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TAVASZI BÚZA

SENSAS

Nemesítő:
 

– Középérésű szálkás búzafajta

– Lehető legkorábban vethető, jó kezdeti fejlődésű

– Kiemelkedő állóképesség

– Magas sütőipari érték

– Ezermagtömege magas

– Minden területre alkalmas

– Középmagas szármagasságú

– Betegségekkel szemben jó ellenálló 

    (lisztharmat, rozsda, septoria, fusarium)

– Termésátlaga standardok feletti

– 2014-ben korai vetés esetén 7,1 t/ha, normál 

    vetésidő esetén 6,2 t/ha (Sopronhorpács)

– Fehérjetartalom: 13% (Sopronhorpács, 2014.)

TAVASZI ÁRPA

SCARLETT 

Nemesítő:

– Legnépszerűbb középérésű sörárpa fajta 

    (a legnagyobb területen vetett tavaszi sörárpa Európában)

– Magyarország egész területén biztonsággal termeszthető

– Kiváló osztályozottság, alacsony fehérjetartalom

– A sörgyárak által is elismert fajta

– Gondos agrotechnika és a vetés előtti talajvizsgálati eredményekre 

     alapozott kellő tápanyagutánpótlás mellett elérhető

     a jó termés és kiváló minőség

– Termesztés során kerülni kell a hormon típusú 

     gyomírtószerek alkalmazását

– Jó malátaipari minőség biztosítása érdekében megfelelő 

   agrotechnikát és technológiai fegyelmet igényel

– Javasolt vetendő csíraszám 4-4,5 millió/ha

– Termésátlag 2015-ben 6.9 t/ha (Rábacsécsény)

Kimagasló minőség

Minősítés éve:
2007. EU

Minősítés éve:
2006. EU

– Nagyon jó ellenállóképesség a betegségekkel szemben

– Gondos agrotechnika és a vetés előtti talajvizsgálati eredményekre 

     alapozott kellő tápanyagutánpótlás mellett elérhető

     a jó termés és kiváló minőség

– Termesztés során kerülni kell a hormon típusú 

     gyomírtószerek alkalmazását

– Javasolt vetendő csíraszám 4-4,5 millió/ha

– Termésátlag 2015-ben 6.9 t/ha (Rábacsécsény)

Kedves Partnerünk!
A Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. 2016-os vetőmag fajta-
kínálatát, valamint vállalati portfóliónkat tartja most kezében. 
A vállalatcsoport, illetve partnereink új irányvonalat követő 
nemesítő műhelyeiben, az utóbbi években olyan új fajtákat, 
hibrideket fejlesztettek ki, melyek minden tekintetben megfelelnek 
az egyre magasabb termelői elvárásoknak. Ezért javasoljuk, hogy a 
jól bevált anyagok mellett bátran próbálják ki az új fajtákat is. 

A Raiffeisen-Agro által ajánlott kalászosok közül KWS Scala őszi 
sörárpánk és Bernstein őszi búzánk is ezt a korszerű nemesítői 
irányvonalat képviselik. A KWS Scala a malátázók által is kedvelt 
fajta, míg a Bernstein egyesíti az őszi búzafajtákkal szemben 
támasztott magas mennyiségi és minőségi igényeket. 

A kukoricák között kiemelt hibrid a Chapalu, mely szélsőséges 
időjárási viszonyok között is hozza a kiváló terméseredményeket, 
nagyfokú stressztűrő-képességének köszönhetően.

A garantáltan GMO-mentes szója vetőmagjaink az utóbbi években 
már bizonyítottak. Wallace és DH 4173 fajtáink igazi sikernövények, 
akár zöldítésben is. 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy vállalatunk idén 20 éves 
jubileumát ünnepli.  Anyavállalatunk, az RWA Raiffeisen Ware 
Austria AG magyarországi fióktelepéből mára egy közel 30 
milliárd forint forgalmat bonyolító mezőgazdasági integrátorrá 
fejlődött a cég.  

Értékesítési csapatunk 4 régióra osztva, az egész országot lefedi. 
A régióvezetőkkel együtt 23 területi értékesítő segít a megfelelő 

fajták, hibridek  kiválasztásában, a növényvédelmi és tápanyag-
utánpótlási technológiák összeállításában. Mezőgazdasági 
gépalkatrész és gumiabroncs beszerzésben szakértő munkatársunk 
segíti a gazdákat. 

Hatvan-Kerekharaszton lévő telephelyünkön tavaly nyáron indult 
egy jelentős telephely-fejlesztési projekt, melynek keretében egy 
új, több mint 5000 tonna termény tárolására alkalmas magtár már 
átadásra került. A telephelyi infrastruktúra és az irodaház felújítása 
is lezárul 2016-ban.
   
