
TAVASZI VETÔMAG
AJÁNLAT
2016



TArTALom

KUKORICA

Bevezetô  .....................................................  3
roots Power®  .............................................  4
Tropical Dent®  ............................................  5

Termékáttekintés  ........................................  6
ES Sigma, ES Cubus  ....................................  7
ES Flato  ......................................................  8
ES mosquito  ................................................  9
ES Touareg  ................................................  10
Harmonium  ...............................................  11
ES mylord  ..................................................  12

ES Sensor  .................................................  13
ES Antonetti, ES Cortes  ..............................  14
ES method .................................................  15
ES Blason Duo  ...........................................  16
ES Lagoon  .................................................  17

BASF Duo System  ......................................  18

Szezonértékelés  ........................................  19
Termékáttekintés  ......................................  20
ES Amis  ....................................................  21
ES Novamis  ...............................................  22
ES Euromis  ................................................  23
ES Florimis ................................................  24
ES Genesis  ................................................  25
ES Candimis   .............................................  26
ES Angelic  .................................................  27

ES Poetic  ..................................................  28
ES Balistic  ................................................  29
ES Grafic  ...................................................  30
ES romantic  ..............................................  31
ES Bella, ES Arcadia SU  .............................  32

or master App  ..........................................  33
BASF Clearfield® Plus rendszer   ................  34

Termékáttekintés  ......................................  35
Cirok, a jövő növénye  .................................  36
Albanus, Arkanciel  .....................................  37

Queyras, ES Alize  .......................................  38
Arack, ES Foehn  ........................................  39
ES Aquilon, Zeus  ........................................  40

Termékáttekintés  ......................................  41
ES Senator, ES Navigator   ..........................  42
ES mentor, ES Tenor  ..................................  43
ES Gladiator, Sponsor  ................................  44
ES Pallador, Isidor  .....................................  45
ES mediator  ..............................................  46

Kwizda ajánlat  ...........................................  47

NAPRAFORGÓ

CIROK

SZÓJA



2016 Euralis

MEGújulT ArculAT,
VálToZATlAn célok 
Több mint 60 év tapasztalattal a vetômag üzletágban, az EURALIS a 2016-os 
szezont új megváltozott arculattal kezdi. Az igény egy új modernebb egysé-
gesebb arculat kialakítására az utóbbi években merült fel, amikor is a cég 
megreformált üzletpolitikájának köszönhetôen a francia és nyugat-európai 
piacokon elért sikerek után kiterjesztette aktivitását Kelet- és Dél-Európára 
is. Az új logó az Euralis 5 kulcsfontosságú kultúráját tartalmazza, a külön-
bözô színek a cég portfoliójának változatosságát és gazdagságát szimboli-
zálják. Emellett külön logót kaptak az egyes kultúrák is, megkönnyítve ezzel 
a tájékozódást az Euralis kiadványokban. 

kukorica napraforgó repce cirok szója

Jóllehet az arculat megváltozott, de az Euralis alapértékei és célkitûzései 
változatlanok maradtak. Továbbra is kulcsfontosságú az ügyfél orientáltság, 
kreativitás az elkötelezettség az innovatív megoldások iránt. Ezek az értékek 
különbözetik meg az Euralis-t a versenytársaitól és elégedettséget biztosí-
tanak jelenlegi és jövôbeni ügyfeleink számára.

Az új megjelenés részeként megváltozik a vetômagok csomagolása is. A 2016-
os szezontól a magas minôségû Euralis vetômagok a képen látható csomago-
lásban lesznek elérhetôek. A kultúrákhoz készített egyedi logók a vetômagos 
zsákokon is megtalálhatóak, megkönnyítve ezzel az adott zsák beazonosítását.
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KUKORICA

rooTS PoWEr®

TM

Mélyen gyökerezô teljesítMény

Az Euralis 2012-ben bemutatta ROOTS POWER® koncepciót, azzal a cél-
lal, hogy megtalálja a legjobb gyökérzettel rendelkezô hibrideket, mivel 
az erôs gyökérzet fokozott stressz toleranciát és stabilitást kölcsönöz  
a növénynek egészen a betakarításig. A nemesítési folyamat alatt szá-
mos laboratóriumi és szántóföldi kísérlet zajlik. A szelekciós eljárás során  
a elsô és másodlagos gyökereket, és azon belül a gyökerek tömegét és 
hosszát is vizsgálják. Fontos szempont még a gyökerek állása, az ideális 45 
fokos dôlésszög ugyanis maximális stabilitást kölcsönöz a növénynek. Csak 
a legjobb eredményeket produkáló hibridek kapják meg a ROOTS POWER® 
minôsítést. 

Az Euralis napjainkban kiterjesztette a ROOTS POWER® kísérletek körét. Az 
eddigi nyugat-európai lokációk mellett 2015-tôl Magyarországon is folyik a 
fejlesztôi munka. Európa ezen régiójában a szárazságtûrés elengedhetetlen, 
az éves csapadék jelentôs része az ôsztôl tavaszig tartó idôszakban érkezik. 
A meleg nyári napokon a talajban a csapadékos hónapok alatt felhalmozó-
dott víztartalékok gyorsan elfogynak, és az erôs és mélyre hatoló gyökérzet 
segíti a talajban található víztartalékok maximális felhasználását.

A következô ábrán megfigyelhetô, hogy növény vízigénye és a talajban talál-
ható elérhetô víz rendelkezésre állása ellentétes irányba mozog. Amikor a 
növénynek a legtöbb vízre van szüksége, a talajban található készletek már 
veszélyesen alacsony szinten vannak. A ROOTS POWER® hibridek megoldást 
jelentenek erre a problémára, az egyedülálló gyökérzetüknek köszönhetôen 
képesek mélyre hatolni és ellátni a feladatukat akkor is, amikor a hagyomá-
nyos hibridek már gyengén teljesítenek.
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN 

100%
100%

 A talajban 
elérhető víz 
mennyisége

  A növény 
víz igénye0 30 nap 60 nap 90 nap 120 nap

A talajban elérhető víz mennyisége és a növény vízigénye

A vetés után eltelt napok száma  
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A SIkErSZTorI folyTATódIk

2013-ban az Euralis bemutatta egyedülálló Tropical Dent® genetikáját Fran-
ciaországban: Ezt a meglévô és közhasználatban lévô kukorica genetikától 
alapjaiban eltérô genetikai vonalat több mint 10 év kutatómunkába telt 
felfedezni és a meglévô genetikai állománnyal keresztezni. A genetikai sok-
színûségnek köszönhetôen azok a gazdák, akik a Tropical Dent® genetikát 
választják, annak 3 fô elônyös tulajdonságából profitálhatnak:

    Magasabb hozam, köszönhetôen a megnövekedett heterózis 
hatásnak

    Nagyobb stabilitás 
    Gyorsabb vízleadás

Két évvel a bevezetése után az ES Gallery komoly sikereket ért el Francia-
országban, a középkorai piaci szegmensben megszerezte a vezetô pozíciót. 
Eközben évrôl évre nemcsak Európa nyugati, hanem keleti országaiban is 
egyre nagyobb területen termelnek eredeti Tropical Dent® hibrideket. A nö-
vekedés folyamatos, köszönhetôen az olyan hibrideknek, mint az ES Cockpit, 
ES Palazzo, vagy a Magyarországon is forgalmazott ES Cubus.
Napjainkban a Tropical Dent® genetika fontos szerepet játszik az Euralis 
teljes értékesítésében, az összforgalom több mint 25%-a ebbôl az egyedi 
genetikai kombinációból származik. A folyamat a jövôben sem áll meg, a 
Tropical Dent® hibridek éves eladása több, mint 100.000 zsákkal fog növe-
kedni. Azok után, hogy az európai korai és középkorai piacokat meghódította, 
a Tropical Dent® bemutatkozik a közép kései és kései piacokon is.
Ezzel a lépéssel cégünk választ kíván adni arra a növekvô igényre, amely 
Európa kontinentális klímával rendelkezô termôterületeirôl érkezik az olyan 
hibridek iránt, amelyek öntözetlen és esetenként aszályos körülmények kö-
zött is maximális termésbiztonságot és magas hozamot garantálnak.
A gyors vízleadás a sikeres kukoricatermesztés egyik alaptényezôje, mint 
ahogyan a 2014-es szezon is megmutatta. A termés jó volt, a piaci árak 

gyorsan zuhantak, a profitabilitás kérdése elôtérbe került. Köszönhetôen a 
kiemelkedôen gyors vízleadásának, a Tropical Dent genetika elônyös hely-
zetbe hozta felhasználóit Európa-szerte, és az alacsony szárítási költségek 
nagyban hozzájárultak a termesztés jövedelmezôségéhez.

