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REPCE
Piaci áttekintés

A mosógépek, 
mobiltelefonok és a 

repce nemzetközi 
piaci összefüggései

6

A világ repcemagtermése az elérhető legfrissebb becslések alapján 
64,9 millió tonna körül alakul a folyó, 2018/2019 gazdasági évben.  

Ez 3 százalékkal kevesebb az előző szezonban betakarított mennyiség-
nél, és 2 százalékkal marad el a korábbi öt gazdasági év átlagától.  
Kanadában, a világ ma már vezető repcetermelő országában, 2018  

őszén összesen 20,3 millió tonna repcemag került le a táblákról.  
Ez a volumen a 2017. évi rekordtermés 95 százalékának felelt meg.
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Az Európai Unióban tavaly 19,8 millió 
tonna repcemag termett, az előző évi-
nél 10 százalékkal kevesebb (1. ábra). 
Európa északnyugati térségében a szo-
katlanul száraz és meleg nyár nem ked-
vezett a szántóföldi növénytermesz-
tőknek: az Eurostatnak jelentett adatok 
szerint az EU legfontosabb repcetermelő 
tagországai közül Franciaországban 9 
százalékkal, Németországban 14 szá-
zalékkal, míg Lengyelországban 20 szá-
zalékkal csökkent a terményből betaka-
rított mennyiség. Ezzel szemben például 
Csehországban a 2017. évinél 21 száza-
lékkal több repcemag került a tárolók-
ba, Magyarországon pedig közel 1 millió 
tonnával mindenkori rekordot döntött a 
betakarított volumen. 

A kedvezőtlen őszi időjárás miatt az 
idén sem várható az EU (még az Egye-
sült Királysággal együtt) termelésének 
növekedése, hiszen a repcét előrelátha-
tóan alig több mint 5,6 millió hektáron, a 
tavalyinál 19 százalékkal kisebb területen 
lehet majd aratni. A termőterület kiugró 
csökkenésével számolhatunk Franciaor-
szágban (-26 százalék) és Németország-
ban (-27 százalék). 

A gyenge terméskilátások azonban 
még nem jelentenek garanciát a repce-
mag felvásárlási árának emelkedésére. 
Ennek magyarázata a Kanada (a világ ve-
zető repcemag-, repceolaj- és repcedara- 
exportőr országa) és Kína között egyre 
éleződő politikai feszültség, amely átren-
dezi a repcemag és származékainak glo-
bális piacát. A kanadai hatóságok – az 
Amerikai Egyesült Államok kérésére – még 
tavaly decemberben letartóztatták, ké-
sőbb vancouveri otthonában házi őrizet-
be helyezték a Huawei globális pénzügyi  
igazgatóját. Washington azzal vádolja  
a kínai távközlési cégóriást, hogy az meg-
sérti az Iránnal szembeni kereskedelmi  
szankciókat. Minden kétséget kizáróan 
erre vezethető vissza, hogy Kína március 
harmadik hetében – növényegészség-
ügyi okokra hivatkozva, de bizonyítékok 
felmutatása nélkül – teljesen leállította a 
kanadai repcemag behozatalát. 

Kanada repcemag-, repceolaj- és 
repcedara-kiviteléből Kína 2,7 milliárd 
USA dollár összértékű beszerzéseivel 
40 százalék körüli részarányt képviselt 
2018-ban. Az ázsiai ország repcemag és 
repceolaj iránti étvágya elsősorban azért 
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1. ábra A világ repcetermelésének alakulása (2009/2010–2018/2019)
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nőtt meg, mert az Amerikai Egyesült Ál-
lamokkal „vívott” – eredetileg a napelem- 
és mosógépfronton kirobbant, majd né-
hány hét leforgása alatt az alumínium és 
acél globális piacára is átgyűrűző – „ke-
reskedelmi háború” egyik mozzanata-
ként tavaly nyáron és ősszel alig vásá-
rolt az amerikaiaktól szójababot. Mivel 
a kiesést Dél-Amerikából képtelen volt 
pótolni, ezért 2018-ban az előző évinél 
7,5 millió tonnával kevesebb, összesen 
88 millió tonna szójababot tudott beha-
józni. Kína számára tehát felértékelődtek 
az alternatív növényolajok, illetve fehérje- 
takarmányok – igaz, az afrikai sertés-
pestis tavaly augusztusi megjelenése és  
gyors terjedése miatt utóbbiak keresleté-
ben már számottevő visszaesés tapasz-
talható.

A Kína és Kanada között elmérgesedett 
viszony miatt a repcemag globális záró-
készlete – az egyáltalán nem kiugró ter-
mésmennyiség ellenére – a 2018/2019. 
gazdasági év végén rekordot dönthet, 
pesszimista becslések alapján megkö-
zelítheti a 9,8 millió tonnát. Ez rányom-
ja bélyegét az új terméssel kapcsolatos 
várakozásokra. Nem meglepő, hogy  

Kanadában hivatalos források néhány 
hónap leforgásával a repce vetésterü-
letének 1 százalékos növekedésével 
szemben már 7 százalékos csökkenését 
vetítik előre. 

Az idei termésvárakozásokkal kapcso-
latban ki kell még emelni Ukrajnát, az 
import repcemag (2. ábra) EU számára 
legfontosabb forrását, ahol előrelátha-
tóan 1,3 millió hektáron, a tavalyinál 29 
százalékkal nagyobb területen takarít-
ják majd be a repcét. Tudni kell, hogy a 
szomszédos országból származó tételek 
után nem szükséges felárat fizetni a gén-
technológiailag módosított szervezetek-
től való mentességért, míg a tonnánként 
akár 50 dollárt meghaladó prémium al-
kalmanként erősen korlátozza az európai 
importőrök érdeklődését az Ausztráliá-
ból, de különösen a Kanadából besze-
rezhető repcemag iránt.  

Az EU repcemagterméséből kinyert 
olaj mintegy kétharmadából biodízel 
készül. A tagállamok összes biodízel- 
felhasználásának fele importból (Argen-
tína, Indonézia) vagy import alapanya-
gokból (pálma- és szójaolaj) származik. 
Az Európai Bizottság várakozásai szerint 
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2. ábra Az EU-28 repcemagimportjának alakulása (2009/2010–2018/2019)
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az EU dízelolaj-felhasználása 2020 után 
ereszkedő pályára áll, és ezzel párhuza-
mosan visszaeshet a biodízel kereslete 
is. Ennek következtében az élelmiszer-
ipar növényolajok iránti igénye a ko-
rábbinál nagyobb hatással lehet majd a 
repcemag piacára. Ugyanakkor Európá-
ban például a vajfogyasztás folyamatos 
növekedése vetíthető előre a margarin 
rovására, amelynek egyik fontos össze-
tevője a repceolaj.

Könnyítheti a repcetermelők helyze-
tét, hogy az Európai Bizottság azon bio-
üzemanyagok felhasználásának korláto-
zását, illetve kivezetését tervezi 2030-ig, 
amelyek esetében a földhasználatra gya-
korolt közvetett negatív hatás kockázata 
nagy. Ezek felhasználása miatt ugyan-
is az alapanyagok előállításához a világ 
más térségeiben újabb és újabb földterü-
leteket kell mezőgazdasági művelés alá 
vonni – jellemzően olyan földterületeket, 
amelyeken gazdag a biológiai sokféle-
ség, és a növényzet jelentős mennyiségű 
szén-dioxidot köt meg. Ilyen bioüzem-
anyag a pálmaolajból előállított biodízel, 
amely jelenleg az EU összes biodízel- 
felhasználásából egyharmad részarányt 
képvisel.  

Viszont a másik irányba billenthe-
ti a mérleg nyelvét az Európai Bizott-
ság 2019. január végén hozott döntése, 
amelynek értelmében az Amerikai Egye-
sült Államokban termelt szójabab, illetve 
az abból kinyert olaj megfelel az uniós 
fenntarthatósági követelményeknek, így 
abból biodízel gyártható. E határozat, 
amely 2021. június végéig érvényes, azért 
fontos, mert elemzők szerint az USA –  
a Kínával folytatott „kereskedelmi há-
ború” miatt – szójababból 27 millió ton-
na körüli tartalékkal zárhatja a mostani 
szezont, szemben a szokványos 5-10 
millió tonnával, és a készletektől igyek-
szik majd szabadulni. Mindezt tovább 
tetézi, hogy egy szintén 2019. január  

végén született megállapodás értelmében 
az EU importőrei évente 1,2 millió tonna 
biodízelt (az EU nem használt sütőolajok-
ra  alapozott termelésének 10 százaléka) 
hozhatnak be vámmentesen, előre rögzí-
tett minimumáron Argentínából...