Ikrényi központunk bővítésében is új mérföldkőhöz értünk. 2016 
januárjában nyitja meg kapuit az új logisztikai központ, mely 
növényvédő-szerek országos disztribúcióját segíti.
A robbanásveszélyes és gyúlékony áruk számára speciális tároló-
kapacitással rendelkező, 1158 m2 alapterületű, akár 1200 raklapnyi 
áru tárolására alkalmas, temperált logisztikai központ megfelel a 
legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

Gazdálkodásukhoz szükséges valamennyi input anyagot – 
vetőmagot, növényvédő szert, műtrágyát és gázolajat – szerezzék 
be 2016-ban is a Raiffeisen-Agro-tól! 

Bene László és Szabó Viktor
ügyvezetők 

Új magtár Kerekharaszton Ikrényi logisztikai központ
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KUKORICA

CHAPALU - „KINCSEM˝

Nemesítő:

FAO 350, szemes hasznosítás 

– Stabil és megbízható fajta, magas terméshozammal

– Kiegyenlítetten magas termőképesség szélsőséges

    évjáratokban is

– Gyors vízleadás, korai betakaríthatóság

– Kiemelkedő stressz tűrés és betegség-ellenálló képesség

– Szárítási költség csökkentés, időbeni betakarítás

– Ajánlott tőszám: 72-75 ezer szem/ha

– Termésátlag: 2015-ben 7.8 t/ha (Pinnyéd)

FAO 350-es CHAPALU kukorica hibridünk mind az eddigi kísérleti, mind nagyüzemi teljesítménye alapján a legkülönbözőbb földrajzi és 

termőhelyi környezetben tesztelve nagymértékű stabilitást és megbízhatóságot mutatott a legmagasabb termésszinteket hozva gyakorlatilag 

mindenütt. Rendkívül jó vízleadó képességéből adódóan korán betakarítható, így tökéletesen illeszkedik a vetésszerkezetbe. 

„Gazdaságunkban 2015-ben vetettünk először Chapalu-t, kis területen. A szokottnál hűvösebb áprilist követően az augusztusi özönvízszerű 

esőzést is kitűnően tűrte. A fuzárium jelenléte szerencsére alig volt tapasztalható, a csövek teljes hosszban berakódtak. Vízleadás tekintetében a 

FAO 300 eleji kukoricákhoz hasonlítható. Kiváló, 9,9 t/ha terméseredményt hozott ez a fajta.”
Kertész Károly, Polgárdi

Vezérhibridünk

Minősítés éve:
2011. EU

A Bayer kutatja a legjobb megoldásokat a kukorica növényvédelmének minden jelentôs 
problémájára. Élen jár az új hatóanyagok, innovatív növényvédô szerek fejlesztésében. 
Korszerû és hatékony termékei eredményesen alkalmazhatóak a kukorica növényvédel-
mére. Kibôvült ajánlatunkban megtalálhatóak az évek óta jól bevált termékeink, valamint 
a legújabb készítményeink is.

Hatékony 
megoldások 

kukorica hird 210x297 mm.indd   5 12/15/15   4:06 PM
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ZAB

EFFEKTIV

Nemesítő:

–  Rövidszárú, korai érésű, pelyvás szemű fajta

– Elsőrendű évjárat – stabilitás

– Kimagasló állóképesség és betegség-ellenállóság

– Megbízható termőképesség 

   (RAM szaporítási átlag 2015-ben 4,8 t/ha - Zirc)

– Sárga szemszínű

– A külső toklász közepesen hosszú, sárga

Kiemelkedő 

beltartalmi jellemzők

Minősítés éve:
2004.

ES FORTRESS

Nemesítő:

FAO 320, szemes hasznosítás

– Kiugróan magas terméspotenciál korai érés mellett

– Robosztus, erős növény, igen jó kezdeti fejlődéssel

– Egyik legalacsonyabb kidőlési hajlam

– Jó vízleadó képesség

– Jó szárazságtűrő, stabilan termő

– Minden területre alkalmas, az intenzív területeket jobban preferálja

– Üszkösödésre és fattyasodásra kevésbé hajlamos

– Ajánlott tőszám: 65-70 ezer szem/ha

QUINTAL

Nemesítő:

FAO 420, kettős hasznosítás

– Magas növésű, erőteljes kukorica hibrid

– Kiváló beltartalmi paraméterek, kimagasló szemtermés

– Kiváló szárszilárdság

– Lófogú szemptípusú

– Alacsony kidőlési hajlam

– Jó szárazságtűrő, stabilan termő

– Kettős hasznosítás

– Ajánlott tőszám: 75-80 ezer szem/ha

ALLSCOR 

Nemesítő: 

