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Clearfield® és Clearfield® Plus:

Plusz biztonság a
napraforgó-termesztésben

A napraforgó egy viszonylag jó gyomelnyomó képességgel rendelkező 
kultúrnövényünk. Azonban fejlődésének kezdeti szakaszában, a keléstől  

a sorok záródásáig tartó időszakban különösen fontos az állomány  
tisztán tartása, hogy a napraforgóval azonos talajzónából csírázó  

gyomnövények jelenlétükkel ne okozzanak jelentős terméskiesést. 

NAPRAFORGÓ
Gyomirtás
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A preemergensen alkalmazott gyomirtó sze-
rekről tudjuk, hogy megfelelő hatás kifejtés-
hez a kezelést követő 10–14 napon belül 
bőséges bemosócsapadékra van szükség. 
Ennek hiányában vagy erős gyomnyomás 
esetén a kezelés önmagában nem fejt ki 
megfelelő hatást (1. kép).

Csak posztemergens kezelés esetén a kü-
lönböző mélységből csírázó, több hullám-
ban széthúzódva kelő gyomok különböző 
fenológiában lesznek jelen a kezelés idején, 
nagyban nehezítve a megfelelő időzítését. 

Továbbá alapkezelés hiányában az állo-
mánykezelést követően a gyomok egy részé-
nek utókelésével is számolnunk kell (2. kép).

Igazán hatékony megoldásnak a preemer- 
gens alapkezelés és a posztemergens 
állománykezelés kombinációja mutatkozik.  
Ilyen kiváló hatékonyságú technológia 
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer, 
amely Clearfield® Plus napraforgóhibridből,  
Spectrum® alap gyomirtó szerből, és az állo-
mányban alkalmazható Pulsar® Plus gyom-
irtó szerből áll.

2. kép Alapkezelés hiányában jelentős 
utókeléssel számolhatunk. 
BASF kísérlet, Győrszentiván, 2016.

A mai termesztési gyakorlatban alapvetően három 
gyomirtási stratégiával találkozhatunk:

• csak preemergensen (vetés után, kelés előtt) végzett alap gyomirtás,
• csak posztemergensen (kelés után) végzett állománygyomirtás, 
• valamint a két technológia kombinációja.

1. kép Az alapkezelésen keresztül kikelt, 
tüneteket mutató, de élő gyomok. 
BASF kísérlet, Győrszentiván, 2016.

NAPRAFORGÓ
Gyomirtás
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Gyomirtás

A Spectrum® hatóanyaga a dimetenamid-P 
nagyon jó vízoldékonysággal rendelkezik, 
ezért már kis mennyiségű bemosócsapadék 
hatására is a gyommagvak csírázási zónájá-
ba jut, ott oldalirányban egyenletesen elterül 
és kifejti hatását. Kiváló hatékonysággal ren-
delkezik a kakaslábfű, a muharfajok, illetve a 
legjelentősebb magról kelő egyszikű fajok, 
valamint a kétszikűek közül a disznóparéjfé-
lék ellen, de erős mellékhatással bír a parlag-
fű ellen is (3. kép).

A Spectrum® használata a Pulsar® Plus- 
szal történő posztemergens kezelés számára 
kiváló alapot biztosít (4–5. kép).

3. kép Spectrum® hatására erősen 
torzult parlagfű. 
BASF kísérlet, Győrszentiván, 2016.

4–5. kép A felső képen Spectrum® 1,0 l/ha 
preemergensen, az alsó képen kezeletlen 
kontroll. BASF kísérlet, Győrszentiván, 2016.

A Pulsar® Plus gyomirtó szer hatóanyaga a már 
jól ismert imazamox, amellyel az új adjuváns 

rendszernek köszönhetően – a Pulsar® 40 SL-lel 
azonos hatóanyag-mennyiséget kijuttatva 

hektáronként – még a viaszos vagy szőrös, esetleg 
keskenylevelű vagy oldalelágazásra hajlamos gyom- 

növényekbe is magasabb hatóanyag-mennyiség 
jut be, növelve ezzel a gyomirtás hatékonyságát. 
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Gyomirtás

Ez a megnövekedett hatékonyság rög-
tön, már a kezelést követő néhány napban 
megmutatkozik. A Pulsar® Plus-szal ke-
zelt gyomnövények lényegesen gyorsab-
ban pusztulnak el, mint a Pulsar® 40 SL- 
lel történő kezelés hatására (6–7. kép).

Ami talán még ennél is fontosabb, hogy a 
gyorsabb kezdeti tünetek után a végleges 
hatás is sokkal erőteljesebb. Éppen ezért, 
ha tőlünk független okok miatt kényte-
lenek vagyunk az optimális időponttól 
eltérni a kezelés időzítésével, akkor is 
megmutatkozik a technológiában rejlő 
plusz rugalmasság és biztonság, mert a  

gyomnövényekbe jutó hatóanyag-mennyi-
ség, így a gyomirtás hatékonysága is ma-
gasabb szintű, még akár a Pulsar® 40 SL  
magasabb dózisával szemben is (8–9. kép).

Használja ki Ön is a Clearfield® Plus techno- 
lógiában rejlő plusz lehetőségeket, hogy 
napraforgó-termesztését még biztonságo-
sabbá tegye!

Németh Balázs
fejlesztőmérnök

6–7. kép A felső képen Pulsar® 40 SL, 
az alsón a Pulsar® Plus-szal kezelt azonos 
fejlettségű parlagfű a kezelés után egy héttel. 
BASF kísérlet, Győrszentiván, 2015.

8–9. kép A felső képen a Pulsar® 40 SL 
1,8 l/ha-os dózisa (75 g/ha imazamox), az
alsón a Pulsar® Plus 2,0 l/ha-os dózisa 
(50 g/ha imazamox).
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Gyomirtás

A Clearfield® Plus gyomirtási technológia: 

plusz termés a jobb 
gyomirtó hatás által

Az összehasonlító kísérletek esetében mindig különös  
gondossággal kell eljárni, hogy „almát” hasonlítsunk az „almához”.  

Ha gyomirtási technológiákat állítunk egymás mellé, hogy a különböző 
megoldások hatékonyságbeli eltéréseiből adódó terméstöbbletet  

megmérjük, akkor a technológia összes többi elemének egyformának 
kell lennie ahhoz, hogy megbízható eredményt kapjunk. 

Ez nehézsége a különböző herbicidellenálló napraforgó- 
technológiák összehasonlításának is.
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Gyomirtás

Saját házunk táján a Clearfield® és a  
Clearfield® Plus technológiákat vettük 
górcső alá. Több nemesítőháznál tapasztal-
ható, hogy korábbi nemesítésű, kiemelke-
dő és értékes vonalakat visszakeresztezés 
útján ruháznak fel az imidazolinon-ellenál-
lóságot biztosító génnel. Az eljárást mind 
Clearfield®, mind Clearfield® Plus hibridek 
előállítására használják, melyek az imidazo-
linon-ellenállóságot biztosító IMISUN, illetve 
CLHA Plus gén kivételével egyező genetikai 
háttérrel rendelkeznek. Ha ezeket kísérletben 
állítjuk egymás mellé – és csak a gyomirtási 
technológiában teszünk különbséget –, akkor 
biztosak lehetünk benne, hogy a termés-
ben mutatkozó eredmények hátterében az 
eltérő gyomirtási technológia áll. 2015-ben 
különböző nemesítőházaktól származó, hét 
Clearfield®–Clearfield® Plus izohibridpárt 
állítottunk vizsgálatba és hat különböző 
gyomirtási technológiát alkalmaztunk raj-
tuk, három eltérő gyomösszetételű helyszí-
nen. A vizsgálatot folytattuk 2016-ban két 
helyszínen, a Magyarországon legnagyobb 

jelentőségű Clearfield®–Clearfield® Plus 
izohibridekkel. A két különböző évjárat és az 
öt különböző helyszín eredményeiből már 
elkezdhetünk következtetéseket levonni.  
A 2,0 l/ha Pulsar® Plus az új adjuváns rend-
szerének köszönhetően a gyomirtó hatás 
gyorsaságában, hatékonyságában, látványra 
és az egzakt értékelés alapján is felülmúlta az  
1,2 l/ha Pulsar® 40 SL-kezelést. 

A hatás egyaránt látható volt az alapke-
zeléses és az alapkezelés nélküli parcel-
lákon, azzal a különbséggel, hogy az alap-
kezelés nélküli területeken az egyszikűek 
– talajon keresztüli hatástartam hiányában 
– a második hullámban újrakeltek (1–3. kép).  
A látványnál azonban sokkal fontosabb a be-
takarítási eredmény.  

A két évet és öt kísérletet 
nézve ez átlagban 210 kg 
napraforgótöbblet hektá-
ronként. 

1. kép Kezeletlen kontroll 

2. kép Talajon és levélen keresztüli egy- és 
kétszikűek elleni teljes hatás betakarításig az  
1,0 l/ha Spectrum® + 2,0 l/ha Pulsar® Plus-szal
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Mindez – izohibridpárok lévén – kizárólag 
a Clearfield® Plus technológia előnyét mu-
tatja a Clearfield®-del szemben. A nemesí-
tőházak a legmodernebb, egyben a legna-
gyobb termőképességű hibridjeikbe építik 
be a CLHA Plus gént, így a Clearfield® Plus 
hibridek kimagasló termőképességgel ren-
delkeznek. Termesztésük legveszélyesebb 
terméscsökkentő tényezője a gyomkon-
kurencia. Részünkről a gyomirtó hatás és 
az általa „megmentett” termés mennyisé-
gének vizsgálata és gazdaságosságának 
bemutatása a feladat. A teljes körű és a 
sorzáródásig kitartó gyomirtáshoz többfé-
le recept is létezik, de óva intem a bizton-
ságra törekvő napraforgó-termesztőket  
az olyan receptektől, amelyek úgy kezdőd-
nek, „végy egy nagy adag szerencsét…” 
vagy az ezzel egyenértékű „biztosíts nap-
raforgófölded számára 15 mm bemosó  
csapadékot…”

Ha biztonságos és időjárástól 
független gyomirtó hatást 
kívánunk elérni, akkor talajon 
és levélen keresztül, egy-
és kétszikűek ellen egyaránt 
hatékony megoldást kínál a 

Clearfield® Plus
technológia.