A teljesség kedvéért ide kívánkozik, 
hogy az Európai Parlament és a Tanács 
megújuló energia támogatásáról rendel-
kező, tavaly módosított irányelve (RED II) 
szerint a megújuló energiának alapeset-
ben legalább 14 százalékos részarányt 
kell képviselnie a közlekedési ágazat 
végső energiafelhasználásából 2030-
ban. Ehhez az első generációs – élelmi-
szerek és takarmányok közvetlen előál-
lítására alkalmas biomasszából gyártott 
– bioüzemanyagok (ilyen a repceolajból 
készült biodízel is) összesen legfeljebb 7 
százalékponttal, vagyis felerészt járulhat-
nak hozzá. Ráadásul úgy, hogy az első 
generációs bioüzemanyagok 2020-ban 
elért részarányát bármely tagország a 
későbbiekben legfeljebb 1 százalékpont-
tal növelheti az elszámolásában. Kérdés 
tehát, hogy jövőre mennyivel nő az első 
generációs biodízel felhasználása (töb-
bek között például Magyarországon, 
ahol a potenciál egyelőre messze nincs 
kihasználva), hiszen leginkább talán ez 
támaszthatná alá a repceolaj és áttétele-
sen a repcemag keresletét az elkövetke-
ző évtizedben. 

Potori Norbert, AKI
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Új üzletág, új növekedési
lehetőségek a BASF-nél!

2018. augusztus 1-jével a BASF elindította vetőmagüzletágát Magyar- 
országon. Ez egy olyan stratégiai lépés volt, mely új lehetőségeket  

nyit a cégnek, hogy immár integrált megoldásokkal szolgálja a repce- 
termelőket. A BASF magyarországi repcehibridjei ugyanahhoz az  

InVigor® márkához tartoznak, melynek a piaci részaránya több mint 
50% a 8 millió hektáros kanadai tavaszi repce piacon. A kanadai sikerek 

titka az innovációban rejlik, melyet az európai nemesítés is hasznosít.
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A repcevetőmag-piac Magyarországon 
is dinamikusan változik, köszönhetően a 
jelentős genetikai haladásnak. A terme-
lők is tapasztalják, hogy az új hibridek 
többet tudnak. A piackutatási adatokban 
ez vissza is köszön: a hazai vetésterü-
let közel 70%-át 4 évnél fiatalabb hibri-
dek adják, és az új hibridek aránya több  
mint 5%!

Ehhez a folyamatos újításhoz járul 
hozzá a BASF saját repceportfóliójával. 
Fontos, hogy a termékeink értéket jelent-
senek a partnereink számára. A repcék 
esetében alapvetően két értékmérő tulaj-
donságról beszélhetünk: a termésről és 
az olajtartalomról. 

Az InV1022 repcehibrid kiemelkedő 
termőképességével és termésstabilitá-
sával hoz új kategóriát a portfóliónkba. 
2014-ben az InV1022 a legnagyobb ter-
mőképességű hibrid volt a középérésű 
kategóriában (1. grafikon). Az elsők közt 
végzett 2015-ben is, mely meleg és szá-
raz tavaszi időjárásával tette próbára a 

repcéket, hasonlóan az idei évjárathoz. 
Jellemző az InV1022 stabilitására, hogy 
ebben a stresszes évben is képes volt 
minden kísérleti helyen legyőzni a nagy-
nevű sztenderdeket (2. grafikon). 2016-
ban, ami szintén egy kedvező évjárat 
volt, 5,39 t/ha átlagtermésével az egyik 
legbőtermőbb repcének bizonyult. 2017-
ben a Magyarországon államilag elismert 
középérésű repcehibridek közt méret-
tette meg magát. 14 hely átlagában 4,76  
t/ha dobogós terméseredményére joggal 
lehetünk büszkék. 

A termésstabilitás az egyik legnehe-
zebben teljesíthető, ugyanakkor jogos el-
várás a gazdák részéről. Különösen a mi 
klímánkon nagy kihívás ez. Szerencsére 
a repcének komoly arzenálja van, hogy 
a kedvezőtlen időjárás okozta kieséseket 
kompenzálja az elágazódások számá-
nak növelésével, a becők számával és 
méretével, valamint nem elhanyagolha-
tóan az ezermagtömeggel. Jól példázza 
a hibrid repcék alkalmazkodóképességét 
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1. grafikon InV1022 termése 2014-ben
Nébih Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek középérésű 1/A hibridek 2014

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

IN
V10

22 vt
1

vt
2

vt
3

vt
4

DK E
xq

uis
ite

 st vt
5

vt
6

vt
7

vt
8

Sitr
o s

t
vt

9
vt

10

Hyb
rir

ock vt
11

vt
12

vt
13



REPCE
Vetőmag12

2. grafikon InV1022 termése (t/ha) a sztenderdekhez képest 2015-ben
Nébih Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények alapján
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3. grafikon Safer termése (t/ha) és olajtartalma (%) 2017-ben
Nébih államilag elismert korai káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények alapján

4,50

4,45

4,40

4,35

4,30

4,25

4,20

4,15

4,10

4,05

4,00

Te
rm

és
 (t

/h
a)

Olajtartalom (%)

47,00 47,20

SY Cassidy

SY Florida

SY Harnas

Puncher

ES Darko

Lexer

Arsenal

Safer

Astronom

Graf

47,40 47,60 47,80 48,00 48,20 48,40 48,60 48,80 49,00



a Safer nevű hibridünk. Stabilitásának 
is köszönhetően 2015-től a regisztráci-
ós kísérletek egyik sztenderdje a Safer.  
És nem is akármilyen sztenderd: 2016-
ban és 2017-ben is a legbőtermőbb 
kontrollfajtának bizonyult, megelőzve 
a középérésű sztenderdeket is. 2017-
ben az államilag elismert fajták közt is   
győzedelmeskedett (3. grafikon). Az olaj-
tartalom a repcék másik fontos értékmérő 
tulajdonsága a termőképesség mellett.  
A magas olajtartalom hosszú nemesítési 
folyamat eredménye, mely többletjövede-
lem forrása a termelőknek a bonifikációs 
értékesítésen keresztül, javító minőséget 
jelent a terménykereskedőknek, és a ha-
tékonyság növekedését eredményezi a 
feldolgozóüzemekben. Ahogy a 3. grafi-
konon is látható, a Safer egyszerre képes 

magas termést és kiváló olajtartalmat el-
érni, így olajhozama, amit a termésből és 
az olajtartalomból számítunk, és amit a  
bonifikációs értékesítésnél végül kifizet-
nek, jelentősen meghaladja a konkurens 
termékekét. Hasonlóan a Saferhez, a  
Puncher is kiváló olajtartalomra képes 
hibrid, de agronómiai profilja más. Ez a 
hibrid a sűrű vetést igényli, és kiegyen-
lített, egyszerre érő, könnyen aratható 
állománnyal hálálja meg a gondoskodást. 
Repcevetőmagjainkkal is az a célunk, 
mint a növényvédő szereinkkel: meg-
teremteni az alapot az eredményesebb, 
biztonságosabb repcetermesztéshez. 

Szundy Péter
vetőmag termékmenedzser

REPCE
Vetőmag 13
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Elsőnek
a legjobb

Szerencsés egybeesés, hogy a BASF az első repcevetőmagos 
szezonját egy új Clearfield® repcehibriddel indíthatja. Ez a repcehibrid, 

az InV1266CL Európában elsőként Magyarországon kapott állami 
elismerést. Olyan meggyőzően szerepelt az elmúlt két évben 

a regisztrációs kísérletekben, hogy kétéves vizsgálati eredmények 
után már megkaptuk az engedélyt, hogy elindítsuk az InV1266CL-t 

a repcevetőmag-piac prémium szegmensében. 
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Vetőmag

A repce technológiai növény, ahol a si-
kerhez a termesztéstechnológia  és ge-
netika harmóniája elengedhetetlen. Úgy 
gondoljuk, hogy a repce az első olyan 
szántóföldi kultúra, ahol a speciális tu-
lajdonságok, mint a kipergésellenálló-
ság, tápanyag-hasznosítási hatékonyság 
és herbicid rezisztencia fontos szerepet 
fognak kapni a hatékonyság növelése ér-
dekében. 