FAO 540, siló hasznosítás

– Lófogú szemtípusú, kimagasló szemtermésű 
    siló kukorica a késői éréscsoportban
– Igen nagy silótömeg
– Kiváló csőarány a jó beltartalomért és energiáért
– Egyik legjobb ár-érték arány
– Magas, erős növény
– Alacsony kidőlési hajlam
– Jó szárazságtűrő, stabilan termő, minden területre alkalmas fajta
– Ajánlott tőszám: 75-85 ezer szem/ha

ES Gallery 

Nemesítő:

FAO 340-360, szemes hasznosítás

– Ígéretes termésszint, ígéretes vízleadással
– Erős, homogén csöveket hozó hibrid
– Erőteljes, mélyrehatoló gyökérzet
– Nagyon jó alkalmazkodó képességgel rendelkezik
     (alacsony tőszámnál, kétcsövűségre hajlamos)
– Jó ellenállóképesség fuzáriummal (cső) és golyvásüszöggel szemben
– Ajánlott tőszám: 65-70 ezer szem/ha
– Kísérleti eredmény 2015-ben: 10,27 t/ha (Mosonmagyaróvár)
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ES NOVAMIS CL

Nemesítő:

– Korai érésű, a legkorábbi CL hibridek egyike

– Clearfield napraforgó hibrid  

– Kiváló kelési erély

– Erős szárú, közepes magasságú növény

– Kiemelkedő terméspotenciál

– Ajánlott tőszám vetéskor: 55-65 ezer szem/ha

– Termésátlag 2015-ben: 3,36 t/ha (Jánossomorja)

ES AMIS CL

Nemesítő:

–  Az egyik legkorábbi Clearfield hibrid

–  Kezdeti fejlődése kiváló

–  Magas termőképesség

–  Kiváló szárszilárdságú, betegségellenálló fajta

–  Ajánlott tőszám vetéskor:  55-65 ezer szem/ha

NAPRAFORGÓ

ES EUROMIS CL

Nemesítő:

– Korai érésidő

– Clearfield napraforgó hibrid

– Közepes magasságú növény

– Tányérállása bókoló

– Szádor rezisztens

– Kiemelkedő a stressz rezisztenciája

– Stabil a termőképessége eltérő viszonyok között is

– Ajánlott tőszám vetéskor: 55-65 ezer szem/ha

– Termésátlag 2015-ben: 3,5 t/ha (Jánossomorja)

Stabil termőképesség eltérő 

termőhelyi viszonyok közt

Új

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

Minősítés éve:
2013. EU

Minősítés éve:
2012. EU
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SZÓJA

OAC WALLACE

Nemesítő:

– Korai éréscsoportba tartozó, biztonsággal termeszthető fajta

– Könnyű betakaríthatóság, egészséges termés

– Alsó hüvelymagasság legalább 14 cm

– Szabadelvirágzású fajta

– Tenyészideje 130-140 nap

– Ezermagtömege 185 gr

– Termesztési tulajdonságai kedvezőek

– Javasolt termőtő 500-550.000 tő/ha

– Magyarország valamennyi szójatermő területén 

    biztonsággal termeszthető

– Termésátlag 2015-ben: 3,38 t/ha (NÉBIH)

„5 éve termesztünk szóját, évente ca. 100 hektáron. Kezdetben az 

AKG miatt kezdtünk ezzel foglalkozni, de mostanra már megtanultuk 

a termesztéstechnológiát és megszerettük. Egy korai fajtáról van szó, 

amely biztonsággal termeszthető. 2015-ben 87 hektáron ültettünk 

Wallace vetőmagot. Ez a fajta jól illeszthető a vetésszerkezetbe és jól 

értékesíthető.

Az idei év nem a szója éve volt, így a termésátlag csak 1,7 t/ha. Koráb-

ban 2,5-3 t/ha volt az átlagtermés.”

Zsitnyár Sándor
Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi Szövetkezet, Ináncs

DH 4173

Nemesítő:

– Legjobb magtermés az éréscsoportban! 

– Korai érésű

– Kiváló állóképesség és kipergés ellenállóság

– Termésátlag 2015-ben: 3,23 t/ha (NÉBIH)

– Javasolt termőtő 500-550.000 tő/ha

– Tenyészidő: 130-135 nap

A Raiffeisen-Agro Mo. Kft. kiváló szója fajtákat képvisel hazánkban. Büszkén mondhatjuk, hogy olyan korszerű genetikát képviselő fajtákat sikerült 

bevezetnünk a hazai piacra, amelyek a NÉBIH hivatalos kísérleteiben az élmezőnyt képviselik. Idei kísérleti eredmények alapján ígéretesek új 

generációs, állami elismerés előtt álló fajtáink is. Cégünk zárt szaporítást végez, a nemesítőtől a törzs-elit, illetve szuper-elit vetőmagot kontrol-

láltan szaporítjuk a másod szaporítási fokig, így garantáljuk a kiváló minőségű GMO-mentes vetőmagot. 