TroPICAL DENT®

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN 

TropIcAl dEnT fAo fAjTA rooTS poWEr

310 es CUBUs

380 HArMOnIUM
TM

390 es MylOrD 
TM

390 es sensOr
TM

400 es AntOnettI
TM

410 es COrtes

420 es MetHOD

460 es lAgOOn



KUKORICA

6

kukorIcA TErMékáTTEkInTéS

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN 

MEGnEVEZéS ES SIGMA ES cuBuS ES flATo ES MoSQuITo TouArEG HArMonIuM ES Mylord 
FAo 280 310 330 350 370 380 390
Hasznosítás szemes szemes szemes szemes szemes szemes szemes
Hibrid típusa TC SC SC TC SC SC TC

Szemtípus félig lófogú 
(átmeneti) Tropical Dent lófogú lófogú lófogú lófogú Tropical Dent

Növénymagasság középmagas középmagas alacsony magas alacsony alacsony középmagas

Csôeredés magassága alacsony-
közepes magas alacsony középmagas alacsony alacsony középmagas

Ezermag tömeg, g 360 304 340 343 350 375 350
Szárazságtûrés jó jó jó jó jó jó jó
Kezdeti fejlôdés jó jó jó jó jó kiváló jó
Szárszilárdság jó jó jó jó jó kiváló kiváló
Fusarium tolerancia jó jó jó kiváló jó kiváló kiváló
Terméspotenciál magas magas kiemelkedô kiemelkedô kiemelkedô kiemelkedô kiemelkedô
Ajánlott tôszám vetéskor 
1.000/ha 65-70 65-70 65-70 65-70 70-75 65-70 65-70

MEGnEVEZéS ES SEnSor ES AnTonETTI ES corTES ES METHod ES BlASon duo ES lAGoon
FAo 390 400 410 420 430 460
Hasznosítás szemes szemes szemes szemes szemes szemes
Hibrid típusa TC TC SC SC SC SC
Szemtípus lófogú lófogú Tropical Dent Tropical Dent lófogú Tropical Dent
Növénymagasság alacsony közepes alacsony magas közepes középmagas
Csôeredés magassága alacsony alacsony alacsony magas középmagas középmagas
Ezermag tömeg, g 335 328 340 331 344 364
Szárazságtûrés kiváló jó jó jó jó jó
Kezdeti fejlôdés kiváló jó kiváló kiváló kiváló jó
Szárszilárdság kiváló jó jó jó kiváló jó
Fusarium tolerancia jó jó jó kiváló jó jó
Terméspotenciál magas magas kiemelkedô kiemelkedô jó kiemelkedô
Ajánlott tôszám vetéskor 
1.000/ha 65-70 65-70 70-75 70-75 65-70 65-70
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ES SIGMA
FAo 280

ES cuBuS
FAo 310
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   Szemes

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Félig lófogú (átmeneti)
  TC hibrid

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Tropical Dent
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
    A legkorábbi Euralis kukorica hibrid 
  Korai vethetôség, dinamikus kezdeti fejlôdés 
    Jó tôszám kompenzációs képesség alacsonyabb tôszám esetén 

(kétcsövûségre hajlamos)
    Zöld száron érik, korai betakarítás, ideális gabona elôvetemény
    Jó szárszilárdság
    Átlagon felüli betegség ellenálló képesség

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
    A legkorábbi Tropical Dent hibrid
  Stabil termôképesség termôhelytôl függetlenül
    Kiemelkedôen jó vízleadás
    Az alacsony szárítási költségek miatt kiemelkedô nyereséget termel 
    Jó szárszilárdság

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)

pApp jánoS üGyVEZETő, MEZőpArTnEr kfT.
Cégünk Gádoroson, Békés megyében gazdálkodik jó és közepes adottsá-
gú területeken, intenzív technológiával. A 2015-ös szezonban vetőmag 
forgalmazó partnerünk tanácsára először próbáltuk ki a ES CUBUS kuko-
rica hibridet, 25-30AK-s termőterületen. Az összehasonló kísérlet kere-
tében  az általunk termesztett  egyik piacvezető kukorica hibrid mellé ES 
CUBUS-t vetettünk 10 ha területen.  A reprezentatív mérési eredmények 
gyakorlatilag megegyeztek, a két hibrid a 2015-ös szezonban  egysége-
sen 10 t/ha termésmennyiséget produkált.
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ES flATo
FAo 330

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
    Kiemelkedô termôképesség és stabilitás különféle termôhelyi viszo-

nyok között, száraz években is
    Gyors kezdeti fejlôdés
    Generatív növények, alacsony csôkötés
    Korai virágzási profil, jó termékenyülés 
    Nagyon jó Fusarium tolerancia
    Komoly hazai termelési tapasztalat MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN 
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  Az ES FLATO korai virágzásával nagy eséllyel elkerülhetôk a legforróbb 
nyári napok, amelyek komoly károkat képesek okozni a termékenyülésben.

Hónapok

Celsius Pollen mennyisége
(millió darab) 
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ES MoSQuITo
FAo 350
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  TC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  Magas termôképesség különbözô termôhelyi viszonyok között is
  Kiváló fusarium tolerancia 
  Zöld száron érik
  Jó tôszám kompenzációs képesség (kétcsövûségre hajlamos)
  Alacsony betakarításkori nedvességtartalom
  Robosztus megjelenésMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN  BETAkArÍTáSkorI nEdVESSéGTArTAloM
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KUKORICA

ES TouArEG
FAo 370

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  Magas a termôképessége közepes vagy annál jobb termôhelyeken
  Generatív növény erôs szárral
  Kiváló a betegség ellenállósága (Helminthosporium, golyvásüszög) 
  Igényli és meghálálja a magasabb tôszámotMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN BETEGSéG EllEnállóSáG
  Fusarium(csô) 
  Fusarium(szár) 
  Helminthosporium 
  Golyvásüszög 

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  70-75 (1.000/ha)

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN TouArEG 2015 dEMo kÍSérlETEk
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  Touareg

 fAo 370 kísérleti átlag
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HArMonIuM
FAo 380
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
    Magas termésszint, a különbözô termôhelyeken is, a 2015-ös demó 

kísérletekben 8,8t/ha átlagot ért el országos átlagban
    Igen jó vízleadási dinamika
    Dinamikus kezdeti fejlôdés 
    Agronómiai tulajdonságok: erôs, sokáig zölden maradó szár, mely 

dôlésre egyáltalán nem hajlamos
    Gyökérzete: erôteljes és mélyre hatoló 2014-ben Roots Power® 

minôsítést kapott
    Igen jó kelési erély
    Modern, generatív kukorica hibrid

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HArMonIuM 2015 dEMo kÍSérlETEk
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KUKORICA

ES Mylord
FAo 390

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Tropical Dent
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
    Az elsô Tropical Dent hibrid kifejezetten a kontinentális klímára 

nemesítve
    A „hagyományos” Tropical Dent értékek hordozása:jó vízleadás, 

kiemelkedô szárazságtûrés
    Magas termésszint különbözô körülmények között is 
    Igen erôs megdôlés elleni tolerancia 
    A bevezetést megelôzôen 2 évig Magyarországon tesztelt és bizonyí-

tott MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)

TM

Szemeskukorica Fao 300-399, 2015

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN  GoSZ-VSZT poSZTrEGISZTrácIóS fAjTAkÍSérlET
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  TC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
    Magas termôképesség száraz viszonyok között is kiemelkedô évjárati 

stabilitás
  Kiemelkedô szárazságtûrés
    Rendkívül jó tôszám kompenzációs képesség
  Kiváló szárszilárdság, alacsony növények
    Egészséges állomány
    A legjobb vízleadás a éréscsoportjában 2015-ben 3% vízelônyt produ-

kál az átlaghoz képest a FAO 390 csoportbanMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ES SEnSor 2015 dEMo kÍSérlETEk
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FAo 390
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KUKORICA

