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Tisztelt Partnerünk!
A mezőgazdaságban eltöltött 32 év alatt már nagyon régen megtanultam, hogy
nincs két egyforma évjárat. Ez 2014-ben is „fényesen” bebizonyosodott, ilyen
mennyiségű és intenzitású csapadékra tenyészidőszak alatt még nem emlékszem.
A rengeteg eső nagyon komoly nehézségeket okozott, okoz a gazdálkodóknak.
Azonban nemcsak nekik kihívás a rendkívüli időjárás, alaposan próbára teszi a
növényeket, illetve a különböző fajták, hibridek állóképességét, betegség ellenállóságát. Csak egy példa: amikor ezt a köszöntőt írom, a kukorica 60%-a még lábon
áll. Ugyanakkor járva az országot vagy szemügyre véve egy-egy több fajtatulajdonosi kísérletet, bizony látni már gyenge szárú, összerogyó hibrideket, állományokat. Büszkén mondhatom, hogy a Pioneer hibridek sikeresen állnak helyt az idei
szezon sajátos kihívásaiban is és rekordtermésekkel szolgálják a termelőinket.
Szumma szummárum, ez az év is meg fogja szelektálni a hibrideket és nagymértékben befolyásolja a jövő évi hibridválasztást.
Mire számíthat a DuPont Pioneer-tól 2015-ben?
Röviden: egy megújult, minden tevékenységében innovatív vállalattal és az Önnek is sikert hozó, új termékeinkkel fog találkozni!
Engedje meg, hogy kiemeljem az innováció három legfontosabb területét: – termékportfólió, technológiába ágyazott termékajánlat,
vagy más néven Brandek és a személyre szabott szerviz.
Az első természetesen a termék. A kukorica hibrid portfólió megújítását 2014-ben elkezdtük és folytatjuk 2015-ben is. A 2014-ben
bevezetett 6 hibrid mellé 2015-ben 7 (+1 waxy) új hibridet ajánlunk. Ezzel a Pioneer portfólió teljes mértékben megújul, és ami a legfontosabb, hogy az új hibridek mind termőképességben, mind vízleadásban és betegség ellenállóképességben jelentős előnyöket
biztosítanak az Ön gazdálkodásában. Csak néhány példa az elmúlt szezonban bevezetett hibridek közül. Ma már nem kell bemutatni
a P9241-et, a P9911-et vagy az „Elefánt” névre hallgató P0216-ot. A 2015-ben bevezetésre kerülő hibridek közül – a teljesség igénye
nélkül – kiemelném a FAO 310-es P9074-et, amely igen magasra teszi a mércét a korai, de nagy termésű hibridek között. Ugyancsak
az innováció eredménye a P9486 a FAO300 közepén, amely 2 év NÉBIH regisztrációs kísérleteiben nem talált legyőzőre az egyébként
bombaerős éréscsoportban. A fentebb említett hibridek mindegyike Optimum® AQUAmax® minősítésű.
Az Optimum® AQUAmax® említésével át is tértünk a technológiákhoz. Az Optimum® AQUAmax® mint brand, a Pioneer több mint
50 éves, a kukorica szárazságtűrésére vonatkozó kutatásainak eredménye. Azok a hibridek kaphatják meg ezt a minősítést, amelyek
rekordtermésre képesek normál körülmények között, ugyanakkor terméselőnyt mutatnak száraz körülmények között (hő stresszben is), maximális biztonságot nyújtva Önnek. A 2012-ben bevezetett program előnyeiről Ön már megbizonyosodhatott mind száraz,
mind az idei rekordterméseket adó évjáratban.
Ugyancsak az innováció eredménye a napraforgóban a Pioneer Protector® Brand bevezetése, amely abszolút biztonságot jelent Önnek a peronoszpóra és a szádor fertőzéssel szemben. A magyar és más közép-európai piacon jól ismert és nagyon kedvelt P64LE25
napraforgó hibridünk tartalmazza mindkét Pioneer Protector® által nyújtott védettséget.
Végezetül szeretném felhívni figyelmét a Pioneer innovatív munkáját jól kifejező szerviz szolgáltatásinkra.
Célunk az, hogy Ön a leggyorsabb, legkönnyebb módon és ingyenesen kapjon részletes tájékoztatást termékeinkről, amelyek segítik Önt
a hibridválasztásban. Ezt a célt a digitális kommunikációs eszközeink fejlesztésével támogatjuk. Weboldalunkon naprakész információkat találhat, havi online hírlevelünkből ingyenesen értesülhet a DuPont Pioneer globális fejlesztéseiről, hasznos lokális agrotechnikai, technológiai tanácsokról. Ezen eszközök mellett – elsőként az iparágban – mi fejlesztettünk ki digitális applikációkat annak érdekében, hogy Ön ingyenesen és azonnal hozzájusson értékes termékinformációkhoz. 2013-ban vezettük be az Optimum® AQUAmax®
Ipad applikációt, amely egy digitális katalógus, tartalmazza a részletes termékelőnyöket és kísérleti eredményeket. Idén októberben a Farmer Klub konferencián mutattuk be újabb applikációnkat, az Agro-Assistot. Ez az alkalmazás okostelefonon, táblagépen és webes felületen egyaránt alkalmazható és segít Önnek egy adott tábla adatainak feldolgozásában, megjelenítésében.
Országos lefedettséggel kapcsolódva az agrometeorológiai hálózathoz, információt ad a csapadék aktuális helyi állásáról és
historikus alakulásáról.
A legújabb Pioneer innováció, az EnClass® széleskörű bevezetése, 2015-ben történik meg. A Pioneer EnClass® magyarul: Termőhelyre
adaptált hibridajánlás. A több évtizedes Pioneer EnClass® adatbázis a hibrid – termőhely – időjárás kölcsönhatás elemzése alapján
ad az Ön adott területére hibrid specifikus javaslatot. Ennek segítségével minimalizálja a termelés kockázatát, jelentősen növeli bevételei lehető legmagasabb szinten való realizálását. A Pioneer EnClass® program legfőbb értékének azokat a szakmai beszélgetéseket és hibrid adaptációs háttérinformációkat tartjuk, melyeket egyedül a DuPont Pioneer szakemberei tudnak Önöknek biztosítani.
A fentiekről részletes információkat talál Katalógusunkban, illetve keresse bizalommal a Pioneer agronómus segítségét.
Sikeres gazdálkodást kívánok a 2015-ös évre!

Kara Béla
Vezérigazgató
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Mivel a helyi éghajlati és egyéb viszonyok befolyással lehetnek a termékek teljesitményrére a termékekre és azok teljesitményére vonatkozó valamennyi, a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. által szóban vagy írasban szolgaltatott információ
jóhiszeműen adott információ, vagyis nem minősül a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. általi kötelezettségvállalásnak a
termékek teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozóan.
A katalógusban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
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ESŐBEN IS JÓL

MAGÁT

ÉRZI

DE HA JÖN AZ ASZÁLY
NEKI

NEM ÁRT

Az Optimum® AQUAmax® hibridek sikerének titka
2015 immár a harmadik év, hogy Pioneer
Optimum® AQUAmax® hibrideket ajánlunk termelőinknek. Az elmúlt két évben ezek a hibridek igen nagy népszerűségre tettek szert és
egyre nagyobb területen kerültek elvetésre.
Sikertörténetük alapja az a tény, hogy termőképességben a legmagasabb rekord elvárásoknak
felelnek meg jó körülmények között, ugyanakkor aszályos viszonyok között is bizonyították
verhetetlenségüket!
Mely termelőknek ajánljuk
az Optimum® AQUAmax® hibridjeinket?
Azoknak a profit orientált kukoricatermesztőknek,
akik a legmagasabb terméseket célozzák meg a
maximális profit elérése érdekében.

Hatékony
vízfelhasználás,
fejlettebb sztóma
kontroll

Erőteljesebb
nővirágzat

Mélyen ülő
szemek

®

Mi az Optimum® AQUAmax hibridek előnye?
Ezeket a hibrideket a legmodernebb nemesítési
eljárások segítségével fejlesztették annak érdekében, hogy csökkentsék az időjárás kiszámíthatatlanságából eredő kockázatot a termés és a profit
maximalizálásának érdekében. A biztonság tehát
az előnyük, mert minden körülmények között képesek a maximumot nyújtani.
Miben egyedülállóak
az Optimum® AQUAmax® hibridek?
A Pioneer Optimum® AQUAmax® hibridek mögött
közel 50 éves kutatói munka áll. Speciális környezeti
feltételek között teszteljük hibridjeinket a tudomány
kínálta legfejlettebb eszközökkel. Az Optimum®
AQUAmax® hibridek csökkentik a szárazságstresszből eredő kockázatot számos érintett tulajdonság
javításával (szinkronizált virágzás, erős és mélyrehatoló gyökérzet, zöldszáron érés).
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Nagytömegű
gyökérrendszer

szilárd növény
felépítés, gyökértől
a címerig
zöldszáron érés
legjobb genetika
kevesebb
vízfelhasználás
egységnyi terméshez

Melyek az Optimum® AQUAmax® hibridekkel szemben támasztott követelmények a kiválogatás során?
Legalább 3%-kal kell meghaladniuk az éréscsoportnak megfelelő teszthibridek termésátlagát normál
körülmények között és legalább 5%-kal az aszályos, száraz körülmények között. Teszthibrideknek az adott
éréscsoport meghatározó, a köztermesztésben az adott évben legjobban szereplő hibridjei kerülnek.

Az Optimum® AQUAmax® hibridek nemesítése és fejleszése az egyik legfontosabb irány a Pioneer kutatói
munkájában. Ennek köszönhetően az Optimum® AQUAmax® hibridek sora idén tovább bővül.
2015-től a következő hibridjeinket ajánljuk termelőinknek Optimum® AQUAmax® megjelöléssel:

P8523

P9175

P9241

P9486

P9903

P0023

P9911

P0216

P0412

Az Optimum® AQUAmax® hibridek minden éréscsoportban az első helyen szerepelnek! *
OPTIMUM®AQUAMAX® HIBRIDEK A PIONEER NAGYÜZEMI KÍSÉRLETEKBEN,
30 HELYSZÍN, 2014. NOVEMBER 5-IG BETAKARÍTVA
FAO 400-490

FAO 350-390

FAO 300-350

14,25

FAO 500-

P0216
P0412

13,75
P0023

TERMÉS (t/ha)

13,25
P9903
12,75

hibrid 1

hibrid 6

P9241

VT 4

hibrid 7

hibrid 5

12,25

P9911

VT 3

P9175

hibrid 3
VT 2

hibrid 4

11,75
VT 1
hibrid 2

11,25
18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

22

BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

MAXIMÁLIS

= BIZTONSÁG -->

+
KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY
ASZÁLYOS
KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT

KIEMELKEDŐ
TELJESÍTMÉNY
NORMÁL
KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT

ÉS PROFIT

*Az összehasonlítások éréscsoportokon belül érvényesek és a rendelkezésre álló kísérleti adatok alapján készültek.
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Mit jelent a Pioneer EnClass® ajánlata?
• Környezethez igazított hibridajánlás.
• Segít kiválasztani a termelő földjéhez legjobban illeszkedő hibridet.
• Vizsgálja a hibrid környezeti hatásokra adott reakcióit
a különböző fenológiai stádiumokban, mely alapján a
legjobban alkalmazkodó hibrid választható ki.

PIONEER ENCLASS® LEÍRÁSOK
A LEGJOBBAN ALKALMAZKODÓ HIBRIDEK

Részletes szaktanácsért keresse
Pioneer agronómusát!

Fiziológiai stádiumok

VE

V1

V3

V7

KUKORICA
FEJLŐDÉSI ÁLLAPOTA

KELÉS ÉS KORAI FEJLŐDÉS

INTENZÍV NÖVEKEDÉS

TERMÉST ALAKÍTÓ
TÉNYEZŐ

TERÜLETEGYSÉGRE JUTÓ PRODUKTÍV
NÖVÉNYSZÁM KIALAKULÁSA

CSŐNAGYSÁG DETERMINÁCIÓ

HIDEG STRESSZ

P9241, P9514, P9606,
PR37N01, P0412

SZÁRAZSÁG STRESSZ

P9241, P9486, P9514, P9606,
P9903, P0023, P9911

HŐ STRESSZ

P9074, P9241, P9903, P0412
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P9514, P9606, P0023, P991

P9074, P9241, P9514, P9903, P

P9175, P9486, P9903, P0023
P9911, P0216, P0412

R1

V10

VT

R3

R4

R5

R6

R1

R6

MEGTERMÉKENYÜLÉS

SZEMKITELÍTŐDÉS

CSÖVENKÉNTI SZEMEK
SZÁMÁNAK KIALAKULÁSA

SZEMEK FAJSÚLYÁNAK KIALAKULÁSA

P9903, P0216, P0412

P9903

P9074, P9241, P0023, P0216

P9074, P9241, P9486, P9903,
P0023, P9911, PR37N01

1

P0216

3,
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Kukoricamoly, amire figyelni kell!

Az imágó (moly) június első felében kel ki
és kezd el párosodni (földrajzi elhelyezkedéstől függően májustól júliusig).

sokat (tojásrakás ideje: napnyugta után,
meleg szélcsendes időben). A petéket
csomókban rakja a kukorica leveleinek
fonákjára. Minden egyes kifejlett nőstény
általában 2 petecsomót rak esténként 10
napon keresztül.

A szármaradványokban áttelelt lárva májusban bebábozódik.

Életciklus

A lárva diapausa állapotban telel át a
szármaradványban.

Tojásrakást követően 3-7. napra megtörténik a lárvakelés. A lárvák táplálkozásukkal
lyukakat fúrnak a szárba és a levelekbe.

A lárva a szárban haladva folyamatosan táplálkozik és károsítja azt. Később ugyanígy berág a csőbe és azon károsít.
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TÉNYEK
Latin neve: Ostrinia nubilalis
Az eredetileg eurázsiai faj, mára egész Európában elterjedt
kártevő. A huszadik század elején áthurcolták Észak-Amerikába
is, így a Sziklás hegységtől keletre az észak-amerikai kukorica
övben is fontos károsító. Európában a kukorica egyik legfontosabb
kártevője. A szárban károsító egyetlen lárva akár 5-8%-os
terméskiesést is okozhat. A lárvák táplálékául szolgál a kukorica
teljes föld feletti része. A földrajzi elhelyezkedéstől függően 1-3.
generációja lehetséges évente. Magyarországon döntő részben
1. generáció károsít, de a déli országrészben meleg nyarakon a
2. generáció is megjelenhet. A második generáció megjelenése a
károsítás mértékét jelentősen súlyosbítja.