De lássuk, mit is tud ez az új
Clearfield® repce!

2017-ben 6 hely átlagában a legbőter-
mőbbnek bizonyult az új korai Clearfield® 
repcék közt. A terméstöbblet a kísérleti 
átlaghoz képest jelentős: 7,9 % (1. táb-
lázat). Kiemelkedő, 5 tonna/ha-t megha-
ladó termést két helyen is mértek a Nébih 
szakemberei. Talán még beszédesebb 
adat, hogy a legalacsonyabb mért ter-
mésszint is 3,42 t/ha volt, ami jól mutatja 

a hibrid termésstabilitását. Ebben közre-
játszik az is, hogy ez a hibrid egy igazi 
sprinter: késői vetésben is gyorsan fejlő-
dik, hamar megerősödik. A tavaszi újra-
indulása is gyors, ami meleg periódusok-
kal tűzdelt tavaszokon nagyon hasznos 
tulajdonság. Ezt tapasztaltuk a 2018-as 
év tavaszán is, ami a terméseredmé-
nyekben is visszaköszönt. (Ha visszaem-
lékszünk, akkor a tavalyi év tavaszát úgy 
jellemeztük, hogy „korán jött a nyár”.) A 
2018-as hivatalos kísérletek értékelésé-
nél az InV1266CL-t szintén a csúcson ta-
láljuk, közel 10% terméstöbblettel emel-
kedik a kísérleti átlag fölé (2. táblázat).  
A 6-ból 3 helyszínen az InV1266CL adta a 
csúcstermést. E három adat átlaga 4,95 
t/ha, ami bizonyítja, hogy a Clearfield® 
hibridek termőképessége felzárkózott a 
konvencionális hibridek mellé. 

Az InV1266CL a kiváló termőképesség 
mellett a repcék másik értékmérő tulaj-
donságában is csúcstartó. Olajtartalma 
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1. táblázat Nébih korai IMI
káposztarepce kisparcellás 
fajtaösszehasonlító 25. kísérleti
eredmények alapján 2017.

2. táblázat Nébih korai IMI
káposztarepce kisparcellás 
fajtaösszehasonlító 25. kísérleti
eredmények alapján 2018.

Magtermés t/ha

Fajták átlag rel. %

InV1266CL 4,24 107,9

Versenytárs 1 4,17 106,1

Versenytárs 2 4,08 103,8

Versenytárs 3 4,07 103,6

Versenytárs 4 3,88 98,7

Versenytárs 5 3,88 98,7

Versenytárs 6 3,70 94,1

Versenytárs 7 3,43 87,3

átlag 3,93 100,0

Magtermés t/ha

Fajták átlag rel. %

InV1266CL 4,83 109,8

Versenytárs 1 4,43 100,7

Versenytárs 2 4,51 102,5

Versenytárs 3 4,61 104,8

Versenytárs 4 4,24 96,4

Versenytárs 5 4,14 94,1

Versenytárs 6 4,32 98,2

Versenytárs 7 4,12 93,6

átlag 4,40 100,0
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jelentősen kiemelkedik a csoportátlag-
ból. Jól példázza, hogy mekkora lehet 
a hibridek olajtartalma közti különbség 
a 2018-as iregszemcsei kísérlet (3. táb-
lázat). A komplex értékelés alapján 
(1. grafikon) egyértelmű volt, hogy a ma-
gyarországi repcetermelőknek ezt a hib-
ridet minél előbb a rendelkezésére kell 
bocsátanunk. Az üzemi kísérleteinkben 
már ott van az InV1266CL hibrid, hogy 
bemutatkozhasson. Érdemes megragad-
ni az alkalmat, és Európában elsőként ki-
próbálni az új Clearfield hibridünket. 

Szundy Péter
vetőmag termékmenedzser

Olajtartalom (%)

Fajták Iregszemcse

InV1266CL 48,02

versenytárs 1 44,42

versenytárs 2 43,54

versenytárs 3 46,05

versenytárs 4 45,13

versenytárs 5 46,03

versenytárs 6 45,45

versenytárs 7 46,36

átlag 45,63
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1. grafikon InV1266CL termése (t/ha) és olajtartalma (%) 2018-ban
Nébih korai IMI káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító 25. kísérleti eredmények alapján
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3. táblázat Nébih korai IMI
káposztarepce kisparcellás 
fajtaösszehasonlító 25. kísérleti
eredmények alapján 2018.



Mindenünk a repce,  
és mindenünk meg  
is van hozzá!
Az InVigor® repcehibridekkel teljessé 
vált repceportfóliónk.

Kedvezményes vetőmag- és gyomirtószer-
ajánlatunkért keresse  

területi szaktanácsadó kollégáinkat!

Növényvédelem

Nitrogén
menedzsment

InVigor®

hibrid repcék

Digitális
platform

www.agro.basf.hu
 BASF Növényvédelmi megoldások
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Nitrogéntrágyázás
hatékonyan

A sikeres szántóföldi növénytermesztés egyik sarokköve kétségtelenül
a nitrogén-utánpótlás, hiszen a nitrogén az egyik legfontosabb és a 

növények számára a legnagyobb mennyiségben igényelt makrotápelem. 
A nitrogénhiányban szenvedő növények színe sárga, fejlődésük gátolt, 
a generatív szakaszuk lerövidül, és végső soron a termésük jelentősen 

elmarad a jól ellátott növényekhez képest.
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A termelési költségek jelentős részét ki-
tevő nitrogéntrágyázás hatékony kivitele-
zése nem könnyű feladat, mivel a talajban 
a kijuttatott nitrogén műtrágyák ható-
anyaga csak részben képes raktározód-
ni, és a feltáródás során nagymértékben 
ki van téve számos veszteségforrásnak. 
A feltáródásukat pedig nagymértékben 
befolyásolja az időjárás, valamint a tala-
jaink kolloid rendszere és a talaj mikrobi-
ális élete. 

Joggal merül fel tehát a kérdés, mit is 
lehet tenni annak érdekében, hogy a 
műtrágyázásra fordított erőforrásaink 
a lehető legnagyobb mértékben meg-
térüljenek.

A megfelelő hasznosulás érdekében 
fontos a megfelelő típusú nitrogén mű-
trágya megválasztása, a műtrágyázás 
időzítése, a megfelelő műtrágyaadag 
megválasztása is. Van továbbá még 
egy hathatós eszköz is a kezünkben 

a nitrogén műtrágyák feltáródásának 
szabályozására, mégpedig a nitrogén-
inhibitorok alkalmazása. Ilyen inhibi-
tor a BASF palettáján a Limus® CL is.  
A Limus® két hatóanyagának köszönhe-
tően igen hatékonyan képes menedzsel-
ni a karbamid nitrogén átalakulását a 
talajban, aminek következtében a kijutta-
tott műtrágya jobban hasznosul. 

De hogyan is valósul meg a Limus® se-
gítségével a még hatékonyabb N-trá-
gyázás?

A Limus® használatával egyrészt haté-
konyan tudjuk a kijuttatott műtrágyánkat 
a feltáródási folyamat során érő különbö-
ző veszteségeket csökkenteni, amelyek 
a kijuttatott hatóanyag akár 80%-át is ki-
tehetik (1.ábra). 

Ezen veszteségforrások közül ki kell 
emelni a levegőbe elszökő ammóniagázt, 
valamint a talajvízbe mosódó nitrátvesz-
teségeket, hiszen ezen veszteségek nem 

1. ábra A Limus® beavatkozási pontja a nitrogénkörforgásba
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csupán gazdasági kárt okoznak, hanem 
jelentős környezetterhelést is jelentenek, 
jelentősen megnövelve a mezőgazdasá-
gi termelés ökológiai lábnyomát. 

Másrészről pedig a Limus® haszná-
latával a karbamid nitrogén feltáródása 
szabályozott keretek között, nagy kilen-
gésektől mentesen, elhúzódóan megy 
végbe, ezáltal a növény igénye és a mű-
trágyából feltáródó, a növény számá-
ra közvetlenül felvehető formában lévő  
nitrogén jelenléte közelebb kerül egymás-

hoz, ahogy ez a fenti ábrán is látszik az 
őszi búza példáján szemléltetve (2.ábra). 
Összességében tehát elmondható, hogy 
a Limus® alkalmazásával a nitrogén 
műtrágyázás eredményessége jóval 
biztosabb, így végső soron használatá-
val a termésbiztonság javul, segítségé-
vel magasabb minőségű és mennyiségű 
termést takaríthatunk be (3. ábra).