ES AnTonETTI
FAo 400

ES corTES
FAo 410

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   Szemes

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  TC hibrid

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
  Tropical Dent szemtípus
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  Magas termésszint, a különbözô termôhelyeken is
  Igen jó vízleadás, fôleg a ciklus végén
  Gyökérzete: erôteljes és mélyre hatoló
  Egészséges állomány
  Zöld száron érô típus, dôlésre nem hajlamos

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  Magas termôképesség
  Gyors vízleadás köszönhetôen a Tropical Dent genetikának 
  Termésstabilitás száraz évben is
  Gyors kezdeti fejlôdés

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  70-75 (1.000/ha)

TM
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KUKORICA

ES METHod
FAo 420
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Tropical Dent szemtípus
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  Stabilan magas termésszint, a különbözô termôhelyeken is 
  Jó vízleadás, fôleg a ciklus végén 
  Dinamikus csírázási erély, egyöntetû robbanásszerû kelés
  Egészséges állomány
  Robosztus megjelenés MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  70-75 (1.000/ha)MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN dEMo kÍSérlET 2015 kIScSákó fAo 350-370 
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ES METHod



KUKORICA

ES BlASon duo
FAo 430

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Lófogú
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  Stabil termôképesség
  Gyors vízleadás
  Igen jó kelési erély
  Egészséges növényállomány
  Erôs szár
  Alacsony és kiegyenlített csôeredés
  Biztonságos gyomirtás a Duo System®* rendszerrel

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN fAjTAAjánlAT
   Azoknak ajánljuk elsôsorban akik komoly gyomnyomással néznek 

szembe. A Focus Ultra kiemelkedô hatékonysággal bír az egyszikû 
gyomok ellen, úgy, hogy a kukoricát nem károsítja.

MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HErBIcId kÍSérlET, BElEd 2015.

kezelt 

kezeletlen

16



KUKORICA

ES lAGoon
FAo 460
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MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN HASZnoSÍTáS
   SzemesMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN jEllEMZÔk
   Tropical Dent szemtípus
  SC hibridMAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ErÔSSéGEI
  A Tropical Dent genetika kiterjesztése a FAO 400-as csoportra is.
  Az Euralis kukorica portfolió jelenleg legnagyobb terméspotenciállal  
 rendelkezô hibridje 
  Átlagos vagy gyenge körülmények között is helytáll, intenzív techno- 
 lógia mellett 14 t/ha feletti termésmennyiségre képes.
  Igen erôs szár-stabil agronómiai profil.MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN AjánloTT TÔSZáM
  65-70 (1.000/ha)MAIZE GRAIN

MAIZE GRAIN ES lAGoon 2015 dEMo kÍSérlETEk
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www.agro.basf.hu | www.gyomvadasz.basf.hu

A Duo System®, ahogy a neve is sugallja, két részből 
álló gyomirtási rendszer, melynek egyik eleme a Fo-
cus®  Ultra ellenálló kukorica hibrid, a másik pedig a 
szuperszelektív egyszikűirtó szer a Focus® Ultra.

A Focus® Ultra-ellenálló Duo System® kukoricahibrid
A megkülönböztethetőség érdekében a Focus® Ultra (cikloxi-
dim)-ellenálló Duo System® hibrideket tartalmazó vetőma-
gos zsákokat mindig megjelölik a Duo System® jelzéssel. 
A cikloxidim-ellenálló kukoricák más szuperszelektív egy-
szikűirtóval szemben nem ellenállók, azokkal nem kezel-
hetők, mert maradandó károsodást szenvednek.

Focus® Ultra, szuperszelektív egyszikűirtó 
A cikloxidim hatóanyag csak a fűfélék ellen hatékony, levé-
len keresztül. A Focus® Ultra-val lepermetezett, növeke-
désben lévő fűféle fejlődése, a néhány óra alatt végbe-
menő felszívódás és szállítódás után leáll, és a pusztulás 
megindul.

A fő előnye, hogy a kukorica fejlettségétől függetle-
nül alkalmazható. A Focus®  Ultra használatakor nem va-
gyunk korlátozva, mint a szulfonil-karbamidok esetében, 
ahol legkésőbb 7 leveles kukorica fejlettségig el kell végez-
ni a kezelést, hogy elkerülhessük a fi totoxicitás kockázatát. 
A Duo System® – tehát cikloxidim-ellenálló – kukori ca hib-
rid ek bármely fejlettségnél kezelhetők Focus® Ultra-val.

A Focus®  Ultra mindaddig hatékony, amíg hosszanti 
növekedés, vagyis sejtképződés van a gyomnövényekben. 
Ez a tény azonban senkit ne ösztönözzön a védekezés ha-
logatására. A cél, hogy optimális időben, a termést be-
folyásoló kártétel előtt iktassuk ki a gyomkonkurenciát.

Technológiai javaslat
A Focus®  Ultra dózisa cikloxidim-ellenálló kukorica hibri-
dek  ben magról kelő egyszikű gyomok ellen 1,0-1,5 l/ha, 
évelők ellen pedig 3,0-4,0 l/ha. Az optimális hatás eléré-
séhez a Focus®  Ultra-t minden esetben Dash®  HC-vel 
kell keverni. A Dash® HC segít a hatóanyagnak átjutni a 
viaszos levélfelületen, így a cikloxidim gyorsabban és na-

gyobb mennyiségben tud a fűfélék nedvkeringésébe jutni.
Évelő egyszikű gyomoknál, pl. a fenyércirok ese-

tében nagyon gyakori az elhúzódó, folyamatos gyom-
kelés. Ebben az esetben az osztott kezelés adja a leg-
jobb eredményt. Az első kezelést 2,0 l/ha Focus® Ultra +
1,0 l/ha Dash® HC-vel a fenyércirok 20-30 centiméteres 
állapotában végezzük el, majd a fenyércirok újrakelésekor 
illetve újrahajtásakor ismételjük meg a kezelést 2,0 l/ha 
Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC-vel. A két kezelés között 
legfejlebb 7-10 nap teljen el. Az inkább egyszerre kihajtó 
évelő egyszikű gyomnövények ellen - tarackbúza, csillag-
pázsit - az egyszeri nagy dózisú kezelés a leghatásosabb: 
3,0 - 4,0 l/ha Focus® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC, a gyomok 
20 cm-es állapotában.

A kukorica kétszikű gyomfl órájának irtására a Fo-
cus®  Ultra kom binációs partnereként tankkombiná ció-
ban a Callam®-ot ajánljuk, amely a magról kelő és éve-
lő kétszikű gyomokat egyaránt kiválóan irtja. A Callam® 
a Focus® Ultra-val jól keverhető, együttesen kijuttatható, 
ilyenkor a tankkeverékhez is csak 1,0 l/ha Dash® HC szükséges.

Focus® Ultra 1,0 - 1,5 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha

Ha további információra van szüksége a cikkben megjelent növényvédő 
szerekre vonatkozóan, kérjük, keresse területileg illetékes szaktanácsadó 
kollégáinkat, vagy látogasson el a www.agro.basf.hu weboldalra.

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

Duo System®

Speciális megoldás a kukorica gyomirtásában

Duo System PR cikk_210x297mm.indd   1 2015. 11. 26.   10:19
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A 2015-ös szezon ismét megmutatta, hogy hazánk termôterületei között, de 
még az adott régiókon belül is erôsen változhatnak a napraforgó termésátla-
gok. A hôségtôl és az aszálytól kevésbé sújtott területeken akár 4-4,5 t/ha, 
a jobban kitett területeken alig 2,5 t/ha termést takarítottak be.

Az Euralis Kft. 2015-ben számos újdonsággal jelentkezett: a magas olajsa-
vas választék az ES Angelic és ES Poetic hibridekkel bôvült. A hagyományos 
olajsavas szegmensben két új Clearfield plus hibrid, az ES Candimis és az  
ES Genesis mutatkozott be.

A 2015-ben köztermesztésbe került hibridek hozták a velük szemben tá-
masztott magas elvárásokat, mind termésmennyiségben, mind olaj- és olaj-
sav tartalomban átlagon felül teljesítettek. Az Euralis napraforgó hibridek 

másik nagy erôssége a termésmennyiség és az olajtartalom mellett a be-
tegségtolerancia. Egyedülálló módon, a napraforgópiacon hibridjeink több, 
mint 90%-a rendelkezik szádor toleranciával. Fontos még megemlíteni, hogy 
a legújabb rasszok ellen is megoldható a maximális védelem.