A következő generáció ugyanúgy fejlődik
tovább, mint az első.

AZ OKOZOTT TERMÉSKIESÉS A
KÖVETKEZŐ KÁRTÉTELEKBŐL
SZÁRMAZTATHATÓ:

A RÁGÁSAIVAL A
TERMÉNYBEN OKOZOTT
MINŐSÉGI KÁRTÉTEL:

- A normális víz és tápanyag
áramlás akadályozása a
szárban
- Megrágott, elfogyasztott
szemek
- A rágások miatt letört szár és
földre hullott csövek

- Rágott szemek – tört szemek
- A rágások nyomán fellépő
másodlagos csőpenész
- Csőpenész által termelt
mycotoxinok
- A termény tárolása során
további veszteségek

Előrejelzés, monitorozás
• Nehezen előrejelezhető, mivel a megjelenése és kártételének
súlyossága nagymértékben függ az adott szezon időjárásától.
• Populációjának nagyságát váratlanul csökkenthetik ragadozói,
parazitái és betegségei.
• Az imágó jól migrál, ezért a tojásrakás helye nehezen
előrejelezhető.
• A tojásrakásnak kedvez a meleg, párás időjárás.
• Rajzás csúcsának meghatározása fény- és feromon csapdákkal
lehetséges.
Ha a körülmények alkalmasak (megfelelő
hőösszeg) akkor kialakulhat a második
generáció: a lárva bábbá alakul a szárban, melyből ismét kifejlődik a második
generáció imágója.

Védekezés
• A kémiai védekezés optimális időpontja a tömeges lárvakelés
időpontja. A védekezést esetleg igazíthatjuk más kártevő
(gyapottok-bagolylepke) elleni védekezéssel is.
• A védekezésben fontos továbbá az agrotechnika szerepe, mely
főként a szármaradványok megfelelő alászántását jelenti.

OSTRINIA NUBILALIS: IMÁGÓ ÉS LÁRVA
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ÚJ PIONEER HIBRIDEK – EGY SZINTTEL
FELJEBB A TERMŐKÉPESSÉG
2014-ben 6 új szemeskukorica hibriddel bővült a magyarországi kínálatunk, a következő szezonban, 2015ben pedig további 7 új hibriddel
színesítjük az ajánlati palettánkat.
A két év alatt tehát összesen 13 olyan
új terméket tudunk termelőinknek
ajánlani, melyek termesztésével még
sikeresebbé tehetik a gazdálkodásukat! Ez a 13 új hibrid terméspotenciálban felülmúlja a korábbi generációkat, ezért feltétlenül érdemes
közelebbről is megismerni őket.
A kukoricatermesztés sikerességének
egyik legfontosabb eleme a hibridválasztás. Nagyon fontos, hogy azt
a hibridet válasszuk ki, amelyben a
legnagyobb genetikai potenciál rejlik
az adott gazdálkodási körülmények

leghatékonyabb
kihasználásához.
A folyamatos fejlesztések eredményeként az új hibridek túlteljesítik
az elődeiket, hiszen éppen ez a
nemesítői munka lényege. A termékfejlesztési kísérletekben a már
nagy területen termesztett, jól bevált népszerű hibrideket használjuk
sztenderdeknek, ezeket kell a piacra szánt új hibrideknek túlteljesíteni. Csak azok a hibridek mehetnek
ki a köztermesztésbe, amelyek egyértelműen bizonyították több éven
keresztül is, hogy jobbak, többet
teremnek, ezáltal nagyobb hasznot
hoznak a termelőknek, mint a korábbi generációk nagynevű hibridjei.
A magasabb termőképesség mellett
további fontos kritérium a kiemel-

1.ábra: Az új Pioneer hibridek terméselőnye a 2013-as termékfejlesztési kísérleteinkben
Éréscsoport
FAO300-349
FAO350-399
FAO400-499
FAO500-530
Összes átlag

A korábbi generáció termés
átlaga a 2013-as termékfejlesztési
kísérletekben (kg/ha)
8691
10876
11116
9456
10035

Az új generáció termésátlaga
a 2013-as termékfejlesztési
kísérletekben (kg/ha)
9270
11202
11632
10099
10551

Az új generáció
terméselőnye
(kg/ha)
579
326
516
643
516

2. ábra: A P9486 ismét bizonyította a terméselőnyét a 2013-as évben is!
NÉBIH regisztrációs kísérletek, FAO300-as csoport (32), Másodéves jelöltek, 2013.
9,7

P9486
PR37N01

9,5

EM 4518

X95C438

GKT 376
NJ 4853

DKC 4590

9,3

EM 4622
X95C428

kedő stressztűrő-képesség, stabilitás és alkalmazkodóképesség a hazánkra jellemző száraz kontinentális
viszonyokhoz. Éppen ezért hozott
létre a DuPont Pioneer Magyarországon is nemesítő állomást. Az elmúlt
időszak új hibridjei már a Magyarországon dolgozó nemesítőink kezei
alól kerültek ki, itthon vizsgáztak alkalmazkodóképességből.
A 2013-as termékfejlesztési kísérleteinkben megnéztük, hogy mekkora
a különbség az új generáció és a jelenleg legnépszerűbb, eggyel korábbi
generáció hibridjei között (1. ábra).
Az új generáció alatt a 2014-ben és
2015-ben piacra kerülő új hibridek
értendőek, míg a régi generációhoz
a most legnépszerűbb nagy területre értékesített legjobb hibridek tartoznak. A különbség szembeötlő!
Minden éréscsoportban jelentős
terméstöbbletet érhet el az, aki az új
hibridekből választ! Az összes éréscsoportra számítva az új generáció
terméselőnye átlagosan 516 kg/ha!
Azaz átlagosan fél tonna terméstöbbletet lehet realizálni az új hibridek termesztésbe vonásával.
Az új hibridjeinkről részletes információt a területileg illetékes Pioneer
agronómus kollégáinktól kaphatnak.
Néhány fontosabb hibridet azonban
itt is szeretnék kiemelni.

Termés (t/ha)

DKC 5143
X95C410

9,1
EL 4416
DS1089C

8,9

SE 4031

RH12017

KXB2370

LZM 362/78

X90C526
DKC 3511

DS0706

NX37219
ESZ1401
NG 4226

8,7

DS1071C

DS0791

8,5
SY Ondina

8,3
15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

Betakarításkori szemnedvesség (%)
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18,5

19,0

19,5

P9241
FAO340
A P9241-es a FAO300 eleji hibridekhez tartozik, azaz őszi kalászosok előveteményeként használható.
2014-ben került forgalomba először.
A 2013-as kiváló eredményei miatt
nagy érdeklődés volt iránta. Termőképessége sok esetben a FA300 végi
hibrideket is megelőzte, míg betaka-

rításra a szemnedvessége a legkorábbi hibridekre jellemző értéket érte
el. Páratlan termőképességét több
évben és mind a jó, mind a száraz viszonyok között is bizonyította, megkapta az Optimum® AQUAmax® megjelölést. Kezdeti fejlődési erélye igen
gyors, alkalmas a korai vetésre is.

megelőzött minden fajtajelöltet és
jól ismert nagy területen termesztett
hibridet. A jövőt tekintve az egyik
legfontosabb hibrid lehet, termés –
szemnedvesség aránya kiemelkedő.
A 2-es ábrán a P9486 teljesítménye
látható a hivatalos NÉBIH kísérletekben. (2. ábra)

P9486
FAO360
A P9486-os az idei évben került regisztrálásra, az elkövetkező 2015-ös
évtől lesz elérhető Magyarországon.
A független NÉBIH regisztrációs kísérletekben mindkét vizsgált évben
az abszolút első helyen végzett,

P9903
FAO390
A legkésőbbi és egyben legnagyobb terméspotenciállal rendelkező FAO300-as új hibridünk. Virágzási ideje megelőzi a PR37N01-et,
betakarítás kori szemnedvessége
is valamivel alacsonyabb. Termőké-

3. ábra: A generációs terméskülönbség a P0412 esetében látványos
NÉBIH regisztrációs kísérletek, FAO500-as csoport, 2011.
14,5
P0412

14,0
Generációs különbség:
+ 1 t/ha

Termés (t/ha)

13,5
Generációs különbség:
+ 2,5 t/ha
PR35F38

13,0

LZM558/74

DKC 5143
NG5044

pessége azonban a FAO400-as hibridekkel vetekszik. Nem maradhat
ki a vetéstervből!
P0023
FAO420
Új korai FAO400-as hibrid, mely mindent megelőzött az elmúlt években
a termékfejlesztési kísérleteinkben.
Stabil, kiváló aszálytűrő, de jó viszonyok között rekordokat termő nagy
jövő előtt álló hibrid.
P0412
FAO520
Az elmúlt évben vezettük be a köztermesztésbe, a nagy karriert befutott Florencia méltó utóda. A generációs termékelőny a P0412 esetében
a leginkább kézzel fogható, abszolút
első helyezést ért el minden kísérlet típusban. A NÉBIH regisztrációs
kísérleteiben a régi generációt képviselő Florenciát két és fél tonnával
haladta meg! A következő generációt, melyet a 35F38 képvisel a Pioneer-tól, nagyjából 1 tonnával előzi
meg. (3. ábra)

EG 5411
X8M209
DAS09Z032

12,5

A cikkben bemutatott független adatokból is jól látható az új generáció
képviselte terméselőny. Az új hibridek mindig felülmúlják a régieket!

LZM460/96
Eufori CS
SE5000

12,0
Florencia

11,5
15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

Betakarításkori szemnedvesség (%)

19,0

Fábián László
Termékmenedzser

A gazdálkodási terület(ek)re vonatkozó csapadék adatok, valamint
az aktualitások megjelenése (pl. talajhőmérséklet adatok, kártevő
riasztás)
Adott területre és növény-hibridre vonatkozó adatok napi bevitele,
illetve fotónapló készítése
Kísérleti eredmények és Termékkatalógus

Az applikáció ingyenes.
Letölthető az App Store-ból és
a Google Play-ről!
www.agro-assist.hu
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Kiváló minőségű vetőmag itthonról!
A szarvasi DuPont Pioneer vetőmagüzem nem véletlen lett a világ legnagyobb vetőmagüzeme. Nagyságát mi sem mutatja jobban, hogy a folyamatos beruházások és fejlesztések mértéke mára meghaladta
a 60 millió dollárt. Napjainkra a DuPont Pioneer már csaknem 16 000 ha-on, 85 hibridet termel, 180
kiváló vetőmagelőállító partnerrel, több mint 450 táblán. A magyar termelők vetőmagelőállítását apasorkivágók, címerezőgépek, szántóföldi permetezőgépek kihelyezésével, állandó szakmai felügyelettel,
díjmentes szülői vetőmaggal és betakarítással segíti a DuPont Pioneer. Elmondható, hogy együttműködésünk a magyar vetőmagtermelőkkel rendkívül sikeres a kezdetek óta.
A térségben kiemelt szerepet kap foglalkoztatás szempontjából is, mivel a vetőmagüzemben 130 állandó
alkalmazott dolgozik, a betakarítási szezonban a foglalkoztatottak száma pedig megközelíti a 700 főt.
Az üzem, jelenleg évente 40 000 tonna fémzárolt vetőmag előállítására képes. Az itt előállított kiváló minőségű, szigorú szabályoknak megfelelő vetőmagnak a 70%-a export, 30%-a pedig a hazai piacon kerül
értékesítésre. A világ több mint 20 országába jut el a Magyarországon termelt vetőmag (Olaszország,
Franciaország, Németország, Ukrajna, Oroszország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, stb.)
A DuPont Pioneer innovatív kutatói munkája és a szigorú termelési követelmények hozzájárulnak ahhoz,
hogy a szarvasi vetőmagüzemben előállított kitűnő minőségű vetőmag nemzetközi szinten is hírét vigye
a magyar mezőgazdaság színvonalának, és a magyar termelők szakértelmének. Mindez továbbra is garancia a DuPont Pioneer hitvallásának teljesülésére.

„A DUPONT PIONEER
MINŐSÉGET JELENT!”
Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.
Vetőmagüzem
5540 Szarvas Ipartelep
telefon: 66/515-800
fax: 66/515-830
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PR37N01

Forrás:

Kleffmann
piackutatási
adatok
2011-2014

HOSSZÚ TÁVON AZ ÉLEN!
∙ Megbízhatóság
∙ Termésbiztonság
∙ Kiszámíthatóság
A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye. ®, TM, SM a Pioneer bejegyzett védjegyei. ©2015 PHII.

ÚJ

P8816

MAGASABB TERMÉS
A FAO200-BAN

FAO 290
Ajánlott tőszám:
62-78 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
FEJLŐDÉSI ERÉLY

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

PIONEER TERMÉKFEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEK, FAO200-AS CSOPORT, 2013.
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,6
10,5
10,4

P8816
t/ha

Kísérleti átlag
Pioneer + versenytárs

Szaniszló Máté
Agroszan Bt., Szendrő
“Már több, mint 10 éve állítunk be kísérleteket a Pioneer-nak. Nagyon fontos, hogy első
kézből kapjunk információkat a legújabb
Pioneer hibridekről, hiszen ezek a legjobb tulajdonságokat hordozzák magukban. Idén a
P8816 kiemelkedő 13,65 t/ha termésével hívta fel magára a figyelmet. Emellett koraisága
miatt búza előveteményként is számítok rá.
Nagyon fontos, hogy a helyi körülményekhez
mely hibridek alkalmazkodnak legjobban,
ezért csak Pioneer hibrideket használok.”

