkül!

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Azért ajánlom az Euralis ES Balistic
hibridjét, mert:

Kardos Ferenc

(Agronómiai vezetô)
Agroplanta Kft.
Szeged
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• 2. éve termesztjük és figyelembe
véve a termôhelyi adottságainkat
(átlag 20AK-s talajok, alig 200
mm csapadék a vegetációban) ki
emelkedôen teljesített,
• stabil, kiegyenlített, nagy lombo
zata gyorsan beárnyékol, csök
kentve a gyomosodás veszélyét,
• a gyomirtási felülkezelésre jól re
agál, növényvédelmi problémát
nem tapasztaltam.

Szártô
Sclerotinia
tolerancia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Stressztűrés
10
9
8
7
6
5
4

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Szártő
Sclerotinia
tolerancia

Szárszilárdság
Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia
ES Balistic

ES Grafic CL

Piacvezetô standard CL

Piacvezetô standard CL

* a BASF SE bejegyzett márkaneve

Kezdeti
fejlődés

* a BASF SE bejegyzett márkaneve
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ES Performa

„Hagyományosan”
magas termés

Termésstabilitás
„hagyományosan”

Érésidô
• Korai

Érésidô
• Korai

Típus
• Hagyományos (LO)

Típus
• Hagyományos (LO)

JELLEMZÔK
• Középmagas növény
• Félig bókoló tányér
• Nagyon magas olajtartalom
• Szádor rezisztens

JELLEMZÔK
• Középmagas növény
• Félig bókoló tányér
• Magas olajtartalom

ERÔSSÉGEI
• Magas termôképességû
• Kezdeti fejlôdése nagyon jó
• Kiváló Diaporthe (Phomopsis) és
		 jó szártô Sclerotinia tolerancia
Ajánlott VETÉSKORI tôszám
• 55-65 (1.000/ha)

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Szártô
Sclerotinia
tolerancia

ERÔSSÉGEI
•	Kezdeti fejlôdése nagyon jó
• Betegség ellenállósága:
Diaporthe – kiváló,
szártô Sclerotinia – jó
• Termésstabilitás
• Szádor rezisztens
Ajánlott VETÉSKORI tôszám
• 55-65 (1.000/ha)

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Stressztûrés
10
9
8
7
6
5
4

Tányér
Sclerotinia
tolerancia

Szártô
Sclerotinia
tolerancia

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia
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ES Petunia

Kezdeti
fejlôdés

Szárszilárdság

Diaporthe (Phomopsis)
tolerancia

ES Performa

ES Petunia

Piacvezetô standard CL

Piacvezetô standard CL
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gyomirtási rendszer

Elegáns megoldás – biztos siker:
Clearﬁeld® gyomirtási rendszer napraforgóban
A technológia egyik eleme az imidazolinon-ellenálló, más
néven Clearﬁeld napraforgó hibrid, a másik pedig a
gyomirtó szeres kezelés, amely két lépésből áll. Az első
lépés a közvetlenül vetés után, kelés előtt kijuttatott, tartós talajon keresztüli hatást biztosító 3,5 l/ha Wing®-P, a
második lépés pedig a kikelt kétszikű gyomok kettőnégy leveles állapotában, egyszikű gyomok esetén
gyökérváltásig állományban kipermetezett 1,2 l/ha
Pulsar® 40.
Wing-P – vetés után kelés előtt
• A Clearﬁeld technológiában a preemergens Wing-Pkezeléssel megfelelő bemosócsapadék esetén a jelentősebb magról kelő gyomok ellen közel 100%-os hatást
érhetünk el.
• Ez alól csak a csattanó maszlag és a parlagfű egy része
képes kibújni, de ezt a problémát a Pulsar 40-nel történő
állománykezelés megoldja.
• A Wing-P szárazság esetén a Pulsar 40 kezelés utáni
tartós talajon keresztüli hatást biztosítja a sorok záródásáig.
• A Wing-P szelektivitása a napraforgóra nézve kitűnő.
Állománykezelésre Pulsar 40
• A Clearﬁeld napraforgó fenológiai állapotától függetlenül a kétszikű gyomok kettő-négy leveles állapotában,
az egyszikű gyomok esetén gyökérváltásig állományban
kijuttatott Pulsar 40 levélen keresztül hat.
• Teljes körű hatékonyságot mutat, mind az egyszikű, mind
a kétszikű gyomnövények ellen.
• Hatékony a nehezen irtható kétszikűek ellen (parlagfű,
acat) is.
• Biztos hatás magról kelő egyszikű gyomok ellen.