Az új szezonban cégünk két újdonságot mutat be: az ES Romantic egy hagyo-
mányos gyomirtású, magas olajsavas hibrid, az ES Arcadia SU pedig Express 
technológiával gyomirtható.

Az ES Arcadia SU bemutatása egy fontos mérföldkô az Euralis számára, mivel 
ezzel a hibriddel lett teljes a napraforgó szortiment. Bármilyen gyomirtási 
technológiát is választ, az Euralis napraforgók megbízhatóan és magas szin-
ten teljesítenek mind a csapadékos, mind a száraz évjáratokban.

Megújított fajtaválaszték: fókuszban a magas olajsavas hibridek 
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MEGnEVEZéS
ES AMIS ES noVAMIS ES EuroMIS ES florIMIS ES GEnESIS 

clHA+
ES cAndIMIS 

clHA+
ES AnGElIc

Ho
Gyomirtási technológia
Érésidô korai korai korai középérésû korai középérésû korai
Növénymagasság alacsony alacsony közepes középmagas alacsony középmagas magas
Tányér-állás félig bókoló félig bókoló bókoló félig álló félig bókoló félig bókoló félig álló
olajtart. a szárazanyagban (%) 48-49 47-48 47-48 48-49 47-48 51-52 46-47
olajsav tartalom (Ho) % - - - - - - 89
Szádor rezisztencia "A-E" rasszra "A-F" rasszra "A-F" rasszra "A-E" rasszra "A-G" rasszra "A-E" rasszra "A-F" rasszra
Kezdeti fejlôdés kiváló kiváló jó nagyon jó kiváló kiváló jó
Stressztûrés nagyon jó nagyon jó kiváló jó nagyon jó kiváló jó
Szárszilárdság kiváló kiváló jó jó kiváló jó jó
Sclerotinia tolerancia (szártô) nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó kiváló kiváló nagyon jó
Sclerotinia tolerancia (tányér) jó jó jó kiváló nagyon jó jó jó
Alternaria tolerancia nagyon jó nagyon jó jó nagyon jó jó nagyon jó jó
Phoma tolerancia jó jó nagyon jó jó jó jó jó
Terméspotenciál kiemelkedô kiemelkedô kiemelkedô magas kiemelkedô magas magas
Ajánlott tôszám vetésnél 
(1.000/ha) 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65 60-65

SUNFLOWER

SUNFLOWER 

MEGnEVEZéS

ES poETIc 
clHA+

Ho

ES BAlISTIc
Ho

ES GrAfIc
Ho

ES roMAnTIc Ho ES BEllA ES ArcAdIA Su 

Gyomirtási technológia hagyományos hagyományos Express  
Érésidô korai középérésû középérésû középérésû korai korai
Növénymagasság közepes középmagas közepes magas alacsony középmagas
Tányér-állás félig bókoló félig bókoló félig bókoló félig álló félig bókoló félig álló
olajtart. a szárazanyagban (%) 46-47 47-48 47-48 49-50 49-51 46-47
olajsav tartalom (Ho) % 90 89 89 89 - -
Szádor rezisztencia nincs nincs "A-G" rasszra "A-G" rasszra "A-G" rasszra "A-G" rasszra
Kezdeti fejlôdés nagyon jó jó jó jó kiváló kiváló
Stressztûrés jó jó jó jó nagyon jó jó
Szárszilárdság kiváló nagyon jó jó jó nagyon jó jó
Sclerotinia tolerancia (szártô) nagyon jó kiváló jó jó nagyon jó jó
Sclerotinia tolerancia (tányér) nagyon jó jó jó jó nagyon jó jó
Alternaria tolerancia jó nagyon jó jó jó jó jó
Phoma tolerancia nagyon jó jó jó jó kiváló jó
Terméspotenciál jó jó kiemelkedô magas kiemelkedô jó
Ajánlott tôszám vetésnél 
(1.000/ha) 60-65 65-70 60-65 60-65 60-65 60-65

nAprAforGó TErMékáTTEkInTéS 
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ES AMIS
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SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Korai

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 A legkorábbi Clearfield®* hibrid a piacon
 Kezdeti fejlődése kiváló
 Stabilan magas termőképesség
 Kiemelkedő szárazságtűrésSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 67
 Tenyészidő az érésig (napok) 105

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 
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SUNFLOWER

SUNFLOWER ES AMIS dEMo ErEdMényEk 2015 

 ES AmIS
 Lo CL kísérleti átlag
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ES noVAMIS
 

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Korai

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Az ES Amis mellett a legkorábbi CL hibridek egyike
 Kiváló a kelési erélye
 Erős a szára
 Magas termőképességű
 Teljes körű szádor rezisztencia „A-G” rasszSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 67
 Tenyészidő az érésig (napok) 105

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 
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víz %
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ES noVAMIS

SUNFLOWER

SUNFLOWER ES noVAMIS dEMo kÍSérlET 2015 lo cl  HIBrIdEk
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SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Korai

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Kiegyensúlyozottan magas termőképesség
 Kiváló a stressz toleranciája
 Kiemelkedő évjárati stabilitás
 Optimális tányérállásSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 67
 Tenyészidő az érésig (napok) 104SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 

kun judIT AGronóMuS, HAnGáS-réT kfT.

Cégünk Sárrétudvari térségében 25-30 AK-s, könnyen munkálhatónak 
nem mondható körülmények közt gazdálkodik. Az Euralis hibridjeit már 
több éve használjuk jó alkalmazkodó képességük és nem utolsó sor-
ban jó ár-érték arányuk miatt. 2015-ben közel 450 ha-on termeltünk 
ES napraforgót. Az ES Euromis 150 ha-on, a nálunk kifejezetten jónak 
számító 3,1 t/ha-os eredménnyel mutatkozott be. Jó fajsúlyú anyag, 
ami jó olajtartalommal párosult.
Nagyon tetszett a gyors kezdeti fejlődése és az alacsony könnyen ke-
zelhető állomány. Nyugodtan mondhatom, hogy az Euralis hibridek idén 
is kiérdemelték bizalmunkat!
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ES florIMIS

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Középérésű

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Magas terméssel és rendkívüli stabilitással rendelkezik a különböző  

 termőhelyi viszonyok között
 Kimagasló eredmények az ország északi részein is
 Kezdeti fejlődése nagyon jó
 Nagyon jó a Sclerotinia és Alternaria toleranciája
 Elsőrangú herbicid szelektivitásSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig álló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 73
 Tenyészidő az érésig (napok) 111SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 

24



NAPRAFORGÓ

ES GEnESIS
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SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
 Korai

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 A legkorábbi Euralis CLHA+ hibrid
 A legmodernebb Euralis fejlesztés eredménye, kompakt növény,   

 stabilan magas termésszint és jövedelmezőség jellemzi
 Kiváló fejlődési erély
 Erős szár
 Szártő Sclerotinia toleranciája nagyon jóSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 67
 Tenyészidő az érésig (napok) 105

SUNFLOWER

SUNFLOWER ES GEnESIS dEMo kÍSérlETEk 2015
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ES cAndIMIS

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Középérésű

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 CLHA+ hibrid
 Magas termőképesség
 Kiemelkedő olajtartalom
 Igen jó fejlődési erély
 Nagyon jó stressz rezisztencia
 Szártő Sclerotinia toleranciája kiváló SUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 75
 Tenyészidő az érésig (napok) 115

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 

SUNFLOWER

SUNFLOWER ES-cAndIMIS tőszám reakció (db növ/ha)

5

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

t/ha

db növ/ha

40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000
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NAPRAFORGÓ

ES AnGElIc
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SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Korai

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Magas termőképesség
 Magas olajsav tartalom és a koraiság verhetetlen kombinációja
 Széles körű szádor rezisztencia
 Erős szár, jó szártő Sclerotinia toleranciaSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig álló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 70
 Tenyészidő az érésig (napok) 106SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 



NAPRAFORGÓ

ES poETIc

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Középérésû

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Megbízható termésszint és stabilitás
 A legmagasabb olajsav tartalom (91,5%) a 2015-ös összehasonlító 

 kísérletekben
 Jó kelési erély
 Jó Sclerotinia tolerancia (főleg tányér)SUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 72
 Tenyészidő az érésig (napok) 107