• Igen korai új hibrid, termőképessége meghaladja a korábbi generáció hasonló érésidejű
hibridjeit.
• Termékfejlesztési kísérleteinkben a legnagyobb termést adta a FAO200-as csoportban.
• Igen korán érik, betakarítását szeptember első
felére lehet tervezni.
• Vethető korán, de jó választás megkésett vetések esetében is.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Azoknak, akik igen korai betakarításban gondolkodnak!
Alkalmas továbbá megkésett vetésekhez.
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P9074

SPRINTER

FAO 310
Ajánlott tőszám:
70-76 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• Korai, a FAO300 eleji éréscsoport leggyorsabb vízleadó hibridje.
• Koraisága kiemelkedő termőképességgel párosul és nagyon jó
aszálytűréssel rendelkezik.
• Kevésbé érzékeny a hőstresszre virágzáskor és szemkitelítődéskor egyaránt.
• Az intenzív növekedés időszakában kedveli a meleg időjárást.
• Zöldszáron érő, csuhélevelei felnyílnak az érés folyamán.
Szeifert Gábor
családi gazdálkodó
Csákánydoroszló

• Korai betakaríthatósága miatt hibrid búza előveteményének is
alkalmas.

TERMÉS (t/ha)

“Gazdaságunkban hosszú ideje csak Pioneer kukorica hibridekkel foglalkozunk. Minden évben állítunk be kísérletet és az itt kapott eredmények alapján választunk az új hibridekből, a korábbi, már
jól bevált kukoricáink mellé. Az
PIONEER DEMO KÍSÉRLETEK FAO300-350, 2014.
idei fajtasorban a P9074-es
(NOVEMBER 1-IG BETAKARÍTOTT KÍSÉRLETEK ÁTLAGA)
hibridre figyeltünk fel. KoraiHibrid 1, 2, 3, 4 = Jelenleg köztermesztésben használt hibrid generáció
12,2
P9241
sága ellenére látványos, nagy
12,1
12,0
P9074
csöveket hozott, amelyek a na11,9
gyon csapadékos időjárásban
11,8
is egészségesek maradtak. Kí11,7
Hibrid 4
11,6
váncsian várjuk a betakarítás
Hibrid 1
Hibrid 3
11,5
eredményét, de már most biz11,4
Hibrid 2
tos, hogy a következő évben
11,3
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
18,8
19,0
19,2
üzemi körülmények között is
BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)
kipróbáljuk.”

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
A P9074-et javasoljuk azoknak, akik hibrid búzát terveznek
vetni utána. Igen korán betakarítható, korán is vethető.
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P9486

BAJNOKJELÖLT
A FAO300-BAN

FAO 360
Ajánlott tőszám:
68-74 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

• Magyarországon 2014-ben regisztrált új hibrid.
• Az elmúlt két év hivatalos, független vizsgálataiban (NÉBIH
regisztráció) megelőzött minden más fajtajelöltet és az
összes sztenderd hibridet. Mindkét évben az abszolút első
helyen végzett!
• Ugyanezt a teljesítményt mutatta a termékfejlesztési
kísérleteinkben is: kimagasló termőképesség, rendkívül
gyors vízleadással párosulva!
• Jól tűri a virágzás idején előforduló magas hőmérsékletet.
• Kedvező agronómiai tulajdonságokkal
egészséges csöveket nevel.

rendelkezik,

Fábián László, termékmenedzser
PIONEER KISPARCELLÁS NEMESÍTŐI KÍSÉRLETEK 2014.
119

P9486

118
P9606

117
TERMÉS (q/ha)

“Minden kedves partnerünk figyelmébe ajánlom, mert ritka
az, amikor egy hibrid ennyire
egyértelmű terméselőnyről
tesz tanúbizonyságot, mint a
P9486 a regisztrációs kísérletekben. Két egymást követő évben abszolút első! Azért
örvendetes ezt látni, mert teljesen hasonló teljesítményt
mutatott a saját termékfejlesztési kísérleteinkben is.”

116

VT hibrid 2

P9578

114

VT hibrid 3

112

VT hibrid 4

111
110
23

23,5

24

24,5

25

25,5

BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:

www.pioneer.com

PR37F73

PR37Y12

113

Azoknak javasoljuk, akiknek számít a rekordtermés és
ugyanígy fontos a gyors vízleadás. A P9486 a FAO300
közepén erre a megoldás!
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PR37N01

VT hibrid 1

115

26

26,5

ÚJ

P9549

AZ EXTENZÍV
TERMŐHELYEK HIBRIDJE

FAO 360
Ajánlott tőszám:
65-70 000 tő/ha
KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

• Kifejezetten a kihívást jelentő, gyengébb területekre
ajánlott hibrid.
• Jó az adaptációs képessége, jól alkalmazkodik a különböző környezeti stresszhatásokhoz.
• Gyors vízleadással rendelkezik, betakarításkori szemnedvessége megelőzi a FAO300 végi hibrideket.
• Agronómiai tulajdonságai jók. Erős szárral és gyökérrel
rendelkezik.
• Ár – érték aránya igen kedvező!
• Elsősorban azoknak a termelőknek ajánljuk, akik gyenge adottságú termőhelyen a költségeik minimalizálására
törekednek.
• Korai silóhibridnek vetve is jó választás!

FÓKUSZBAN AZ INNOVÁCIÓ

ÚJ

P9514

AZ ALKALMAZKODÓ

FAO 3
370
0
Ajánlott tőszám:
66-72 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
FEJLŐDÉSI ERÉLY

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• A következő szezontól kapható új hibrid, mely termőképessége
meghaladja a korábbi generációt.
• Kimagaslóan jó alkalmazkodóképességével tűnik ki, Magyarország
termőtájain mindenhol sikerrel termeszthető.
• Gyors korai fejlődési erélye és stressztűrőképessége alkalmassá teszi
a korai vetésre is.
• Jól tolerálja a száraz viszonyokat a kelés, valamint az intenzív növekedés időszakában.

“A Rábaköz szívében közel 650
hektáron foglalkozunk kukorica termesztéssel. A hibridek kiválasztásánál fontos
szempont, hogy az általunk
beállított kísérletben is lássuk egy hibrid teljesítményét.
A Pioneer P9514 hibridje, 370es FAO száma, kimagasló termés potenciálja, és zöldszáron
érő tulajdonsága miatt beleillik
a hibridszerkezetünkbe. Ezért
ezt a hibridet 2015-ben biztosan betesszük a portfóliónkba.”

• Aránylag alacsonyabb felépítésű, inkább generatív típus.
• Zöldszáron érő típus, csuhélevelei felnyílnak az érés folyamán.

PIONEER TERMÉKFEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEK FAO350-399 CSOPORT,
2011-2012-2013 ÉVEK ÁTLAGA
111

P9514

110

PR37N01

108
107
106
105
104
103
17,0

17,2

17,4

17,6

17,8

18,0

BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Korai vetésre alkalmas hibrid, gyors vízleadással. Jó ár-érték
aránya miatt javasoljuk azoknak akik régi hibridről az új
generációra váltanának.
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P9606

109
TERMÉS (q/ha)

Szórádi Károly, főagronómus
Hidráns Kft., Szil

18,2

18,4

kedvezmény

CSOMAGJA ÉRKEZETT!
• Innovatív csomag (1 zsák P9486 + 1 zsák PR37N01)
• Economy 1 csomag (1 zsák P9606 + 2 zsák P9025)
• Economy 2 csomag (1 zsák P9241 + 2 zsák P9025)
• Top csomag (1 zsák P9241 + 1 zsák P64LE25)
Kérdés esetén keresse területileg illetékes
Pioneer agronómusát!

A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye. ®, TM, SM a Pioneer bejegyzett védjegyei. ©2015 PHII.
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P9606

A TECHNIKÁS

FAO 380
Ajánlott tőszám:
66-72 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
FEJLŐDÉSI ERÉLY

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• A FAO300-as éréscsoport végén érő új nagy termőképességű hibrid.
• Gyors korai fejlődési eréllyel rendelkezik, jól bírja a kelés idején esetlegesen előforduló stresszes körülményeket, ezért alkalmas a koraibb vetésekre.
• Robosztus növényfelépítéssel rendelkezik, szára, gyökere erős.
• Zöldszáron érő típus.
Faragó Attila, növénytermesztési főágazat vezető, Rákóczi Szövetkezet
“Szövetkezetünk Békés megyében, Kétsopronyban helyezkedik el. Jó talajadottságokkal rendelkezünk,
viszont a csapadéknak sajnos sokszor szűkében vagyunk. Szeretünk korán vetni, mivel az ország
dél-keleti részén gazdálkoPIONEER NAGYÜZEMI KÍSÉRLETEK, FAO300-AS CSOPORT,
dunk, így ehhez a feltételek is
90 HELYSZÍN ÁTLAGA, 2013.
adottak. A P9606-nak jó a ko9,5
rai fejlődési erélye, szára erős,
9,4
viharos időszakban sem dől
9,3
meg. Kiemelkedő termőképes9,2
ségét a hibrid már két évben
9,1
bizonyította a Szövetkezet terü9,0
letén beállított Portfólió Farm
8,9
kísérletekben. A hibrid kétéves
8,8
P9606
Kísérleti átlag
teljesítménye miatt helye van a
t/ha
2015-ös vetésterületünkön.”

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Azoknak javasoljuk, akinek számít az erős, robosztus
növényfelépítés, a gyors korai fejlődés és a zöldszáron érés.
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P9903

AZ ÚJ ÁTLÖVŐ

FAO 390
Ajánlott tőszám:
66-72 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

• Új FAO300 végi hibrid, az eddigi kísérleti eredményei alapján a legnagyobb terméspotenciállal rendelkezik az éréscsoportjában.
• Érésidejéhez képest korán virágzik, alacsony szemnedvességgel takarítható be.
• Tipikusan a Magyarországra jellemző kontinentális éghajlaton
érzi jól magát, jól tolerálja a virágzás idején előforduló magas
hőmérsékleteket.

“A P9903 2013-ban, egy aszályos évben az általunk elvégzett kísérletben az élen végzett
meggyőző fölénnyel, majd egy
sokkal csapadékosabb évben
szintén felhívta magára a figyelmet termésével. Tenyészideje számunkra pontosan
megfelelő, ezért megtaláltuk
benne jövő évi hibridünket.”

• A P9903 rendkívül jó csőegészséggel rendelkezik, az idei évben a betegségnyomásos helyeken is tiszta, egészséges csöveket nevelt.
• Az eddigi több éves kísérleti eredményei alapján a jövő egyik
fontos hibridjeként számítunk rá.
PIONEER TERMÉKFEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEK FAO350-399 CSOPORT,
2014. NOVEMBER 1-IG BETAKARÍTOTT EREDMÉNYEK

P9903

12,6
12,4

P9900

12,2
TERMÉS (t/ha)

Varga Lajos
ügyvezető igazgató
Püspökladányi
Városüzemeltető Kft.
Püspökladány

PR37N01

12,0

P9606

11,8
11,6

P9721
P9514

P9494

P9578

11,4
11,2

P9549

11,0
10,8
18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
A P9903 azon termelők hibridje, akik a rekordokat célozzák
meg. Javasoljuk továbbá azokra a termőhelyekre, ahol a
csőegészség valaha is probléma volt.
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P0023

ÁTÜTŐ
TELJESÍTMÉNY

FAO 420
Ajánlott tőszám:
64-70 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• Új FAO 400 eleji hibrid, mely az elmúlt évek termékfejlesztési kísérleteiben a legnagyobb termést adta az éréscsoportjában.
• A 400-as éréscsoport nagy várományosa, jelentős terméselőnyt mutat a
korábbi generációk hibridjeihez képest!
• Termőképessége mellett a gyors vízleadás a másik erőssége!
• Kiegyensúlyozott, erős növény felépítés és rendkívül jó csőegészség
jellemzi.
• Tipikusan kontinentális éghajlatot kedvelő hibrid, azaz jól tolerálja a virágzás és szemkitelítődés idején előforduló magas hőmérsékleteket.
Katona István, növényvédelmi szakirányító, Agro-M Zrt., Orosháza

TERMÉS (q/ha)

“Gazdaságunkban közel 600 ha-on termelünk szemes és 260 ha-on silókukoricát. Nagyon fontos, hogy az állattenyésztésünknek biztosított legyen a takarmány bázisa. Azért, hogy a legnagyobb termőképességű és jól
adaptálódó hibrideket megtaláljuk, közel két évtizede állítunk be Pioneer hibrid összehasonlító kísérleteket.
Az idén a P0023-as hibrid rendkíPIONEER KISPARCELLÁS KÍSÉRLETEK FAO380-490,
vül egészséges növényfelépítése
2014. OKTÓBER 15-IG BETAKARÍTVA
betakarításkor kiváló csőegész126
P0023
P9911
séggel párosult. A toxinmentes
124
P0216
P9903
P0247
takarmány alapvető számunkra.
122
P9915
A kísérletünkben az első helyen
120
P9838
VT 3
PR36V74
végzett a P0023 hibrid 12,97 t/ha
118
terméssel, május másodikai veVT 2
116
PR37N01
VT 1
tés mellett. A kísérleti átlagot
114
1,1 t/ha-os hozammal múlta
FAO300 FAO400
112
felül. A jövőben számolunk ezzel
23
23,5
24
24,5
25
25,5
BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)
a hibriddel a vetésszerkezetben.”

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
A P0023 rekordtermő tulajdonsága mellett fontos érv a jó
hő és szárazságtűrő képessége. Aszályra hajlamos helyekre
biztos választás! Jó csőegészsége miatt a betegségnyomásos
helyekre is javasoljuk.
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P9718E

PR37N01 WAXY VÁLTOZATA

FAO 390
Ajánlott tőszám:
66-72 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
FEJLŐDÉSI ERÉLY

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• A nagy karriert befutott PR37N01 waxy változata.
• Tulajdonságai megegyeznek az alapváltozatéval (PR37N01):
Nagy termőképesség
Termésbiztonság
Aszálytűrés
• Az egyetlen különbség a szemek keményítőtartalma, mely a
P9718E esetében amilopektin.
Feil Dávid, igazgató, Dél-Balaton Zrt., Balatonszentgyörgy

TERMÉS (t/ha)

“Már négy éve használunk Pioneer waxy hibrideket, közel 400 ha-on. Az elmúlt években elégedettek
voltunk a termésátlagokkal. Mind csapadékos, mind aszályos évben üzemi átlag feletti eredményeket sikerült elérnünk az általunk használt Pioneer waxy anyagokkal. A terményért kapott waxy felár
hozzájárult a kukoricatermeszPIONEER WAXY ELŐZETES EREDMÉNYEK, 6 HELYSZÍN, 2014.
tés sikerességéhez. Az N01
waxy változatára, a P9718E
12,2
PR37N01
hibridre a saját kísérletünkben
12,0
P9718E
figyeltem fel. Egészséges és
11,8
egyenletes állománya miatt a
11,6
legjobb waxy hibrid lett a sor11,4
PR38A22
ban. Bízom benne, hogy jövő11,2
PR38A75
re nagyobb felületen, az üzemi
11,0
táblákon is hasonló jó ered10,8
19,2
19,4
19,6
19,8
20,0
20,2
20,4
20,6
ményekről számolhatunk be.”
BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Minden waxy kukorica termelőnek javasoljuk!
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P9241

A GÓLKIRÁLY

FAO 340
Ajánlott tőszám:
68-74 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
FEJLŐDÉSI ERÉLY

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• 2014-ben már szerepelt ajánlatunkban és igen nagy kereslet volt
iránta, köszönhetően meggyőző kísérleti eredményeinek.
• A FAO 300 eleji hibridjeink közül a P9241 képviseli a legmagasabb terméspotenciált és a legjobb csőegészséget.
• Tipikusan kontinentális típusú hibrid, azaz legjobban a Kárpátmedencére jellemző klímán érzi jól magát.
• Kedveli és jól tűri a magas hőmérsékleteket az intenzív növekedés
időszakától egészen a szemkitelítődésig.