• Hathatós segítség az évelő egyszikűek (fenyércirok
rizómáról) első hulláma ellen.
• Védelmet biztosít a napraforgó-szádor ellen is.
• A dupla dózis (esetleges átfedések permetezéskor) ill.
a kezelés utáni lehűlés nem csökkenti a termés menynyiségét.
• A Pulsar 40-kezelést követő eső hatására újra csírázó
gyomokat a Wing-P fogja elpusztítani a sorok záródásáig
tartó, talajon keresztüli hatásának köszönhetően.
• A Clearﬁeld hibridekben a károsodás veszélye nélkül
használható a Pulsar 40.
A Clearﬁeld napraforgó gyomirtási rendszer hosszú távú
sikeres alkalmazása érdekében az egyedi agronómiai kérdésekkel (vetésváltás, szer-rotáció, árvakelés) kapcsolatban, kérjük, forduljon a BASF Hungária Kft. területileg illetékes értékesítési szaktanácsadóihoz vagy látogassa meg
a www.agro.basf.hu weboldalt.

Napraforgó
Legfontosabb tudnivalók
• Az új hibridek tápanyagigénye magasabb nagyobb termőképességük miatt.
• Óvatosan bánjon a nitrogénnel, nagy
adagokkal fokozhatja a gombás megbetegedések kockázatát.
• Soha ne használjon csak nitrogén műtrágyát, mindig gondoskodjon foszfor
és kálium kijuttatásáról is.
• Az optimális nitrogén adag
60-90 kg/ha hatóanyag körül van.

• Javasolt az NPK műtrágyát starterként
kiadni, ha legalább közepes foszfor
és kálium ellátottsággal rendelkezik a
területe.
• A nitrogén, foszfor és kálium mellett
jelentős a kén-, bór-, magnézium- és
mangánigénye is.

• A lombtrágyázás ne hiányozzon a
technológiából (betegség ellenállóság,
kaszatképződés, olajtartalom).

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására
a Clearfield® gyomirtási rendszer alkalmazásával
Vetés előtt, vetéssel
egymenetben
Alaptrágyázás,
startertrágyázás

YaraMila

™

10-12 leveles állapot

Csillagbimbós állapot

Lombtrágyázás

Fejtrágyázás kultivátorozással
egymenetben

Lombtrágyázás

7-20-28, 7-12-25,
8-24,24
200-350 kg/ha*,
46-10,5 (starter) 10-20 kg/ha

YaraVita™
Folicare

™

YaraBela™
starter kijuttatás esetén javasolt dózis 150-200 kg/ha

*

6-8 leveles állapot

Brassitrel 3 l/ha

Brassitrel 3 l/ha,
Bortrac 2 l/ha

vagy

vagy

17-9-33 B, 3-5 kg/ha

17-9-33 B, 3-5 kg/ha

Extran vagy Sulfan
100-200 kg/ha

szilárd kijuttatás

lombtrágyázás

Szaktanácsadók:

Éri Ferenc kereskedelmi vezető, +36 30 2772 556, ferenc.eri@yara.com
Dr. Térmeg János szaktanácsadó, Észak-Dunántúl ,+36 30 3498 084, janos.termeg@yara.com
Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, +36 30 3839 341, kalman.gyuris@yara.com
Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, +36 30 6898 095, andras.kovacs@yara.com
Tóth Gábor szaktanácsadó Észak-Magyarország +36 30 6898 094 gabor.toth@yara.com
Benedek Szilveszter szaktanácsadó, Dél-Dunántúl / technikai referens, +36 30 6545 504, szilveszter.benedek@yara.com
Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944
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A kukorica alternatív (helyettesítô) növénye
lehet a szemescirok Magyarországon