Németh Balázs
fejlesztőmérnök

2. ábra Az oldattrágyák nitrogénformáinak tápanyag-szolgáltató dinamikája 
ureáz inhibitorral kiegyenlítettebbé válik

3. ábra Limus® CL-lel elért terméstöbblet repcében
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A termésnövelő anyagokat biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! 

www.agro.basf.hu     BASF Mezőgazdasági megoldások

Limus® CL
Modern ureázgátló a jobb nitrogénhasznosulásért
oldattrágyákhoz
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A fejlődés töretlen – 
Clearfield® technológia 

a repcében

A Clearfield® gyomirtási technológia 2011 őszén vált elérhetővé 
a gazdálkodók számára. Az eltelt nyolc év alatt sok tapasztalatot, 
tanulságot szereztünk közösen. Elmondhatjuk, hogy a technológia 
sikeres, hiszen egy menetben tudunk védekezni a repcében előforduló 
egy- és kétszikű gyomnövények ellen a repce kelése után, anélkül 
hogy lemondanánk a széles hatásspektrumról vagy a hosszú talajon 
keresztüli tartamhatásról. A technológia előnyei különösen a száraz 
őszökön domborodnak ki.
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A 2018-as ősz nagyon száraz és meleg 
volt.  Ez az időjárás tökéletes volt a nap-
raforgó, kukorica betakarításához, azon-
ban a repcevetéseknek nem kedvezett. 
Sok helyen a mag akár egy-másfél hó-
napig is elfeküdt a talajban, mielőtt meg-
indult volna a csírázás. Kulcsfontosságú 
volt az idei őszön is a nedvesség meg-
tartása a talajban. Azokon a területeken, 
ahol a repce kikelt, ott előbb-utóbb a 
gyomnövények is megjelentek. Míg egy 
átlagos évben a preemergens kezelések 
kellő hatékonyságot tudnak biztosítani, 
2018 őszén a bemosó csapadék hiánya 
miatt ez elmaradt, ezek a kezelések ha-
tástalanok voltak. Ilyen körülmények kö-
zött mutatkozik meg igazán a Clearfield® 
technológia előnye.

Az elmúlt években egyre újabb imi-
dazolinon-toleráns hibridek jelentek 
meg a piacon, és folyamatosan bővül a 
választék. Ugyanakkor mi a BASF-nél 
sem ültünk tétlenül a másik oldalon.  
A gyomirtás hatékonyságának növelésén 
dolgoztunk, és dolgozunk folyamatosan. 

Hogyan lehetséges ez? Hiszen minden 
évben elmondjuk: a Cleratop® kiválóan 
dolgozik mind az egyszikű, mind a két-
szikű gyomok ellen. Aki ismeri a techno-
lógiát, az tudja, hogy bizonyos gyomok 
(pipacs, székfűfajok) ellen javítható még 
a hatékonyság. Ugyan az imidazolinon 
hatóanyag kiváló hatást ad a pipacs és 
székfűfajok ellen, azonban ez csak a 
gyomok 2-4 leveles állapotáig lehetsé-
ges. Esetenként ezt az időzítést nehéz 
tartani, különösen, ha ezek a gyomnövé-
nyek nagy egyedszámban fordulnak elő 
a területen, vagy sokszor éppen a szá-
razság miatt nagyon vontatott a kultúr-
növény és vele együtt a gyomnövények 
kelése is. Ilyenkor bizony a korábban 
kibújt egyedek már jóval fejlettebbek, 
mint a később kelők, nehéz jól időzíteni a 
gyomirtást. Az ilyen helyzetekre a megol-
dás roppant egyszerű. Szükségünk van 
egy olyan hatóanyagra, amely pipacs 
és ebszékfű ellen kiemelkedő hatékony-
sággal bír. Ez az aminopiralid, amely az  
Effigo® gyomirtó szer egyik hatóanyaga 

1. kép Kezeletlen kontroll,
Győr, 2017. ősz 

2. kép Cleravo® + Effigo® kombináció 
hatékonysága a túlfejlett pipacs ellen, 
Győr, 2017. ősz
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a klopiralid és a pikloram mellett. Ameny-
nyiben az imidazolinont kombináljuk  
az Effigo® hatóanyagaival, akkor kivá-
ló hatékonyságot érünk el a repcében 
előforduló magról kelő egy- és kétszi-
kű gyomnövények ellen úgy, hogy a  
Clearfield® technológia rugalmasságán  
is javítottunk.

Az elmúlt években számtalan kísér-
letet állítottunk be a Cleravo® (imidazo-
linon) 0,8–1,0 l/ha-os és az Effigo® 0,3 
l/ha-os kombinációval. A hatékonyság 
minden esetben igazolta az előzetes el-
várásainkat. Az első kísérlet 2017 őszén 
Győrben lett beállítva. Az 1-es kép a ke-
zeletlen kontrollterületet mutatja, amely 
pipaccsal és sebforrasztó zsomborral 
erősen fertőzött volt. A 2-es kép ugyanitt 
a Cleravo® 0,8 l/ha-os és az Effigo® 0,3 
l/ha-os kombináció hatékonyságát mu-
tatja a túlfejlett gyomnövények ellen.

A második kísérlet szintén 2017 őszén, 
Jákon lett beállítva. Itt a területen az eb-
székfű volt a domináns. Emellett búza-
árvakelés és néhány pásztortáska volt 
megtalálható. A 3. kép a kezeletlen te-

rületet ábrázolja. A 4. kép ugyanitt a  
Cleravo® 0,8 l/ha-os és az Effigo® 
0,3 l/ha-os kombináció hatékonysá-
gát mutatja az ebszékfű és a búzaárva- 
kelés ellen.

Összefoglalva: A Cleravo®-t és az 
Effigo®-t kombinációban alkalmazva to-
vább javul a Clearfield® technológia ha-
tékonysága a pipacs és a fészkes virág-
zatú gyomok (székfűfajok, pipitér) ellen, 
megtartva az eddig is kiváló hatékony-
ságot a keresztes virágú és egyéb két-
szikű gyomok, valamint a magról kelő 
egyszikűekkel szemben. A Cleravo® + 
Effigo® kombináció továbbra is biztosít-
ja a csapadéktól független gyomirtó ha-
tást, emellett nagyobb rugalmasságra ad 
lehetőséget a felhasználó számára, le-
hetővé téve ezzel a gyomirtás optimális 
időzítését. 

dr. Ádámszki Tamás
fejlesztőmérnök

3. kép Kezeletlen kontroll, Ják 

4. kép Ebszékfű és a búzaárvake-
lés a Cleravo® + Effigo® kombináció 
kijuttatása után 10 nappal



 M
AXIMÁLHATJA HOZAM

ÁT!

TA
VA

SZ
I R

EGULÁTOROZÁSSA
L

CARAMBA TURBO®

Senki sem hitte, hogy valaha 
legyőzik Angliát hazai pályán. 
Aztán jött az Aranycsapat.

Senki sem hitte, hogy el lehet
érni 4 tonna/hektár* feletti
repce terméshozamot.

Aztán jött a Caramba Turbo®.

* BASF saját kísérletei alapján
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Caramba® Turbo a repce 
növekedésszabályozásának 

mestere

Az elmúlt években időjárásunk kétségtelenül egyre szeszélyesebbé vált. 
Nemcsak a szélsőségek erősödésére, valamint az átlaghőmérséklet 

emelkedésére kell gondolnunk, hanem az évszakok sajátos időjárásá-
nak megváltozására is. Az elmúlt években az ősz szélsőségesen meleg 

és száraz volt, és bizony feladta a leckét a repcetermesztőknek.
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A tapasztalatok azt mutatják, hogy az au-
gusztus végén elvetett repcék kelnek ki 
a legnagyobb biztonsággal, feltéve, hogy 
szeptember első dekádjában megfelelő 
mennyiségű csapadék érkezik a repce-
táblákra. 

A korai vetés, valamint a hosszú, meleg 
ősz azonban problémákat is vethet fel, 
és fokozott figyelmet igényel a repceter-
mesztőktől. Nem elég csupán a megfe-
lelő hatékonyságú gyomirtást, valamint a 
rovarölő szeres védekezéseket elvégez-
ni, hanem nagy hangsúlyt kell fektetni a 
növekedésszabályozás, azaz a reguláto- 
rozás igazán hatékony kivitelezésére is.
 