“Cégünknél évek óta foglalkozunk
kukorica kísérletek beállításával. A nálunk elvetett kukorica
kísérletben a P9241 Optimum®
AQUAmax® hibrid 13,7 t/ha-os
terméseredményével hívta fel
magára a figyelmemet. Több,
mint 40 hibridet megelőzve végzett az élen. Koraiságával, alkalmazkodóképességével és hatalmas termésátlagával minket
meggyőzött, hogy helye van a
hibridjeink között!”

• Gyors kezdeti fejlődési erélye és stressztűrő képessége alkalmassá teszi korai vetésekre.
• Kimagasló termőképességét mind az aszályos, mint pedig a normál viszonyok között bizonyította ezért megkapta az Optimum®
AQUAmax® minősítést.
PIONEER TERMÉKFEJLESZTÉSI KÍSÉRLETEK ÁTLAGA, FAO300-350, 2013.

P9241

92
91
90
TERMÉS (q/ha)

Ifj. Pusztai Lajos
Nagyajtósi Mg. Kft.
Kunmadaras

89

P9074

88
87

P9175

P9400

P9578

85
84

P9027

83

PR38A79

VT 1

82
17,0

17,2

17,4

17,6

17,8

18,0

BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
A P9241 előnye a gyors kezdeti fejlődéséből fakad, alkalmas
a korai vetésre! A hibrid mindenhol otthon érzi magát, tehát
megszorítás nélkül minden termőhelyre javasoljuk. Őszi
kalászos is tervezhető utána! Javasoljuk továbbá azokra
a helyszínekre is, ahol a csőbetegségek eddig problémát
okoztak.
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VT 2

86

18,2

18,4

P9911

A TECHNIKÁS
MEGLEPETÉS

FAO 460
Ajánlott tőszám:
64-70 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• Az elmúlt szezonban piacra került hibrid, mely iránt már a bevezetés évében nagy kereslet volt.
• Rendkívül látványos, erős növényfelépítése jól jelzi a rekord termőképességét.
• Csőegészsége nagyon jó, szára, gyökere erős.
• Zöldszáron érő típus, kiváló aszály toleranciával.

“Évek óta figyelemmel kísérem
a Pioneer kísérleti eredményeit. A P9911 kiegyensúlyozott
terméseredménye,
agronómiai stabilitása meggyőzött, s
idén – több új Pioneer hibrid
mellett – jelentős területen került elvetésre. Vízleadási dinamikája, tetszetős habitusa és
az eddigi betakarítási eredményei alapján úgy gondolom
jól döntöttem, jó hibridet választottam.”

• Termőképességét bizonyította mind a száraz, mind pedig a normál viszonyok között, ezért megkapta az Optimum® AQUAmax®
minősítést.

NÉBIH REGISZTRÁCIÓS KÍSÉRLETEK EREDMÉNYE, FAO400-AS CSOPORT
MÁSOD- ÉS HARMADÉVES JELÖLTEK 2013.
10,2

P9911

10,0
EM 4913

9,8
TERMÉS (t/ha)

Lenkai Ottó
ügyvezető
Agro-Schach Kft., Fonó

P9915

PR35F38

9,6
X00C212

9,4

8,6
16,0

LZM461/05
RH11086
EI 5014

9,0
8,8

DKC 5007

DS0715

9,2

X00C211

EL 4712

DKC 5143
DKC 3511

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Azoknak a termelőknek javasoljuk, akiknek a magas termés
mellett fontos a jó csőegészség!
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P0216

EGY IGAZI SZTÁR!

FAO 490
Ajánlott tőszám:
64-70 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

ZÖLDSZÁRON
ÉRŐ TÍPUS

• Második éve bizonyít a köztermesztésben, a kereslet iránta azóta
rohamosan növekszik.
• Termőképessége vetekszik a kései FAO500-as hibridekkel, vízleadása ugyanakkor igen gyors.
• Látványos, nagy csöveket nevel, sokan csak „Elefántként” említik,
utalva rekord termőképességére.
• Zöldszáron érő típus, csuhélevelei felnyílnak az érés során.
• Teljesítménye miatt megkapta az Optimum® AQUAmax®
elnevezést.
Cserveni Csaba
ügyvezető, Utód-Agro Kft., Szigetvár
“Az elmúlt két év kísérleti és üzemi eredményeire alapozva kukorica vetésterületünk jelentős részére
idén a P0216-os hibridet választottuk. A betakarítás abszolút igazolta a helyes döntést, ugyanis az
Optimum® AQUAmax® hibrid az elmúlt aszályos esztendőhöz hasonlóan a 2014-es extrém csapadékos
évben is hozta a tőle jogosan elvárható rekord terméseket, ami idén 13-14 tonnás nettó eredményeket
jelent. Az erős gyökérzet és a
P0216 HELYEZÉSEI AZ 51 DB 2014. NOVEMBER 5-IG BETAKARÍTOTT
robosztus szár miatt, a kiadós
PIONEER NAGYÜZEMI KÍSÉRLETEKBEN
esőzések ellenére sem tapasztalható megdőlés, szártörés. Az
árukukorica értékesítésben je18%
1.hely (25 alkalommal)
lentős gondot okozhat a toxin8%
2.hely (13 alkalommal)
termelő gombák okozta fertőzés.
49%
3.hely (4 alkalommal)
A P0216 erre a problémára is
egyéb hely (9 alkalommal)
25%
megoldást jelent, kiváló csőegészségének köszönhetően értékesítési gond idén sem volt.”

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
A P0216 idén a csapadékos évjáratban is bizonyította gyors
vízleadását még az északi megyékben is! Az idei év bajnoka
gyors vízleadással.
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P0412

A KÉSŐI BAJNOK!

FAO 510
10
Ajánlott tőszám:
64-70 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ VÍZLEADÓ-KÉPESSÉG

KIVÁLÓ
FEJLŐDÉSI ERÉLY

KIVÁLÓ
ASZÁLYTŰRŐ-KÉPESSÉG

• A P0412 testesíti meg a legnagyobb terméspotenciált a
Pioneer kukorica portfólióján.
• A generációs terméselőny a P0412 esetében igen nagy, a független NÉBIH kísérletekben 2,5 tonnával haladta meg a méltán nagy karriert befutott Florencia termését!
• Kivételes termőképességét mind a száraz, mind pedig a
normál viszonyok között bizonyította, ezért megkapta az
Optimum® AQUAmax® megjelölést.
• Gyors kezdeti fejlődési erélye alkalmassá teszi korai vetésekhez.
Hellenbarth László
magántermelő, Vaskút

• Ha a P0216 beceneve az „Elefánt” akkor a P0412 neve a teljesítménye alapján a „Mamut”!

TERMÉS (t/ha)

“Családi gazdálkodásunkban folytatott kukorica termesztés során, két alappilléren nyugszik a hibrid választásunk.
1. Célunk minél nagyobb hozamok elérése a termés/víz arány figyelembe vétele mellett
2. A termés biztonság - stabilitás fokozása a termőhelytől, évjárattól függetlenül
Ezen fontos kritériumoknak a saját
PIONEER NAGYÜZEMI KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI, MAGYARORSZÁG
kísérleteinkben és üzemi tapasztala45 HELYSZÍN, 2013.
taink alapján a Pioneer Optimum®
10,2
P0412
AQUAmax® hibridek felelnek meg!
10,1
P0216
Így 2013-as bevezetésük évében a
P9911
10,0
P0216-ot vetettük, mint új generá9,9
ciós Pioneer hibrid abszolút meg9,8
P9721
P0105
felelt az elvárásainknak. 2014-ben
9,7
PR37N01
P9241
P9915
9,6
bővítettük az Optimum® AQUAmax®
9,5
hibridkört a P0412 bevezetésével,
9,4
mely üzemi tapasztalataink alapján
P9175
P9578
9,3
P9494
felülmúlta várakozásainkat. Megje9,2
16,5
17,0
17,5
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,5
lenésével, teljesítményével méltón
BETAKARÍTÁSKORI SZEMNEDVESSÉG (%)
viselheti a „Mamut” megnevezést.”

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Azoknak a termelőknek javasoljuk, akik a Florencia utódját
keresik. A P0412 az ő hibridjük!
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Pioneer Oltóanyagok
A silózás, egy természetes takarmánykonzerválás. A konzerválószer a tejsav, amelyet tejsavtermelő baktériumok állítanak elő a szilázs alapanyag szénhidrátjából. Ahhoz, hogy egy szilázs jól
erjedjen, legalább 1x105 (100 000 élő, növényfaj specifikus tejsavtermelő baktérium telepformáló egységre (CFU) van szükség 1 gramm silózandó takarmányon. Sajnos természetes körülmények között ennek csupán 1-20%-a áll rendelkezésre.
Az optimális erjedéshez szükséges mikroszervezetet
csak oltóanyagokkal lehetséges biztosítani. Az optimális
tejsavbaktérium számának biztosítása elvén alapuló erjesztett takarmány beoltását nevezzük az erjedési folyamat biológiai szabályozásának.
A PIONEER növényfaj specifikus oltóanyagok alkalmazásával biztosított a megfelelő baktérium és annak koncentrációja.
Ezek a baktériumok
- széles pH (3,8 – 6,5) és szárazanyag (20 – 60 %) tartományban „működőképesek”
- többféle növényi cukor erjesztésére képesek
- gyorsan szaporodnak
- a takarmány pH-ját rövid idő alatt lecsökkentik a kívánt
szintre
- ezzel gátat vetnek egyéb káros mikrobiológiai tevékenységnek (ecetsav-képződés, vajsav-képződés, penészképződés)
- a növényi nedveket besűrítik, ettől azok a sejtekben maradnak, minimumra csökkentve ezáltal a lé csurgásából
származó veszteségeket

Melyek a Pioneer oltóanyagok használatának előnyei?
1. Javítja az erjedési paramétereket
• alacsony pH.
• optimális szerves sav arány (tejsav : ecetsav = 3 : 1)
2. Javítja a fehérje minőségét
• NH3-nitrogén mennyiségének csökkentése. (különösen a lucerna és fű szenázsoknál fontos)
3. Növeli a rost és keményítő emészthetőségét
• A Pioneer FT (Fiber Technology) termékek legfontosabb előnye
4. Javítja a takarmány minőségét és növeli az „aerobic
stabilitás”-t
• A jobb minőségű takarmány növeli az állatok takarmány felvételét
• A L. buchneri-t tartalmazó Pioneer termékek legfontosabb előnye
5. Növeli a takarmányok értékesülését és az állatok teljesítményét
• A hatás laboratóriumokban és etetési kísérletekben
tesztelt.
• A takarmányozási tesztek 10:1 ROI (Return of Investments) befektetés megtérülés arányt mutatnak

A PIONEER OLTÓANYAGOK A TÖMEGTAKARMÁNY TARTÓSÍTÁS LEGTÖBB PROBLÉMÁJÁHOZ MEGOLDÁST
KÍNÁLNAK (ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT)
termék
1132

takarmány

formula

kiszerelés

beoltható takarmány

adagoló

granulátum

10 kg/zsák

40 tonna

Gandy

250 g/palack

250 tonna/palack

5x20 g tubus/karton

25 tonna

silókukorica

11CFT
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11B91

nedves-roppantott
kukoricaszem, CCM

11GFT

fű és teljes
gabonanövény

11AFT

lucerna szenázs

11CH4

silókukorica biogáz
előállításához

1155

lucerna széna

vízoldékony

Appli-pro SLV

Appli-pro BASIC

®

TERMÉK PORTFÓLIÓ
HAGYOMÁNYOS TERMÉK
Irányítja az erjedést és az állatok teljesítményének növelését szolgálja.
silókukorica
oltóanyag

1132

A kukorica növény a könnyen erjeszthető takarmányféleségekhez tartozik, de még ebből az
alapanyagból sem könnyű jó minőségű végterméket előállítani. Ha a silózás minden technológiai szabályát be is tartja, a technológia egy elemét lehetetlen maradéktalanul biztosítani. Ez
az optimális tejsavtermelő baktérium koncentráció. Az optimális erjedéshez ezért szükséges a
Pioneer oltóanyagok használata.

KOMBI TERMÉK
A hagyományos termék irányítja az erjedést és az állatok teljesítményének növelését szolgálja.
A „stabilizáló” termék Lactobacillus buchneri-t tartalmaz, ami csökkenti a másodlagos erjedés valószínűségét.
A „kombi” termék egyesíti mindkét előnyt.

nedves-roppantott
kukoricaszem,
CCM oltóanyag

er
Pione égi
s
ő
a min ány
takarmsa!
forrá

11B91

”ENZIMES” FIBER TECHNOLOGY (FT)
TERMÉKEK
Az FT termékekben található Lactobacillus buchneri
törzsek Esterase vagy Ferulatesterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait
(Cellulóz, Hemicellulóz) a lignin tartóvázról, így a
bendőbaktériumok gyorsabban megemésztik, illetve a metánképző baktériumok hozzáférhetősége is
növekszik. Az eredmény a takarmány jobb emészthetősége, illetve több metán képződése a kukoricaszilázsból.

lucerna
szenázs
oltóanyag

kukorica
szilázs
oltóanyag

11AFT

11CFT

biogáz
előállításához
fű és teljes
használt
gabonanövény silókukorica
oltóanyag
oltóanyaga

11GFT

11CH4
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®

Oltóanyagok
11AFT Enzimes lucernaszenázs oltóanyag

LUCERNÁHOZ

Irányítja az erjedést és az állatok teljesítményének növelését szolgálja.
Az AFT-ben található specifikus Lactobacillus buchneri törzsek Esterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (Cellulóz, Hemicellulóz) a lignin
tartóvázról, így a bendőbaktériumok gyorsabban megemésztik azokat, növelve a lucernaszenázs emészthetőségét.