vörös

400-480

középkorai

szemes

ES ALIZE

félig tömött

világos narancs

400-480

középkorai

szemes

ARACK

kitûnô

félig tömött

világos narancs

320-400

korai

szemes

ARKANCIEL

átlagos

jó

nyitott,
félig szétálló

vörös

320-400

korai

szemes

QUEYRAS

nagyon jó

nagyon jó

nagyon jó

félig szétálló

vörös krémszínû

480

középkorai

szemes

AQUILON

egyáltalán nem

nagyon jó

nagyon jó

jó

laza

barna

580

kései

siló/biogáz

BIOMASS 150

Megnevezés

nyitott,
félig szétálló

jó

jó

átlagos

nem

Hasznosítás

Buga típusa

jó

nagyon jó

jó

nem

Érésidô

Kelési erély

kitûnô

jó

nem

FAO analógia

Szárazságtûrés

kitûnô

nem

Szemszín

Szárszilárdság

egyáltalán nem

Termékáttekintés – cirok

2010-tôl kezdôdôen Magyarországon több nemesítô
ház megjelent cirok hibridjeivel a hazai piacon. Több
ször említettük, hogy milyen fontos a szemescirkok
esetében a tannin mentesség, ezért próbálunk olyan
nemzetközi cégekkel együttmûködni, ahol ez a szem
pont hasonlóan kiemelkedô szereppel bír, mint az
Euralis Kft-nél.

Pergési hajlam

Jelenlegi kutatási irányzatunk az alacsony lignin-tar
talmú cirkok nemesítése, az úgynevezett BMR-típusú
hibridek. Ennek jelentôsége a szarvasmarhák takarmá
nyozásában nyilvánul meg, ugyanis a szilázs emészt
hetôsége jelentôsen megnövekszik a hagyományos si
lónövényekhez képest.

nagyon jó

Szükséges, hogy legyen egy jó szemescirok hibrid,
amely ma már rendelkezésünkre áll. A másik lényeges
profilunk a termesztéstechnológia szaktanácsolása
(vetés, növényvédelem, tápanyag, betakarítás), a ter
melôk szempontjából pedig az értékesítés, amelyet
ma már fel tudunk vállalni. Az általunk forgalmazott
cirkok nagy százalékban bekeverhetôk, a magasabb
fehérjetartalmuk miatt olcsó fehérjeforrás, így a takar
mánykeverôknek, feldolgozóknak egyre inkább növek
vô igénye van a szemescirokra.

nagyon jó

Az Agroszemek Kft. által nemesített és forgalmazott
szemescirok hibridek tanninmentesek. Ez azért fontos,
mert így az állatok takarmányozásánál nincs korlátozva
az abraktakarmányok keverési százaléka. Hogyan is áll
ez a takarmánykérdés? Az már régen ismert, hogy a
cirok fehérjetartalma 3-4 %-kal magasabb, mint a ku
koricáé. Ásványi anyag tartalma magas, különösen a
magnézium, vas, cink magasabb, mint más gabonanö
vényeké. Sajnos a ma forgalomban lévô hibridkukoricák
beltartalma jelentôsen megváltozott, például az igen
magas linolénsav tartalma miatt folyóssá teszi az ál
latok zsírszalonnáját, a hús szerkezete is jelentôsen
rosszabb minôségûvé válik.

átlagos

Természetesen nagyon fontos az új, korszerû cirok hib
ridek kiválasztása, vetése. Miben is térnek el ezek az új
hibridek elôdjeiktôl? Az egyik legfontosabb értékmérô
tulajdonság: a jó termôképesség és termésbiztonság.
Magyarországon az elmúlt években ugyanolyan termés
átlagokat sikerült betakarítani szemescirokból, mint
az adott térségre jellemzô kukoricáé (8-11 t/ha), sôt a
2012-es aszályos évben 500-1500 kg-mal több szem
termés került le a területekrôl hektáronként, mint a ku
koricából. A másik fontos tulajdonság a beltartalom.

jó

H-6723 Szeged, Sándor u. 6.
Telephely: 6800 Hódmezôvásárhely, Makói országút 212/a.
Tel.: (62) 533-720 Fax: (62) 533-721 (30) 9380-266

nagyon jó

AGROSZEMEK

kitûnô

A cirok a világ más részein egy nagyon jól ismert (ne
gyedik-ötödik helyet foglal el a gabonanövények kö
zött) növény. Országunkban az 1960-as és 2000-es
évek közötti oktatási anyagokban sajnos a korábbi kor
szerûtlen hibridekre jellemzô rossz megítéléseket ta
lálhatunk, illetve a takarmányvizsgáló laboratóriumok
zöme is még mindig a régi emésztési együtthatókat
veszi alapul, amelyeknek értéke körülbelül fele annyi,
mint ami a napjainkban, köztermesztésben használt
szemescirkok beltartalmára jellemzô. Általában a leg
gyengébb adottságú táblákba tervezik vetését, ennek
következtében a termésátlaga sem lesz kimagasló.
Mivel nem igénytelen, hanem szerény növényrôl van
szó, az ilyen silány területeken is képes lesz szemter
mést hozni, de ne várjunk tôle csodákat, magas ter
mésátlagot. Ebbôl kifolyólag az a szakmai javaslatunk,
hogy ugyanolyan körülmények között termeljük a sze
mescirkokat, mint a kukoricát.