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 

SUNFLOWER

SUNFLOWER MAGAS olAjSAV TArTAlMI VIZSGálAT

92,4

91,4

90,4

89,4

88,4

87,3

86,4
ES romantic ES poetic ES Balistic

2015 Tamási, 10 hibrid részvételével 

kísérleti átlag: 88,7%
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NAPRAFORGÓ

ES BAlISTIc
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SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Középérésű

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 65-70 (1.000/ha)SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Magas olajsav tartalom
 Stabilitás a különböző termőhelyeken
 Erős szár
 Igényli és meghálálja a magas tőszámot SUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 71
 Tenyészidő az érésig (napok) 109SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma SUNFLOWER

SUNFLOWER MAGAS olAjSAV TArTAlMI VIZSGálAT 2015

91

90

89

88

87

86

85

84
ES Balistic Versenytárs 1 Versenytárs 2 Versenytárs 3

Magas olajsav
tartalom %

Tamási

90,8%



NAPRAFORGÓ

ES GrAfIc
 

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Középérésű

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Kiugróan magas termés Stabilitás a HO szegmensben
 Magas olajsav tartalom
 Szádor rezisztencia
 Az ország minden régiójában kiemelkedően teljesítSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 73
 Tenyészidő az érésig (napok) 111

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 

Dalmand 3,4 t/ha
Szekszárd 3,6 t/ha

Biharkeresztes 3,7 t/ha

Nagydorog 3,5 t/ha

SUNFLOWER

SUNFLOWER dEMo kÍSérlETI ErEdMényEk 2015
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NAPRAFORGÓ

ES roMAnTIc
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SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Középérésû

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Magas olajsav tartalom
 Stabilitás a különböző termőhelyeken
 Kiváló szárszilárdság
 Teljes körű szádor rezisztencia „A-G” rasszSUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig álló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 72
 Tenyészidő az érésig (napok) 109

Az euralis 2016-os újdonsága a magas olajsavas hagyományos gyomirtású
szegmensben

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 



NAPRAFORGÓ

ES BEllA
  

ES ArcAdIA Su
  

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
  Korai

SUNFLOWER

SUNFLOWER éréSIdő
 Középérésû

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER AjánloTT TőSZáM VETéSkor
 60-65 (1.000/ha)

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Az Euralis első Express technológiával gyomirtható 

 napraforgó hibridje
 Dinamikus kelés és korai fejlődés.
 Korai érésidő korai virágzással ami segít elkerülni a virágzáskori hő 

 stresszt.
 Kiemelkedő szárazságtűrés.
 Teljes körű szádor rezisztencia „A-G” rassz.

SUNFLOWER

SUNFLOWER ErőSSéGEI
 Kimagasló termésszint 
 Nagyfokú stabilitás 
 Igen magas olajtartalom
 Igen jó kelési erély
 Kiváló betegség ellenállóság (Sclerotinia és Phoma)

SUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig álló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 69
 Tenyészidő az érésig (napok) 103

SUNFLOWER

SUNFLOWER MorfolóGIA
 A növény magassága (alacsony-magas) 
 A tányér állása félig bókoló
 Tenyészidő a virágzásig (napok) 66
 Tenyészidő az érésig (napok) 104

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 

SUNFLOWER

SUNFLOWER BETEGSéG EllEnállóSáG
 Sclerotinia (szártő) 
 Sclerotinia (tányér) 
 Alternaria 
 Phoma 
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or MASTEr®:

TökélETES MEGoldáSok
SZádor EllEn
Az Euralis 2014-ben bemutatott egy programot — ami több technológia 
új ötvözetébôl áll — azzal a céllal, hogy minél hatékonyabb védelmet 
adjon a szádor veszélyes európai térhódítása ellen. Az or mASTEr® 
névvel fémjelzett program összefoglalja a szádor elleni védekezés leg-
hatékonyabb formáit, a program logójával ellátott hibridekben egyaránt 
megtalálható a szádor elleni genetikai rezisztencia és/vagy a Clearfield 
gyomirtószer tolerancia is. Ez a ritka kombináció maximális védelmet ad 
a szádor fertôzés ellen a termesztés teljes idôtartama alatt.

A szádor (orobanche Cumana) igen komoly fenyegetést jelent az európai 
napraforgó termesztés számára, napjainkban a teljes felület több mint 
60%-a fertôzött kisebb vagy nagyobb mértékben. 

Az or mASTEr® program teljes körû megoldást kínál a szádor fertôzés 
problémájára, a program egyes elemeit a termelôi igények alapján körül-
tekintôen választották ki és alkottak belôlük egy egészet. A esetek több-
ségében a genetikai rezisztencia elég a szádor fertôzés kiküszöbölése-
séhez. Elôfordulhat viszont, hogy nagyon erôs gyomnyomás vagy extrém 
szádor fertôzés jelenlétében a genetikai rezisztencia mellett poszt-emer-
gens gyomirtó szer használatára is szükség van. Az or mASTEr® prog-
ram lehetôséget kínál a felhasználóinak, hogy az adott szituációnak a 
legjobban megfelelô szádor elleni védekezési megoldást válasszák. A 
közös cél az, hogy hosszú távon biztosítsuk a fenntartható és nyereséges 
napraforgó termesztést Európa szerte.

or MASTEr
® 

App: 

EGyEdülálló ApplIkácIó 
A SZádor EllEnI VédEkEZéSBEn.
2015 ôszén az Euralis egy komoly lépést tett a szádor elleni védeke-

zésben az or mASTEr® appliká-
ció bemutatásával. Az applikáció, 
amely okostelefonon és webes 
felületen egyaránt használható, 
segítséget nyújt a termelôknek 
a megfelelô napraforgó hibrid 
kiválasztásában, annak érdeké-
ben, hogy minimalizálják a szádor 
fertôzés elôfordulását. 
A sokéves adatokat tartalmazó 
Euralis adatbázis segítségével ez 
az egyszerûen használható appli-
káció megbecsüli az adott terület 
szádor fertôzöttségét, és ajánlatot 
tesz a terület adottságainak leg-
inkább megfelelô Euralis napra-
forgó hibrid használatára.

Az or mASTEr® applikáció használatával könnyen és gyorsan ösz-
szehasonlíthatóak a különbözô Euralis napraforgó hibridek, számos, 
egyénileg kiválasztható szempont alapján. A minél könnyebb és ru-
galmasabb használhatóság érdekében az applikáció internet elérés 
nélkül is használható.

Az említett funkciók mellet az applikáció lehetôséget ad a felhasz-
nálóinak, hogy jelentést küldjenek az Euralis-nak a területükön 
észlelt szádor fertôzésrôl, ez az információ bekerül a központi adat-
bázisba és hozzájárul ahhoz, hogy egyre pontosabb képek kapjunk a 
szádor fertôzés európai elterjedésérôl.

Hogyan tölthetô le az or mASTEr® applikáció? 
Az or mASTEr® applikáció letölthetô a Google Play vagy App Store 
használatával.



Magasabb termés és olajtermés
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszerrel

A Clearfield® Plus napraforgó-gyomirtási rendszer hosszú távú sikeres 
alkalmazása érdekében egyedi agronómiai kérdéseivel (vetésváltás, 
szerrotáció, árvakelés) bátran forduljon területileg illetékes szaktanácsadó 
kollégáinkhoz! 

A cikkben megjelent Pulsar® Plus gyomirtó permetezőszer Magyarországon engedélyezési eljárás alatt áll. 
A cikk tartalma a 2015. október 30-án érvényben levő engedélyokiratok és hatósági szabályozások alapján készült. 

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

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei. 
©BASF, 2015. Minden jog fenntartva.

A napraforgó-nemesítő házak a legkorszerűbb, legnagyobb 
terméspotenciállal és olajtartalommal kecsegtető hibridek-
be építik be a BASF-től 2006-ban kapott CLHA Plus gént, 
ami kiemelkedő imidazolinon-toleranciát biztosít. Azok a 
hibridek, amelyek ezt a gént hordozzák, a Clearfield® Plus 
hibridek. A kizárólag ezeken a hibrideken használható  
Clearfield® Plus gyomirtási technológia a következő lépé-
sekből áll:

· Tartós talajon keresztüli hatást biztosító preemergens 
kezelés (3,5 l/ha Wing®-P).

· A kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában, illetve egy-
szikű gyomok esetén gyökérváltásig állományban  
kipermetezett Pulsar® Plus 2,0 literes hektáronkénti 
dózisban.