Ahhoz, hogy repceállományunkat megfe-
lelően felkészítsük a télre, a megfelelő re-
gulátor a Caramba® Turbo, hiszen a ben-
ne lévő két hatóanyag, a metkonazol és 
a mepiquat-klorid egymás hatását kiegé-
szítve tökéletes hatékonysággal valósítja 
meg a repce növekedésszabályozását. 
Használatával szabályozható a meg-
nyúlásos növekedésért felelős gibbe- 
rellin hormon termelése a növényben, 
megakadályozva ezzel a növény túl-
zott felnyurgulását, valamint azt, hogy 
a repcenövényünk idő előtt magszárba 
induljon.  A Caramba® Turbo használa-
tával elérjük továbbá, hogy a föld feletti 
részek visszafogottabb növekedésével 
párhuzamosan erőteljesebb gyökérkép-

ződés valósul meg, így a növény haté-
konyabban képes felvenni a vizet és a 
tápanyagokat, valamint a kezelés ha-
tására képződő vastagabb gyökérnyak 
hatékonyabban képes tárolni a különbö-
ző tápanyagokat. A télre így felkészített 
repcenövények kevésbé vannak kitéve a 
kifagyásnak, továbbá a túlzott téli levél-
vesztésnek, valamint a bőségesen feltöl-
tött tápanyagraktárakból a tél elmúltával 
a Caramba® Turbo-val kezelt állomány 
lényeges előnyre tesz szert a tavaszi in-
dulás során.

A kezelés azonban nemcsak a télálló-
ságot javítja regulátorhatásával, hanem 
gombaölő szerként is működik a fómás 
levélfoltosság és a cilindrospóriumos be-
tegség ellen. A fóma elleni korai védeke-
zésnek azért van nagy jelentősége, mert 
a levélfoltokkal kezdődő betegség elha-
talmasodva szárrákot okozhat tavasszal.

Összességében tehát a Caramba® Turbo 
0,8–1 l/ha-os dózisban alkalmazva biz-
tosítja a jobb télállóságot, erőteljesebb, 
egészséges növényzet fejlődését, több 
és erőteljesebb oldalhajtás képződését, 
így biztosítva a lehető legmagasabb ho-
zam elérését.

Németh Balázs
fejlesztőmérnök 
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Systiva® 
Lombvédelem 

csávázással 
2019-ben
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2018 őszén a BASF egy új gabona gom-
baölő szeres technológiát vezetett be. 
Ennek alapja a Xemium® hatóanyag kü-
lönleges vízoldékonysága, melynek okán 
a növények képesek a gyökerükkel fel-
venni a Xemium®-ot. Az így felvett ható-
anyag átjárja a fiatal növény lombozatát, 

elhárítva a fiatal növények fertőződését. 
A 2017/18 évi Heves megyei szihalmi ár-
pakísérletben sikerült bizonyítani, hogy 
a Systiva®-s csávázás képes kiváltani 
a hagyományosan tavasszal 1-2 szár-
csomós állapotban szórt első gombaölő  
szeres kezelést.

1. kép Hagyományos csávázás
gombaölő szeres kezelés nélkül
(Hálózatos levélfoltosság) 

1. ábra Systiva®-kísérlet termésátlag-összehasonlítás 
Szihalom, őszi árpa, 2018

2. kép Systiva® csávázás + 
Priaxor® zászlóslevél-kalászolás 
kezdeti kezelés

100% 102% 104% 106% 108% 110% 112%

Hagyományos csávázószer

2x azol lombvédelmi kezelés

2x strobilurin lombvédelmi kezelés

Systiva® csávázás
+ Priaxor® lombvédelmi kezelés
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 A 2019. év márciusa nem a gombafer-
tőzések jelentős károkozása miatt marad 
emlékezetes, mivel az ország jelentős 
részét aszály sújtotta. Voltak azonban 
speciális mikroklímájú helyek, ahol a 
Systiva® ismét bizonyíthatott. Így volt ez 
az Észak-Dunántúlon, a beledi kísérleti 
helyszínen is, ahol nagyon korán, febru-
ár végén vörös rozsda, szeptória és liszt-
harmatfertőzés jelentkezett a Systiva®- 
val nem csávázott területen. A Systiva®- 
val csávázott parcellák egészségesek 
maradtak.

3. kép Hagyományos csávázás
(Vörös rozsda, lisztharmat)

5. kép Hagyományos csávázás, 
egy szárcsomós állapotban
(Vörös rozsda, szeptóriás
levélfoltosság)

4. kép Systiva®-csávázás,
március eleje

6. kép Systiva®-csávázás,
egy szárcsomós állapotban

Az itt beállított kísérletben ismét azt vizs-
gáltuk, hogy a Systiva® képes-e való-
ban kiváltani az első levélre permetezett 
gombaölő szeres kezelést. És hogy mi-
lyen eredmény született? Nézze meg a 
Youtube-on az erről készült videót a cikk 
címére rákeresve!

Hangyel Attila
fejlesztőmérnök



Systiva®

Lombvédelem vetőmagcsávázással. 

Premis® gombaölő csávázószerrel csomagban  
kedvezményesen is megvásárolható!

BASF Növényvédelmi megoldások
A növényvédelmi szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt  mindig 
olvassa el a címkét és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

A Systiva® keléstől kezdve védi a kalászos növényt a korai levélbetegségek ellen. 
Hosszú hatástartamának köszönhetően lehetővé teszi az első korai lombvédelmi 
kezelés elhagyását.
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Systiva® 
a termelők szemével
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Bencsik Mihály, StaBák Agro Line Kft.
Szarvas, Békés megye
Évente nagyjából 1200 hektáron ter-
mesztenek kalászos gabonát, és a be-
vezetésétől kezdve használják a Systiva® 
csávázószert őszi búzában és őszi ár-
pában egyaránt. „Nagyon nagy segít-
séget jelent, hogy nem kellett amiatt 
aggódnunk, mi van a kalászosainkkal.  
A készítmény tökéletes védelmet nyújt  
a gombabetegségek ellen még akkor is, 
ha a sok csapadék miatt csak későn tud-
tak rámenni a földekre a permetezőgé-
pek. Ráadásul nagyon jól keverhető más 
csávázószerekkel, én például két-három 
készítményt is használok, és eddig nem 
volt probléma velük” – fogalmazott a 
szakember. Hozzátette, hogy gyorsabb 
kelést és zöldítő hatást is tapasztalt,  
amikor pedig összehasonlította a nö-
vények gyökérzetét, látszott, hogy a  
Systiva®-val kezelt búzának 10-15, de 
akár 20 százalékkal is nagyobb volt a 
gyökértömege.
 
Bosits Tamás, gazdálkodó
Nemesbőd, Vas megye
Úgy tapasztalta, hogy a Systiva® csá-
vázószer kiváltotta a korai gombaölő 
szeres kezelést. „Remélem, hogy a ter-
mésmennyiségben is pozitív hatása lesz 
idén. A tavaszi munkacsúcsok csökken-
tésében viszont már most segített. Nem 
probléma, ha a csapadékos időjárás mi-
att nem tudtunk rámenni a földekre. Má-
sodik éve használom, először csak őszi 
árpában, de most már őszi búzában is, 
és ez jövőre sem lesz másképp” – fogal-
mazott a szakember, aki 400 hektárból 
180 hektáron termeszt kalászos gabonát. 
 
 

Vida Ernő, gazdálkodó
Bácsalmás, Bács-Kiskun megye
280 hektárnyi területéből 115 hektá-
ron növekszik kalászos gabona, ahol a 
Priaxor® gombaölő szerrel együtt a 
Systiva® a komplex technológia része. 
„Gyenge termőhelyen, aszálynak külö-
nösen kitett területen gazdálkodunk, így 
az árpát korán vetjük. Ennél a megol-
dásnál alapvetően elkerülhetetlen lenne 
egy őszi fungicides kezelés, az elmúlt két 
évben a Systiva®-nak köszönhetően ez 
azonban elmaradhatott. Ráadásul meg-
lepően erős gyökereztető hatása van. 
A gyengén bokrosodott árpáink eseté-
ben is 30 centiméterig leérő gyökérzetet 
figyeltünk meg, ami nagyon meggyőző” 
– foglalta össze Vida Ernő, aki szerint a 
Systiva® – Priaxor® kombinációval új irányt 
vett az árpatermesztés. A két terméknek 
köszönhetően ugyanis eltűnt a ramulária 
és a hálózatos levélfoltosság. Mindezek 
után nem meglepő, hogy a szakember 
a jövőben is alkalmazni fogja a bevált 
technológiai elemeket, ami akár tonnák-
ban mérhető többletet is eredményezhet. 
 