VÍZOLDÉKONY

Kiszerelés/beoltott takarmány: 250 g/250 tonna
Hatóanyagok: Lactobacillus plantarum 1x, Lactobacillus buchneri 1x
Koncentráció: 1,1x1011 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)

1132 kukoricaszilázs oltóanyag
SILÓKUKORICÁHOZ

Irányítja az erjedést. A tejtermelő tehenek számára a legjobb minőségű kukoricaszilázs előállítását biztosítja.

GRANULÁTUM

Kiszerelés/beoltott takarmány: 10 kg/40 tonna
Hatóanyagok: Lactobacillus plantarum 5x, Enterococcus faecium 2x
Koncentráció: 1,25x1011 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)

11CFT Enzimes kukoricaszilázs oltóanyag
SILÓKUKORICÁHOZ

Irányítja az erjedést, és az állatok teljesítményének növelését szolgálja.
A CFT-ben található specifikus Lactobacillus buchneri törzsek Esterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (Cellulóz, Hemicellulóz) a lignin
tartóvázról, így a bendőbaktériumok gyorsabban megemésztik azokat, növelve a kukoricaszilázs emészthetőségét.

VÍZOLDÉKONY

Kiszerelés/beoltott takarmány: 250 g/250 tonna
Hatóanyagok: Lactobacillus casei 1x, Lactobacillus buchneri 1x
Koncentráció: 1,1x1011 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)

11CH4 Biogáz kukoricaszilázs oltóanyag
“BIOGÁZ”
KUKORICÁHOZ

A biogáz termelés céljából besilózott kukorica esetében irányítja az erjedést, és a szilázs metán kitermelésének növelését szolgálja.
A CH4-ben található specifikus Lactobacillus buchneri törzsek Ferulatesterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (Cellulóz, Hemicellulóz) a
lignin tartóvázról, ezért a metánképző baktériumok hozzáférhetősége növekszik növelve a „biogáz” kukoricaszilázsok metán kitermelését.
Kiszerelés/beoltott takarmány: 250 g/250 tonna
Hatóanyagok: Lactobacillus buchneri 1x
Koncentráció: 1x1011 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)
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VÍZOLDÉKONY

11B91 Kombi nedves kukoricaszem oltóanyag
NEDVES
KUKORICASZEM

Irányítja az erjedést és csökkenti a másodlagos erjedés valószínűségét, növeli
az „aerobik stabilitás”-t.
A Lactobacillus buchneri stabilizáló hatásával az utóerjedés csökkentésének biztonságos biológiai megoldása a költséges és problematikus felhasználású savtartalmú termékekkel szemben!

VÍZOLDÉKONY

Kiszerelés/beoltott takarmány: 250 g/250 tonna
Hatóanyagok: Lactobacillus plantarum 2x, Lactobacillus buchneri 1x
Koncentráció: 1,1x1011 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)

11GFT Enzimes fű és teljes gabonanövény oltóanyag
FŰ, GABONAFÉLÉK

Irányítja az erjedést és az állatok teljesítményének növelését szolgálja.
A GFT-ben található specifikus Lactobacillus buchneri törzsek Esterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (Cellulóz, Hemicellulóz) a lignin tartóvázról, így a bendőbaktériumok gyorsabban megemésztik azokat, növelve a fű és teljes
gabona növény szilázs/szenázs emészthetőségét.

VÍZOLDÉKONY

Kiszerelés/beoltott takarmány: 250 g/250 tonna
Hatóanyagok: Lactobacillus casei 1x, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus plantarum 1x
Koncentráció: 1,3x1011 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)

1155 lucernaszéna penészgátló oltóanyag
LUCERNÁHOZ

A készítmény a természetben a lucerna levelén tenyésző baktérium törzseket tartalmaz,
melyek elszaporodásuk révén megakadályozzák a penészképződést, és ezáltal a hagyományosnál magasabb nedvességtartalommal készíthető bálás lucernaszéna.
Használatával bizonyítottan növekszik a megmentett fehérje mennyisége és minősége.
A lucernaszéna magas fehérjetartalmát, tápértékét megőrizheti anélkül, hogy a penésztől
kellene tartania.
- kisbálás lucerna 18-25%
- nagybálás lucerna 18-22% nedvességtartalommal betakarítható

VÍZOLDÉKONY

Kiszerelés/beoltott takarmány: 5x20 g/25 tonna
Hatóanyagok: Bacillus pumilus 1x, Bacillus lentus 1x
Koncentráció: 2,5x1010 CFU/g (Colony Forming Units = telepformáló egység)
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Adagolók
Gandy 1132G adagolásához
GRANULÁTUM

Egy 10 kilogrammos zsák 40 tonna
szilázs beoltásához.
Adag: 0,25 kg /tonna takarmány
Kapacitás:
• tartály toldalék nélkül 30 kg oltóanyag 120 tonna takarmány beoltásához
• tartály toldalékkal 60 kg oltóanyag 240 tonna takarmány beoltásához

Gandy tartály
toldalék nélkül

Gandy tartály
toldalékkal

Gandy szecskázóra
felszerelve

Appli-pro BASIC 1155WS adagolásához
VÍZOLDÉKONY

Egy 20 grammos tubus 5 tonna, egy karton (5
tubus) 25 tonna széna beoltásához.
Adag: 2 liter/tonna takarmány
Kapacitás: 100 literes tank 50 tonna széna
beoltásához

Appli-pro
BASIC

Appli-pro BASIC bálázóra
felszerelve

Appli-pro SLV 11AFT, 11CFT, 11CH4, 11B91, 11GFT adagolásához
VÍZOLDÉKONY

Egy 250 grammos palack 250 tonna szilázs/
szenázs beoltásához.
Adag: 0,01 liter/tonna takarmány
Kapacitás: 2x2,5 liter palack 500 tonna takarmány beoltásához

Appli-pro
SLV
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Appli-pro SLV szecskázóra
felszerelve

Silókukorica hibridek
A portfólió legjobb emészthetőséggel
rendelkező hibridje

P0017

FAO 410
FA
Jav
Javasolt
termőtőszám:
75-80 ezer tő/ha
75

NEL
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

• PR36T2
PR36T24-ell azonos az energia koncentrációja (NEL. MJ./szárazanyag)
de nagyobb a termése és NEL hozama és jobb az emészthetősége.
• A legnagyobb fehérjetartalommal rendelkező silókukorica hibrid.
• Kettős hasznosítású hibrid, megbízható szemterméssel rendelkezik,
jól bírja a szélsőséges körülményeket.

A portfólió energia bajnoka

PR34Y02

FAO 560
FA
Jav
Javasolt
termőtőszám:
70-80 ezer tő/ha
70

NEL
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

•A
Az éréscsoportjának
éé
já
megfelelő termést hoz, elérve a Coralba szintjét.
• Kiváló a rostos üszög és Fuzárium ellenállóképessége.
• A Coralba-nál magasabb a NEL tartalma és jobb az emészthetősége.
• BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ AJÁNLOTT

A portfólió legmagasabb NEL tartalmával
rendelkezik

P1114

FAO 560
FA
Jav
Javasolt
termőtőszám:
70-80 ezer tő/ha
70

• Nö
Növénymagassága
é
á átlagos, szárazságtűrése átlag feletti.
• A környező országok kísérleteiben az azonos tenyészidejű hibridek
termését 8%-kal és NEL energia hozamát 6,5%-kal meghaladta.

NEL
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG
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Pioneer kukoricahibrid összefoglaló
FAO szám

Hasznosítás típusa

Ajánlott termőtőszám
(tő/ha)

Bevezetés éve

P8523

280

Szemes

70-78000

2014

P8816 Új

290

Szemes

72-78000

2015

P9025

310

Szemes

68-76000

2012

P9074 ÚJ

310

Szemes

70-76000

2015

P9578

320

Szemes

68-74000

2010

P9175

330

Szemes

68-76000

2013

P9241

350

Szemes

68-76000

2014

P9486 ÚJ

360

Szemes

68-74000

2015

P9549 ÚJ

360

Szemes/Siló

65-70000

2015

P9514 ÚJ

370

Szemes

66-72000

2015

P9606 ÚJ

380

Szemes

68-76000

2015

PR37N01

380

Szemes

68-76000

2008

PR38A24

380

Szemes

64-74000

2002

P9903 ÚJ

390

Szemes

66-72000

2015

PR37Y12

390

Szemes

62-75000

2007

P9915

410

Szemes

65-74000

2013

P0023 ÚJ

420

Szemes

64-70000

2015
2014

P9911

450

Szemes

65-74000

P0105

470

Szemes

64-72000

2013

P0216

490

Szemes

65-74000

2013

P0412

520

Szemes

65-74000

2014

PR38A75

330

Waxy

68-74000

2013

P9718E ÚJ

390

Waxy

66-72000

2015

PR37F80

420

Waxy

65-72000

2015

P0017

410

Szemes/Siló

75-80000

2012

P1114

560

Siló

70-80000

2014

PR34Y02

580

Siló

70-80000

2011
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Biztosítsa a magas napraforgó hozamot
Pioneer Protector® hibridekkel!
A Pioneer Protector® napraforgókat azoknak ajánljuk, akik olyan
megoldásokat keresnek, amelyekkel a napraforgó termesztés során a lehető legkisebb kockázatot kell vállalni. A Pioneer
Protector® nem más, mint egy megbízható, magas szintű genetikai
védelmi rendszer, melynek birtokában a gazdálkodók biztonságban érezhetik a napraforgó termesztésbe történt befektetéseiket.
Ma a DuPont Pioneer az egyetlen, amely olyan, szádortól és peronoszpórától teljesen mentes napraforgó ajánlattal rendelkezik, amelyhez nem szükséges növényvédelmi beavatkozás! Ez a
megoldás a következő kultúrákra teljesen biztonságos, ráadásul, a legtöbb Pioneer Protector® hibrid a DuPontTM ExpressSun®
tulajdonságát is hordozza, így egy tökéletes gyomirtás lehetőségét is kínálják.

P64HE39
P64HE118

P63LE75
P64LE25
P64LE99

PR63F73*
PR64F66*
PR64H34*
P64BB01*

Az elmúlt időszakban néhány Pioneer napraforgó hibrid elnyerte a Pioneer Protector® minősítést.
Mi is ez a Pioneer Protector®? Mely hibridek felelnek meg a szigorú követelményrendszernek? Ezt az
egyedülálló Pioneer márkajelzést kizárólag olyan hibridek viselhetik, amelyek kimagasló toleranciát,
vagy rezisztenciát mutatnak bizonyos károsítóval, vagy károsítókkal szemben, és ezen tulajdonságukkal
komolyan hozzájárulnak a gazdálkodás sikereihez, csökkentve a termelés kockázatát.
A napraforgóban kétféle Pioneer Protector® márkát vezettünk be, a PIONEER PROTECTOR® SZÁDOR-t és a
PIONEER PROTECTOR® PERONOSZPÓRA-t.
Az említett hibridek a felsorolt károkozókkal szembeni kimagasló ellenállóságuk okán jelentősen
csökkentik a gazdálkodás kockázatát, termesztésük olyan biztonságot nyújt a termelő számára akár a
szádor, akár pedig a napraforgó peronoszpóra jelenléte esetén, ami ma csak a legkiválóbb genetikák
esetében valósul meg.
*Magyarországon nem forgalmazott hibridek
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A napraforgó egyik legjelentősebb betegsége a peronoszpóra, ami mindenütt megtalálható, ahol a napraforgót termesztik. A kórokozó a Plasmopara halstedii FARLOW gomba.
A kórokozó gyorsan képes újabb rasszokat képezni, jelentősen megnehezítve ezzel az ellene való védekezést.
A gomba által okozott kár mértéke nagymértékben függ az
időjárási körülményektől, a károsodott növények számától
és azok fertőzéskori fenológiai stádiumától.

Napraforgó

A PERONOSZPÓRA FŐBB TÜNETEI
Csíranövény elhalás

Másodlagos
fertőzés. Az
elsődlegesen
fertőződött
napraforgókról a
szél továbbviszi
a spórákat a
szomszédos
növényekre.

A gyökéren keresztül korán, a csírázáskor megfertőződött növények általában már a keléskor vagy a
kelés után elpusztulnak.

Szisztémikus, primer tünet
A kikelt, fiatal, gyökéren keresztül megfertőződött
növények internódiumai lerövidülnek, ezért törpék
maradnak. A levélerek mentén klorotikus foltok jelennek meg. Ha ezek a növények életben maradnak, virágaik felfelé állnak, a tányérátmérő jelentősen csökken, és a bennük lévő kaszatok általában
kicsik, termést szinte nem produkálnak.
Másodlagos fertőzés
• Az elsődlegesen fertőződött növényekről csapadékos évjáratban szél segítségével a szomszédos növényekre továbbterjed a kórokozó. Az elsodródott spórák megfertőzik a leveleket, a
fertőzés helyén először klorotikus, majd később
elhaló foltok jelennek meg.
• Úgy is fertőződhet másodlagosan a napraforgó,
hogy a növényeken nincsenek látható tünetek. Ezt
nevezzük látens fertőzésnek. A látensen fertőzött
növények tányérjai gyakran felfelé álló, u.n. szemafor állást vesznek fel. A tányérban lévő kasztokat is meg tudja fertőzni a kórokozó. A látensen
fertőződött növények kaszatjaiból tünetmentes
növények fejlődnek. (Cohen and Sackston 1974.).

REZISZTENCIA
• A leghatékonyabb védekezés a peronoszpóra ellen a rezisztens hibridek használata.

A kórokozó

A csírázó, kelő félben
lévő növények
gyökéren keresztül
fertőződve gyakran
elpusztulnak.

A zoospórák
megtámadják a
napraforgó
gyökerét.