3. kép Levélen keresztüli teljes hatás 
egyszikűek ellen, talajhatás nélkül 2,0 l/ha 
Pulsar® Plus (preemergens kezelés nélkül)
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Gyomirtás

Az fenti ábra egyszerűsítve mutatja a pre-
emergensen alkalmazott 1,0 l/ha Spectrum® 
és a gyomok 2–4 leveles állapotában kijutta-
tott 2,0 l/ha Pulsar® Plus önálló és egyesített 
hatásspektrumát. Jól látható az egymást ki-
egészítő hatás és teljessé váló hatékonyság 
a Clearfield® Plus technológiában. 

A Pulsar® Plus intenzív adjuváns rend-
szere gyorsabban, nagyobb mennyiségű 
imazamox hatóanyagot visz be a kezelt nö-
vényekbe, amit a CLHA Plus gént tartal-
mazó Clearfield® Plus napraforgóhibridek 
károsodás nélkül elviselnek (ellentétben az  
IMISUN gént hordozó Clearfield® hibri- 
dekkel). A gyomnövények pedig gyorsabban  

pusztulnak el. A Pulsar® Plus gyomirtó hatá-
sa annyival jobb a Pulsar® 40 SL-énél, hogy 
általa a költségcsökkentés érdekében meg-
tehetjük, hogy alapkezelésként a Wing®-P-t 
Spectrum®-ra cseréljük. Így a csapadék-
viszonyoktól független hatékonyságú  
Clearfield® Plus gyomirtási technológiát 
megkapjuk az egy- és kétszikű irtó kompo-
nenst tartalmazó preemergens kezelés árá-
ért, ami egyszerre biztosítja az időjárástól 
való függetlenséget is, a fitotoxicitási veszé-
lyek elkerüléséről nem is beszélve.

Pálfay Gábor 
fejlesztőmérnök

Spectrum® hatásspektruma Pulsar® Plus hatásspektruma

Kétszikűek Egyszikűek Kétszikűek Egyszikűek

Levélen kereszüli 
hatékonyság

Nincs levélen 
keresztüli

hatása széles
levelűek ellen

Nincs levélen 
keresztüli

hatása fűfélék 
ellen

+ - Teljes + - Teljes

Talajon (gyökéren) 
keresztüli
hatékonyság

Disznóparéjfélék
részlegesen: 

fészkesek
+ - Teljes

Keresztesek, 
libatopfélék,

burgonyafélék
részlegesen: 

fészkesek

Nincs talajon 
keresztüli 

hatása fűfélék 
ellen

Spectrum® + Pulsar® Plus hatásspektruma

Kétszikűek Egyszikűek

Levélen kereszüli hatékonyság + - Teljes + - Teljes

Talajon (gyökéren) keresztüli
hatékonyság

+ - Teljes + - Teljes
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A modern vetőmag-
genetika és növényvédelem
adta biztonság

Fejlesztéseink eredményeképpen az új, 
CLHA+ génnel rendelkező EUROPA CLP 
hibrid hazánkban az elsők között került piaci 
bevezetésre.

A Caussade fejlesztői az imidazolinon-el-
lenállóságot különböző és emelt dózisú 
herbicidadagolás mellett ellenőrizték. A ke-
zeléseket eltérő időpontokban, a gyomok 

és a napraforgó különböző fejlődési stádi-
umaiban végezték. 2016-ban a gyomirtás 
hatékonyságát az időjárás a hazai kísérlete-
inkben is nagyban befolyásolta. A csapadé-
kos évjárat miatt a kezelések elvégzésének  
időpontja nagyon fontossá vált, mert a 
sok eső olyan lendületet adott a gyomok  
kultúrnövény-elnyomó képességének, amely 

A Caussade Semences – a nemzetközi napraforgó-nemesítés élvonalába 
tartozó cégcsoportként – kiváló, az 1996-ban felfedezett IMISUN génnel  
nemesített CL hibridekkel rendelkezik, melyek imidazolinon-ellenálló képessé-
géről a termelők az elmúlt években a hazai termesztési tapasztalatok alapján  
is megbizonyosodhattak.

VETŐMAG
Partnerajánlat
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a szükséges herbicidek nélkül a napraforgó 
kezdeti fejlődését hátráltatta volna. Tapasz-
talatunk, hogy a gyomok 2-4 leveles állapo-
tában elvégzett kezelések bizonyultak a leg-
hatékonyabbnak. 

2014–15–16 években a CLP gyomirtási 
rendszer termőképességre gyakorolt hatását 
is górcső alá vettük. A CLP technológiának 
köszönhetően az EUROPA CLP növények 
zavartalanul, gyomkonkurencia nélkül fej-
lődtek, termésszintjüket, olajhozamukat és 
olajtartalmukat minden vizsgált helyszínen 
kiegyensúlyozottan megőrizték, stabil ered-
ményeket mutatva az eltérő évjáratokban 
is. Minden kísérlettípusban – és az elmúlt  
3 év demo vizsgálatai alapján – az évjárat-
hatás ellenére is 3 t/ha felett teljesített, míg 
2016-ban a mikroparcellákon 5 t/ha közeli 
terméspotenciált mutatott.

Hibridünk és az új technológia előnye, 
hogy általa a termő területekre kijuttatott  
tápanyagokat és a lehullott csapadékot tel-
jes egészében a napraforgónövény veszi fel,  
így költséghatékonnyá válik a tápanyag- 
utánpótlás, és hasznosul a csapadék tel-
jes mennyisége. További eredményességet 
érhetünk el tőszám-optimalizálással, mi-
vel korábban – a gyomosodással számoló 
gazdáknak – tőszámemeléssel kellett biz-

tosítani az eredményt adó egyedszámot. 
Emellett a CLP hibridek tifenszulfuron-me-
til hatóanyaggal szembeni érzékenységük 
miatt elhárult a CL napraforgó-árvakelé-
sek veszélye is, a napraforgó termesztése 

lehetővé válik még a szójatermesztő terü- 
leteken is. Mondhatjuk, hogy EUROPA CLP 
hibridünk a CLP gyomirtási rendszernek 
azon eleme, mely a herbiciddel karöltve 
még nagyobb biztonságot nyújt a naprafor-
gó-termesztők számára.

Molnárné Fehér Gyöngyi 
fejlesztőmérnök

VETŐMAG
Partnerajánlat
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Innováció, teljesítmény, minőség 
és megbízhatóság:

Clearfield® Plus 
hibridek az Euralis 
kínálatában

A magyar napraforgópiac az európai át-
laghoz képest igen fejlett, a gazdálkodók 
nyitottak az újdonságokra és Európában is 
kiemelkedik a gyomirtó szereknek ellenálló 
hibrideket választó termelők aránya, amely 
közel 90% volt az elmúlt évben. 

Nemzetközi kutatói programunk célja, 
hogy olyan kiemelkedő képességű naprafor-
góhibrideket állítsunk elő, amelyek a magas 
termésszint és a kiváló betegségtolerancia 
mellett korszerűen és biztonságosan gyom- 
irthatók. Az Euralis napraforgók nemesítési 
hátterét a cég 50%-os résztulajdonában álló 
Soltis cég biztosítja, amely napjainkra a vi-
lág egyik vezető napraforgókutató, -fejlesztő 
vállalatává nőtte ki magát. A számos európai 
helyszín mellett Magyarországon, Zsombón 
is folyik a munka annak érdekében, hogy az 
itt nemesített és tesztelt hibridek minél job-
ban megfeleljenek a hazai klimatikus viszo-
nyoknak és egyéb adottságoknak. 

A tavalyi évben már bizonyított és az idei 
évben forgalomba kerülő CLP hibridek az 
Euralis legújabb genetikájú és legnagyobb 
terméspotenciálú napraforgó-vetőmagjai, 
amelyek kiegészülve a Clearfield® Plus  
gyomirtási rendszerrel, biztosítják a gazdálko-
dók számára a biztonságos, kiszámítható és 

átlag feletti termésszintet, ezzel is hozzájárul-
va a még eredményesebb gazdálkodáshoz.

Az elmúlt évben bevezetett ES GENESIS 
CLP és ES POETIC HO CLP mellett 2017-
ben a kínálatunk tovább bővül az ES KAP-
RIS CLP és az ES LORIS CLP hibridekkel.

Az ES GENESIS normál olajsavas, korai 
CLP hibrid. Stabil és magas termőképesség, 
kiváló fejlődési erély és átlag feletti szártő- 
szklerotíniával szembeni ellenálló képesség 
jellemzi. Az egyik legkorábbi CLP hibrid a pi-
acon. Stressztűrése nagyon jó, A-G rasszig 
szádorrezisztens, ezért az ország minden 
területén sikerrel termeszthető, eltérő körül-
mények között is (1. ábra).

Az 1936-ban alapított Euralis, a francia mezőgazdaság egyik legnagyobb és 
legsikeresebb szereplőjeként több mint 60 éve állít elő vetőmagot. Innovatív 
cégként Magyarországon már 2015-ben a legelsők között kezdte el forgalmaz-
ni a Clearfield® Plus napraforgóhibrideket.
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Az ES POETIC HO 2016-ban a második 
legnagyobb mennyiségben értékesített CLP 
hibrid volt Magyarországon, a magas olajsa-
vas csoportban. Középkorai érésű, a kiváló 
szárszilárdság mellett átlag feletti olajsavtar-
talom (90–92%) jellemzi. Fómával, alternari-
ával, szártőszklerotíniával szembeni ellenálló 
képessége nagyon jó (2. ábra).

Az ES KAPRIS CLP hibriddel tovább bő-
vült a korai érésű hibridkínálatunk a hagyo-
mányos olajsavas csoportban. Kezdeti fej-
lődése, stressztűrése kiemelkedő, amelyhez 
átlag feletti betegségekkel szembeni ellenál-
ló képesség párosul. Szádorreszisztens A-G 
rasszig. A tapasztalatok alapján a gyengébb 
adottságú területeken, átlagos vagy költség-
takarékos technológia mellett is eredménye-
sen termeszthető.