Csontos András, Horti
Mezőgazdasági Szövetkezet
Hort, Heves megye
Ügyvezetőként 2200 hektár irányítását 
végzi, amiből nagyjából 1000 hektáron 
termesztenek kalászos gabonát. Ősszel 
ugyan használták a Systiva® csávázó-
szert, ám a nagy szárazság miatt sem 
a kelés hatékonyságáról, sem pedig a 
növényvédelmi szerepéről nem tudtak 
tapasztalatot gyűjteni, hiszen az aszály 
miatt nem volt különösebb gombás meg-
betegedés. „Mindettől függetlenül bízom 
a hatékonyságában, ezért a következő 
szezonban is használni fogjuk, és figyeljük 
majd a hatását” – fogalmazott a szakem-
ber, aki azt is elmondta, hogy a csávázás 
során pozitív tapasztalatokat szerez-
tek, hiszen az anyag könnyen kezelhető. 
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Fodor Géza, DAP Hungária Kft.
Szeleste, Vas megye
A sörárpa integrációt végző cég 1500–
2000 hektáron foglalkozik őszi sörárpá-
val, ahol az első kísérletek után a saját 
területükön mindenhol alkalmazták a 
Systiva®-t. „A vetőmag-előállításunk so-
rán is ajánlottuk a partnereinknek a csá-
vázott anyagot, és a módosabb, maga-
sabb termelési színvonalon gazdálkodó 
termelőink éltek is a lehetőséggel. Az 
őszi árpára jellemző betegségeket ab-
szolút sikerült visszaszorítani, így tavasz-
szal lényegesen egyszerűbb dolga van 
annak, aki használja ezt a csávázószert, 
mert így később kell gombaölő szeres 
kezelést alkalmazni, és sokkal jobb ál-
lapotban telelnek át az állományok”. A 
szakember szerint a csávázás során is 
könnyű a Systiva®-val dolgozni.
 
Jancsó István, Abaúji Charolais Kft.
Léh, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Nagy reményekkel próbálta ki a Systiva® 
csávázószert, hiszen őszi sörárpa eseté-
ben a korábbi években nem vagy csak 
nehezen tudtak védekezni a korai gom-
bafertőzések ellen, ráadásul kora tavasz-
szal sem mindig tudták elvégezni a szük-
séges kezeléseket, ami akár 2 tonnás 
terméskieséssel is járt. A 2800 hektáros 
összeterületből 400 hektáron termesz-
tenek sörárpát, ennek 100 százalékán 
próbálták ki a BASF készítményét az elő-
ző szezonban. „Az jól látszik, hogy na-
gyon bíztunk benne, és nem is kellett 
csalódnunk. 2018 tavaszán tökéletesen 
egészséges volt az állomány, pedig ki-
hagytuk a gombaölő szeres kezelést, és 
így is a teljes árpamennyiséget söripari 
minőségben tudtuk eladni. Azóta is azt 
tapasztalom, hogy a kalászvédelemig 
nem kell foglalkoznunk a gombák-
kal, ebben a szezonban ráadásul már 
őszi búzában is Systiva®-val csáváz-
tunk. Ezt saját magunknak végezzük, 

és ez is problémamentesen zajlott. Nyu-
godt szívvel tudnám ajánlani másoknak 
is. Tavaly nem volt veszélyes évünk a 
gombabetegségek szempontjából, de 
idén is figyelem az állományt, és ed-
dig semmit nem találtam. A gyomirtást 
megcsináltuk idén is, a rovarok elleni 
védekezést szintén, de a gombaölő sze-
res kezelést nem kellett elvégeznünk”. 
 
Kovács Dániel, D&D Farm Kft.
Pácsony, Vas megye
20 hektáron próbálták ki a Systiva®-t, 
az első tapasztalatok pedig igen pozi-
tívak voltak. „Bár a tavasz csapadék-
szegény volt, és emiatt nem jöhetett ki 
teljesen a tudása, a február-márciusi 
benyomások nagyon meggyőzőek, hi-
szen az enyhe télen felszaporodó be-
tegségeket sikerült visszaszorítanunk. 
Az első gombaölő szeres lombvédelmi 
kezelést kiváltotta, de most az idei tech-
nológiában három védekezés vált szük-
ségessé, a betelepülő vetésfehérítő bo-
gár imágói miatt mindenképp kellett 
permeteznünk. A jövőben is szeretném 
alkalmazni, méghozzá a mostaninál na-
gyobb területen, valamint árpában is, 
mert tudomásom szerint ott még jobban 
megmutatkozik a készítmény hatása.” 
 
Kozla Gyula, Hart-Agroszolg Kft.
Harta, Bács-Kiskun megye
2650 hektáron folytatnak növényter-
mesztést, ebből nagyjából 1400 hektá-
ron kalászos gabonát vetnek, melyből 
350 hektár őszi árpa. A növényvédelmi 
szakember szerint a Systiva® nagyon 
jó szer, amit igazol, hogy a gazdaság-
ban bizonyított is. „Minden ősszel meg-
figyelhető a helmintospórium jelenléte, 
volt olyan ősz, hogy védekezni is kel-
lett ellene. Eddig úgy tudtunk védekez-
ni, hogy kora tavasszal első nóduszos 
állapotban nitrosollal egy menetben 
gombaölő szert is kijuttattunk a terü-



35
KALÁSZOSOK

Csávázás

letre. Ha ezt nem tettük meg, akkor az 
árpa a zászlóslevél kiterüléséig felkopa-
szodott. Amikor azonban kipróbáltuk a 
Systiva®-t, teljesen zöld maradt a növény 
a zászlóslevélig, ráadásul azt is észre-
vettem, hogy a gyökérzet is erősebb.  
A szomszédban, ahol nem alkalmazták a 
Systiva®-t, betegebb volt az árpa, talál-
tam benne helmintospóriumot is. To-
vábbá a szer a ramuláriás levélfoltosság 
elleni védekezést is megkönnyíti, ami ko-
moly gondot okoz az árpatermesztőknek” 
– mondta el tapasztalatait Kozla Gyula, 
aki hozzátette, hogy a csávázás során 
sem adódott gondjuk, így a jövőben is 
használni akarják a BASF készítményét. 
 
Lupócz János, Kutas 95 Zrt.
Biharkeresztes, Hajdú-Bihar megye
2820 hektárból 1930 hektáron ter-
mesztenek kalászos gabonát a Kutas 
95 Zrt.-nél. Lupócz János termelési fő-
mérnök ebben a szezonban próbálta ki 
a Systiva® csávázószert. „Egyelőre azt 
kaptuk, amire számítani lehetett, per-
sze egy év tapasztalatából nehéz mesz-
szemenő következtetéseket levonni.  
A betegségeket sikerült visszaszorítani, 
de az igazsághoz az is hozzátartozik, 
hogy az ősz és a tavasz eleje nagyon 
száraz volt. Kíváncsi vagyok arra, hogy 
mit tud majd egy csapadékos időszak-
ban. Biztosan ki fog derülni, mert a jö-
vőben is használni fogom, különösen 
annak fényében, hogy a csávázás so-
rán sem adódott semmilyen probléma.” 

Magyaros Tibor, Aranykocsi Zrt. 
Kocs, Komárom-Esztergom megye
A növénytermesztési ágazatvezető és 
növényorvos 2600 hektár felügyele-
tét végzi, amiből 900 hektár kalászos. 
„Most használtuk először őszi árpában, 
ősszel végeztük a csávázást. Az elve-
tett területen az első gombaölő sze-
res kezelésnél hagytunk egy kezeletlen 
kontrollt, ahol azt tapasztaltuk, hogy 
megfékezi a kórokozókat, elhagyható 
a permetezés. Megbizonyosodtunk ar-
ról, hogy valóban olyan hosszú hatás-
tartama van, mint amit a BASF állít.  
A csávázás akadálymentes volt, így a jö-
vőben is használni fogjuk a Systiva®-t, 
és az adott területen el is fogjuk hagy-
ni az első gombaölő szeres kezelést.” 
 