Szisztémikus,
primer fertőzés:
A 2-8 leveles
napraforgó a
gyökérfertőzés
következtében
jelentősen törpül.
Minél korábban
fertőződik a növény,
annál alacsonyabb
lesz a napraforgó.
Termést nem
várhatunk.

• A rezisztencia nem jelenti azt, hogy a növény teljesen mentes a kórokozótól.
• Létezik olyan rezisztencia, amikor a gomba megjelenik (sporulál) a sziklevélen, vagy a sziklevél
alatt (hipokotil), de nem tud eljutni a növény
sziklevél feletti részeibe. Ilyen a „cotyledon-limited infection” (CLI) és a „hypocotyl-limited infection” (HLI). Az ilyen rezisztenciákkal rendelkező
hibridek normál növényt és normál termést produkálnak, még akkor is, ha gyökerükkel hordozzák a kórokozót.
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A kórokozó oospórái 6-8 évig is
életképesek maradnak a talajban.

peronoszpóra
életciklusa

A KÖRNYEZET ÉS A BETEGSÉG KIALAKULÁSÁNAK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
• Hűvös, csapadékos időjárás esetén a betegség
sokkal gyakrabban jelenik meg a napraforgóban.
• Vízzel telített talajban a metalaxyl csávázószer
koncentrációja csökken, ezáltal a hatóanyag egyre
kisebb mértékben védi a növényt.
• Amennyiben a vetést követő két hétben jelentős
mennyiségű csapadék hullik, a peronoszpóra primer fertőzésének lehetősége növekszik.

VÉDEKEZÉS
Agronómiai fogások
• A napraforgó árvakelés kiirtásával korlátozzuk a
kórokozó terjedését, fennmaradását.

Tünetmentes
rezisztens növény,
ami szintén
hordozhatja a
kórokozót.

• Habár a vetésváltás a napraforgó esetében fontos,
ennek hatása a peronoszpóra elleni védekezésben minimális, hiszen az áttelelő oospórák a talajban 6-8 évig életképesek maradnak.

Kémiai védekezés
• Vetőmagcsávázás – metalaxyl-lal
Másodlagos
fertőzés
klorotikus,
majd később
nekrótikus
foltokkal.

Látens fertőzés.
Nincsenek
látható tünetek,
de a rendellenes
tányérállás azt
mutatja, hogy a
napraforgó
valószínűleg
hordozza a
kórokozót.

• Az állománypermetezés nem hatásos a primer fertőzéssel szemben. A másodlagos levélfertőzések
csak nagyon ritkán okoznak terméscsökkenést,
ezért ebben az esetben a permetezések a legtöbb
esetben nem megtérülő befektetések.

Genetikai megoldás – Rezisztens hibridek
Pioneer Protector® Peronoszpóra hibridek
használata
• P64LE25,
P63LE75,
P64LE99,
P64HE39,
P64HE118

NE TÉVESSZÜK ÖSSZE A KÉT TÜNETET!
A gomba a gazdanövény szöveteiben
oospórákat képez, amelyek a kórokozó
áttelelő képletei.

• A napraforgót akkor tekintjük peronoszpóra rezisztensnek, ha a kórokozó nem tudja elérni a sziklevél feletti szövetrészeket (Vear, 1978).

Látens
peronoszpóra
fertőzés tünete

Pre-emergens
herbicid okozta súlyos
fitotoxikus tünet!
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P64LE25
Ajánlott tőszám:
50 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

MAGAS
OLAJTARTALOM

GYOMIRTÓ SZER
ELLENÁLLÓ

• Mind a termékfejlesztési, mind pedig az üzemi méretű kísérleteinkben a legmagasabb termések fűződtek hozzá 2010-ben,
2011-ben, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben egyaránt. A legnagyobb vetésterületen termesztett Pioneer napraforgó.
• A napraforgó szádorral szemben a legmagasabb védettség jellemzi, ezért a szádorral fertőzött területeken teljes sikerrel termeszthető (Protector® Szádor).
Menyhárt Károly
ügyvezető igazgató
Jászboldogházi
Aranykalász Mezőgazdasági
Termelő és Szolg. Szöv.

• A hazánkban megtalált legújabb peronoszpóra rasszal szemben
is rezisztens (Protector® Peronoszpóra).
• Igen magas herbicidtoleranciája hatékony és biztonságos gyomirtást tesz lehetővé.

“A DuPontTM ExpressSun® tulajdonságát is hordozó Pioneer napraforgó hibridekkel már több éve foglalkozunk a gazdaságunkban, mert az így alkalmazható technológia nagyon hatékony a gyomok elleni küzdelemben. 2013-ban próbáltuk ki először mintegy 200 hektáron a P64LE25 Express™ toleráns
hibridet és kiemelkedő termésNAPRAFORGÓ DEMÓ (STT) KÍSÉRLETEK, MAGYARORSZÁG, 2014.
eredményeket értünk el vele. Az
40 HELYSZÍN
idei évben a Jászságban az idő4,1
P64LE25
járás többször is kedvezőtlenül
4,0

KASZATTERMÉS (t/ha)

alakult a napraforgó számára
– virágzáskori komoly vízhiány,
majd gyakori, túlzottan sok csapadék egészen a betakarításig.
Ennek ellenére ismét elégedettek lehettünk a kiváló agronómiai tulajdonságokkal rendelkező
P64LE25-ös hibriddel.”

P64LE99

3,9
3,8
3,7

64J04
P64LC09
64H42

3,6
P64HE39

3,5
3,4
44,00

44,25

44,50

44,75

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Javasoljuk azoknak a gazdálkodóknak, akik a posztemergens
gyomirtási technológia mellett egy nagy termőképességű
napraforgót keresnek.
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P64HE118

P63LE75

P63LL06

45,00

45,25

OLAJTARTALOM (%)

45,50

45,75

46,00

46,25

Megnövelt

biztonság

P64LE99

P64LE25

• Kimagasló állóképesség
• Kevesebb kockázat
ás
• Eredményesebb gazdálkodás

P63LE75

P63LE75
Ajánlott tőszám:
50 000 tő/ha
KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

MAGAS
OLAJTARTALOM

GYOMIRTÓ SZER
ELLENÁLLÓ

• A P63LE75-ös az ExpressTM technológia egyik újdonsága. Magas
terméspotenciállal, korai tenyészidővel és kedvező agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik.
• A Magyarországon előforduló legújabb peronoszpóra rasszokra is
rezisztens (Protector® Peronoszpóra).
• Ellenálló a napraforgó szádor E rasszával szemben, és toleráns a G
rasszal szemben, így a szádoros területeken is sikeresen termeszthető (Protector® Szádor).
Miklóssy Béla
ügyvezető
Miklóssy Kft., Nagyhajmás

• Magas herbicidtoleranciájának köszönhetően gyomirtása biztonságosan megoldható.

TERMÉS (t/ha)

“Gazdaságunkban már termeltünk PR64J04-es napraforgó hibridet, melynek terméseredményével elégedettek voltunk. Az ExpressTM toleráns technológiát választva esett döntésünk a P63LE75
hibridre, mint a közkedvelt
PIONEER HERBICID TOLERÁNS NAPRAFORGÓK KÍSÉRLETI EREDMÉNYE,
J04 ExpressTM toleráns válto2013., 36 HELYSZÍN
zatára. A P63LE75 teljesít4,20
4,15
ményével az idei csapadékos
P63LE75
4,10
P64LE99
évjáratot figyelembe véve is
4,05
P64LE25
elégedettek vagyunk. Nem le4,00
P64LC09
3,95
het kérdés, jövőre is tervünk3,90
ben szerepel a P63LE75 hib3,85
PR64H42
3,80
rid termesztése.”
P64HE39
3,75
3,70
7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

BETAKARÍTÁSKORI KASZATNEDVESSÉG (%)

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS:
Az ország egész területén termeszthető, ezért ajánljuk a
kockázatot kerülő termelőknek.
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9,0

9,2

9,4

Pioneer napraforgóhibrid ajánlat
Hibrid
neve

Express® /
Clearfield®

Ajánlott
termőtőszám
(tő/ha)

Pioneer
Protector®

Rövid
jellemzés

Linolsavas hibridek ExpressTM technológiához
P64LE25

50 000

Mind a termékfejlesztési, mind
pedig az üzemi kísérleteinkben a
legmagasabb termések fűződnek
hozzá.

P63LE75

50 000

Bárhol megállja a helyét.

P64LE99

50 000

Betegség ellenállóképessége átlag
feletti, kimagasló a szár- és tányérszklerotínia, valamint a Phomopsis és
Phoma ellenállóképessége.

Magas olajsavas hibridek ExpressTM technológiához

P64HE39

50 000

PR64H42

50 000

Nagy termőképesség, magas olajsav-tartalom és jó kórtani tulajdonságok egy hibridben. Toleráns a peronoszpóra hazánkban megtalált
legújabb rasszára.

-

Kipróbált HO napraforgó a legmagasabb herbicidtoleranciával.

Linolsavas hibrid Clearfield® technológiához
P64LC09

gyomirtási rendszer napraforgóban

50 000

-

Az első Pioneer napraforgóhibrid
Clearfield® technológiával.

Hagyományos linolsavas hibridek

P63LL06

-

55 000

-

Ebben a napraforgóban a nagy termőképesség és magas olajtartalom
korai érésidővel párosul. A napraforgó szádor E rasszára rezisztens.
Alacsony növénymagassága miatt
hidastraktorral permetező gazdálkodóknak ideális választás.

PR64J04

-

50 000

-

Hagyományos, nagy termőképességű hibrid a korai csoportból.

A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye.
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Pioneer repcehibrid ajánlat
Hibrid
neve

Ajánlott
termőtőszám
(tő/ha)

Éréscsoport

Rövid
jellemzés

Pioneer repcehibridek Clearfield® technológiával
PX111CL

PT200CL

közép-korai

500 000

középérésű

500 000

Az új generációhoz tartozó féltörpe repcehibrid,
amelyben alkalmazható a Clearfield® technológia.
Biztos, kiszámítható teljesítményt nyújt valamenynyi termőhelyen.
Az erősen gyomfertőzött területen is biztonságos
és sikeres repcetermesztés lehetséges ezzel a hibriddel.

Pioneer MAXIMUS® repcehibridek
PX104
korai

500 000

korai

500 000

középérésű

500 000

PR44D06

PR45D03

A legnagyobb teljesítményre képes a MAXIMUS®
csoportban, 3-4%-kal magasabb a termésszintje,
mint a korábbi genetikáké.
Korai vetésre alkalmas, az őszi túlnövekedésre
nem hajlamos. Az őszi téli habitusa elterülő, ami a
jó télállóságának az alapja. Koraiság és olajtermés
tekintetében első a MAXIMUS® hibridek között.
A D03 Magyarországon a jó alkalmazkodóképességének köszönhetően ma sztenderd a repcetermesztők körében. Kihagyhatatlan a vetésszerkezetből.

Pioneer hagyományos (magas) repcehibridek
PR46W21

közép-késői

500 000

Termőképességben a maximumot nyújtja, és olajtartalomban is a jobbak között szerepel.

PR46W14

közép-késői

500 000

Az elmúlt években bizonyította hihetetlen állóképességét, mindezek mellett nagy termőképesség,
magas olajtartalom, megbízható, stabil teljesítmény jellemzi.
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Pioneer értékesítési csapat
Területi
képviselőink,
agronómusaink

Régió

Marcali Miklós

Területi képviselő

Phone

Területi
képviselőink,
agronómusaink

E-mail

30/9326-241,
96/318-293 (fax)

Régió

Phone

miklos.marcali@pioneer.com

BUCSOK JÁNOS

Területi képviselő

30/9326-247,
37/373-834 (fax)

E-mail

janos.bucsok@pioneer.com

Keresztes János

Nyugat - Győr - Moson - 70/2848-140,
Sopron megye
99/323-364

keresztes.janos@vetomag.info

Deme Balázs

Nógrád és Nyugat Heves megye

30/3040-327,
37/373-333

Tóth Sándor

Kelet - Győr - Moson Sopron megye

30/5589415

toth.sandor@vetomag.info

Molnár Béla

Észak - és Kelet Heves és Nyugat - és
Dél - BAZ megye

30/4123-292,
36/411-520

molnar.bela@vetomag.eu

Stibor Norbert

Dél - Heves és Észak és Nyugat - JNSZ
megye

30/3325-593

stibor.norbert@vetomag.eu

Győri András

Nyugat - Vas megye

70/607-6577

gyori.andras@vetomag.info

Sebestyén Lajos

Kelet - Vas megye

20/9812-383,
95/460-197

sebestyen.lajos@vetomag.info

Mészáros Gyula

Nyugat - Veszprém
megye

70/5230-650

meszaros.gyula@vetomag.info

Óvári Márton

Kelet - Veszprém
megye

30/2831-243

ovari.marton@vetomag.info

Palotai László

Komárom - Esztergom

30/2162-589

palotai.laszlo@vetomag.info

HAVANCSÁK
ATTILA

Területi képviselő

30/9326-242,
85/413-179 (fax)

attila.havancsak@pioneer.com

Horváth István

Észak - Zala megye

30/4001-785

horvath.istvan@vetomag.info

Koma József

Dél - Zala megye

30/552-01-50

koma.jozsef@vetomag.info

Schwendtner
Gyula

Nyugat - Somogy
megye

30/4563-511

schwendtner.gyula@vetomag.info

Rózsa Norbert

Kelet - Somogy
megye

30/2450673

rozsa.norbert@vetomag.info

Tajti Viktor

Közép - Somogy
megye

30/4315-556

tajti.viktor@vetomag.info

Szula András

Dél - Somogy megye

30/2688-096,
82/448-384 (fax)

szula.andras@vetomag.info

Lenkainé
Baráth Zsuzsa

Észak - Baranya
megye

30/2357-064

lenkaine.zsuzsa@vetomag.info

Horváth Géza

Dél - Baranya megye

30/4882-132

horvath.geza@vetomag.info

Horváth Attila

Nyugat - Baranya
megye

20/4886-170

horvath.attila@vetomag.info

Hambuch Béla

Kelet - Baranya
megye

30/7426-772,
72/211-701

hambuch.bela@vetomag.info

Jaksa Péter

Északnyugat Tolna megye

30/462-1278

jaksa.peter@vetomag.info

Délnyugat - Tolna
megye
Gudmon Ádám

Északkelet - Tolna
megye

70/9672-474,
75/950-049 (fax)

gudmon.adam@vetomag.info

Klem Balázs

Délkelet - Tolna
megye

30/6193-275

klem.balazs@vetomag.info

NYÚL MIHÁLY

Területi képviselő

30/9326-244,
76/486-272

mihaly.nyul@pioneer.com

Gyapay Gábor

Nyugat - Pest megye

70/2043-067

gyapay.gabor@vetomag.info

Nedeczky Árpád

Közép - Pest és
Észak - Bács Kiskun megye

30/4883-542

nedeczky.arpad@vetomag.info

Ignácz Tibor

Kelet - Pest és
Északkelet - Bács Kiskun megye

30/9453-209,
76/424-120

ignacz.tibor@vetomag.info

Gazdag Tamás

Dél - Bács - Kiskun
megye

30/3367-056

gazdag.tamas@vetomag.info

Horváth Béla

Bácska

30/6247-414,
79/578-140

horvath.bela@vetomag.info

Észak - Pest megye

Szabó István

Duna-mellék

30/3462-354

Csanaky József

Észak - Fejér megye

20/349-7282

csanaky.jozsef@vetomag.info

Wanderer Tamás

Délnyugat - Fejér
megye

20/349-7106

szabo.istvan@vetomag.info
wanderer.tamas@vetomag.info

Fehér Csaba

Délkelet - Fejér
megye

30/4140-885,
22/473-642

feher.csaba@vetomag.info

4.