VETÔMAG NEMESÍTÔ ÉS FORGALMAZÓ KFT.

Fuzárium tolerancia

Magyarországon az elmúlt évek szélsôséges idôjárása
azt igazolja, hogy célszerû számításba venni olyan nö
vényeket, amelyek jól bírják ezeket a kihívásokat. A ci
rokfélék C4-es fiziológiájú növények, a leveleiket nagy
melegben viaszréteggel vonják be, felületük párolgása
emiatt jelentôsen csökken, ezért az aszályos idôszako
kat sokkal kedvezôbben tolerálják. A cirok a csapadék
megjelenése után újra sarjad, és a sarjhajtásokon ter
mést hoz a tenyészidôszak végére. Melegigényes nö
vény, a magasabb hômérséklet gyors fejlôdést biztosít
számára, így még május hónapban is biztonsággal el
vethetjük.

Az Agroszemek Kft. által kizárólagosan forgalmazott
Euralis szemescirok hibridek: a Queyras és az
Arkanciel.
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ES Alize

Száraz helyeken is
jól terem

Társaságunk 2013-ban 500 ha-on termesztette az EURALIS
ES Alize szemescirok hibridjét.
Azért ajánlom, mert:
• A jó adottságú területeinken termésszintje megközelítette
a kukoricáét
• Kiváló lehetôség vetésforgóban a kukorica kiváltására,
mint alternatíva (a kukoricabogár nem károsítja)
• Kitûnô elôvetemény (pl. búza elôtt)
• Pergés egyáltalán nem volt tapasztalható
• Megdôlésre kevéssé hajlamos
• Vadkáros helyekre is jó választás, tapasztalataink alapján
csak kis mértékû volt a károsítás mértéke
• Termése madáreleségként is nagyon keresett

Pethô Zoltán

(Növénytermesztési
igazgató)
Agroprodukt Zrt., Pápa
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Arack

Az új vezetô hibrid száraz körülmények között

Arkanciel

Ideális kompromisszum
a termés és a koraiság
között

Típus
• SC

Típus
• SC

Típus
• SC

Érésidô/FAO analógia
• Középkorai (FAO 400-480)

Érésidô/FAO analógia
• Középkorai (FAO 400-480)

Érésidô/FAO analógia
• Korai (FAO 320-400)

JELLEMZÔK

• Szemszín: vörös
• Nyitott, félig szétálló buga
• Elméleti termôképesség: 9-12 t/ha
• Tannin mentes

JELLEMZÔK
• Világos narancssárga szemszín
• Félig tömött buga
• Elméleti termôképessége: 8-11 t/ha
• Tannin mentes

JELLEMZÔK
• Világos narancssárga szemszín
• Félig tömött buga
• Elméleti termôképessége: 7-10 t/ha
• Tannin mentes

ERÔSSÉGEI
•	Kitûnô szárazságtûrés
• Nagyon gyors vízleadás
• Alacsony növények
• Kitûnô Fuzárium ellenállóképesség
• Szárszilárdsága szintén kitûnô
• Sterilitás alig fordul elô
• Pergésre egyáltalán nem hajlamos
• Kedvezô beltartalmi értékek

ERÔSSÉGEI
• Kimagasló termésszint száraz
körülmények között is
• Jó vízleadás
• Erôs szár, mely dôlésre nem
hajlamos
• Sokáig zöld marad
• Fuzáriumnak nagyon jól ellenáll
• Pergésre nem hajlamos

Ajánlott VETÉsi tôszám
• 270-335 (1.000/ha)

Ajánlott VETÉSKORi tôszám
• 250-280 (1.000/ha)

ERÔSSÉGEI
• Kitûnô kelési erély
• Termés és stabilitás száraz körülmények között is
• Alacsony növények
• Megdôlésre nem hajlamos
• Sokáig zöld marad
•Fuzáriumnak jól ellenáll
• Pergésre nem hajlamos
Ajánlott VETÉSKORi tôszám
• 260-300 (1.000/ha)

Javaslatok a termesztéstechnológiát illetôen:
• Konszolidált gyomviszonyok kö
zé érdemes vetni, ahol a gyom
fertôzés nem túl erôs
• Túl korán nem érdemes vetni. A
mi viszonyaink között a május
elejei idôpont bizonyult a leg
sikeresebbnek, amikor a talaj
hômérséklet miatt a kelési erély
elegendô ahhoz, hogy a meglévô
egyszikû gyomokkal könnyedén
versenyezzen.
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Queyras

Koraiság, biztonság
és rugalmasság
betakarításkor

ES Aquilon

Egy ugrás elôre
termésben!