Az ES LORIS középkorai, G rasszig szá-
dorrezisztens, normál olajsavas CLP hibrid, 
ami a NÉBIH kísérletében a csoportjában 
111,6%-os eredménnyel második helyezést 
ért el 2015-ben. Kimagasló terméspotenci-
állal bíró hibrid, amihez átlag feletti olajtar-
talom (49–51%) társul. Kezdeti fejlődése, 
stressztűrése nagyon jó (3–4. ábra).

Az elmúlt évben az Euralis az egyik leg-
több CLP hibridet értékesítő nemesítőház 
volt Magyarországon. A termelői visszajel-
zések, az üzemi és a saját kísérleti eredmé-
nyek egyértelműen visszaigazolták, hogy az 
Euralis CLP hibridjeinek kiemelt helyük van a 
hazai köztermesztésben.

Balogh László
Junior Product Manager
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2. ábra ES POETIC HO CLP hozamkísérletek 
eredményei, Euralis Kft., 2016

3. ábra IMI középérésű kezelt csoport 
első 10 helyezett, NÉBIH, fajta-összehasonlító 
kísérlet, 2015

4. ábra IMI középérésű kezelt csoport 
első 10 helyezett (olajtartalom %), NÉBIH, 
fajta-összehasonlító kísérlet, 2015
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Új irányok és eredmények

a Gabonakutató
napraforgó-
nemesítésében

A Gabonakutatóban az utóbbi években jelen-
tős fejlesztéseket végeztünk a napraforgó- 
termesztés fenntarthatóságára, hogy piac- 
képes hibridek kerüljenek a köztermesztés-
be. Ennek egyik fő irányát a BASF által fej-
lesztett imidazolinontoleráns napraforgóhib-
rid-előállítást lehetővé tevő együttműködés 
alkotja.

Versenyképes megoldások
Ennek lényeges eleme a napraforgó gyomir- 
tásának kritikus pontja, a kétszikű gyomok 
elleni védekezés. Ez a probléma száraz  
tavaszi időjárás esetén fokozottabban je-
lentkezhet, mivel az alap gyomirtók nem 
tudják teljes mértékben kifejteni hatásukat.  
Magyarországon a Clearfield® gyomirtási 
rendszer kifejlesztésével – amely néhány éven 
belül a termesztéstechnológia nélkülözhetet-
len elemévé vált – az imidazolinontoleráns 
hibridek aránya ugrásszerű emelkedést ért el.

A fejlesztési munka azonban tovább 
folyt, aminek eredményeként megjelentek a 
Clearfield® Plus hibridek. A gyakorlat számá-
ra a „Plus” magasabb termést és olajhozamot, 
a Pulsar® Plus innovatív adjuváns rendszeré-
vel erősebb gyomirtó hatást, magasabb szintű 
imidazolinon-ellenállóságot és az árvakelések 
irtásának egyszerűsödését jelenti.

Első lépések a Gabonakutatóban
Az első saját fejlesztésű imidazolinontole-
ráns hibridek 2010-ben szerepeltek teljesít-
ménykísérletben. Míg 2013-ban 14,7% volt 
az IMI hibridek aránya, addig 2016-ban ez 
már meghaladta a 70%-ot.

A kísérleti eredmények alapján 2012-ben 
5 új imidazolinontoleráns napraforgóhibri-
det jelentettünk be az EU-tagországokban. 
Ezek közül három az úgynevezett „heterozi-
góta”-típusba tartozik, vagyis az egyik szülő-
vonal IMISUN-típusú, a másik a CLHA-PLUS 
gént hordozza, és két hibrid hagyományos 
IMISUN-típus. Ezek a hibridek megfelelnek 
a régió piaci követelményeinek, a herbicid-
tolerancián kívül tartalmazzák mindazokat a 
tulajdonságokat (peronoszpórarezisztencia, 
magas olajtartalom, kiváló hozam, jó általá-
nos kórtani tolerancia stb.), amelyek szüksé-
gesek, hogy a hibrid jól szerepeljen a piaci 
megmérettetésen.

Bíztató eredmények
Hosszú és kitartó nemesítési munkánk leg-
újabb eredménye, a 2016 decemberében 
elismert GK Petrus CLP hibrid, a NÉBIH 
kísérletek tanúsága szerint mind olajter-
mésben, mind olajtartalomban kiválóan 
teljesít. Azon kívül, hogy egy új gyomirtási  

A hazai napraforgó-termesztés folyamatosan igazolja, hogy nem csak múltja, 
hanem jövője is van. A termelők újabb és újabb hozamkihívásokkal szembesül-
nek, amit a korszerű vetőmagokban rejlő genetikai potenciállal és a hozzájuk 
társuló gyomirtási technológiákkal érhetnek el. Tapasztalatunk az, hogy a fejlő-
dés a termés mennyiségében és minőségében egyaránt megmutatkozik.
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technológia alkalmazását teszi lehetővé, 
éréscsoportjában a maga 120 napos tenyész- 
idejével a legkorábban érő hibrid, ezzel fel-
használási területe is széles, akár másod-
vetésben is sikeresen termeszthető. A GK 
Petrus CLP eredményeit mutatja az 1. ábra.

A NÉBIH kísérletei alapján a legnagyobb 
olajhozamú napraforgó, olajtartalma három 
év átlagában 50,4%.

Főbb jellemzői:
•	korai érésű,
•	olajtartalma 50–52%,
•	 tányérállása félig bókoló,
•	 jól kezelhető, homogén állományú.

Termesztési és agrotechnikai  
javaslatok:
•	 javasolt növénysűrűség: 65 ezer tő/ha;
•	 termőképessége sűrítéssel tovább  

fokozható;
•	vetésideje: április 15. – május 15.,  

akár másodvetésre is alkalmas;
•	az intenzív termesztési körülményeket 

meghálálja.

A jövőre vonatkozó fejlesztési irányaink a pi-
aci igényeket követve, az új technológiai ele-
mek (mint a posztemergens gyomirtási lehe-
tőség is) minél hatékonyabb felhasználására 
irányulnak. Elsődleges célként olyan új gene-
rációs hibridek előállítását tűztük ki, amelyek 
nagy termésbiztonsággal termeszthetők, és 
ezzel biztosítják a termelők részére az elvárt 
jövedelmezőséget.

Mészáros Géza
Virágné Pintér Gabriella

1.ábra A GK Petrus CLP eredményei
a NÉBIH kisparcellás fajta-összehasonlító 
kísérletekben, 2013–2015.
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LG Clearfield® Plus napraforgóhibridek: 

a genetikai plusz!

A Limagrain és a BASF kutatási és fejlesztési 
együttműködése hosszú időre nyúlik vissza.
Napraforgó-nemesítési programunk a kezde-
tektől az átalakuló gyomviszonyoknak megfele-
lő, egyre hatékonyabb gyomirtási technoló-
giai fejlesztésekre koncentrál.

A Pulsar® Plus gyomirtó szerre rezisz-
tens hibrideket új genetikai bázisra alapozva 
állítottuk elő, amelyekben a CLHA+ gén bizto-
sítja az imidazolinon-ellenállóságot. A szelekció 
során olyan vonalakat válogattunk, amelyek 
keresztezésével a kapott hibridek mindenek- 
előtt nagy termőképességűek. A CLHA+ gén 
erősebb imidazolinontoleranciát biztosít, de az 
új hibridek a gyomirtószer-ellenálló képesség 
mellett szádorrezisztensek, jó szárazság- és 
stressztűréssel, széles rasszspektrumú pero-
noszpórarezisztenciával is rendelkeznek.

Az új hibrideket többlépcsős 
tesztelésének vetjük alá:
1. a Limagrain saját kísérleti hálózatában, 
2. a BASF kvalifikációs kísérleteiben,
3. a kvalifikáció lezárása után állami, 
 regisztrációs kísérletekben,
4.  folyamatos megfigyelés mellett LG 
 termékfejlesztési kísérletekben.

Ezért minden esetben hazai körülmények 
között is tesztelt, a technológiai elvárásoknak 
megfelelő hibridek vetőmagját vagy hibrideket 
ajánlunk Önöknek.

Mivel a Clearfield® Plus hibridek előállítását 
a Limagrain nemesítői az elsők között kezdték 
meg, ma már számos, Európában regisztrált 

és kereskedelmi forgalomban megvásárolható 
hibriddel rendelkezünk. Közülük elsőként, 2016-
ban az LG 56.97 CLP Magyarországon is állami 
elismerésben részesült.

Peronoszpórarezisztens. A leggyakrabban 
előforduló szár- és tányérbetegségekkel szem-
ben jó ellenállósággal rendelkezik. Rezisztens a 
szádor A-E rasszaira. Azoknak ajánljuk, akik élni 
kívánnak a Pulsar® Plus adta hatékony poszt- 
emergens gyomirtás előnyeivel, átlagos vagy 
gyengébb termőhelyi adottságokra keresnek 
hibridet és – a magasabb olajtartalommal járó 
-  nagyobb bevételre is számítanak.

Természetesen további, újabb CLP hibridekkel 
is megjelenünk az európai, illetve hazai napra-
forgó-vetőmag piacon. Ezek közül kettő, az LG 
50.635 CLP és az LG 50.665 CLP a termesztés 
biztonságát tovább növelő, magasabb szintű 
szádorrezisztenciával is rendelkezik, ezért egy 
speciális megjelöléssel kerül forgalomba.

A Limagrain célja a kiváló termőképességgel és magas olajtartalommal rendel-
kező hibridek előállítása mellett a napraforgó-termesztés biztonságának növe-
lése. Küldetésünknek érezzük, hogy az új technológiák bevezetésében úttörő 
szerepet vállaljunk.

A regisztrációs kísérletekben az LG 56.97 CLP 
termése és olajtartalma is meghaladta az átlagos 
eredményeket.
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Ez a márkajelzés, amely azt jelenti, 
hogy az adott LG hibrid nemcsak a naprafor-
gószádor A-E, hanem az ezeknél virulensebb 
G rasszával szemben is rezisztens. Azaz a 
jelenleg ismert, legmagasabb szintű szá-
dorrezisztenciával rendelkezik. Emellett a 
hibrid imidazolinontoleranciája a hatékony 
posztemergens gyomirtási technológiák – a 
Clearfield® vagy a Clearfield® Plus – alkalma-
zását is lehetővé teszi minden termelő számára.