régió

1.

régió

6.

régió

Réti József

Észak - és Kelet JNSZ megye

30/3832-668,
59/355-739 (fax)

reti.jozsef@vetomag.eu

Magyar Zoltán

Dél - JNSZ megye

30/2987-564

magyar.zoltan@vetomag.eu

Kiss Attila

Kelet - BAZ megye

30/9950-613,
47/586-000,
fax: 47/386-356

kiss.attila@vetomag.eu

Szilvási Csaba

Észak - BAZ megye

20/3517-689,
70/4218-946,
48/403-187

CSEKŐ JÓZSEF

Területi képviselő

szilvasi.csaba@vetomag.eu

30/9326-245,
45/472-539

jozsef.cseko@pioneer.com
rencz.laszlo@vetomag.info

Rencz László

Északnyugat,
Nyugat Hajdú Bihar megye

20/9708-932

Cseresznye
Sándor

Északkelet - Hajdú Bihar megye

70/4502-415,
52/250-572

cseresznye.sandor@vetomag.info

Török János

Észak - Hajdú Bihar megye és
Délnyugat Szabolcs megye

20/3334-379

torok.janos@vetomag.info

Sólyom János

Délnyugat - Hajdú Bihar megye

30/2667-196

solyom.janos@vetomag.info

Gubicskó László

Délkelet - Hajdú Bihar megye

30/4458-774

gubicsko.laszlo@vetomag.info

Türk Nándor

Északnyugat Szabolcs megye

20/4182-756

turk.nandor@vetomag.info

Balázscsik
Zoltán

Északkelet Szabolcs - megye

30/603-3810

balazscsik.zoltan@vetomag.info

Bakti Kornél

Délnyugat Szabolcs megye

30/2398-201

bakti.kornel@vetomag.info

30/9786-475

szatloczky.istvan@vetomag.info

Szatlóczky István Délkelet - Szabolcs
megye
VARGA ERNŐ

Területi képviselő

Havass Tamás

Nyugat - Csongrád
megye

30/9326-246,
66/449-150 (fax)

erno.varga@pioneer.com

20/9529-288

havass.tamas@vetomag.info

Makhajda János

Dél - Csongrád
megye

30/5739-833

makhajda.janos@vetomag.info

Veszter László

Északkelet - Csongrád
és Észak - Nyugat
Békés megye

20/3808-892,
66/210-375

veszter.laszlo@vetomag.info

Klimaj András

Hódmezővásárhely
és Nyugat - Békés
megye

30/6121-125,
68/416-582

klimaj.andras@vetomag.info

Szamosi Attila

Északkelet - Békés
megye

30/2194-043,
66/450-809 (fax)

szamosi.attila@vetomag.info

Fekécs László

Közép - Békés
megye

20/4247-661

fekecs.laszlo@vetomag.info

Duba Péter

Dél - Békés megye

30/9650-529,
68/381-314

duba.peter@vetomag.info

5.

régió

RÉGIÓTÉRKÉP

3.

régió

2.

deme.balazs@vetomag.eu

régió

DuPont megoldás a kukoricában
Komplex gyomirtás és kukoricamoly elleni védelem
A kukoricatermesztés célja a magas, jó minőségű termés előállítása. Ezt a célkitűzést az erős gyomfertőzés és a
kukoricamoly kártétele nagyban befolyásolhatja. Ha sikertelen a gyomirtás, a gyomnövények elnyomják a kukoricát
a fejlődésben, elvonják a vizet és a tápanyagot, tehát csökkentik a termést. A kukoricamoly kártétele és a mikotoxinok
megjelenésének kockázata minden kukoricatermesztő félelme. Ismert tény, hogy a kukoricamoly károkozása súlyosan
csökkentheti a termés mennyiségét és minőségét. A DuPont olyan megoldásokat kínál, mely hatékony gyomirtást tesz
lehetővé vegyes gyomnövény populáció esetén is és segít a kukoricamoly elleni magas szintű védekezésben, melynek
eredménye az egyenletesen magas mennyiségű és jobb minőségű termés.

DuPont™ Principal® Plus Gold gyomirtó szer csomag
A hatékony gyomirtás egyik feltétele, hogy állománykezelés formájában, célzottan permetezzünk a területünkön
előforduló gyomnövények ellen. Különösen igaz ez akkor, amikor nagy magvú, mélyről kelő, nehezen irtható egyéves
vagy évelő gyomnövényekről van szó kukoricában.
A gyakorlatban a kukorica területeken legtöbbször vegyes gyomnövény populációk fordulnak elő. Az ilyen gyomirtási
problémákra nem könnyű megoldásokat találni, talán éppen ez az oka annak, hogy a legtöbb szakember több
hatóanyagot és technológiát alkalmaz a lehető legjobb, hatékony gyomirtás megvalósítására.
A 10 hektár kezelésére összeállított komplett kukorica gyomirtó szer kereskedelmi csomag olyan hatóanyagokból áll,
melyek biztosítják a kukorica tökéletes posztemergens gyommentesítését az összes fontos évelő és magról kelő, egy- és
kétszikű gyomnövény ellen áru- és silókukoricában.
Kiszerelés

10 hektáros kereskedelmi csomag: 10x440g Principal®
Plus + 10l Successor* T + 5x0,5l Trend®

Az utolsó kezelés
időpontja

7 leveles állapot

Munka eü. várakozási idő

0 nap

Javasolt permetlé
mennyisége

250-300 liter

Forgalmi kategória

I.

Esőállóság

Formuláció

vízoldható granulátum (WG) és vizes szuszpenzió-emulzió
(SE)

a kezelés után 4 órán belül lehulló csapadék csökkentheti
a készítmény hatását

Vetésváltás

a kezelés után 90 nappal a legtöbb szántóföldi növény
vethető

Eltarthatóság

3 év

Méregjelzés

gyakorlatilag nem mérgező

Engedélyezett
kultúrák

kukorica (takarmány)

Károsítók ellen

magról kelő (kakaslábfű, muhar és köles félék) és évelő
egyszikű (fenyércirok, tarackbúza) gyomfajok, valamint
magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények

Dózis

Principal® Plus 440 g/ha + Successor* T 1 l/ha + Trend®
0,1%

Kijuttatás időzítése

posztemergensen a kukorica 3-7 leveles fenológiai állapotában, a magról kelő egyszikű gyomnövények 1-3 leveles
állapotában, az évelő egyszikűek átlagos magassága 15-25
cm, a kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában, mezei acat: tőlevélrózsás állapotban

Kezelt terület
újravetése

kukoricával

Korlátozás

Ne hasznája a gyomirtó szer csomagot szerves foszforsavészter típusú rovarölő szerrel tankkeverékben!
A gyomirtás és a szerves foszforsavészter típusú rovarölő
szerrel történő állománypermetezés között minimum 7
napnak kell eltelnie.

Figyelmeztetés

A klórpirifosszal illetve hasonló szerves foszforsavészter
típusú rovarölő szerrel a vetéskor vagy előtte kezelt kukorica súlyosan károsodhat, ha kelés után 45 napon belül a
készítménnyel gyomirtjuk. Az ennek következtében bekövetkező kár vagy termésveszteség a termelő felelőssége.

*A Successor T a Cheminova A/S márkaneve

A kukorica gyomirtó szer csomagban a Principal® Plus maximális dózisa hektáronként 1 liter Successor T*-vel került kiegészítésre. Ez a teljes hatásspektrumú technológia lehetővé teszi a nehezen irtható (pl. csattanó maszlag), vagy a már túlfejlett gyomok elleni védekezést is. Az egyszikű gyomok 1–3 leveles, kétszikű gyomok 2–6 leveles állapotában javasolt a felhasználása.
Miért érdemes a Principal® Plus Gold gyomirtó szer csomagot választani?
• mert a kukorica 7 leveles koráig kijuttatható,
• mert kedvező ár-érték arányú,
• mert a megkésett vagy rosszul sikerült alapgyomirtás kijavítására
is alkalmas,
• mert teljes hatásspektrumú a kukoricában előforduló valamennyi
gyomnövény ellen,
• mert gyors perzselő hatása látványos,
• mert egy permetezéssel a csapadékviszonyoktól függetlenül
elvégezhető a kukorica sikeres gyomirtása, így csapadékos és
száraz évben is megbízható eredményt ad,
• mert kiemelkedő hatékonyságú az egyszikűek ellen; úgymint
fenyércirok, köles, muhar fajok és kakaslábfű.
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Az erős egyszikű gyomnyomás ellenére a Principal®
Plus Gold gyommentesen tartja a kukorica területet.
Jánoshalma, 2014. június 4.

DuPont™ Coragen® rovarölő szer
A Coragen® megoldást nyújt a kukorica védelmében kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke lárva kártevők ellen.
Ideális készítmény a kártevők elleni védekezésben a kukorica minőségének megőrzéséhez. A lárvák táplálkozása a
kukorica levelén és csövén valamint a szárba való berágásuk a növény kidőlését, szártörést és a cső lehullását okozza.
A Coragen® kiváló lárva és tojásölő hatásának köszönhetően segít meggátolni a lárvák táplálkozását a kukoricán.
Hosszú hatástartama megakadályozza a kártevő populáció megtelepedését és felszaporodását is. Mindezek mellett a
Coragen® minimális hatást gyakorol a nem célszervezetekre, a címkén előírt használat esetén megkíméli a beporzó,
ragadozó és hasznos parazita rovarokat.

Egyenletesen magas termés

A CORAGEN® KEZELÉSSEL MEGBÍZHATÓBB
TERMÉSEREDMÉNY ÉRHETŐ EL
Forrás: DuPont,
Franciaország (2012)
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Forrás: ARVALIS, Franciaország (2006)

A kukoricamoly fertőzés súlyosan csökkentheti a kukorica termését,
ami gazdasági veszteséget eredményez. A tojás kikelése után a lárvák
a levélből táplálkoznak, mielőtt berágnák magukat a szárba. A szárban
kirágott járatok gyakran a szár törését, a cső lehullását és a növény
vízgazdálkodási funkcióinak elvesztését eredményezi. Minden egyes
lárva a termés jelentős csökkenését okozhatja, ami a termelők számára súlyos következményekkel járhat egy termelési szezonban. A kukoricamoly ellen védekezéssel ezeket a veszteségeket minimalizálhatja
a termelő.

Jobb minőségű termés
A fuzárium fajok mikotoxin (Fumozinin B1 és B2, Deoxinivalenol és
Zearalenon) termelése szoros összefüggésben van a kukoricamoly
jelenlétével. A kukoricamoly és a gyapottok-bagolylepke táplálkozása a
száron és a csövön ajtót nyit a fuzárium fajok számára a megtelepedéshez,
a lárva mozgása pedig kedvez a gomba spórák szétterjedésének a
növényben. Mivel a mikotoxin fertőzés humán- és állategészségügyi
kockázatot jelent, az Európai Bizottság rendeletben ((EC) No. 1126/2007
rendelet) szabályozta a legnagyobb megengedett mikotoxin tartalmat
kukoricában és kukorica tartalmú termékekben. A klimatikus körülmények
mellett a kukorica molykártevők elterjedésének is nagy hatása van a
mikotoxin tartalomra. Az ellenük való védekezés jelentős mértékben
csökkenti a mikotoxin fertőzés kockázatát.

A Coragen® dózisa
Kukoricamoly ellen: 100–125 ml/ha
Gyapottok-bagolylepke ellen: 125–150 ml/ha
Hatóanyag

200 g/l Rynaxypyr® = klorantraniliprol

Formuláció

vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)

Munka eü. várakozási idő

0 nap

É.V.I.:

csemege: 10 nap, vetőmag, takarmány: 14 nap

DuPont™ Evalio® Agrosystems
A védekezés hatékonysága nagyban függ annak
időzítésétől, ezért érdemes előrejelzésre alapozni, a
kártevő rajzásdinamikájának megfelelően.
A DuPont™ Evalio® AgroSystems egy kártevő monitoring
szolgáltatás, amely lehetővé teszi a gazdálkodóknak a
Coragen® optimális kijuttatásának időzítését.
Regisztráció és további információk az evalio.dupont.
com weboldalon.

Forgalmi kategória

II.