Biomass 150
A hatalmas
zöldtömeg

Típus
• SC

Típus
• SC

Típus
• TC

Érésidô/FAO analógia
• Korai (FAO 320-400)

Érésidô/FAO analógia
• Középkorai (FAO 480)

Érésidô/FAO analógia
• Kései (FAO 580)

JELLEMZÔK
• Vörös szemszín
• Nyitott, félig szétálló buga
• Elméleti termôképessége: 8-10 t/ha
• Tannin mentes

JELLEMZÔK
• Vörös krémszínû szemek
• Félig tömött buga
• Elméleti termôképessége: 9-12 t/ha
• Tannin mentes

ERÔSSÉGEI
• Jó termôhelyi körülmények között
koraiban egy igazi etalon
• Alacsony növény, erôs szár, könnyû
betakaríthatóság
• Kiegyensúlyozott termésszint
• Tökéletes termékenyülés
• Pergésre nem hajlamos

ERÔSSÉGEI
• Kiemelkedô termésszint száraz és jó
körülmények között is
• Könnyû betakaríthatóság
• Jól termékenyülô szemek a bugában
• Sokáig zöld marad
• Megdôlésre nem hajlamos
• Fuzáriumnak nagyon jól ellenáll
• Pergésre nem hajlamos

Ajánlott VETÉSKORi tôszám
• 250-300 (1.000/ha)

Ajánlott VETÉSKORi tôszám
• 270-335 (1.000/ha)

JELLEMZÔK
• Barna szemszín
• Laza buga szerkezet
• Elméleti termôképessége: 70-80 t/ha
		 (zöldtermés)
• 22-25 t/ha (szárazanyag)
ERÔSSÉGEI
• Nagyon magas növények (3-4 m)
• Kiválóan tolerálja a szárazságot és
a gyenge termôhelyi körülményeket
(300 mm csapadékmennyiség alatt
többet terem, mint a kukorica)
• Magas a cukortartalma (12%), mely
lehetôvé teszi az ízletes szilázs készítését és tovább is eltartható
• Könnyebb a tömörítése, mint a silókukoricáé
• Jó betegség toleranciával rendelkezik
• Vetésforgóban kukoricával felváltva kiválóan alkalmas biogáz
elôállítására
Ajánlott VETÉSKORi tôszám
• 200-230 (1.000/ha)
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Az Euralis Magyarországon forgalmazott szójafajtáinak
rövid áttekintése
Az Euralis (korábban Rustica cég) 2003-ban kezdte meg
Magyarországon kísérletekbe vonni az addigra már
Franciaországban bizonyított fajtáit, melyek hamaro
san népszerûvé váltak hazánkban is. Jelenleg 6 fajta
szaporítását végezzük elsôsorban Baranya megyében, ahol
ezek együttesen a legnagyobb vetésterületen kerülnek
elôállításra.
Az elôállított és forgalmazott fajták a következôk :
ES Senator
000 csoport
ES Mentor
0 csoport
ES Gladiator 0-I. csoport
Sponsor
0-I. csoport
Isidor		
I. csoport
Astafor		
II. csoport
Fentieken kívül évente 3-4 új fajta kísérletbe állítása tör
ténik meg. Minden esetben ragaszkodunk az elôzetes
hazai vizsgálatokhoz.

ES Senator:

tripla nullás szójafajta, melynek fel
szaporítása 2014-ben kezdôdik meg. 2012-es és
2013-as saját és partnergazdaságainkban végzett
kísérleteink eredményei bizonyították, hogy az igen
korai szójafajtáknak helye van a vetésforgóban.
Emellett nagyon megkésett vetésidôben, illetve
ôszi árpa betakarítása után, amennyiben kelesztô
öntözés elvégezhetô, biztonsággal tervezhetô,
gazdaságosan termelhetô ez a szójafajta ! Az ES
Senator beiktatásával 2 év alatt 3 teljes értékû termés
hozható le, mely nemcsak a saját állatállománnyal
rendelkezô, emiatt fehérje importot kiváltható
termést ad, hanem korai betakaríthatósága miatt
bármely ôszi kalászos még biztonságosan vethetô
utána.