Az LG 50.665 CLP nagyon jó termőképes-
sége és betegség-ellenállóssága miatt is figye-
lemre méltó hibrid. Termése a magyarországi 
regisztrációs kísérletek első évében 3,82 t/ha 
(104,0%) volt.

A leggyakrabban előforduló szárbetegségek-
kel szemben nagyon jó, a tányérbetegségekkel 
szemben pedig jó ellenállósággal rendelkezik.

Azoknak ajánljuk, akik átlagos termőhelyi 
adottságokkal rendelkeznek és évjárattól füg-
getlenül, az adottságoknak megfelelően teljesí-
tő hibridet keresnek. Az agrotechnikai és kémiai 
növényvédelem mellett fontos a hibrid beteg-
ség-ellenállósága is.

2017-ben, új hibridünket, az LG 50.635 CLP-t 
ajánljuk kipróbálásra azon partnereinknek, akik 
tudatosan, a tápanyagarányokra is figyelve 
szolgálják ki a napraforgó igényeit, illetve akik 
a középmagas növésű hibrideket preferálják, 
mert a növényvédelmi munkákat hidas traktorral 
kívánják megoldani.

A hibridekkel és a Clearfield® Plus technoló-
gia használatával járó előnyöket a hazai termelők 
már üzemi körülmények között is kipróbálhatták. 
A pozitív tapasztalatokra alapozva az elkövet-
kező években folyamatosan növelni kívánjuk 
az elérhető vetőmagmennyiséget, hogy minél 
többen élvezhessék a Limagrain fejlesztéseinek 
eredményeit.

Az LG hibridekről bővebb tájékoztatást kaphat 
kereskedelmi képviselőinktől, illetve további in-
formációkat talál az lgseeds.hu weboldalon.

Mórocz Péter 
termékfejlesztési vezető

Az LG 50.635 CLP termőképessége versenyképes 
a jelenleg legnagyobb területen termelt herbicid-
rezisztens hibridekkel. 
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Az LG 50.665 CLP kaszat- és olajtermése 
a regisztrációs kísérletekben, 2015.*

* Napraforgó kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek, IMI középérésű kezelt csoport eredményei alapján. (NÉBIH)

Limagrain termékfejlesztési 
kísérletek eredményei alapján.
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A Maïsadour Clearfield® Plus napraforgó ajánlata:

teljes biztonság
a magyar termelők
számára

A Clearfield® Plus technológia egy új, meg-
bízható állomás a napraforgó-termesztés 
jövedelmezősége szempontjából. Ezen hibri- 
dek növényvédőszer-toleranciája teljes mér-
tékben igazolt, kompatibilisek a Pulsar® Plus 
növényvédő szerrel, melyet a BASF-fel kar-
öltve biztosítunk. Ezen felül a Maïsadour a 
termelők számára egy olyan rendszert is 
kínál a gyomnyomás elleni harcban, amely-
ben az adott termesztési viszonyok között, a 
Clearfield® Plus hibridek optimális vetési 
idejének meghatározásával a termés-
potenciál maximalizálható. A Maïsadour  
Precosem®1 szolgáltatás segítségével a  
termelők egyrészt figyelmeztető SMS-t kap-
nak az előrejelzett optimális időjárási fel-
tételekről, másrészt hozzáférnek az online, 
hibridre adaptált vetési útmutatókhoz. A ter-
melők számára a Precosem®1 – akár gyenge 
kelés esetén is – garanciát kínál, a rendszer 
által biztosított tanácsok követésével.

A Mas 92.CP egy nagy termőképességű 
hibrid, mely már igazolta potenciálját a fran-
ciaországi intenzív termőhelyektől egészen 
az oroszországi extenzív körülményekig  
(1. kép). Ez a közép-kései hibrid Magyaror-
szágon már 2 éve bizonyít. A 2016-os ned-

ves évben igen jól viselkedett a betegségek-
kel szemben, különösen a peronoszpóra és 
a szklerotínia ellen. A Mas 92.CP rugalmas 
a termőtalajtípusok tekintetében (a homok-
talajokat is beleértve). Teszteltük az úgyne-
vezett minimum tillage művelésben is, ahol 
nagyon jó teljesítményt nyújtott. 

A Maïsadour Európa-szerte tovább folytatja napraforgó-szortimentjének fej- 
lesztését az átütő Clearfield® Plus hibridekkel. Az ajánlat lényege, hogy  
a termelők számára maximális biztonságot és flexibilitást nyújtsunk kompro-
misszumok nélkül. Két Magyarországra javasolt hibridünk, a Mas 92.CP és a 
Mas 86.CP az új technológia rugalmasságát és hatékonyságát nagy termő- 
képességgel, valamint kiemelkedő betegségellenálló profillal kombinálja.

1. kép A MAS 92.CP 10 nappal a Pulsar® Plus 
kezelés után

VETŐMAG
Partnerajánlat
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2016-ban a Maïsadour második, kiegé-
szítő hibridjét, a Mas 86.CP-t is bevezet-
te a közép-korai szegmensben (2. kép). Fő 
erőssége kiegyensúlyozott termésszintje, a 
változatos körülmények és agronómiai ter-
mőhelyek ellenére is. A fóma-, diaporthe- és 
szártőszklerotínia toleranciája a piacon elér-
hető hibridek között az élvonalban található. 
Különösen jól adaptálódik 2–3 évre korláto-
zott vetésforgók esetén is.

Csigó György Tamás
kereskedelmi igazgató

2. kép A MAS 86.CP virágzásban
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Maïsadour Clearfield® Plus napraforgó hibridek kísérleti eredményei
2016, 2 helyszín, Magyarország

A kísérleti eredményeket az alábbi grafikon mutatja be:

VETŐMAG
Partnerajánlat
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Még több termés, még nagyobb biztonság

a SAATEN-UNION
napraforgóhibridjeivel

Mindennek és a számos ezzel összefüggő, 
változó termesztéstechnológiai tényezőnek 
köszönhetően napjaink gazdálkodói számá-
ra a napraforgó biztonsággal és tisztességes 
jövedelmezőséggel termeszthető szántóföldi 
kultúrává nőtte ki magát. 

A SAATEN-UNION linolsavas (LO) és ma-
gas olajsavas (HO) napraforgóhibrid-portfó-
liójának összeállításakor a gyakorlat számá-
ra értékes, a termesztés biztonságát és az 
intenzitásnövelést szolgáló tényezőket vizs-
gál. A nemesítői és termékfejlesztési mun-
ka során fokozottan ügyelünk arra, hogy 

üzemi tapasztalatokon alapuló, termék- és 
hibridspecifikus technológiai javaslatok-
kal könnyítsük meg a termelők munkáját. 
Emellett segítünk a helyes vetőmagnorma 
és tőszámhasználat megválasztásában 
(1. ábra) és a gyomirtás hatékonyságának 
növelésében rejlő tartalékok kihasználá-
sában. Ennek érdekében a kezdetek óta 
speciális termesztéstechnológiai tapasz-
talatokra alapozzuk javaslatainkat, és az 
imazamoxtoleráns (IMISUN) hibridek 
nemesítésén túl kiemelten kezeljük a va-
lódi imazamoxrezisztens (CLHA PLUS) 

A hazai napraforgó-termesztés sokat változott az elmúlt másfél évtizedben, 
amiben jelentős szerepe van a gyomirtó szernek ellenálló hibrideknek, illet-
ve a termesztésükön alapuló gyomszabályozási technológia töretlen fejlődé-
sének. Ehhez jelentősen hozzájárulnak a köztermesztésben immár második 
éve elérhető, a korábbinál is nagyobb biztonságot adó, ezért gyorsan terjedő  
Clearfield® Plus hibridek és a hozzájuk kapcsolódó gyomirtási technológia.
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1. ábra Meghatározó 
SAATEN-UNION 
Clearfield® Plus 
napraforgóhibridek 
tőszámreakció-vizsgálata
(SAATEN-UNION AgResearch 
SD-kísérletek 2015–2016, 
helyszínek: Békéscsaba, 
Cegléd, Bóly, Nyitra)
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napraforgóhibridek és a kapcsolódó tech- 
nológia fejlesztését. A sikeres fejlesztői 
munka és a széles körű szántóföldi tesztek 
eredményeképpen a SAATEN-UNION ha-
zánkban is az elsők között kezdte meg az 
új generációs Clearfield® Plus napraforgó-
hibridek forgalmazását. 

A PARAISO 1000 CL PLUS, a LUCIA CL 
PLUS és a SURPRISE CL PLUS naprafor-
góhibridek jellemzői jó lehetőséget adnak 
a még korszerűbb, még produktívabb és 
még biztonságosabb Clearfield® Plus nap-
raforgó-termesztési rendszer kialakítására  
(2. ábra).

A PARAISO 1000 CL PLUS az elsők kö-
zött megjelenő, nagy termőképességű, jó 
évjárat-stabilitású, középkorai érésű hibrid. 
Állóképessége kiváló, betegség-ellenállósá-
ga a meghatározó kórokozókkal szemben 
jó, ráadásul állománya 55 ezer termőtővel, 
intenzívebb termesztéstechnológia alkalma-
zásával akár markánsan eltérő adottságú 
termőhelyekre, az ország egész területére 
ajánlható. 

A LUCIA CL PLUS tenyészidejét tekint-
ve középérésű, rendkívüli produktivitását 
biztonsággal kihasználhatjuk az állomány 
58–60 ezer termőtövet megcélzó sűrítésé-
vel, köszönhetően a hibrid kiváló általános  
kórtani adottságainak. Termése rendszerint 

átlagon felüli ezerkaszattömeggel és kiugró-
an magas olajtartalommal takarítható be. 