150.000 szem/zsák kiszerelésben kínáljuk a rhizobiummal oltott, csávázott szója vetőmagfajtáinkat. Az ajánlott vetésnorma fajtáink esetében 4 

zsák/hektár.

Kiemelkedő

terméspotenciál

Minősítés éve:
2010. 

Minősítés éve:
2012.

De szép a szójád! 
Mivel gyomirtottad?

Ez egy új szer? 
Mi van benne? 

Hű, köszönöm az infót. 
Én is kipróbálom.

Corummal.

Imazamox es bentazon 
egyben - végre nem
kellett kevergetni...

Ha szója, akkor BASF!

A szója specialistájaként nem csak arra ügyelünk, hogy szójatermesztő 
Partnereinknek kiváló növényvédő szereket adjunk, hanem arra is,  
hogy szakértelmünk átadásával magasabb színvonalra emeljük a hazai 
szójatermesztést!

www.agro.basf.hu/go/corum

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

Corum®+Dash® HC
Szója gyomirtás okosan

corum_A4_3.indd   1 10/12/15   10:33
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE 

RUMBA

Nemesítő: 

– Korai érésű hibrid repce

– Termésbiztonság – jó betegségellenálló képesség

– Jellemzően 45-46% vagy a feletti olajtartalom

– Magtermés átlag 4,15 t/ha (NÉBIH 2014.)

– Olajtermés átlag 1785 kg/ha (NÉBIH 2014.)

– Olajtartalom 47,54% (NÉBIH 2014.)

– Magyarország egész területén biztonsággal termeszthető

NAIAD

Kizárólagos fajtatulajdonos: 

– Korai érésű és virágzású repcehibrid

– Gyors kezdeti fejlődésű, közepes magasságú növény

– Kiváló betegség-ellenálló képesség (sclerotinia-val szemben)

– Kiváló szárazságtűrő képesség

– Olajtartalom: 44,4 %

– Vetésnorma: 50 szem/m2

– Jó kompenzálóképesség

– Magas terméspotenciál

– Eltérő termőhelyi adottságok mellett is biztonsággal termeszthető

„Ez az új, korai repcefajta ideális olyan területeken, ahol sűrű vetésforgót 

alkalmaznak. A fajtatulajdonságok közül kiemelném a gyors kezdeti fejlődést, 

a korai virágzást és érésidőt. Mindezek mellett jó ellenálló képességgel 

rendelkezik szklerotíniával szemben.”

Thomas Richter, RWA AG

INSPIRATION

Nemesítő:

– Rendkívül nagy teljesítményű középérésű hibrid

– Nagyszámú elágazás, bőséges becőállomány

– Középmagas, sűrűn elágazó generatív hibrid

– Mélyre hatoló, intenzív gyökérképzés

– Alacsony erukasav- és glükozinolát tartalom

– Jó alkalmazkodóképesség a különböző termőhelyi viszonyokhoz

– Jó télállóság

– Betegségekkel szemben ellenálló

– Magtermés 4,01 t/ha (NÉBIH 2014.)

– Olajtermés 1732 kg/ha (NÉBIH 2014.)

– Olajtartalom 47,99% (NÉBIH 2014.)

Kivételes 

termőhelyi stabilitás

Minősítés éve:
2011.

Minősítés éve:
2011.
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OLAJTÖK

GLEISDORFI

Nemesítő: 

– Középérésű, szabadelvirágzású fajta

– Magas olajtartalmú (48-50%) és magtermésű 

– Hosszúkacsos növény

– Könnyen leváló, sötétzöld, héj nélküli magok

– Április végén, május elején vethető

– Hazánk egész területén biztonsággal termeszthető

– Kimagasló termőképességű

GL OPAL

Nemesítő:

– Bőtermő, rövid szárú hibrid olajtök

– Könnyen leváló, sötétzöld, héj nélküli magok

– Középkorai virágzás, korai-középkorai érés

– Minden száron sok termést hoz

– Vetésidő április vége, május eleje

– Vetésnorma 15-18 ezer mag/ha, 3,5-4 kg/ha

– Sortáv 1,4 m

– Vetőmagcsávázás feltétlenül indokolt

Magyarország 

egész területén 

termeszthető

Bio-vetőmag 

is rendelkezésre áll

Minősítés éve:
2004.

Minősítés éve:
2008.

Minősítés éve:
2010.GL RUSTICAL

Nemesítő: 

– Középkorai virágzás, középkorai érés

– Kiemelkedő terméspotenciálú hibrid olajtök

– Nagyméretű, magas olajtartalmú, könnyen leváló magok

– Termésrothadással, sárga mozaikvírussal szembeni nagyfokú tolerancia

Minősítés éve:
2013.