A magasabb termés- és olajhozam elérését a gyors, gyo-
mokkal szemben radikális, ám a Clearfield® Plus nap-
raforgóhibridekkel kíméletes Pulsar® Plus biztosítja.  
A Pulsar® Plus-nak köszönhetően a napraforgók elérhetik 
genetikai termőképességüket.

A Clearfield® Plus gyomirtási rendszer előnyei

A Pulsar® Plus innovatív és egyedi adjuvánsrendszere 
olyan vivőanyagok speciális keverékét tartalmazza, amely
· biztosítja a hatóanyag átjutását a gyomok (pl. fehér liba-

top) megvastagodott viaszrétegén;
· jelentősen javítja a levélfelületen való megtapadást és 

szétterülést a keskeny levelű és az erős fedőszőrökkel 
borított gyomok (pl. egyszikű gyomok, selyemmályva) 
esetében is;

· teljes körű hatékonyságot mutat mind az egyszikű, mind 
a kétszikű gyomnövényekkel szemben;

· fejlettebb egyszikű gyomokat is elpusztít heterogén 
gyomkelés esetén;

· hatékonyságnövekedést mutat parlagfű és mezei acat  
ellen;

· akár extrémen száraz körülmények között is biztosítja  
a fenti előnyöket.

A technológia magasabb szintű imidazolinon-ellenálló-
ságot kínál a Clearfield® Plus hibridek esetében. A CLHA 
Plus gént tartalmazó Clearfield® Plus napraforgóhibridek 
károsodás nélkül viselik el a Pulsar® Plus-szal történő 
kezelés során gyorsan, nagy mennyiségben bejutó imaza-
mox hatóanyagot. A világosabb alapszínű Clearfield® Plus 
hibrideken a kezelést követően mutatkozhat ugyan átmeneti 
levélkivilágosodás, de ez a növekedés intenzitását nem be-
folyásolja, és termésdepressziót sem okoz.

A Clearfield® Plus hibridek árvakelésének irtásánál szó-
jában biztonsággal használhatjuk a trifenszulfuron-metilt, 
minden más kultúrában pedig a Clearfield®-árvakelés ellen 
eddig is hatékony technológiákat.

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer alkalmazásával

+Wing®-P
3,5 l/ha

 01 09 31 32 35 51 57

Pulsar® Plus 2,0 l/ha
a kétszikű gyomok 2-4 leveles 
állapotában, egyszikű gyomok 

esetén gyökérváltásig

Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

basf_clearfield_vetőmagkat_A4_v2.indd   1 30/10/15   16:16
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SORGHUM

SORGHUM 

MEGnEVEZéS AlBAnuS ArkAncIEl QuEyrAS ES AlIZE ArAck ES foEHn ES AQuIlon ZEuS
Hasznosítás szemes szemes szemes szemes szemes szemes szemes siló/biogáz

Érésidő korai korai korai középkorai középkorai középkorai középkorai kései

FAo analógia 300-350 320-400 320-400 400-480 400-480 400-480 400-480 580

Szemszín fehér világos 
narancs vörös vörös világos 

narancs
vörös 

krémszínű
vörös 

krémszínű barna

Buga típusa félig tömött félig tömött nyitott, félig 
szétálló

nyitott, félig 
szétálló félig tömött félig tömött félig szétálló laza

Kelési erély nagyon jó kitűnő jó jó jó nagyon jó nagyon jó jó

Szárazságtűrés nagyon jó jó jó kitűnő nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó

Szárszilárdság nagyon jó jó jó kitűnő jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó

Fuzárium tolerancia nagyon jó jó átlagos kitűnő nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó

Azok a termelôk, akik 2015-ben ciroktermesztés mellett döntöttek, jól 
választottak. A szélsôséges idôjárási körülmények: a csapadék hiánya 
és a forróság sok helyen megnehezítette az elsôszámú takarmánynövé-
nyünk, a kukorica termesztését, eközben a cirok még szerényebb csapa-
dékszint és idônként hôstresszes idôjárás mellett, kisebb ráfordítással is 
stabilan és jövedelmezôen teljesített.
A rendszerváltás után bekövetkezett jelentôs cirok felületcsökkenés 
(-60%) után a 2014-es és 2015-ös szezonban visszafogott növekedés volt 
érzékelhetô, köszönhetôen annak, hogy egyre több termelô fedezi fel (újra) 
a cirokban rejlô lehetôségeket. A cirok elsô osztályú takarmánynövény, 
a belôle készült siló (tisztán vagy kukoricával vegyesen keverve) kivá-
ló, energiadús takarmány. A szemes cirok számos felhasználási formával 
rendelkezik, felhasználható sertés- és baromfitakarmányozásra egyaránt.

Számos elônyös tulajdonságuk mellett a vörös színû cirok sze-
mek takarmányként etetve mélyvörös színt biztosítanak a ser-
téshúsnak. (A világhírû Serrano sonka alapanyaga a cirok ta-
karmányon nevelt mangalica sertéshús). A cirokban található 
beltartalmi értékek a kukoricával megegyezôek, vagy magasabb szinten 
vannak. A cirok fehérjetartalma 3-4%-kal magasabb a kukoricáénál.  
Az állati takarmányozás mellett természetesen számos alternatív fel-
használási mód és speciális igényekre nemesített hibrid létezik. A cirok 
fontos ipari nyersanyag: biogáz, ipari cukor és alkohol is készíthetô belô-
le. Az emberi felhasználás a világ számos országában elterjedt, a fehér 
színû cirokszembôl készült liszt 100%-ig gluténmentes, így allergiások 
is fogyaszthatják.

Magasabb termés és olajtermés
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszerrel

A Clearfield® Plus napraforgó-gyomirtási rendszer hosszú távú sikeres 
alkalmazása érdekében egyedi agronómiai kérdéseivel (vetésváltás, 
szerrotáció, árvakelés) bátran forduljon területileg illetékes szaktanácsadó 
kollégáinkhoz! 

A cikkben megjelent Pulsar® Plus gyomirtó permetezőszer Magyarországon engedélyezési eljárás alatt áll. 
A cikk tartalma a 2015. október 30-án érvényben levő engedélyokiratok és hatósági szabályozások alapján készült. 

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

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei. 
©BASF, 2015. Minden jog fenntartva.

A napraforgó-nemesítő házak a legkorszerűbb, legnagyobb 
terméspotenciállal és olajtartalommal kecsegtető hibridek-
be építik be a BASF-től 2006-ban kapott CLHA Plus gént, 
ami kiemelkedő imidazolinon-toleranciát biztosít. Azok a 
hibridek, amelyek ezt a gént hordozzák, a Clearfield® Plus 
hibridek. A kizárólag ezeken a hibrideken használható  
Clearfield® Plus gyomirtási technológia a következő lépé-
sekből áll:

· Tartós talajon keresztüli hatást biztosító preemergens 
kezelés (3,5 l/ha Wing®-P).

· A kétszikű gyomok 2-4 leveles állapotában, illetve egy-
szikű gyomok esetén gyökérváltásig állományban  
kipermetezett Pulsar® Plus 2,0 literes hektáronkénti 
dózisban.

A magasabb termés- és olajhozam elérését a gyors, gyo-
mokkal szemben radikális, ám a Clearfield® Plus nap-
raforgóhibridekkel kíméletes Pulsar® Plus biztosítja.  
A Pulsar® Plus-nak köszönhetően a napraforgók elérhetik 
genetikai termőképességüket.

A Clearfield® Plus gyomirtási rendszer előnyei

A Pulsar® Plus innovatív és egyedi adjuvánsrendszere 
olyan vivőanyagok speciális keverékét tartalmazza, amely
· biztosítja a hatóanyag átjutását a gyomok (pl. fehér liba-

top) megvastagodott viaszrétegén;
· jelentősen javítja a levélfelületen való megtapadást és 

szétterülést a keskeny levelű és az erős fedőszőrökkel 
borított gyomok (pl. egyszikű gyomok, selyemmályva) 
esetében is;

· teljes körű hatékonyságot mutat mind az egyszikű, mind 
a kétszikű gyomnövényekkel szemben;

· fejlettebb egyszikű gyomokat is elpusztít heterogén 
gyomkelés esetén;

· hatékonyságnövekedést mutat parlagfű és mezei acat  
ellen;

· akár extrémen száraz körülmények között is biztosítja  
a fenti előnyöket.