A SURPRISE CL PLUS a legújabb imaza-
moxrezisztens generáció tagja, produktivi-
tása kiemelkedő, állománya jól kezelhető és 
a sűrítésre intenzíven reagál. A korai érésidő 
számos termesztéstechnológiai előnnyel 
párosul – széles vetésidő-tolerancia, kiváló 
tőszámreakció, kórtani stabilitás, kellemes 
habitus, érésgyorsítás nélkül is ütemes és 
egyenletes korai betakaríthatóság, jobb elő-
vetemény-érték a korai vetésigényű kalá-
szosok számára –, amelyek összességében 
gyorsan megkedvelhető hibridet eredmé-
nyeznek.

Biztosak vagyunk benne, hogy a  
Clearfield® Plus technológia hasznos-
sága érzékelhető a gyakorlatban, és hi-
szünk benne, hogy az abban alkalmazható  
SAATEN-UNION napraforgóhibridek aján-
lásaival, termesztésük pozitív tapasztalatai-
val bármilyen termőhelyre alkalmas, minden 
elvárást és igényt kielégítő termelési alapot 
találnak az érdeklődők.

Varga Gábor
termékfejlesztő 
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2. ábra Meghatározó 
SAATEN-UNION 
Clearfield® Plus 

napraforgóhibridek 
teljesítménye az üzemi 

kísérletekben
(SAATEN-UNION, 2016)
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Kompromisszumok nélkül
a Clearfield® Plus-szegmensben is

Egyedülálló hibridek
a Syngenta kínálatában

SY BACARDI CLP
Az új technológiának és a rendkívül erős kezdeti fejlődési 
erélyének köszönhetően az eddigi legerősebb imidazoli-
nontoleranciával rendelkező Syngenta hibrid. A középkorai 
hibrid terméspotenciálja egyedülállóan magas és stabil, ami 
elsősorban az intenzívebb és hosszabb vegetációs évjá-
ratokban használható ki maximálisan. Erős, vegetatívabb 
jellege, rendkívül gyors kezdeti fejlődése azonban az aszá-
lyosabb évjáratokban is versenyképessé teszi. Erős kör-
nyezeti stresszhatásra kis mértékű felső elágazódás előfor-
dulhat, amely nem befolyásolja a hibrid termőképességét. 
Kiemelkedő herbicidtoleranciája, jelentős kaszattermése, 
homogén növényállománya az ország bármely térségében 
biztonsággal termeszthetővé teszi. A NÉBIH-kísérletekben 
2013–2016 között egyaránt az első helyen végzett az IMI  
középérésű, kezelt csoportban.

Az elmúlt napraforgószezon újdonságai a Clerfield® Plus hibridek és a hozzájuk 
kapcsolódó új gyomirtási rendszer bevezetése volt. A Syngenta legújabb gene-
tikáját kínálja Clearfield® Plus technológiával gyomirtható változatban is, amely 
hibrideket* a tavalyi évben közel 100.000 hektáron választották a termelők. 

Mi jellemzi a Syngenta 
Clearfield® Plus
hibrideket?

•	A legmagasabb termés-
potenciál a Syngenta 
alaphibrideknek köszön-
hetően – ezt bizonyítják 
az elmúlt években a 
NÉBIH eredményei is.

•	Még erősebb herbicidto-
lerancia az új génnek  
köszönhetően.

•	A világon 2010-ig fellelt 
összes peronoszpóra-
rasszal szemben tole-
ránsak.

•	A napraforgószádor A-E 
rasszáig szintén nagyfo-
kú toleranciát mutatnak.

1. ábra CLHA Plus középérésű kezelt csoport (t/ha), NÉBIH, 2016.

VETŐMAG
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SY NEOSTAR CLP
Az SY Neostar CLP 2015-
ben került köztermesztés-
be. A már bevált Syngenta 
genetikai alapok és az új 
Clearfield® Plus technoló-
gia együttes alkalmazásának 
első hibridje, mind imidazoli-
nontoleranciában, mind ter- 
méspotenciálban többet 
nyújt a korábbi IMI hibridek-
nél. Generatív jellegű, de 
kissé markánsabb, vigorózu-
sabb habitusának, valamint 
széles adaptációs képessé-
gének köszönhetően opti- 
mális körülmények között  
rekord termésre képes. Ho-
mogén növényállománya,  
középkorai tenyészideje, ala-
csony termete agrotechnikai 
szempontból rendkívül ked-
vező. Erős környezeti stressz- 
hatásra felső elágazódás 
alakulhat ki, amely nem be-
folyásolja a hibrid termő- 
képességét. A 2016-os  
NÉBIH-vizsgálatokban a ko-
rai CLHA Plus csoportban az 
1. helyen végzett 4,33 t/ha 
terméssel. Az SY Neostar 
CLP hibrid biztonsággal és 
stabilan termeszthető szinte 
régiótól függetlenül az or-
szág bármely napraforgó- 
termőhelyén. 

SY GRACIA CLP HO
A Clearfield® Plus technológia első számú magas olajsa-
vas napraforgója, így egyedülálló és előremutató a Syngenta 
portfóliójában. 2016-ban a NÉBIH regisztrációs kísérleteiben 
a termést tekintve az SY Neostarral fej-fej mellett végzett 
az első helyen a csoportban (4,32 t/ha). Nagyon jó beteg-
ség-ellenállósággal rendelkezik, a tányérszklerotínia és a 
rozsdabetegségekkel szemben kifejezetten magas toleran-
ciát mutat. Erős környezeti stresszhatásra kis mértékű fel-
ső elágazódás alakulhat ki a növényeken, ami viszont nem 
befolyásolja a hibrid termőképességét. Vegetatív jellegű, 
nagy asszimilációra képes hibrid, amely tetszetős, homogén 
növényállományt nevel a tenyészidőszak során. Valamennyi 
magyarországi termesztési régióban nagy biztonsággal ter-
meszthető a technológia intenzitásától függetlenül.

Mindhárom, itt bemutatott hibrid a világon 2010-ig fellelt 
összes peronoszpórarasszal szemben toleráns, továbbá  
a napraforgószádor A-E rasszáig szintén nagyfokú tole- 
ranciát mutat.

Dr. Szűcs Péter
technológia-szakértő

2. ábra CLHA Plus korai kezelt csoport (t/ha), NÉBIH, 2016.
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Napraforgó-termesztés

intenzíven
és hatékonyan
Az elmúlt évek egyik sikernövénye a napraforgó volt. Az eredményességnek 
természetesen sok összetevője van: kimagasló ellenálló képesség a különböző 
környezeti stresszhatásokkal szemben, jó értékesítési pozíciók, a legnagyobb 
biztonsággal és jó hatékonysággal megtérülő befektetett forintok. A követke-
zőkben ezen szempontok és a tápanyag-utánpótlás összefüggéseiről fogunk 
pár gondolatot megosztani.

TÁPANYAGELLÁTÁS
Partnerajánlat

Megdőlni látszik a régi tézis, miszerint a napra-
forgó élelmes növény, megkeresi magának, amire 
szüksége van, és nem igényel különösebb műtrá-
gyázási beavatkozást. Ez az elképzelés akkoriban 
alakult ki, amikor a „szotyi” sok esetben majdhogy-
nem gyomnövénynek számított, abszolút extenzív 
technológiával termesztették, rossz években 1,5, 
jó években 2 tonnát termett. A mai elvárás azon-
ban már másról szól. Álljon itt egy konkrét és egy 
általános ellenérv a régi beidegződéssel szemben: 
sok éven keresztül volt alkalmam tartamkísérletek-
ben vizsgálni a napraforgót, ahol az abszolút kont-
rollparcellák termése 1,5–1,7 t/ha, a magas műtrá-
gyázási szinteken (90 kg/ha P, K) pedig 4–5 t/ha 
között volt, egyező egyéb technológiai tényezők 
mellett. Emellett nem szabad szem elől téveszte-
ni, hogy a technológia intenzifikálódásával egyre 
többet költünk a növényvédelmi beavatkozásokra, 
amik az eddigieknél magasabb színvonalat kép-
viselnek (napraforgóra adaptált gyomirtási, gom-
baölő szeres kezelések). Ezekkel összhangban 
a tápanyag-utánpótlás rendszere is változtatást 
igényel, ám szerencsére korszerű, hatékony ter-
mékek állnak rendelkezésre. Mind a növényvédő 
szeres kezelések, mind a tápanyag-utánpótlás 
megtérülő befektetések. 
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Alaptrágyázás:
A napraforgó esetében elmondható, hogy az 
alaptrágyázás nagyrészt áttevődött a tava-
szi időszakra. Ilyenkor felértékelődik a Yara 
által forgalmazott, kiváló fizikai paraméte-
rekkel, illetve jó oldékonysággal rendelkező 
YaraMilaTM műtrágyák szerepe. A magas víz- 
oldható foszfortartalom (80–90%) mára a 
kezdeti időszaktól lehetővé teszi az azonna-
li foszforfelvételt, ami a gyors kezdeti fejlő-
dést és gyökérnövekedést egyaránt serkenti, 
majd a vegetáció későbbi időszakában is 
rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű ká-
lium. Ezen céloknak a YaraMilaTM 8-24-24, 
YaraMilaTM 7-20-28 felel meg leginkább. 
Jó foszforellátottság esetén a YaraMilaTM  
9-12-25 az ideális termék, ha pedig kálium-
ban gazdag a terület, vagy ősszel került sor 
a kálium kijuttatásra, akkor a YaraMilaTM 
16-27-7 a legjobb választás. Ha magasabb 
nitrogéntartalommal szeretnénk indítani a 
növényt, akkor a YaraMilaTM 14-14-21 al-
kalmazása javasolt. Ezeket a termékeket 
szórhatjuk teljes felületre – ilyenkor 250–350  
kg/ha az ajánlott dózis – vagy vetőgéppel, 
vetéssel egymenetben –, ekkor 150–200  
kg/ha a javasolt mennyiség. 

Újdonság:
2017-ben egy új termékkel jelentünk meg a 
piacon. A YaraMilaTM Actyva 18-11-13 egy 
polifoszfátot tartalmazó komplex műtrágya, 
amely a polifoszfát-tartalom miatt még ha-
tékonyabb foszforellátottságot, magasabb 
mikroelem-felvételt biztosít. Napraforgó ese-
tében 300–400 kg/ha mennyiség kijuttatá-
sával az optimális PK-ellátottság mellett ele-
gendő nitrogént is kijuttatunk egymenetben, 
így megspórolhatunk még egy műveletet, ami 
nemcsak pénz-, de időmegtakarítást is jelent.