Új
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RALLY

Nemesítő: 

– Középérésű

– Kiemelkedő télállóság

– Kiváló növekedési erély

– Nagyon jó betegség ellenállóság

– Magtermés 4,23 t/ha (NÉBIH 2014.)

– Olajtermés 1793 kg/ha (NÉBIH 2014.)

– Olajtartalom 47,06% (NÉBIH 2014.)

– Alacsony glükozinolát tartalom

Minősítés éve:
2006.
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TAKARMÁNYÁRPA

MERLE

Nemesitő:

– Kiváló állóképességű, alacsony szárú takarmányárpa fajta
– Kiemelkedő termésbiztonság – télállóság, 
– Nagyfokú betegség tolerancia
– Magas ezermag tömeg
– Korai érésű, többsoros takarmányárpa
– Magyarország egész területén biztonsággal termeszthető
– Vetésnorma: 4-4,5 millió mag/ha
– Szaporítási átlag: 7,1 t/ha (2015. Kóny)

Minősítés éve:
2011.

ŐSZI SÖRÁRPA

KWS Scala

– Középérésű, kétsoros sörárpa fajta

– Sörgyárak által egyre jobban favorizált fajta

– Az átlagnál alacsonyabb, kiváló állóképességű növény

– Ezermagtömege kiemelkedően magas (49-55 gramm)

– Hazai kísérletekben nyersfehérje-tartalma alacsony

– RWA kizárólagos fajtája

VANESSA

Nemesítő:

– Magyarország méltán piacvezető őszi sörárpa fajtája

– Kitűnő söripari tulajdonságai ki vá ló 

    termőképességgel párosulnak

– Kimagasló ezerszem- és HL tömeg

– Középérésű, 2 soros őszi árpa

– A sörgyárak által kedvelt és elismert őszi sörárpa

– Nagyfokú lisztharmat és hálózati levélfoltosodás ellenállóság

– Nagyfokú tolerancia a sárga mozaik vírussal szemben

– Termésátlag 2015-ben: 7.5 t/ha (Mérges)

Új

Minősítés éve:
2007.

Minősítés éve:
2012.

Bőtermő



16 17

SW TALENTRO

Nemesítő:

– Középérésű fajta

– Kimagasló alkalmazkodás és állóképesség

– Kiváló beltartalmi és takarmányozási tulajdonságú

– Magas hektoliter súly

– Lisztharmat és szárrozsda ellenálló képessége kitűnő

– Kimagasló termőképesség: 7,5 t/ha (2015. Ikrény) 

– Kiváló télállóság

COSINUS 

Nemesítő: 

– Közép-korai érésű, száraz területekre ideális fajta
–  Hosszú szárú, jó bokrosodó képességgel rendelkező, mind 

amellett jó állóképességű tritikálé fajta
– Kiváló terméshozam magas ezermag-tömeg és magszám/ 
    kalász mellett
– Jó télállóság 
– Ideális vetési idő: szeptember vége 
– Levélbetegségekkel szemben ellenálló
–  Célzott növekedés szabályzó alkalmazásával biztosított a 

jó terméshozam 
– Termésátlag: 8,1 t/ha (2015. Sopronhorpács)

TRITIKÁLE
Minősítés éve:
2005.

WINTERGOLD

Nemesítő:

–  Tavaszi durumokkal összevetve lényegesen nagyobb termés-

mennyiség és termésbiztonság jellemzi, azokhoz hasonló mi-

nőségi paraméterek mellett

–  Kiváló termőképessége, jó télállósága és középkorai érése 

mellett magas szintű minőségstabilitása is a versenytársak 

elé helyezi a fajtát.

– Magas ezermagtömeg

 – Stabilan jó terméshozam, a különösen a száraz évjáratokban     

    és termőhelyeken is

– Magas esésszám és kiváló beltartalmi tulajdonságok (pl. 

    sárgapigment tartalom)

– Kiemelkedő betegség-ellenállóság – különös tekintettel  

    fuzárium és rozsdabetegségekkel szemben 

– Közepes magasságú, jó állóképességű fajta

– Javasolt vetésidő: október közepe-vége

– Javasolt vetési norma: 350-400 csíra/m2

Új

ŐSZI DURUMBÚZA
Minősítés éve:
2013.

www.dowagro.hu

Dow AgroSciences Hungary Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7–13.
Telefon: (1) 202-4191, Fax: (1) 202-4292

• Kiemelkedő hatás nagy széltippan 
és vadzab ellen

• Az évelő mezei acat ellen is 
kiváló hatással rendelkezik

• Az árvácska- és veronikafajok 
ellen is hatékony

• GENIUS WG kezelés után az őszi 
káposztarepce korlátozás nélkül vethető 

• Szárszilárdítóval egy menetben kijuttatható.
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A növényvédő szereket mindig biztonságosan és felelősségteljesen használja! A készítmény felhasználása előtt olvassa el és kövesse a termék csomagolásán lévő címke felhasználási utasításait valamint az engedélyokiratban szereplő előírásokat!