A technológia magasabb szintű imidazolinon-ellenálló-
ságot kínál a Clearfield® Plus hibridek esetében. A CLHA 
Plus gént tartalmazó Clearfield® Plus napraforgóhibridek 
károsodás nélkül viselik el a Pulsar® Plus-szal történő 
kezelés során gyorsan, nagy mennyiségben bejutó imaza-
mox hatóanyagot. A világosabb alapszínű Clearfield® Plus 
hibrideken a kezelést követően mutatkozhat ugyan átmeneti 
levélkivilágosodás, de ez a növekedés intenzitását nem be-
folyásolja, és termésdepressziót sem okoz.

A Clearfield® Plus hibridek árvakelésének irtásánál szó-
jában biztonsággal használhatjuk a trifenszulfuron-metilt, 
minden más kultúrában pedig a Clearfield®-árvakelés ellen 
eddig is hatékony technológiákat.

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer alkalmazásával

+Wing®-P
3,5 l/ha

 01 09 31 32 35 51 57

Pulsar® Plus 2,0 l/ha
a kétszikű gyomok 2-4 leveles 
állapotában, egyszikű gyomok 

esetén gyökérváltásig

Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

basf_clearfield_vetőmagkat_A4_v2.indd   1 30/10/15   16:16

cIrok A jöVÔ SIkErnöVényE
Egyre több termelô kezd világszerte cirok termesztésbe olyan terülteken, ahol 
az aszályos idôjárás miatt a kukorica termesztés magas kockázattal jár. 
A fokozott termésbiztonság mellett a cirok termelési költségei igen ala-
csonyak, összehasonlítva a legsikeresebb szántóföldi kultúrákkal, jelentôs 
elônyre tesz szert a jövedelmezôség területén.
Azok, akik a cirok mellett teszik le a voksukat, már betakarítás elôtt jelentôs 
profit elônybe kerülnek a többi nagy kultúrához képest, az alacsonyabb ter-

melési költségek mellett a magyar termény piacokon +10% árelôny volt ta-
pasztalható a kukorica árához képest. 
A világ legnagyobb kukorica termelô országában, az USA-ban évente +10%-
al nô a vetésterület, a terület nagysága 2015-ben elérve a 3 millió hektárt. 
Jelentôs dinamikát ad a tengerentúlon zajló növekedésnek az átlag +30% 
árelôny a kukoricával szemben, amit részben állami támogatásból finanszí-
roznak. 

CIROK

cIrok TErMékáTTEkInTéS
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SORGHUM

SORGHUM TErMEléSI kölTSéGEk

Az Euralis vezetô szerepet tölt be az európai cirok vetômag piacon. A pi-
acvezetô pozíciónknak köszönhetôen a kutatás-fejlesztésre fordított for-
rások nagyságrendekkel magasabbak a versenytársainknál. Az intenzív 
nemesítô munka eredményeként számos hasznosítási mód kiváló hibrid-
jei találhatóak cégünk szortimentjében. A szemes cirok kínálat hibridjei 
a mai modern igényeknek megfelelve gyakorlatilag tannin mentesek, 
kiemelkedôen magas fehérjetartalommal és jó emészthetôséggel ren-
delkeznek. Két új bemutatkozó a szemes szortimentben az ES Albanus, 
amely egy fehér szemû korai cirok hibrid és az ES Foehn, amely középko-
rai vörös szem színû. A kísérletekben mindkét hibrid kiválón teljesített,  
a termésük 5-10%-kal haladta meg a környékbeli kukoricák átlagát.

Szintén új bemutatkozó még 2016-ban a Zeus, amely az eddigi Biomass 
150 hibridünket váltja, hasznosítási iránya siló/biogáz. A Zeus hatalmas 
zöldtömeget képes termelni a kukoricához képest csekély vízigénnyel.

CIROK

cIrok TErMékáTTEkInTéS
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CIROKSORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
  Korai SORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
  Fehér szemszín
  Nyitott, félig szétálló buga
  Terméspotenciál: 7,5-10 t/ha
  Tannin mentes
  legkorábbi Euralis cirok hibrid
  Emberi felhasználásra is alkalmas a fehér szemû cirokból készült liszt 
a búzaliszttel megegyezô módon használhatóSORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
 Jól teljesít száraz körülmények között is
  Igen magas szintû Fusarium tolerancia
  Alacsony növény, erôs szár, könnyû betakaríthatóság
  Zöld száron érô típusSORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 250-300 (1.000/ha)

AlBAnuS
FAo 300-350
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ArkAncIEl 
FAo 320-400

SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
 Korai SORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
 Világos narancssárga szemszín
 Félig tömött buga
  Terméspotenciál: 7-10 t/ha
  Tannin mentesSORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
 Kiváló kelési erély, dinamikus kezdeti fejlôdés 
 Termés és stabilitás száraz körülmények között is 
 Alacsony növények
 Megdôlésre nem hajlamos
 Zöld száron érô típus SORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 250-280 (1.000/ha)



CIROK

QuEyrAS
FAo 320-400

ES AlIZE
FAo 400-480

SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
  KözéporaiSORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
  Szemszín: vörös
  Nyitott, félig szétálló buga
  Terméspotenciál: 9-12 t/ha
  Tannin mentesSORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
 Kitûnô szárazságtûrés
  Nagyon gyors vízleadás
  Alacsony növények
  Kitûnô Fuzárium ellenálló képesség
  Szárszilárdsága szintén kitûnô
  Sterilitás alig fordul elô
  Kedvezô beltartalmi értékek, kiváló takarmány alapanyagSORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 270-335 (1.000/ha)

fArkASInSZkI norBErT, SZEGHAlMI GAZdálkodó

Az ES Alize hibredet 2014-ben közel 10 t/ha-os eredménnyel takarí-
tottuk be. 2015-ben a csapadékos ősz késleltette a betakarítást, de 
úgy tűnik, hogy idén is 7 t/ha-os szemes termést fogunk betakarítani. 
300.000-es tőszámmal, 76 cm-re vetettük, ami az ajánlott tőszámnál 
valamivel sűrűbb. Jövőre szeretnénk megpróbálni a 35-40 cm-re ve-
tést. A megtermelt cirkot a sertéságazatunkban fogjuk hasznosítani. 
Gyenge adottságú területeken a kukoricánál nagyobb termést tudunk 
elérni, hasonló fehérje és energia tartalom mellett.

SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
  Korai SORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
  Vörös szemszín
  Nyitott, félig szétálló buga
  Terméspotenciál: 8-10 t/ha
  Tannin mentesSORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
  Jó termôhelyi körülmények között koraiban egy igazi etalon
  Alacsony növény, erôs szár, könnyû betakaríthatóság
  Kiegyensúlyozott termésszint
  Tökéletes termékenyülés

SORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 250-280 (1.000/ha)
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CIROK

ArAck
FAo 400-480

ES foEHn
FAo 400-480
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SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
  KözépkoraiSORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
 Világos narancssárga szemszín
  Félig tömött buga
  Terméspotenciál: 8-11 t/ha
 Tannin mentesSORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
  Kimagasló termésszint száraz körülmények között is 
  Jó vízleadás
  Erôs szár, mely dôlésre nem hajlamos
  Zöld száron érô típus 
  Fuzáriumnak jól ellenáll
  Pergésre nem hajlamosSORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 250-280 (1.000/ha)

SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
 KözépkoraiSORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
 Vörös krémszínû szemek
 Félig tömött buga
  Terméspotenciál: 9-12 t/ha
  Tannin mentesSORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
  Alacsony növények generatív jelleg – könnyû betakaríthatóság
  Igen jó adaptációs képesség – jó körülmények között 12 t/ha csúcster-
mésre képes, száraz körülmények között is stabilan teljesít 

  Sterilitás alig fordul elôSORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 270-335 (1.000/ha)



CIROK

ES AQuIlon
FAo 400-480

ZEuS – SIló
FAo 580

SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  SC

SORGHUM

SORGHUM TÍpuS
  TCSORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
 Középkorai

SORGHUM

SORGHUM éréSIdÔ
 KéseiSORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
 Vörös krémszínû szemek
  Félig tömött buga
  Terméspotenciál: 9-12 t/ha
  Tannin mentes, értékes állati takarmány