Fejtrágyázás:
Az előbb említett Actyva technológia rész-
ben átvezet a következő technológiai elem-
hez, a fejtrágyázáshoz. Az alaptrágyázáskor 
felsorolt Yara termékek használata mellett 
mindenképpen szükséges N-kiegészítés. 

Általánosságban elmondható, hogy 60–90 
kg/ha hatóanyag szükséges és elégséges 
a napraforgónak. Az alaptrágya nitrogén- 
mennyisége feletti részt érdemes korai kul-
tivátorozással kijuttatni. Ha erre nincs le-
hetőség, akkor a vetést megelőzően vagy  
kelés környékén juttassuk ki a nitrogént. Erre 
két terméket javaslunk: amennyiben csak 
a nitrogént szeretnénk pótolni, használjuk 
a YaraBelaTM Extrant. Ha odafigyelünk a 
kénellátásra is, akkor viszont érdemes a  
YaraBelaTM Sulfant választanunk. Átlago-
san 200–250 kg/ha a javasolt adag.

Starter trágyázás:
Természetesen ez esetben a mikrostarterről 
beszélünk mint önálló technológiai elemről. 
A YaraMilaTM NP Starter a 10,5% nitrogén 
mellett magas (47%) foszfortartalommal, va-
lamit elegendő cink- (2%) és bórkiegészítés-
sel rendelkezik. Az általunk javasolt mennyi-
ség 10–15 kg/ha, figyelembe véve, hogy ez  
a technológiai elem a gyors kezdeti fejlődést, 
a homogén állomány kialakulását segíti.
 
Lombtrágyázás:
A felsorolásban utolsó helyre került, de a 
technológián belül egyre nagyobb a jelen-
tősége. Ezt a magas hatóanyag-tartalom, a 
hatástartam, a növényre szabott összetétel, 
keverhetőség, a termés mennyiségre, olajtar-
talomra gyakorolt pozitív hatása együttesen 
indokolják. A technológián belül az alapot a 
növényspecifikus YaraVitaTM Brassitrel Pro 
jelenti. 2,5–3 l/ha mennyiség kijuttatásával 
már biztosíthatjuk a szükséges kalcium, mag-
nézium, bór és molibdén kijuttatását, kiegé-
szítve a felvételt elősegítő nitrogénnel. Ennek 
optimális időpontja a 6–8 levélpár kialaku-
lásának időszaka, illetve az első fungicides 
kezelés elvégzése. Amennyiben technikailag 
megoldható, akkor csillagbimbós állapotban 
a YaraVitaTM Bortrac-kezelés még sokat se-
gíthet 1,5–2 l/ha mennyiségben kijuttatva.

Gyuris Kálmán
szaktanácsadó

TÁPANYAGELLÁTÁS
Partnerajánlat
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A fény szerepe
a repcetermesztésben
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Növekedésszabályozás

A repcetermesztés egyik alapvető agrotech-
nikai változtatása is a fénnyel kapcsolatos. 
A szakemberek felismerték, hogy ha a ko-
rábban megszokott 20 kg/ha körüli vető-
magnormát csökkentik, azaz egy növénynek 
több fényt biztosítanak, akkor azokon több 
elágazás képződik, ezeken pedig több virág 
fejlődik ki, ami által végül a termés is több 
lesz. A vetőmag-nemesítés is követte ezt az 
irányt, a mai korszerű hibridekből elegendő 
1–5 kg/ha-t elvetni, mivel ezek alacsonyab-
bak és hajlamosabbak az elágazásra.

A gyakorlati repcetermesztés során a vég-
leges tőszám tavaszra alakul ki, ami alapve-
tően meghatározza a lehetséges elágazá-
sok és virágzatok számát. Azt, hogy ebből  
pontosan mennyi fejlődik ki, azt jól időzí-
tett tavaszi regulátoros kezeléssel fokoz-
hatjuk. Ennek hatására az egyes növények 
alacsonyabbak lesznek, ám gyökérzetük 
megerősödik. Az ilyen állomány vízzel jobban 

ellátott, kevésbé hajlamos a megdőlésre,  
és könnyebb a betakarítása is. Azonban a re- 
gulátorozásnak van egy másik kedvező ha- 
tása is. Ahogyan a legtöbb növényre, így a 
repcére is igaz, hogy a csúcsrügy a benne  
termelődő hormonok segítségével gátolja  
vagy csökkenti az oldalhajtások fejlődését.  
A tavaszi regulátorozással ezt mérsékeljük, 
így a kezelt növények csúcshajtása a csök-
kent hormontermelés miatt alacsonyabb lesz.  
Az alsóbb szinteken lévő oldalhajtások ha-
marabb, erőteljesebben indulnak fejlődés-
nek és nagyobbra nőnek. Mivel így az alsóbb 
hajtások kevésbé kerülnek árnyékba, raj-
tuk több és nagyobb levél és virágzat alakul 
ki, ami a magasabb termés alapja. Fontos  
tudni, hogy a regulátorok kedvező hatása 
csak akkor jelentkezik, ha a repce szárba  
indulásáig alkalmazzuk őket. Emiatt a haté-
kony tavaszi kezelésre nagyon kevés idő áll 
rendelkezésre.

A zöld növények számára a legfontosabb éltető „elem” a fény. Nélküle nincs 
élet, így a fényért való verseny minden más tényezőt megelőz. Ez a verseny 
szemmel is jól látható, mivel elsősorban magasságbeli növekedés formájá-
ban jelentkezik. A mezőgazdaságban jól ismert jelenség, hogy a túl sűrűre  
vetett növények nyurgábbak, gyengébb szárúak. A növekedés azonban korlá-
tozott, van egy méret, amelynél egy növényi faj sem képes tovább nőni, ekkor  
a növények elkezdenek gazdálkodni a fénnyel. Az árnyékba került leveleket  
elhullajtják, és csak azokon a hajtásokon fejlesztenek virágzatot, amit a meg-
maradt levelek ki tudnak szolgálni.
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Egy kemény fagyos tél átvé- 
szeléséhez – mint amilyen 
a mostani is – az ősszel kijut- 
tatott Caramba® Turbo nagy 
segítség a repcének, meg-
nyugvás a termelőnek. A ter- 
mék kora tavaszi újbóli hasz-
nálata a fent leírtakon túl  
két további nagyon fontos 
előnnyel bír. 

Az egyik, hogy az azoltípusú gombaölő 
szer hatóanyaga mellett gibberellin bioszin-
tézist gátló mepiquat-kloridot is tartalmaz. 
Mivel ez a hatóanyag – az azolokkal ellentét-
ben – nemcsak 10 °C-tól, hanem már 5 °C- 
tól működik, így a kezelést hamarabb tudjuk 
elkezdeni, azaz több idő áll rendelkezésre a 
repce hatékony regulátorozásához. Szintén 
ebből származó előny, hogy ha a kezelést 
lehűlés követi, akkor sem marad el az ered-
mény. A másik előnyös tulajdonsága, hogy 
kifejezetten repcére fejlesztett szerként a 
Caramba® Turbo erős olajos oldószereket 

tartalmaz, ami azért fontos, mert a repce le-
vele kifejezetten viaszos. A repcében regulá-
torként használt hatóanyagokra általánosan 
igaz, hogy önmagukban csak kis mértékben 
képesek a vastag viaszrétegen átjutni. A 
Caramba® Turbo oldószerei gyorsan kaput 
nyitnak a viaszrétegen a metkonazol és a 
mepiquat-klorid számára. A formuláció ere-
jét jelzi, hogy akár harmatos levélre is kiper-
metezhetjük.

A tavaszi Caramba® Turbo-s kezelésnek 
számos eredménye van. A gyökér és a szár 
megerősítésével véd a megdőlés ellen, kü-
lönleges formulációjának köszönhetően 
gyorsan elterül a repce levelén, mintegy 
filmréteget képez azon, majd gyorsan bejut 
a növénybe. A regulátorhatás mellett a nagy 
mennyiségben bejutó metkonazol hatóanyag 
megakadályozza, hogy az esetleges őszi 
gombafertőzések újabb növényeket támad-
janak meg. A legfontosabb hatás azonban, 
hogy mindkét hatóanyag erősen gátolja a 
csúcsrügy elnyomó hatását. Az így kialakuló 
erősebb oldalhajtásokon több virág fejlődik 
ki, azaz összességében nő a termés!

Hangyel Attila
fejlesztőmérnök

S Z A K É R T Ő I  T I P P

A repce akkor hozza a legtöbb termést,  
ha az oldalhajtásainak elég fény jut. 

A tavaszi Caramba® Turbo regulátoros 
kezelés blokkolja a csúcshajtás elnyomó 

hatását. Ennek következében erősebb 
 oldalhajtások jönnek létre, amelyeken 

több lesz a virág, ami a nagyobb termés  
alapja. A Caramba® Turbo abban is  

segít, hogy a többlet termés kiszolgá- 
lására erősebb gyökérzet és szár  

alakuljon ki. Hatóanyagainak és formu-
lációjának köszönhetően rugalmasan 

felhasználható változékony tavaszi 
időjárás esetén is.

* A hirdetés nem minősül konkrét és garantált ajánlattételnek.

Caramba® Turbo
Az energia ott hasznosul, ahol igazán szükség van rá

www.kedvezmenyklub.basf.hu
www.agro.basf.hu/go/carambaturbo
www.repcesz.basf.hu

Minél dúsabban elágazó a repce lombozata tavasszal, annál nagyobb hatékonyság-
gal hasznosítja a fényt. A megfelelő hatás érdekében használja a Caramba® Turbo-t,
amely már +5 °C-tól használható és nedves levélfelületre is permetezhető!
Használatával a repce

  gyökérzete tovább erősödik, főhajtásának hosszanti növekedése csökken,
  több oldalhajtást és rajta több becőt képez, ezáltal magasabb hozam érhető el.