ES Mentor: 2012-ben kezdtük meg ennek a Magyar

országon 2011-ben minôsített szójafajtának a for
galmazását. Egyik elôállító gazdaságunkban
( Margittasziget 92’ Kft ) 4,5 tonna / ha átlagtermésével
még a sokat tapasztalt szakemberek csodálatát is
kivívta. Sajátossága csokros felsô hüvelyeinek jel
legzetes elhelyezkedése. Termôképessége mellett
kimagasló állóképessége és koraisága emelhetô ki.
2014-ben kellô mennyiségû, kiváló minôségû vetô
maggal állunk termelôink rendelkezésére.

Sponsor: Az elsô hazai minôsítésû szójafajtánk volt.

Astafor:

Isidor: 2010-ben Magyarországon az MgSzH (a jelen
legi Nébih elôdje) kísérleteiben valamennyi vizsgált,
elismert vagy bejelentett fajta közül az abszolút elsô
helyen végzett. Ugyanezt az eredményt hozta nem
csak saját kísérleteinkben, hanem vetômag elôállí
tásban is. 2008-ban több, mint 3.000 ha átlagában
üzemi körülmények között termése meghaladta
a 4,0 t/ha eredményt. A jelenlegi fajtaszortiment
egyik legnagyobb termôképességû növénye. 2011es kísérleteinkben termésátlaga 4,89 t/ha volt. El
sôsorban az ország déli szójatermesztô régiójában
javasoljuk termesztését. 2012-ben és 2013-ban be
bizonyította, hogy sikeresen termeszthetô BAZ, Sza
bolcs-Szatmár, valamint Gyôr-Sopron megyében is,
ahol ezt a termôhelyi adottságok lehetôvé teszik.

Valamennyi forgalmazott szójafajtánkra elmondható, hogy
garantáltan GMO-mentesek. Mire vetômagjuk a
termelôhöz kerülne, addigra négyszeres szûrôn megy át:
GMO-mentességi igazolással érkezik a szülôvonal, melyet
még a vetés elôtt hazai akkreditált laboratóriumban is
ellenôrzünk. Ezután az elsô és másodfok elôállítása is a
Nébih szakembereinek ellenôrzése mellett, megbízható
hazai vetômag elôállító partnereinknél történik.
Jellemzôk még fajtáinkra a magas termôképesség mellett
a kiemelkedôen jó szárszilárdság, jó beltartalmi értékek
és a hazai termesztési körülményeknek teljes mértékben
megfelelô rezisztencia mutatók is. Termelôink minél
eredményesebb kiszolgálása érdekében folyamatosan
bôvítjük fajtaválasztékunkat.

2005-ben kapott állami elismerést ez a kiváló ter
môképességû fajta, mely azóta a köztermesztés
ben számos helyen bizonyított. Magyarország tel
jes területén sikerrel termeszthetô. Rendkívül jó
állóképessége, valamint a mintegy 18 cm-en elhe
lyezkedô alsó hüvelyei lehetôvé teszik, hogy ezt a
termôképességet termelôink a gyakorlatban is rea
lizálják. Eddigi eredményei igazolják elvárásainkat.

Hosszú tenyészideje miatt elsôdlegesen az or
szág déli termôtájára javasoljuk, illetve ha utána nem ôszi
kalászos következik, akkor mindazokba a régiókba is, ahol
a szója biztonságosan beérik.
Kitûnô megoldás a szója-kukorica vetésváltásban. Termô
képességére jellemzô, hogy 2010-ben az MgSzH (jelenleg
Nébih) kísérleteiben csak az ISIDOR tudta megelôzni,
minden más, kísérletben lévô, elismert vagy bejelentett
fajta eredményét meghaladta a termésátlaga. Hasonló
eredményeket mutatott 2012-ben és 2013-ban is.

Az Euralis szójafajták kizárólagos magyarországi
forgalmazója: Sumi Agro Hungary Kft.
Zubek Lajos (Tel.: 30/950-0770)

ES Gladiator: kimagasló magyarországi NÉBIH és
saját kísérleteink eredményei alapján döntöttünk
úgy, hogy 2014-ben megkezdjük ennek a 0-ás és
I-es szójafajták tenyészidejének határán lévô növény
vetômagjának elôállítását. Biztonsággal termeszthe
tô az ország teljes területén azokon a helyeken, ahol
erre megvannak a minimális adottságok a szója ter
mesztéséhez.
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