
… a fómafertőzés ellen 
már ősszel is érdemes 
védekezni?

… az őszi regulátoros  
kezelés révén repcéje 
kellően megerősödve 
megy a télbe és  
gyorsabb lesz a tavaszi  
újraindulása? 

Tudta, hogy a repcében

… a sikeres őszi  
gyomirtással akár  
40%-kal* növelheti  
a betakarított termés 
mennyiségét?

… egy jól összeállított  
növényvédelmi  
technológiával és  
időben meghozott  
döntésekkel hektáron-
ként több ezer forintot 
is megtakaríthat?

*  A kezeletlen kontrollhoz képest, BASF saját kísérletek,  

2010-2011.



Technológiai ajánlatunk a repce intenzív védelmére – ősszel

Kedvezményes csomagajánlataink a 2017-18-as repcetermesztési szezonra

Repce TOP PACK csomag 5 hektárra

Az akciós csomagokat értékesítő kereskedők listáját megtalálja a www.agro.basf.hu/go/kereskedők oldalon.

Repce Komplett csomag 6 hektárra
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Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

A Clearfield® gyomirtási rendszer repcében

Cleratop® 2,0 l/ha +
Dash® HC 1,0 l/ha

Magról kelő egy- és kétszikű
gyomnövények ellen

Caramba® Turbo
0,7–1,0 l/ha

A hagyományos repce gyomirtása

Magról kelő egy- és kétszikű 
gyomnövények ellen

Őszibúza-árvakelés ellen

POSZTEMERGENS

Focus® Ultra
0,75–1,0 l/ha +

Dash® HC 1,0 l/ha

PREEMERGENS KORAI POSZTEMERGENSVAGY

Butisan® Complete
2,5 l/ha

Butisan® Complete
2,5 l/ha

Védelem a repcedarázs és repcebolha ellen

Őszi regulátoros kezelés a jobb és biztosabb áttelelésért, a fómafertőzés és a korai szárbaindulás ellen

Fendona® 10 EC 
0,1 l/ha

Caramba® Turbo 
– Koncentrált energia a biztosabb áttele-
léshez és a jobb tavaszi újrainduláshoz
A Caramba® Turbo metkonazol és  
mepiquat-klorid hatóanyagai a repce  
hormontermelésének módosításával  
hatékonyan készítik fel a növényt  
a téli időszakra, biztosítják a biztonságos 
áttelelést és a repce tavaszi indulása  
is gyorsabb lesz.

• Serkenti a gyökérnövekedést, megakadá-
lyozza a korai szárba indulást.
• Rugalmasan, már +5 °C átlaghőmérsék-
lettől alkalmazható.
• Véd a cilindrospóriumos és a fómás  
betegség ellen.
• Nedves levélre is permetezhető  
a hatékonyság csökkenése nélkül.

Fendona® 10 EC 
– A megbízható segítség a repcebolha  
és a repcedarázs álhernyó kártétele ellen
A rovarölő szeres csávázó szerek használa-
tának korlátozásával a fiatal repcenövények 
rendkívül kitetté váltak a korai rovarkárte-
vők támadásának, mely jelentősen növeli  
a termesztés kockázatát.

• Azonnali hatás a már jól ismert  
alfa-cipermetrin hatóanyagnak köszönhetően.
• Gyomirtó szerekkel és regulátorokkal
biztonságosan keverhető.
• Költséghatékony megoldás.

Cleratop®  
– A Clearfield® repcehibridek gyomirtó 
szere
Az új generációs Clearfield® repcehibridek
termésszintje versenyképes a magas
termőképességű hagyományos repce-
hibridek termésszintjével.

• A Clearfield® technológiában csak a már 
kikelt állományt kell kezelni, kijuttatását a 
gyomok fejlettségéhez lehet igazítani.
• A gyomirtás sikeressége független a
csapadéktól.
• A Cleratop® két hatóanyag az imazamox 
(17,5 g/l) és a metazaklór (375 g/l) gyári 
kombinációja.
• Használatával egy menetben megoldható 
a legfontosabb magról kelő egy- és  
kétszikű gyomok elleni védelem.
• A csattanó maszlag, a libatopfélék, a
keresztesvirágúak és az árvakelésű gabona
ellen is megoldást nyújt!

A Cleratop® egy- és kétszikűek elleni  
hatásának köszönhetően a speciális  
egyszikűirtók alkalmazása akár el is  
hagyható, így a technológia nem kerül 
többe a hagyományos technológiák teljes 
gyomirtási költségéhez képest.

Butisan® Complete  
– A hagyományos repce gyomirtó szere  
KOMBI EFFEKTTEL
A metazaklór és a dimetenamid-P együttes 
hatásának köszönhetően hatékonyabb és 
megbízhatóbb gyomirtó hatás érhető el, 
amely jelentős előnyt biztosít a felhasználó 
számára más készítményekkel és  
kombinációkkal szemben.

• Három hatóanyag – kétféle hatásmód 
(metazaklór 300 g/l + quinmerak 100 g/l  
+ dimetenamid-P 100 g/l).
• Széles gyomirtási spektrum, még erő-
sebb gyomirtó hatás (pipacs, sebforrasztó 
zsombor, ebszíkfű, gólyaorrfélék,  
széltippan).
• Hosszú hatástartam, tavasszal sincs
újragyomosodás.
• Pre- és korai posztemergens  
alkalmazhatóság – azonos dózisban.



A repce növényvédelmére vonatkozó további információkért, friss hírekért és szakcikke-
kért, kérjük, keresse fel a www.repce.basf.hu weboldalt.

Amennyiben érdeklik szakmai videóink, praktikáink, különleges megoldásaink, érdemes 
rendszeresen látogatni a BASF Agrodivízió Youtube-csatornájára. Kérjük, keresse a  

 Magyarországi videók lejátszási listát a www.youtube.com/basfagro webcímen.

Kövessen minket  Facebook-on is, ahol nyereményjátékokkal, szakmai érdekessé-
gekkel, hasznos növényvédelmi információkkal várjuk.

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

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
© BASF, 2017. Minden jog fenntart va.
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!