II. forgalmazási kategóriás termék.

A Caramba® Turbo-t az idei szezonban akár nettó –500 Ft/l 
kedvezménnyel is megvásárolhatja kereskedőpartnereinknél.*
Az akció részletei a www.kedvezmenyklub.basf.hu oldalon olvashatók.
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A terményár alakulásától függetlenül 
a kezelés költségeinek levonása után 
a Pictor® minden évben biztosította 
az elvárható profi tot.

A Pictor® használatának köszönhetően évjárattól függően 
akár 300–600 kg plusztermés is megmenthető a kezeletlen 
állományokhoz képest.*

Miért választana mást,
ha Pictor®-t is vehet?

Pictor® kezelés hatására elért nyereség a plusztermés 
és a terményár vonatkozásában repcében
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  Az idei szezonban akár nettó - 2800 Ft/l 
kedvezménnyel is megvásárolhatja 
kereskedőpartnereinknél.**
Az akció részletei a www.kedvezmenyklub.basf.hu 
oldalon olvashatók, regisztráljon még ma!

A Pictor® a mi „profi tgaranciánk” az Ön számára 
az olajos növények termesztésében.

*A feltüntetett számításokat a BASF saját kisparcellás és üzemi kísérletei alapján közöljük. 
**A hirdetés nem minősül konkrét és garantált ajánlattételnek.
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Nekrológ – Óvári Gábor kollégánktól búcsúzunk

Elmenőben...

Először a keszthelyi egyetemen találkoztunk, 
jobban mondva a koleszban. Vidámsággal 
teli, mosolygós képek villannak fel emlékeze-
temben. Imádta a kémiát, és mindent igyeke-
zett megérteni, ami az agráriumot összeköti a 
kémiával. Még akkor sem hagyta el a humora, 
amikor évismétlésre ítéltetett. Furcsa mód a 
kiváltó ok nem a lustasága és felkészületlen-
sége volt, hanem az ifjú korral járó szerelem.

Talán ezért is kezdett el sportolni. Együtt 
jártunk le az „Öreghez” (Kertész Tanár Úr-
hoz, Isten nyugosztalja), ahol magasat ugrott, 
és ha jól emlékszem tán még a 200 gátat is 
vállalta. Nem annyira a nagy elszántság, mint 
inkább a hév vezérelte. Meg talán a közös 

versenyeken való részvétel, hogy az említett 
szerelem még teljesebb lehessen. 

Imádta a természetet, az utazást, a ka-
landokat. Amikor botcsinálta vezetője let-
tem az akkori egyetemistákból alakult szak-
szervezetnek, és egy akkoriban nem is túl 
nagy és nem is túl elenyésző költségkeret-
tel bírtunk, felmerült, mi hasznosat tudunk 
tenni. „Kiránduljunk!” – volt az első ötlete. 
Irány a Rám-szakadék. Szervezte, vezet-
te, segédkezett mindenben. Aztán jött az 
EFOTT, a prágai sörözés, a nyugat-európai 
vasúton töltött nyár, szerelem Olaszország-
gal… Mindezekről anekdoták születtek és 
keringtek a hosszúra nyúló együtt töltött 

Csak most vitt rá a lélek, hogy „tollat” ragadva le tudjam írni gondolataimat 
egy barátról, munkatársról, szakmájában elszánt emberről, örökös kételke-
dőről és gondolkodóról, egy színes egyéniségről, aki már fizikai értelemben 
nincs közöttünk. Tavaly nyár elején elment…
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munkanapokat követő esti vacsorák és be-
szélgetések során.

Ha választani lehetett volna a világban egy 
helyet, amely második hazája lett volna, azt 
hiszem, Toszkánát választotta volna. A bor, 
a napfény és az elmondhatatlan varázs, ami 
a tájból sugárzik… Utoljára ott találkoztunk. 
Álmomban. Egy XI. századi kolostorból lett 
vendégházban éjszakáztam. Azt reméltem, 
ott lesz majd annyi erőm, hogy megírjam ezt 
a nekrológot. „Csak” egy álomra futotta. Élet-
teli mosollyal az arcán beszélgettünk szavak 
nélkül….. Ott volt… Szerette ezt a vidéket és 
az embereit.

Imádott olvasni. Különösen a történelmi 
témájú könyvek érdekelték. Talán az akko-
ri korosztály számára ez természetes, a kor 
adta szükség volt. Órákat lehetett vele be-
szélgetni részletgazdagságban a Magyaror-
szágot sorsfordítóan érintő történelmi ese-
ményekről, azok mostani kihatásairól és a ma  
történéseiről.

Szerette tudni a legapróbb részleteket is. 
Ha kellett, energiát nem kímélve járt utána 
dolgoknak és állt ki vélt vagy valós igazáért. 
Vérre menő beszélgetések voltak ezek a kez-
det kezdetén, melyek az élettapasztalatokkal 
gazdagodva egyre csak átalakultak, de nem 
vesztették el fényüket, a jobbat akarás szán-
dékát. Hitt abban és a végletekig ki tudott 
állni amellett, hogy érdemes küzdeni, harcol-
ni a jó ügy érdekében. De vajon mi minősül  
jó ügynek?

Olyan barát volt, akivel ellenségek is lehet-
tünk, mint voltunk is. Makacsul ragaszkodott 
az igazához, és háborúztunk, ki az erősebb 
a meggyőzésben, használva az érvelés és 
meggyőzés minden módszerét. Aztán történt 
valami: elvégezte a Pécsi Tudományegyetem 
marketing szakát és megváltozott a szem-
lélete. Bennem csak az utolsó időszakban 
halványult el a korábbi nekifeszülések révén 
beégetődött érzés, és alakult át konstruktív 
beszélgetéssé. Nagyon örültem ennek.

Mindene volt a szakmája. A kemizálás sze-
repe a termesztési rendszerekben különös  

tekintettel a növényvédelem szerepére köz-
ponti téma volt az amúgy nagy komplexitást 
és jó átláthatóságot igénylő növénytermesz-
tésben. Természettudatossága – mint so-
kunknál – próbált egyensúlyba kerülni a ke-
mizálás szélsőségeivel. Az okszerűségre és a 
felelősségre gondolok elsősorban. 

Felelőtlenül ezt a szakmát űzni nem lehet. 
Embereket felelőtlenül vezetni nagyfokú 

könnyelműség, legyen az bármilyen szintű is. 
Emlékszem, amikor régióvezetőként elkezdett 
dolgozni, ő képviselte a régió érdekeit, és tar-
totta annak egységét még akkor is, ha többen 
ezért megszólták. Ahogy a csapata alakult, 
úgy alakult ő is, lett szakemberből felelős ve-
zető, aki a viharos helyzetekben is szem előtt 
tartja az irányt és kisebb egységének az ér-
dekeit. A „Főnire” lehetett számítani, ő pedig 
számíthatott a csapatára. Mindenben.

A szakmai társadalom is számíthatott rá. 
Akár telefonon, akár mailben igyekezett kész-
ségesen segíteni, megoldásokat találni az 
adott problémára. Mivel végigjárta a rang-
létrát – Szekszárdi Állami Gazdaság, majd  
a BASF –, a megfelelő alapok is rendelke- 
zésre álltak.

Sokan hivatkoznak arra, hogy „Óvári Gabi-
nak köszönhetem ezt…” A szaktanácsai által 
adott gondoskodás sok barátság alapja lett. 
Hiteles szakember és vezető lett.

Legnagyobb szerelme azonban a család-
ja volt és maradt is. Kriszti és a gyerekek…  
A családi ház felépítése… a szőlő mint hob-
bi és egy megnyugtató hely, ahova elhúzód- 
hat az ember…. 

Nincs mit írni erről. Pont.
Sorolhatnám tovább az emlékeimben fel-

szökő gondolatokat, a barátságunk miként-
jét… Tarthatott volna tovább is… Dolgozhat-
tunk volna együtt tovább, gazdagítva a BASF 
hírnevét…. de nem így lett. A Mindenség nagy 
óráján az Ő ideje lejárt…  Tavaly nyár elején 
elment…. csak a szellemisége maradt meg az 
emlékeinkben…. Remélem, sokáig…

Kőrös Gyula

HÍREK
Nekrológ – Óvári Gábor kollégánktól búcsúzunk
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Hajnal Gábor vagyok, közgazdász, 37 éves. 
A budapesti agglomerációban élek felesé-
gemmel és két kisfiammal.

Egyetemi diplomámat a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi és Államigazgatási 
Egyetemen szereztem a Gazdálkodástu-
dományi Kar Marketing szakán, valamint a 
CEMS (Community of European Manage-
ment Schools) nemzetközi programban. Ez 
utóbbinak köszönhetően már egyetemista 
koromban nemzetközi tapasztalatokat sze-
rezhettem. Egy félévet töltöttem a Prágai 
Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 
Németországban végeztem szakmai gya-
korlatot.

Szakmai pályafutásomat a kozmetikai 
iparban kezdtem a L’Oréalnál. 10 évet töltöt-
tem a cégnél, ahol lehetőségem nyílt végig-
járni a marketinges ranglétrát gyakornok-
tól marketingigazgatóig, úgy, hogy közben 
nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodhat-
tam. 2009 és 2010 között Németországban, 
Düsseldorfban dolgoztam, majd 2011 és 
2012 között Prágában, Csehországban.

Annak érdekében, hogy marketinges 
szakmai tapasztalataimat kiegészítsem 
értékesítési ismeretekkel, 2013-ban csat-
lakoztam a BAT Pécsi Dohánygyár csapa-
tához, mint értékesítési és marketingveze-
tő, majd 2014-ben a Telenor Magyarország 

Zrt.-hez, hogy kialakítsak egy új disztribúci-
ós és ügyfélkapcsolati stratégiát és azt meg 
is valósítsam.

2016 szeptemberében csatlakoztam a 
BASF Hungária Kft. Agrodivíziójához és így 
visszatértem gyökereimhez, a marketing-
hez. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
egy fantasztikus és sikeres csapat tagja 
lehetek, és hiszek abban, hogy más ipar-
ágakban szerzett üzleti tapasztalataimat a 
BASF Hungária Kft. Agrodivízió csapatá-
nak élenjáró szakmai tudásával egyesítve 
a BASF-et Magyarország legkedveltebb 
növényvédelmi szereplőjévé tehetjük. Az a 
célom, hogy mélyen megértsük vásárlóink 
igényeit, kihívásait, és azokra személyre 
szabott megoldásokat és növényvédelmi 
technológiákat kidolgozva sikerre segítsük 
Önöket, a magyar gazdálkodókat, családja-
ikat és kollégáikat.