GYOMIRTÓ SZER
EGY- ÉS KÉTSZIKŰEK 

ELLEN
KALÁSZOSOKBAN

TM

DowAgrosciences_Genius_2015_210x297_MagyarMezogazdasag.indd   1 09/12/15   12:52

Új
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ENERGO

Nemesítő:

– Korai érésű, szálkás, minőségi búzafajta kiemelkedő 

     terméshozammal – különösen intenzív termesztésben

– Nagyon jó télállóság

– Kedvező sütőipari tulajdonságok, stabilan magas 

     fehérjetartalom és esésszám

– Minden területre alkalmas, de az intenzív technológiát magas 

    hozammal és minőséggel hálálja meg

– Vetésidő október elejétől november közepéig

– Betegségekkel szemben ellenálló (lisztharmat, 

    szeptória, kalászfuzárium)

– Vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha

– Termésátlag 2015-ben: 8,1 t/ha (Rábacsécsény)

BERNSTEIN

Nemesítő:

– Magas terméshozamú, tar kalászú őszi búza

– Hazánk egész területén biztonsággal termeszthető 
– Jó télállóságú, közép-késői érésű fajta
– Közepes növénymagasság

– Kiemelkedően magas ezermag-tömeg

– Kiváló malomipari tulajdonságok (magas nyersfehérje-tartalom) 

– Vetési idő: október eleje-november vége, a késői vetést jól tűri

– Vetési sűrűség (átlagos körülmények között) 400-450 mag/m2

– Jó ellenállóképesség barnarozsdával és sárgarozsdával szemben

„Nagy terméshozamú, jó szárszilárdságú búzafajtát kerestünk, mely optimálisan magas fehérjetartalommal és hektoliter-súllyal rendelkezik. A 

nagylózsi Növény Kft-nél idén először vettetünk Bernstein őszi búzát, 30 hektár területen, és elmondhatjuk, hogy 2015-ben ez a fajta hozta az ígért 

eredményt: 7,55 t/ha terméshozam, kiváló malomipari tulajdonságokkal.”
Hadarits Kálmán, Növény Kft.

 

ARKTIS

Nemesítő:

– Tar kalászú, malmi búza

– Magas nedvessikér és fehérjetartalom 

     intenzív termesztés mellett

– Késői vetést is nagyon jól tolerálja

– Kiváló télállóság jellemzi

– Középérésű búzafajta

– Magas terméspotenciállal rendelkezik

– Lisztharmat fertőzésre kevésbé hajlamos

– Javasolt vetőmag norma: 4-4,5 millió csíra/ha

ASTARDO

Nemesítő:

– Szálkás kalászú, középérésű búzafajta

– Kimagasló lisztharmat és sárgarozsda ellenálló képesség

– Rendkívüli sütőipari tulajdonságok

– Ausztria közkedvelt búza fajtája

– Kiváló télállóság

– Jó állóképesség

– Kimagasló fehérjetartalom 

– RAM szaporítási átlag: 8,8 t /ha (Küngös, 2014.)

ŐSZI BÚZA
Minősítés éve:
2013.

Minősítés éve:
2009.

Minősítés éve:
2011.

Minősítés éve:
2004.

%

Új
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CAPO

Nemesítő:

– Szálkás, közép-késői érésű őszi búza

– Jó állóképesség, kiváló télállóság

– Nagy növénymagasság jellemzi 

– Javító minőségű, kimagasló HL súlyú fajta

– Levél- és szárrozsda ellenálló, lisztharmatra kevésbé fogékony

– Extenzív területekre is ajánlott

– EU-szerte közkedvelt, minőségi búzafajta

AKTEUR

Nemesítő:

– Csúcsteljesítményű, tar kalászú fajta rendkívüli 

     maghozammal és kalászonkénti magszámmal 

– Késői érésű fajta

– Kiváló malomipari tulajdonságok, megbízható sikértartalom

– Rendkívül jó szárszilárdság és betegség ellenálló képesség

– Nagyon jó télállóság jellemzi

– Alacsony növénymagasság

– 14% feletti fehérjetartalom jellemzi

– Egyre nagyobb területen elterjedt hazánkban, ami kiváló      

     termőképességének és megbízható sikértartalmának köszönhető

– Kalászfuzáriummal szembeni betegség ellenálló képessége jó

– A RAM 2015. évi demo-kísérleti helyek termésátlaga: 7,9 t/ha

Minősítés éve:
2006.

Minősítés éve:
2000.