Engedélyezett
kultúrák

áru-, vetőmag és csemege kukorica és más zöldség, gyümölcs kultúrák

Kártevők ellen

kukoricamoly (Ostrinia nubilalis), gyapottok-bagolylepke
(Helicoverpa armigera)

Kijuttatás időzítése

előrejelzésre alapozva a lepkék tojásrakását követően a tömeges lárvakelés előtt kell a kezelést elvégezni

Az utolsó kijuttatás
időpontja

Áru-, vetőmag kukorica: BBCH 87 – sárgaérés, csemege kukorica: BBCH 71 – szemfejlődés kezdete

Kezelések maximális száma

2

Javasolt permetlé
mennyisége

400-1000 l

Esőállóság

a permetlé beszáradása után hulló csapadék nem befolyásolja a szer hatékonyságát

12,5

Eltarthatóság

3 év

12,0

Méregjelzés

gyakorlatilag nem mérgező

KUKORICAMOLY ÉS GYAPOTTOK-BAGOLYLEPKE ELLENI VÉDEKEZÉS
ÁRUKUKORICÁBAN. TISZTÍTOTT ÉS SZÁRÍTOTT TERMÉSÁTLAG
(MÁJUSI MORZSOLT, T/HA), 2014. DOMBEGYHÁZ

15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0

Kezeletlen

Coragen® 0,15 l/ha
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DuPont megoldás a napraforgóban
A napraforgó gyomirtása és a gombabetegségek elleni védelme
Termesztett növényeink életét, fejlődését számtalan kedvezőtlen körülmény veszélyezteti. Ha növényeinket gazdaságilag akarjuk
hasznosítani, meg kell óvnunk őket a károsítóktól.
A napraforgó termesztés-technológiájának mindig a gyomirtás volt az az eleme, amely behatárolta a kultúra elterjedését azokra a területekre, ahol a nehezen irtható gyomnövények jelenléte erőteljes volt. A veszélyes, nehezen irtható gyomok elterjedése óta számolnunk kell azzal, hogy a mezei acat, szerbtövis fajok, parlagfű, a selyemmályva és a csattanó maszlag képesek „versenyezni” a napraforgóval. Egyre jelentősebbé vált tehát az igény a posztemergens gyomirtás iránt a napraforgóban és ez az igény tovább fog
fokozódni a következő években. A DuPont és a DuPont Pioneer közös megoldást kínál az ExpressTM toleranciával redelkező napraforgó
hibridek gyomirtására.

DuPont™ Express™ SX® gyomirtó szer
A DuPont és a DuPont Pioneer közös fejlesztésének eredményeként létrejött az Express™ SX®-toleráns napraforgó gyomirtási
technológia. Ennek egyik eleme a DuPont™ Express™ SX® gyomirtó szer a napraforgó állománykezelésére.
A DuPont napraforgó gyomirtási technologiája az Express™ SX® gyomirtó szer és a DuPont™ ExpressSun® herbicid toleranciaval
rendelkező DuPont Pioneer napraforgó hibrideken alapszik. Az ExpressSun® tulajdonsággal felruházott napraforgó hibrid
genetikai toleranciája lehetőve teszi az Express™ SX® hatóanyagának a lebontását, mely a szelektivitás alapja. A 2015-től
elérhető DuPont Pioneer napraforgó hibridek részletesen megtalálhatók ebben a katalógusban.
Hatóanyag

50% tribenuron-metil
felszívódó

Kezelések maximális száma

1 alkalom/év (2 alkalom: osztott kezelés esetén)

Hatóanyag mozgása
a kezelt növényben

200-300 liter

Kiszerelés

112,5 g-os műanyag doboz

Javasolt permetlé
mennyisége

Munka eü. várakozási idő

0 nap

Légi kijuttatás

nem engedélyezett
Trend® 0,1% a permetlé százalékában

Forgalmi kategória

I.

Nedvesítőszer adagolása

Formuláció

vízben diszpergálható granulátum

Esőállóság

a kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék csökkentheti
a készítmény hatását

Eltarthatóság

3 év

Vetésváltás

nincs korlátozás

Méregjelzés

gyakorlatilag nem mérgező
kizárólag ExpressTM-toleráns napraforgó

napraforgó, árpa, tritikálé

Engedélyezett
kultúrák

Kezelt terület újravetése
Figyelmeztetés

Károsítók ellen

magról kelő kétszikű gyomnövények valamint mezei acat

Dózis

45 g/ha, osztott kezelés: 22,5 g/ha +22,5 g/ha

É.V.I.

nk

Kijuttatás időzítése

posztemergensen a kétszikű gyomnövények 2-4 leveles állapotában, mezei acat tőlevélrózsás állapotában a parlagfű szik -, 2 leveles állapotában a gyomok újrakelésére hajlamosítő körülmények esetén az osztott kezelés javasolt

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)

6 leveles állapot

A napraforgó hibridek eltérő toleranciával rendelkeznek
a kelés után használható egyszikű gyomirtó
szerekkel szemben. Kedvezőtlen környezeti feltételek
esetén növénykárosodás léphet fel. A készítmény
tankkeverékben való kijuttatása egyszikű irtó
készítményekkel a kijuttató felelőssége! Amennyiben a
területen egyszikűek kelése után kell védekezni, javasolt
külön menetben kijuttatni a készítményt és az egyszikű
irtót. A készítménnyel történt kezelés után min. 5 napot
várni kell az egyszikű gyomirtó szer kijuttatása előtt.
Ha az egyszikű irtószert juttatta ki először, akkor 5 nap
múlva juttathatja ki a készítményt.

Ha a kezelendő terület erősen fertőzött parlagfűvel (Ambrosia artemisiifolia), illetve a gyomok kelése vontatott, az Express™ SX® osztott
kijuttatása javasolt. Az első kezelést a parlagfű kelése után, azok 2 leveles korában kell elvégezni. A második kezelést a gyomok újrakelése után, azok 2 leveles korában javasolt elvégezni. Az Express™ SX® dózisa osztott kezelés esetén 22,5 g/ha +Trend® 0,1%.
Időzítés:
• Az Express™ SX® gyomirtó szert korai posztemergesen kell kijuttatni, amikor az Express™ SX®-toleráns napraforgó hibrid 2 és 6 leveles fejlődési stádium között van.
• A kijuttatáskor a gyomoknak már kikelt állapotban kell lenniük, maximum 6 leveles állapotban.
• A legjobb gyomirtó hatás eléréséhez a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a gyomok érzékeny, aktív növekedési állapotban vannak.
A legtöbb gyom csírázáskor és fiatal (2–6 leveles) korban a legérzékenyebb. A mezei acat ellen annak 10–15 cm-es nagyságánál kell
védekezni.
kezeletlen
Érzékeny gyomnövények: selyemmályva, szőrös disznóparéj, parlagi pipitér, poloskafű, mustár, pásztortáska, libatop fajok, mezei acat, tarka kenderkefű, árvakelésű napraforgó, keszegsaláta, árvacsalán fajok, zsázsafajok,
szikfűfajok, pipacs, boglárkafajok, repcsényretek, vadrepce, sebforrasztó zsombor-, fekete ebszőlő, mezei csibehúr,
tyúkhúr, mezei tarsóka, perzsa veronika, bükköny, mezei
Az ExpressSun® technológia gyomirtás része kiválóan működik erősen gyomos
árvácska, parlagfű (szik- 2 leveles állapotában kezelve),
területeken is. Debrecen–Látókép, 2014. augusztus 19.
csattanó maszlag, szerbtövis fajok.
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Bács-Kiskun megye:
Rácz Attila területi képviselő
+36 30 984 9381
Hatala Ákos szaktanácsadó
+36 30 462 0939

A károsítók igen nagy csoportját képezik a kórokozók, melyek jelen vannak a termesztési folyamat minden szakaszában. A növénykórtani ismeretek gyarapodásával, a termesztéstechnológiai elemek finomodásával ez a küzdelem a mai integrált növényvédelemig fejlődött. Nem sok
kivétellel szinte minden betegség oka, okozója ismert, így a lehetőség adott arra, hogy a betegségek leküzdésének legjobb módját megtaláljuk.

Baranya megye
Lövényi Zsolt területi képviselő
+36 30 970 2863

A rendelkezésre álló betegségekkel szembeni védekezési megoldások között széles körben
alkalmazott kémiai módszerek fejlesztői rendre újabb készítményekkel jelennek meg a világban. A DuPont fejlesztés eredményei, az Acanto® Plus és az Acanto® Sun gombaölő szerek is
hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a termés nagyobb mennyiségben és jobb minőségben kerüljön betakarításra.

™

Békés megye
Hőgye Szabolcs területi képviselő
+36 30 999 6108
Kmellár-Kürtösi Mónika szaktanácsadó
+36 30 860 1872
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Dr. Kürti Antal területi képviselő
+36 30 970 2854
Lakatos Péter szaktanácsadó
+36 30 698 8490

®

DuPont Acanto Plus gombaölő szer

Csongrád megye
Hőgye Szabolcs területi képviselő
+36 30 999 6108
Hatala Ákos szaktanácsadó
+36 30 462 0939

Szisztémikus gombaölő permetező szer búza, árpa, rozs, zab, tritikálé, őszi káposztarepce és
napraforgó gombabetegségei ellen.
Az Acanto® Plus nagy hatékonyságú, két hatóanyagot tartalmazó eltérő hatásmechanizmusú
szisztémikus (valódi felszívódó) gombaölő szer, amely preventív (megelőző) és kuratív
(gyógyító) hatással rendelkezik számos gombabetegség ellen, így kiváló eszköz
kultúrnövényeink jó kondícióban való tartására a fertőzésveszélyes időszakban a jobb termés
érdekében.

Fejér megye
Domokos Lajos területi képviselő
+36 30 484 0801
Sáradi Krisztina szaktanácsadó
+36 30 277 0234
Győr-Moson-Sopron megye
Bálint Sándor területi képviselő
+36 30 970 2860
Vaszari Szabolcs szaktanácsadó
+36 70 367 8587

Kiszerelés

5 literes műanyag kanna

Munka eü. várakozási idő

0 nap

Forgalmi kategória

II.

Formuláció

vizes szuszpenzió (SC)

Eltarthatóság

3 év

Méregjelzés

gyakorlatilag nem mérgező

Engedélyezett kultúrák

kalászos gabonafélék: búza,
árpa, tritikálé, rozs, zab

napraforgó

őszi káposztarepce

Károsítók ellen

levél és kalász betegségek

peronoszpóra, rozsda, fehérpenész, diaportés, alternáriás
és fómás betegségek

óma, fehér- és szürkepenész,
alternária, valamint tavaszi
regulátor, oldalelágazások
számának növelése

Dózis

0,75-1 l/ha

0,75-1 l/ha

É.V.I. nap
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Kijuttatás időzítése

megelőző jelleggel, legkésőbb tavasszal szárbainduláskor,
korai betegségek ellen szárbaindulás kezdetén, kalászvé- az első betegség tünetek meg- a később fellépő betegségek
ellen sárgabimbós állapotig
delemre kalászhányás végén, jelenésekor
virágzás kezdetén

Az utolsó kezelés
időpontja (fenológiához viszonyítva)

virágzás, BBCH 69

szárnövekedés vége, BBCH 39

sárgabimbós állapot, BBCH 59

Javasolt permetlé
mennyisége

250-400 l/ha

300-500 l/ha

250-400 l/ha

Esőállóság

a kezelés után 3 órán belül lehulló csapadék csökkentheti a készítmény hatását

Hajdú-Bihar megye
Popovics István területi képviselő
+36 30 970 2855
Orosz István szaktanácsadó
+36 20 387 1814
Heves megye
Dr. Kürti Antal területi képviselő
+36 30 970 2854
Luzsi István szaktanácsadó
+36 30 212 6222
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Fazekas Károly területi képviselő
+36 30 970 2853
Áncsán János szaktanácsadó
+36 30 467 0050

0,6-1 l/ha
56

kezeletlen

DuPont Növényvédő szer Üzletág
DuPont Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
novenyvedelem.dupont.co.hu
Telefon: +36 23 509 400, Fax: +36 23 509 433
24 órás telefonos növényvédelmi szaktanácsadás: +36 30 212 6222
A kiadványban leírt információk tájékoztató jellegűek, az esetleges
nyomtatási hibák miatt keletkező károkért felelősséget nem vállalunk.
A DuPont készítmények felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termékek csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait!
A szállítás, tárolás, felhasználás során előforduló incidens esetén hívható telefonszámok:
24-órás DUCHEM HELP: +1 860 892 7693 (magyar tolmácsolással)
Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: +36 80 201 199,
Mérgezettek ellátása: +36 1 322 3450
Copyright © 2014 DuPont. Minden jog fenntartva. Valamennyi termék, amelyek ®
vagy ™ jelölésűek az E. I. du Pont de Nemours and Company márkanevei, illetve
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Az Acanto® Plus hatására zöldebb egészségesebb a napraforgó.
Látókép, 2013. augusztus 22.

DUPONT TERÜLETI KÉPVISELŐK ÉS SZAKTANÁCSADÓK

Napraforgóban az Acanto® Plus gombaölő szert a fertőzésveszély fennállása esetén preventív jelleggel, a
napraforgó 6-10 levélpáros fenológiai állapotában legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni szárnövekedés időszakában. A DuPont gombaölő
szerek napraforgóban hagyományosan a vezető megoldások közé tartoznak. Az Acanto® Plus további lehetőséget ad a termelők kezébe a hatékony és megtérülő
növényvédelmi kezelések megvalósításához.

Komárom-Esztergom megye
Bálint Sándor területi képviselő
+36 30 970 2860
Nógrád megye
Dr. Kürti Antal területi képviselő
+36 30 970 2854
Luzsi István szaktanácsadó
+36 30 212 6222
Pest megye
Fazekas Károly területi képviselő
+36 30 970 2853
Dömötör István szaktanácsadó
+36 70 298 3587
Somogy megye
Lövényi Zsolt területi képviselő
+36 30 970 2863
Jákli József szaktanácsadó
+36 30 395 3305
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Popovics István területi képviselő
+36 30 970 2855
Tóth Zoltán Ákos szaktanácsadó
+36 70 554 2179
Lakatos Péter szaktanácsadó
+36 30 698 8490
Tolna megye
Domokos Lajos területi képviselő
+36 30 484 0801
Nagy László szaktanácsadó
+36 30 617 9979
Vas megye
Bálint Sándor területi képviselő
+36 30 970 2860
Veszprém megye
Domokos Lajos területi képviselő
+36 30 484 0801
Sáradi Krisztina szaktanácsadó
+36 30 277 0234
Zala megye
Lövényi Zsolt területi képviselő
+36 30 970 2863
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Az ExpressSun® technológia gyomirtás része kiválóan működik erősen gyomos

Tisztelt Partnereink!
Kérjük kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak hozzánk bizalommal. Örömmel megosztjuk
Önökkel tapasztalainkat és megtisztelő véleményeik, javaslataik alapján tovább dolgozunk
szolgáltatásaink színvonalának emelésén.

Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/447-400, Fax: 23/447-447
pioneer.com/hungary
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