SORGHUM

SORGHUM jEllEMZÔk
 Barna szemszín
  Laza buga szerkezet
  Hatalmas zöldtermés80 t/ha 
 25 t/ha (szárazanyag)SORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
 Kiemelkedô termésszint száraz és jó körülmények között is
 Könnyû betakaríthatóság
 Jól termékenyülô szemek a bugában
 Zöld száron érô típus 
 Megdôlésre nem hajlamos
 Magas szintû Fuzárium tolerancia 

SORGHUM

SORGHUM ErÔSSéGEI
 Magas növények (3-4 m)
  Kiválóan tolerálja a szárazságot és a gyenge termôhelyi körülményeket 
(300 mm csapadékmennyiség alatt többet terem, mint a kukorica)

  Magas a cukortartalma (15%), mely lehetôvé teszi az ízletes szilázs 
készítését és tovább is eltartható

  Könnyebb a tömörítése, mint a silókukoricáé
  Jó betegség toleranciával rendelkezik
  Kukoricával felváltva kiválóan alkalmas biogáz elôállítására

SORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 250-280 (1.000/ha)

SORGHUM

SORGHUM AjánloTT VETéSkorI TÔSZáM
 200-230 (1.000/ha)
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MEGnEVEZéS
ES 

SEnATor
ES 

nAVIGATor
ES 

MEnTor
ES 

TEnor
ES 

GlAdIATor SponSor
ES 

pAllAdor ISIdor
ES 

MEdIATor

Érésidő 000 csoport 000 csoport 00 csoport 00 csoport 0 csoport I. csoport I. csoport I. csoport I. csoport 

Növénymagasság cm 81 78 77 77 88 75 87 84 91

Terméspotenciál t/ha 4,5 4,4 4,9 4,6 4,9 4,7 5 5,2 5,5

Fehérjetartalom 41% 42% 43% 43% 43% 41% 42% 43% 41%

Sclerotinia tolerancia nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó nagyon jó 

Szárszilárdság nagyon jó nagyon jó kiváló kiváló kiválló nagyon jó jó kiváló kiváló

Növekedési típus féldeterminált folytonnövő féldeterminált féldeterminált folytonnövő féldeterminált folytonnövő folytonnövő folytonnövő

Ajánlott tőszám/ha 600.000 600.000 550.000 550.000 500.000 450.000 450.000 450.000 400.000

SZÓJA

SZójA TErMékáTTEkInTéS



SZÓJA

ES SEnATor
000 csoport

ES nAVIGATor
000 csoport

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
  81 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
  4,5 (t/ha)SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  600.000 (tô/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  Kiváló kalászos utóvetemény, a szója beiktatásával a kalászos és 
kapás kultúra közé 2 év alatt 3 teljes értékû termés hozható le a 
területrôl

  Kiemelkedô stressz tolerancia, ami igen fontos a hazai termesztési 
viszonyok között

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
  78 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
  4,4 (t/ha)SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  600.000 (tô/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  Erôs megdôlés elleni tolerancia
  Magas fehérjetartalom
  Intenzív kezdeti fejlôdés
  Korai virágzás,rövid tenyészidô-korán lekerülô kalászos kultúra után 
termeszthetô (kelesztô öntözés szükséges)

42



SZÓJA

43

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
 77 cm

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
 77 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
 4,6 (t/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
 4,9 (t/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  550.000 (tô/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  550.000 (tô/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
 Igen magas terméspotenciál a 00.-ás csoportban
 Kiváló szárszilárdság – jó állóképesség
  Az alsó hüvelyek elhelyezkedése a talajtól 15 cm, hatékony 
betakarítás

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  Magas hozam
  Kiemelkedôen magas fehérjetartalom (43%)
  Alacsony megdôlése nem hajlamos növények -biztonságos betakarítás
  A magas hozam,fehérjetartalom és a stabilitás tökéletes kombinációja
  Egységes lombhullatás, gyors vízleadás érésben
  Az éréscsoportjában piacvezetô pozíciót foglal el
  Az ES Mentor esetében a Sencor gyomirtó permetezőszer  használata 
nem ajánlott.

ES MEnTor
00 csoport

ES TEnor
00 csoport



SZÓJA

ES GlAdIATor
0 csoport

SponSor
I. csoport

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
 88 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
  4,9 (t/ha)SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  500.000 (tő/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  Magas hozam
  Kiemelkedően magas fehérjetartalom (43%) 
  Kiváló szárszilárdság – jól ellenáll az időjárás viszontagságainak
 Az első volt a regisztráció évében az éréscsoportjában Magyarországon 

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
  75 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
  4,7 (t/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  450.000 (tő/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  Generatív habitus, alacsony növények magas terméshozam
  Több mint 10 év magyarországi sikeres termesztési tapasztalat
  Az egész ország területén biztonságosan termeszthető 
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SZÓJA

ES pAllAdor
I. csoport

ISIdor
I. csoport

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
 84 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
 5,2 (t/ha)SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  450.000 (tő/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
 Magyarország legnagyobb területen termesztett vezető szójafajtája
 Az ország minden régiójában csúcstermésre képes
 Kiváló bel tartalmi értékek- élelmiszeripari felhasználásra is tökéletes 
 Kiemelkedő évjárati stabilitás

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
 87 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
  5 (t/ha) SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  450.000 (tő/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  Stabil agronómiai profil
  Könnyű betakaríthatóság (az alsó hüvelyek a talajtól 18 cm-re helyez-
kednek el)

 Megbízható betegségtolerancia



SZÓJA

ES MEdIATor
I. csoport

SOYBEAN

SOYBEAN nöVényMAGASSáG
 91 cm

SOYBEAN

SOYBEAN TErMéSpoTEncIál
 5,5 (t/ha)SOYBEAN

SOYBEAN AjánloTT TÔSZáM VETéSkor
  450.000 (tô/ha)

SOYBEAN

SOYBEAN ErÔSSéGEI
  A legkésôbbi Euralis szójafajta a szortimentben
  Középmagas növény
  Hosszú tenyészideje miatt elsôsorban az ország déli termôtájaira 
javasoljuk

  Magas szintû Sclerothinia tolerancia

MIérT IS fonToS féMZárolT SZójA VETÔMAGoT 
VETnI MIndEn éVBEn?

  A fémzárolt vetômag használata garantálja, hogy a genetikában lévô terméspotenciál realizálódni fog.
  A végtermék ásványi anyag és egyéb beltartalmi értékei biztosítottan magas szinten vannak. 
  A fémzárolt vetômag tökéletes tisztaságú (fizikai tisztaság min. 99%) megfelelôen beállított nedvességtartalommal 

(15% nedvességtartalom) rendelkezik.
  Garantált az egyöntetû és dinamikus csírázás/kelés, ami biztosítja a megfelelô tôszámot és homogén növényállományt egészen a betakarításig.
  100%-ban GMO mentes.
  A fémzárolt vetômag mentes mindenféle veszélyes gyomnövény magjától.
  Alacsonyabb lesz a betegségek kialakulásának az esélye, a nem fémzárolt vetômag használata számos betegség kialakulását eredményezheti,  

úgy mint pl: mozaik vírus, Phytophtora.
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EGÉSZSÉGES, VESZÉLYTELEN, ÉRTÉKES

www.kwizda.hu

Több kedvezményből 
többet hozhat ki!

Kwizda Vario ajánlatokkal egész szezonban akár
mindent 5% kedvezménnyel szerezhet be!
 

A piacon elterjedt csomagokkal ellentétben a Vario technológiák teljes szabadságot biztosítanak, így mindenki saját 
elkép zelése alapján állíthatja össze technológiáját. A kedvezmények nemcsak néhány, hanem az egész tenyészidőszakban 
alkalmazható összes termékre vonatkoznak, így a kedvezmények összege is nagyobb lesz.

A Vario programok a következő kultúrákban érhetők el: repce, 
napraforgó, kukorica, búza, szója, alma, szőlő, csonthéjasok.

VARIO SZÁNTÓFÖLDI TECHNOLÓGIA

Regisztráljon most 
a www.kwizda.hu/vario vagy a Kwizda prosbektusban található regiszt rációs lapon, 

és egész évben élvezheti a Vario technológiák nyújtotta kedvezményeket!

K-KWIZ-KWIZ-005-16_Uj Vario image hirdetes A4 szanto.indd   1 2015.11.13.   12:50:24
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gallai Ferenc István
tel.: 70/425-4580
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