Általános jármű alkatrészek
Szabványos gépelemek

Traktor alkatrészek 
és

 kiegészítők

Kert ápolás és kommunális 
technika

Erdőgazdálkodás
Gyümölcs és borászat

Vetés

Bálázás
Talajművelés
Műtrágyázás

Betakarítógépek
Növényvédelem

Takarmány előállítás és tartósítás
Zöldterület (legelő) ápolás

Állattenyésztés

Mezőgazdasági gép-alkatrész értékesítés 
a Raiffeisen-Agro Magyarország Kft-nél

A Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. bővíti tevékenységi körét: 2015-től a vállalat mezőgazdasági 
gép-alkatrész kereskedelemmel és szakmai tanácsadással segíti a gazdálkodók munkáját. 

További információért, részletes ajánla
tért forduljon hozzánk!

Raiffeisen-Agro Magyarország mezőgazdasági gép-alkatrész kereskedelem: 
Reucsán János •  Tel: 06 30/9276-233  •  Mail: janos.reucsan@raiffeisen-agro.hu  •   www.raiffeisen-agro.hu
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A zöldítésnek három követelménye 
van – állandó területek megőrzése, 

diverzifikáció, ökológiai jelentőségű 
területek kialakítása.

Az ökológiai jelentőségű területet a szántóterület 
5%-án kell betartani, melyet többféle módon is 

lehet teljesíteni. Az alábbi ábrán foglaltuk össze az 
előírásokat röviden.

A leggyakrabban használt növénykultúrák:
– Fehérmustár
– Olajretek
– Facélia
– Hajdina/pohánka
– Herefélék 

A keverékeket az igényekre szabottan állítjuk össze. 
A lehetőségek tárháza széles: a zöld és kedvező áru 
keverékektől egészen  a speciális összetételű (pl. 
Nematoda, vagy pajor gyérítő verziók, keverékek 
méhlegelőkre) növény-mixekig. 

A zöldtrágyázás feltételei: 
– Minimum 2 fajta 
– Fémzárolt vetőmag
– Ajánlott vetési idő: július 1.-október 1. között

A fő növény lekerülése után a tarlóműveléssel egy 
menetben végezhetjük a vetést. Ehhez ajánljuk az APV 
különböző típusú aprómagvető gépeit. 

ZÖLDÍTSÜNK!

A 2015-ös évben elindult új támogatási rendszerek új 
kihívások elé állítják a gazdálkodókat. Kiemelkedik 
a kihívásaival a zöldítés feltételrendszere, mely az 
eddigiektől jelentősen eltérő gondolkodást kíván minden 
gazdálkodó részéről.

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR ŐSZ TÉL

KUKORICA ŐSZI KALÁSZOS ZÖLDTRÁGYA KUKORICA ŐSZI KALÁSZOS ZÖLDTRÁGYA KUKORICA

ŐSZI REPCE ZÖLD-
TRÁGYA ŐSZI KALÁSZOS ZÖLDTRÁGYA KUKORICA ŐSZI KALÁSZOS

KUKORICA

KUKORICA

ŐSZI KALÁSZOS

ŐSZI KALÁSZOS
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ZÖLDTRÁGYA

NAPRAFORGÓ

SZÓJA

LUCERNA
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Ökológia célterület

15 ha alatti 15 ha feletti

Nem kell ökológiai 
célterületet fenntartani

5% ökológiai célterület 
szükséges

Ökológiai célterület
Ökológiai jelentőségű 

másodvetések
Nitrogén-megkötő 

növények
Parlagon hagyott 

terület

Inputanyag forgalmazás

Partnereink a gazdálkodásukhoz szükséges valamennyi input anyagot – 
vetőmagot, növényvédő szert, műtrágyát és gázolajat – beszerezhetik 
nálunk területi képviselőinken keresztül, illetve saját telephelyeinken.
 
Finanszírozás

Az anyavállalat, az RWA tőkeerős hátteret biztosít cégünknek, így 
halasztott fizetést is tudunk a partnereinknek ajánlani. Ha a Partner 
terménnyel kíván teljesíteni, a termény betakarítása után korrekt 
módon elszámolunk.
A megállapított finanszírozási költségen felül egyéb költséget NEM 
számítunk fel.

Terményfelvásárlás

A Raiffeisen cégcsoport közel 30 millió tonnás termény forgalmával 
teljes körű szolgáltatást nyújt, az input értékesítésétől a termény 
felvásárlásáig. Az olajos magvak és gabonafélék teljes vertikumával 
kereskedünk és elköteleztük magunkat a Duna-szója program mellett. 
Területi képviselőinken keresztül naponta elérhetőek a terményáraink. 
 

Tárolás / tároltatás

Cégünk Kerekharaszton és Ikrényben rendelkezik telephelyekkel, 
ahol több mint 40.000 tonna terményt tudunk egyidejűleg tárolni. 
Ezenkívül az ország egyéb területein bértárolókban, vagy a termelő saját 
telephelyén is tárolunk terményt, tárolási díj megfizetése mellett.
 