Mlinkó Márton, Nógrád
Mezőgazdasági Kft. 
Palotás, Nógrád megye
A növényvédelmi szakember szerint a 
Systiva® csávázószernek köszönhetően 
sikerült visszaszorítaniuk a betegsége-
ket. 1200 hektáros területükből 700 hek-
táron termesztenek kalászos gabonát, 
ezen próbálták ki a BASF készítményét. 
„Volt olyan tábla, ahol kihagytuk az első 
lombvédelemi kezelést, és nem jelent 
meg semmilyen fertőzés. Emellett az ál-
lomány zöldebb volt, és erőteljesebb nö-
vekedésű. A csávázást mi végeztük, és 
nem volt vele probléma, minden rend-
ben ment. Úgy gondolom, hogy a jö-
vőben is használni fogjuk a Systiva®-t.” 

35



36
KALÁSZOSOK
Csávázás

Németh Zoltán, Baki Agrár Zrt.
Bak, Zala megye
A növénytermesztési ágazatvezető a 750 
hektáros kalászos vetésterület mintegy 
50 százalékán tavaly ősszel próbálta ki 
a Systiva® csávázószert. „Egyelőre po-
zitívak a tapasztalatok, sokkal egész-
ségesebbek a növények. A fajtabúza és 
a hibrid búza vetését rendszerint korán, 
már szeptember végén megkezdjük, és 
szemmel látható, hogy a Systiva®-val ke-
zelt növények mennyivel jobban néznek 
ki. Valószínűleg nagyobb a terméspoten-
ciáljuk is. Ráadásul a vetéstől eltelt hét 
hónap alatt egyszer sem kezeltük az ál-
lományt gombaölő szerrel, míg a Systiva® 
nélkül csávázottak esetében már egy-
szer szükség volt növényvédelmi beavat-
kozásra.” A szakember hozzátette, hogy 
vetőmagüzemükben évente 1200–1500 
tonna vetőmagot gyártanak, így számukra 
az is nagyon fontos volt, hogy a Systiva® 
rugalmasan keverhető, kompatibilis az ösz-
szes többi csávázószerrel. „A termésered-
ményektől függően vélhetően a teljes terü-
leten alkalmazzuk majd a készítményt.”
 
Rednágel Erika, Corn-Agro Kft.
Pátka, Fejér megye
900 hektárból 280 hektár a kalászos, és 
minden őszi búza vetőmagot a BASF 
csávázószerével vontak be. „Idén először 
próbáltuk ki a Systiva®-t. A növényállo-
mányon május közepéig levélbetegséget 
nem tapasztaltunk. Az első gombaellenes 
védekezést május első felében végeztük 
el. A tavaszi munkacsúcsok csökkenté-
sében is segített a termék. Használatát 
a jövőben is tervezzük, de kérdés, hogy 
egy nehezebb évjáratban hogyan védi 
meg a növényt. Az állomány most is 
szép.” A növényorvos továbbá kiemelte, 
hogy a vetőmagot saját maguknak csá-
vázzák, a munka során pedig semmilyen 
gondot nem tapasztaltak.
 

Rozsi József, Agro-Sükösd Kft.
Sükösd, Bács-Kiskun megye
Az ügyvezető és növényvédő szakmér-
nök 1700 hektáron foglalkozik kalászos 
gabonák termesztésével. A Systiva®-t 
két éve próbálták ki, a múlt ősszel már 
a teljes őszi árpa és őszi búza területen 
alkalmazták a csávázószert. „Ahova két 
egymást követő évben is kalászos került, 
ott is egészségesek a növények, tehát 
a gyomirtáson kívül május 7-éig gom-
ba elleni védekezésre nem volt szükség. 
Mindezek mellett a tavaszi munkacsú-
csok csökkentésében nagy szerepe volt, 
ami 3300 hektáron nem elhanyagolható” 
– hangsúlyozta a szakember. Rozsi Jó-
zsef tapasztalatai szerint a Systiva®-val 
kezelt kalászosok gyökérzete erősebb 
volt. „Már több kollégámnak ajánlot-
tam, és használják is. Én is fogom.” 
 
Simon Károly, Simon Kft.
Nagyvenyim, Fejér megye
A 3400 hektáros összterületből az év-
ben nagyjából 1000 hektáron terem 
kalászos gabona. Ebből 200 hektáron 
próbálták ki a Systiva®-t, jövőre viszont 
már a teljes területen alkalmazzák a 
csávázószert. „A BASF termékével ke-
zelt gabonáink kimagaslanak a kezelet-
lenek közül. Sikerült visszaszorítani a 
betegségeket, miközben az első lomb-
védelmi kezelés is elmaradt. Amit mar-
ketingoldalról mondtak, az mind igaz” 
– hangsúlyozta a szakember, aki min-
denkinek ajánlani tudja a csávázószert. 

Csepregi Attila, Lajoskomáromi
Agrár Cégcsoport
Lajoskomárom, Fejér megye
A cég ügyvezetőjeként és növényvédő-
seként 5000 hektárért felel, ebből 1400 
hektár a gabona. „Úgy gondolom, hogy 
a technológia részének kell lennie a  
Systiva® csávázószernek. Nagy elő-
nye, hogy az első lombvédelmi kezelést  
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Csávázás

kiváltotta, a tavaszi munkacsúcsot érez-
hetően tompította.” A csávázást saját 
maguknak végezték, és bár a kezde-
ti tapasztalatlanság miatt a készítmény 
egy kicsit ragadt, a finomítások után 
ezzel sem volt probléma. „A Systiva®-t 
a jövőben is használnánk, ez azonban 
leginkább az árától függ. Mivel a neoni-
kotinoid alapú rovarölő csávázószerek 
kiesnek, valószínűleg ősszel is perme-
teznünk kell a gabonát, ha pedig már 
végigmegyünk rajta, akkor a gombaölő 
szert is hozzá lehet keverni. Az árérzé-
kenységünk tehát egyre nagyobb lesz.” 

Zoványi György, Mezőfalvai Agrár Zrt.
Mezőfalva-Nagysismánd, Fejér megye
„A Systiva® rendkívül jó megoldás a korai 
levélbetegségek ellen, amiket korábban 
nehezen lehetett kivédeni.” A tapasztala-
tai azt igazolják, hogy a csávázószer kora 
tavaszig biztos védettséget nyújt. „Én 
igazából azért használom a Systiva®-t, 

mert egy nagyon érzékeny fajtát ter-
mesztünk, ami ugyanakkor nagyon jó 
minőséget produkál, ezért mindenkép-
pen meg kell védeni. Az őszi árpa ese-
tében viszont a munkacsúcsok mérsék-
lésében is segített. Ez a búzánál nem 
jelentkezett, mert a gombaölő szeres ke-
zeléstől függetlenül is intenzíven terme-
lünk, tehát így is, úgy is permetezünk.” 

Márton Tamás, Kelet-Mecsek Kft.
Pécsvárad, Baranya megye
„Egy könnyen kijuttatható, komoly vé-
delmet biztosító termékről beszélünk.  
A Systiva®-val maximálisan sikerült visz-
szaszorítani a betegségeket, csak má-
jus 22-én végeztünk először gombaölő 
szeres kezelést a búzában. Ráadásul a 
tavaszi munkacsúcs is csökkent. Hasz-
nálni fogom a jövőben, és mindenképpen 
ajánlanám másoknak” – tette hozzá az 
1450 hektárt kezelő szakember.
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Digitális megoldások 
a repce sikeres 

termesztéséhez
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Digitális megoldások

A technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre több területen jelennek meg digitá-
lis megoldások, ez alól a világ legrégebbi gazdasági ágazata, a mezőgazdaság sem 
kivétel. Sok gazda használ már okos alkalmazásokat a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében. Az agrárdigitalizáció innovátora a Xarvio™ Field Manager nevű alkal-
mazása, mely Németország, Franciaország, Ausztria, Hollandia és Ukrajna mellett 
már a magyar gazdák számára is elérhető.

A Field Manager arra hivatott, hogy a ter-
mőföldjeinkben rejlő potenciált maximá-
lisan kihasználhassuk. A program szen-
zorokkal felvértezett technológiájának és 
képalkotó rendszereinek köszönhetően 
(például műholdfelvételek alkalmazásá-
val) mindig tisztában lehetünk a terüle-
teink aktuális állapotával.  Agronómiai 
és időjárási modellekkel alátámasztott 
algoritmusok támogatják döntéseinket a 
mindennapi munka során. 