Hajnal Gábor
marketingvezető

Bemutatkozik
Hajnal Gábor 
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Gódor-Horváth Boglárka vagyok, Budaör-
sön élek férjemmel, aki közgazdász lété-
re tolerálja és támogatja a mezőgazdaság 
iránti rajongásomat és elkötelezettségemet. 
Salgótarjánban születtem egy fél hajszál hí-
ján 30 évvel ezelőtt. Szüleim és Nagyszüleim 
mai napig ott élnek. Két húgom van, egyikük 
geológus, másikuk pedig kommunikáció 
szakon végzett. Munkáim során már bejár-
tam egész Magyarországot és Európa szá-
mos pontját, de a szívem csücske örökre a 
Szülőföldem marad, a kedvenc helyem pedig  
Salgó vára.

Középiskolai tanulmányaimat Salgótar-
jánban, a Bólyai János Gimnáziumban vé-
geztem. Kezdetektől fogva az élettudomá-
nyok érdekeltek leginkább, a biológia és 
a kémia. A mezőgazdaság és a termőföld 
mindig vonzott, így az érettségi után Gö-
döllőre adtam be a jelentkezésemet a Szent  
István Egyetem Mezőgazdasági és Kör-
nyezettudományi Karára. Egy mobilitási 
projekt kapcsán volt alkalmam Bariban 
az Olasz Tudományos Akadémia Növény-
védelmi Kutatóintézetének egyik laborjá-
ban dolgozni, aminek hatására az állam-
vizsga utáni mesterképzést a Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettudományi 
Karának növényorvos képzésén folytat-
tam. Köztársasági ösztöndíjas voltam,  
I. helyezést értem el az Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencián, kitüntetést 

kaptam a kiváló diplomamunkámért és ál-
lamvizsgámért, közben némi gyakorlatot is 
szereztem. Nekem is szembesülnöm kel-
lett azzal, hogy friss diplomás nőként nem 
könnyű elhelyezkedni a mezőgazdaságban, 
de hittem benne, hogy meg fogom találni  
itthon a helyemet, itt kell kamatoztatnom a 
tudásomat.

Szerettem volna a gyakorlatban is bele-
kóstolni a szakmába, amire a Baranya Me-
gyei Növény- és Talajvédelmi Állomás Diag-
nosztikai Osztályán gyomos munkatársként 
nyílt lehetőségem. Élveztem az ott töltött 
időt, a hajnali kelést, a változatos kísérlete-
ket, a rengeteg terepmunkát. Szakmailag és 
emberileg is sokat fejlődtem, ami a termé-
szet iránti alázatomat csak tovább fokozta. 
Ott tanultam meg értékelni a szélcsendet, 
amikor permetezni indultunk, vagy szívből 
fohászkodni, hogy ne essen az eső, amikor 
kezelni kellett egy kísérletet. Ezt a szoros 
együttélést, együtt lélegzést a környezettel 
és az időjárási elemekkel nem tanítják az 
egyetemen, ahogyan a megérzéseket sem, 
amelyekkel a mezőgazdaságban sokszor 
döntéseket kell hozni. A „vessünk vagy ne 
vessünk”, „fújjunk vagy ne fújjunk” kérdé-
sekre a választ Baranya megyében kezdtem 
megízlelni. Ezt követően kinyílt előttem az 
ország, előbb növényvédős majd vetőma-
gos területeken helyezkedtem el termék-
fejlesztőként. Nagyon hálás vagyok, hogy 

Bemutatkozik
Gódor-Horváth Boglárka 
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egy kivételesen jó vetőmagos csapatban is 
dolgozhattam, kiváló kollégák között. Min-
den szezon más, így ez is egy életen át tartó 
tanulási folyamat. Ezért nem lesz soha unal-
mas ez a munka. Vetünk és aratunk, aratunk 
és vetünk, permetezünk is közben, de nincs 
két egyforma évjárat. Ez pedig egyszerre 
gyönyörű és egyszerre félelmetes, de min-
denképpen alázattal tölt el.

Számomra az egyik legnagyobb megtisz-
teltetés, meglepetés és szakmai elismerés, 
hogy 2016-ban jelöltek az Év Agrárembere 
díjra, Agrárkutatás kategóriában. A jelölés 
után kapott megszámlálhatatlan üzenet és 
támogató visszajelzés megerősített abban, 
hogy abszolút megérte a rengeteg befekte-
tett munka.

2016 őszén úgy döntöttem, hogy a BASF 
Agrodivízió csapatában, napraforgó- és 
szója-termékmenedzsereként belevágok 
egy új kihívásba és visszatérek a növény-
védelemhez.

Nem köszönök azonban el a kedves Ter-
melő ismerősöktől, és remélem, hogy így is 
segíteni tudom Önöket/Titeket és hozzájá-
rulhatok a sikeres, fenntartható és jövedel-
mező mezőgazdaság megvalósulásához. 
Számomra továbbra is fontos a problémák 
helyi szintű megoldása, a lehetőségek tech-
nológiai színvonalhoz történő adaptálása, 
az innovációk hazai körülményekhez igazí-
tása. Szeretném ezt a látásmódot megőriz-
ve folytatni a munkámat, őszintén mondha-
tom, hogy a magyar mezőgazdaság örök 
szerelmeseként.

Gódor-Horváth Boglárka
termékmenedzser
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A szőlőben a járványok kialakulása megakadályozható, ha a védekezések időzítése 
megfelelő. A korai kezelések kulcsfontosságú szerepet játszanak a lisztharmat és 
peronoszpóra elleni védelem megalapozásában.

Döntsön és vásároljon időben!

„Szőlő Start” kereskedelmi ajánlatunkban a fenti termékek együtt árelőnnyel vásárolha-
tók meg a szóló termékekhez képest. Adja le megrendelését a „Szőlő Start” ajánlatra
kereskedőpartnereinknél 2017. március 16. és április 30. között, így akár 10%-os
árkedvezményt is elérhet a szezonbeli listaárhoz képest!

BASF 
Növényvédelmi megoldások

Vivát® csomag

*a szenzonbeli listaárhoz képest

Szőlő Start ajánlat
A szőlő védelméért a korai fertőzések ellen – 
akár 10% kedvezménnyel*

Kumulus® S

25 kg

Vivando®

1l

Acrobat®

MZ WG

10 kg

Polyram® DF

10 kg

Szolo_Start_165x235.indd   1 2/14/17   2:05 PM



Jó árakkal
a sikeres szezonért!

Mi nem állunk a hektárköltség-csökkentés útjába!

Közkívánatra, az idei évben négy népszerű BASF termék 
árát is kedvezőbbé tettük, ezzel is támogatva a 2017-es 
növényvédelmi kezelések sikerét.

Higgyen a szemének, és az ajánlat részleteiért már ma
keresse fel kereskedőjét!

*A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az ajánlott bruttó végfelhasználói árak: Tango® Star: 41.847Ft/5l; Fendona® 10 EC: 62.865 Ft/5l; 
Pulsar® 40 SL: 75.565 Ft/5l; Jumbo® Extra OD: 70.739 Ft/csomag.
A kereskedők által alkalmazott eladási árak az ajánlott végfelhasználói ártól eltérhetnek, a részletekért forduljon kereskedő partnereinkhez.

Tango® Star
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

6 590 Ft/l*

Pulsar® 40 SL             
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

11 900 Ft/l*

Fendona® 10 EC
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

9 999 Ft/l*

Jumbo® Extra OD
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

55 700 Ft/csomag*



BASF Hungária Kft.
Agrodivízió

1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: (06 1) 250 97 00

Fax: (06 1) 250 97 09

www.agro.basf.hu

Szántóföldi kultúrák

Szőlő és gyümölcsösök

Megye Regionális
 értékesítési 
 vezető

Győr-Moson-Sopron, Visi Zoltán 
Vas, Veszprém,  Fejér, 06-30-311-5596
Komárom-Esztergom 
Zala, Somogy és Pest

Csongrád, Pál Bertalan 
Békés, 06-30-952-0646 
Bács-Kiskun, Tolna, 
Baranya és Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Imre László 
Hajdú-Bihar, Nógrád, 06-30-951-2831 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, 
Heves és Pest

Körzet Megye Regionális értékesítési
szaktanácsadó

1. Fejér Garamvölgyi Péter 
06-30-370-7029
Horváth Edit 
06-70-393-9320

2. Komárom-Esztergom
és Pest 1. régió

Nedeczky Árpád
06-30-219-1717
Horváth Edit 
06-70-393-9320

3. Győr-Moson-Sopron 
és Veszprém

Mészáros Márk 
06-30-956-3043
Horváth Edit 
06-70-393-9320

4. Vas Krajczár Csaba 
06-30-992-4438
Horváth Edit 
06-70-393-9320

5. Zala és Somogy 1. régió Berkes Gábor 
06-30-914-4560

6. Somogy 2. régió Tajti Viktor 
06-30-219-1827

7. Tolna Maros Péter 
06-30-947-2398

8. Baranya Ujvári Botond
06-30-395-3414
Maros Péter 
06-30-947-2398

9. Bács-Kiskun Kutszegi László 
06-30-558-3472
Mérai Imre 
06-30-219-2004

10. Csongrád Repcsin György 
06-30-999-7931

11. Békés Zana József 
06-30-986-3943
Csathó Csaba 
06-30-337-0736

12. Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András 
06-30-219-1872

13. Hajdú-Bihar Gubicskó László 
06-30-445-8774

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Reszkető Tibor 
06-30-677-9900
Bereczki Máté
06-30-530-2223

15. Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs
06-30-944-4810
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

16. Heves Gecse Renáta 
06-70-383-3850
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

17. Nógrád Gecse Renáta 
06-70-383-3850
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

18. Pest 2. régió Tóth Attila 
06-30-483-1839
Mérai Imre 
06-30-219-2004