Gázolaj forgalmazás

Az üzemeltetéshez szükséges gázolaj nálunk kifogástalan minőségben, 
professzionális kiszolgálással, kedvező fizetési feltételekkel érhető el. 
Gondoljon ránk, mielőtt döntene a beszerzéséről, kérjen ajánlatot!
 

Szaktanácsadás

Cégünk az ország egészét átfogó, folyamatosan bővülő területi 
képviselői hálózattal rendelkezik. Szakmailag magasan képzett és 
tapasztalt kollégák segítenek igényektől függően az Önöknek leginkább 
megfelelő fajták, hibridek kiválasztásában, a növényvédelmi és 
tápanyag-utánpótlási technológiák összeállításában.

Raiffeisen-Agro Magyarország – az Ön megbízható szakmai partnere

VETŐGÉPES HIRDETÉS

   APV ZÖLDTRÁGYASZÓRÓK A ZÖLDÍTÉSI PROGRAMBAN

• speciális vetőmag, zöldtrágya kijuttató gépek
• tartályméret: 40-800 liter között

• a szóró berendezések mind az erőgép front oldalára,
vagy a vontatott munkaeszközökre

   egyaránt felszerelhetőek
(tárcsák, kombinátorok, kultivátorok, hengerek stb.)
• pontos mennyiség kijuttatás, jó szabályozhatóság
• repítőtárcsás vagy pneumatikus, csöves kijuttatású

kivitelek
• 1 - 27 méter közötti szórástávolság

• vezérlő panel minden típushoz
• a sokféle opció lehetővé teszi a partner igényeinek

maximális kielégítését
• kis karbantartási igény, egyszerű kezelhetőség

Készenlét Zrt. • 8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel: 06/89/510-180 • Fax: 06/89/510-189

keszenlet@keszenlet.hu • www.keszenlet.hu
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Központ: Raiffeisen-Agro Magyarország Kft.
9141 Ikrény, Lesvár major
Tel.: 06 21/211-0400, fax: 06 21/211-0401

Telephelyeink: 
Csongrád
6640 Csongrád, Fő u. 61.
Tel.: 06 70/7707-062, 06 70/7700-997
Ikrény
9141 Ikrény, Lesvár major
Tel.: 06 21/211-0406, 06 21/211-0456
Fax.: 06 21/211-0410
Kerekharaszt
3009 Kerekharaszt, Vadvirág u. 4. 
Tel.: 06 21/211-0445
Fax: 06 21/211-0411
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 2.
Tel.: 06 21/211-0497
Fax: 06 21/211-0414
Szekszárd
7100 Szekszárd, Páskum u. 2. 
Tel.: 06 21/211-0491
Fax: 06 21/211-0419

Raiffeisen-Agro Magyarország Kft.  – Az Ön szakértő partnere
További információért, ajánlatért keresse területi értékesítőnket az Ön régiójában!

www.raiffeisen-agro.hu 

 Értékesítési hálózatunk:
 

 Észak-dunántúli régió  
 Zsiga Ákos, régióvezető  30/2051-471
 Babos Péter Győr-Moson-Sopron 30/4917-312
 Németh Ernő Vas, Zala 30/9279-843
 Orbán Gábor Veszprém 30/3328-808
 Szalay Attila Komárom-Esztergom 30/8157-962
 
 
 Dél-dunántúli régió  
 Krizsány Erika, régióvezető  30/9021-572
 Filipovics Tamás Somogy 30/6109-541
 Gráner Zsolt Fejér 30/6353-643
 Márkus Ágnes Fejér 30/6118-224
 Ömböli Árpád Somogy, Baranya 30/3297-056
 Papné Komáromi Lilla Tolna  30/4925-733
 Kovács Gábor Somogy  30/2051-461

 Észak-kelet-magyarországi régió  
 Kovács Krisztián, régióvezető  30/2051-421
 Kádár Lúcia Borsod-Abaúj-Zemplén 30/4917-306
 Lévai Tibor Borsod-Abaúj-Zemplén 30/3754-770
 Veress Sándor Pest, Nógrád, Heves 30/4917-304
 
 
 Dél-kelet-magyarországi régió  
 Kullerné Tünde, régióvezető Békés, Csongrád 70/6070-227
 Hideg László Békés 70/6090-055
 Ignácz Ferenc Bács-Kiskun 70/6088-852
 Szabó Zoltán Hajdú-Bihar 70/7708-020
 Szakállas Vince Bács-Kiskun 30/9021-574
 Szűcs István Csongrád 70/6070-550
  Jász-Nagykun-Szolnok 
 Zagyi Gábor Békés 70/6208-880
 
 