Egyszerűen, meglévő fájlok (shp., dbf., 
prj.) vagy néhány kattintás segítségével 
regisztrálhatjuk földjeinket a rendszerbe, 
mely táblaszinten küld értesítéseket az 
aktuális növényvédelmi kockázatokról 
(gombabetegségek, kártevők), és javas-
latot tesz a növényvédő szerek alkalma-
zásának kedvező időintervallumára. Ez 
úgy optimalizálja gazdaságunkat, hogy a 
megfelelő mennyiségű növényvédő szer, 
a megfelelő időben a megfelelő helyre 
kerül, így termelésünk jelentősen hatéko-
nyabbá válik. 

Tábláink állapotán túl megtekinthet-
jük a hőmérsékletre, csapadékra, szélre 
vonatkozó időjárási adatokat. Dokumen-
tálhatjuk az elvégzett kezeléseket, saját 
megfigyelési adatainkkal (BBCH-skála 
– növényeink fenológiai stádiuma, kárte-
vők száma) még tökéletesebbé tehetjük 
az algoritmusok számításait.

A rendszerben elérhető térképek (pél-
dául biomassza) által összehasonlítva 
elemezhetjük a különböző tábláink tu-
lajdonságait, akár több évre visszame-
nőleg. Kiegészítésként a tábláinkhoz 

feltölthetjük saját vetési, műtrágya-stb. 
térképeinket is. 

A program folyamatos fejlesztésének 
köszönhetően a közeljövőben elérhetővé 
válik a zónaspecifikus kijuttatási térképek 
letöltése, melyeket közvetlenül a trakto-
runk termináljába installálhatunk. Ennek 
a precíziós technológiának köszönhető-
en jelentős növényvédőszer-mennyisé-
geket tudunk majd megspórolni.

Adataink így mindig kéznél vannak, 
hiszen nemcsak a számítógépünkről, 
hanem közvetlenül okostelefonról is elér-
hetjük azokat.

Összefoglalva: a Field Manager segít-
ségével könnyedén létrehozhatjuk saját 
gazdaságunk digitális információköz-
pontját, melyen keresztül könnyű átte-
kinthetőséget és személyre szabott dön-
téstámogató információt profitálhatunk.

Letölthető ingyenesen az AppStore 
és Google Play áruházakból! 
A magyar ügyfélszolgálatot az alábbi 
elérhetőségeken keresheti:
E-mail cím: hungary@xarvio.info
Telefonszám: +36 70 501 01 74
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Egy megnyerő
pick-up
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Mercedes-Benz

Egy gazdálkodó számára tökéletes társ lehet a mindennapokban egy pick-up, hi-
szen rendkívül fontos számukra, hogy az autójuk ne csak terepen, hanem közúton 
is bizonyítson. Meghatározó szempont ezeknek a szakembereknek, hogy a jármű, 
amellyel közlekednek, legyen praktikus, könnyen pakolható, valamint strapabíró is, 
mivel adódhatnak olyan helyzetek, amikor szélsőséges időjárási viszonyok között 
is dolgozniuk kell. Természetesen emellett nem elhanyagolható tényező a stílusos-
ság sem, hiszen a gazdák élete nem csak a szántóföldeken zajlik.

A Mercedes-Benz X-osztály a kategóri-
ájában éppen ezeket a tulajdonságokat 
foglalja magában: a modern formaterv 
kompromisszumok nélküli robusztusság- 
gal találkozik, valódi terepjáró képessé-
gek fonódnak össze kimagasló menetdi-
namikával, a stílusos komfort találkozik a 
kivételes praktikummal.  

Az ügyféligényeknek eleget téve az 
X-osztály három modellváltozatban is 
elérhető a különböző életstílusok által 
támasztott igényeknek megfelelően. 
Az X-osztály PURE alapváltozata a 
funkcionális felhasználás jegyében 
készült, eleget téve az „igáslóként” 
való alkalmazás követelményeinek. 
Ugyanakkor kényelme és formája 
magáncélú használatát is ugyanúgy  
lehetővé teszi. 
Az X-osztály PROGRESSIVE olyan 
embereket szólít meg, akik robusztus 
pick-upra vágynak magasabb presz-
tízsű megjelenéssel és kényelmi funk-
ciókkal.
Az X-osztály POWER a felszereltsé-
gi lehetőségek csúcsát jelenti. Olyan 
ügyfeleknek szól, akik számára a stí-
lus, a teljesítmény és a kényelem is kü-
lönösen fontos. A változat egy igazán 
különleges szabadidő-autó, amely jól 
boldogul civil felhasználásban, spor-
tos és szabadidős programokon vagy 
akár az útról letérve is.

A márka már a piaci bevezetéstől 
kezdve gondolt a mezőgazdaságban 
dolgozó ügyfeleire: extra felszereltség-
ként elérhetőek az X-osztályhoz külön-
böző burkolatok és sokoldalú rakodási,  
terepjárási kiegészítők, amelyeket a Mer-
cedes-Benz magas követelményeinek 
megfelelően fejlesztettek ki.

Az X-osztály földes utakon való fel-
használhatóságát mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy az autó 2017-ben a 
villányi Sauska borászatban került be-
mutatásra egy kétnapos túra keretében. 
A Mercedes-Benz pick-upja on-road és 
off-road terepen is bizonyított, így a jár-
mű már a helyszínen sikerrel igazolta, 
hogy rátermett a számára kiszabott fel-
adatokra.

Ezeknek az információknak a birtoká-
ban tehát bátran kijelenthetjük, hogy egy 
gazdának is kell egy olyan autó, amely 
egyszerre stílusos, praktikus, robusz-
tus, és minden probléma nélkül szeli át a 
szántóföldeket.
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Mindenünk a repce, 
és mindenünk 
meg is van hozzá!

Keresse a Cleravo® + Effi goTM

 gyűjtőcsomagot kereskedőjénél!

www.agro.basf.hu  BASF Növényvédelmi megoldások
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!  
A Cleravo® I-es, az Effi go™ II-es forgalmazási kategóriás termék. Az Effi go™ a Dow Agrosciences bejegyzett márkaneve.

Csapadéktól független  
gyomirtó hatás

Új Clearfi eld®

 gyomirtási technológia

Cleravo®+
Effi goTMKiemelkedő levélen 

 keresztüli hatás

Pipacs, fészkesek és keresztes-
virágú gyomok ellen is

Egyszikűek elleni 
 hatékonyság



Regionális értékesítési vezető

Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Fejér Molnár Dávid  | 06-30-370-7029  | Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348
Komárom-Esztergom és Pest Nedeczky Árpád  | 06-30-219-1717
Győr-Moson-Sopron Mészáros Márk   | 06-30-956-3043
Veszprém Mészáros Márk   | 06-30-956-3043  |  Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348
Vas Vajkovics Balázs | 06-30-528-4822

Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó
Horváth Edit   | 06-70-393-9320
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Regionális értékesítési vezető

Pál Bertalan  | 06-30-952-0646

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Bács-Kiskun Kutszegi László  | 06-30-558-3472  | Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116
Csongrád Repcsin György  | 06-30-999-7931  | Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116
Békés Zana József   | 06-30-986-3943  | Csathó Csaba   | 06-30-337-0736
Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András  | 06-30-219-1872 | Magyar Zoltán | 06-30-298-7564
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető
Imre László | 06-30-951-2831
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó
Mérai Imre | 06-30-219-2004
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Regionális értékesítési vezető

Ujvári Botond  | 06-30-395-3414

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Zala Berkes Gábor   | 06-30-914-4560
Somogy Berkes Gábor   | 06-30-914-4560 | Tajti Viktor   | 06-30-219-1827
Baranya Holló Vivien  | 06-70-360-1993 | Maros Péter   | 06-30-947-2398
Tolna Maros Péter   | 06-30-947-2398

Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó
Maros Péter   | 06-30-947-2398
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Regionális értékesítési vezető

Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Hajdú-Bihar Gubicskó László   | 06-30-445-8774 Orosz István  | 06-20-387-1814
Szabolcs-Szatmár-Bereg Bereczki Máté  | 06-30-530-2223
Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs  | 06-30-944-4810
Heves és Nógrád Gecse Renáta  | 06-70-383-3850
Pest Tóth Attila  | 06-30-483-1839
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető
Imre László | 06-30-951-2831
Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó
Pintér Tamás | 06-30-651-7900
Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó
Bereczki Máté | 06-30-530-2223
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