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Vetőmag ajánlat

MAXIMÁLIS ÉLETERŐ, MAXIMÁLIS TERMÉS

Bevezető
A tavalyi repceszezon (2012 ősz) kezdeti szakasza sok
hasonlóságot mutatott a 2011-es évvel, amikor az igen száraz
ősz miatt az elvetett repceállományok nagy része nem, vagy
csak hiányosan kelt ki.

Aki kockáztatott – kivárva az esőket – valamint megfelelő, gyors
kezdeti fejlődésű hibridet választott, bizakodva nézheti a tőzsdei
árakat, ahol a repce ára nem csökkent, ezzel megerősítve,
megérte a fáradságot és a plusz energiát.

Sokan, tanulva a 2011-es évből, nem kockáztattak, nem

Egy költségelemzésből azonban gyorsan kitűnik, hogy a repce
vetőmag ára a teljes hektáronkénti költségnek csak 6–8%-a
(a legjobb hibrideket használva), a költség többi része pedig
vagy amúgy is jelentkezne (talajmunkák, műtrágya) más
kultúráknál, vagy nem képződne (növényvédelem), amennyiben
az állomány nem kel ki. Úgy tűnik megérte kockáztatni
a 2012-es évben!

merték elvetni a repcét és voltak olyanok, akik kivárták a végül
megérkező kelesztő esőket szeptember végén.
Számos esetben a vetések egy része átcsúszott október elejére,
ami hazai viszonylatban egy átlagos évben kockázattal járhat.
Szerencsére hosszú és meleg volt az ősz, és sokat segített a
megfelelő hibridválasztás is. A gyors kezdeti fejlődés igen nagy
előny lehet egy megkésett vetésnél, a hibridek gyorsan fejlődnek
ősszel, így még a tél beállta előtt elérik a kívánt fejlettséget
(1cm vastag gyökérnyak, 8-–10 cm hosszú gyökér, 6–8 levél,
mélyen ülő tenyészőcsúcs), megfelelő állapotban mennek a télbe.
A tavaly bevezetett DK EXPOWER, és az igen megkedvelt
DK EXCELLIUM hibridek segítették azokat a termelőket, akik
megkéstek a vetéssel, kivárták az esőt. Általánosságban
elmondhatjuk, hogy a repceállományok, még a kései vetések is
megfelelő állapotban kezdték a telet. Bár a tél hosszú volt,
ugyanakkor nem voltak extrém hideg ciklusok, megfelelő
hótakaró is védte az állományokat. A szeptember elején/
közepén elvetett repcék esetében nagy segítséget nyújtott az őszi
regulátorozás, ez jól látszott a tavaszi induláskor is, jóval több
másod- és harmadlagos szárat neveltek ki a regulátorozott
állományok.
A tavasz, ami igazából 2–3 napot jelentett az idén, későn jött.
Március 26-án még havazott és napközben is 0 °C alatt volt a
hőmérséklet, míg április 26-án már napközben 30 °C feletti
hőmérsékleti értéket is regisztráltak. A repce szárba indulásához
és elágazásához a 16–20 °C hőmérséklet az ideális.
Az ennek megfelelő időszak azonban nagyon rövid volt az idei
tavaszon. Szerencsére a március igen csapadékos volt, így a
talajok vízkészlete sok helyen a teljes telítettségi értékre töltődött
vissza, ami kedvezett a repce kezdeti igen nagy vízigényének.
Az igen csapadékos időjárás hátráltatta a repce fejtrágyázásokat, növényvédelmi- és tavaszi regulátorozási munkákat.
A hirtelen jött nyár és az elmaradt, megkésett fejtrágyázás
egyértelműen csökkenti az elágazások számát, a főszár mellett
kevés másod- és harmadrangú elágazás képződött.
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A DEKALB márka a repcenemesítésben is egyet jelent az
innovációval és a termelők jogosan várják el tőlünk, hogy egyre
kiválóbb hibrideket hozzunk a piacra.

Az idei évben három új hibridet mutatunk be
a hazai repcetermesztőknek:
A EXSTORM-ot mindenkinek ki kell próbálnia, aki komolyan
gondolja a repcetermesztést. Ez a hibrid minden termőhelyen
a lehető legjobb terméseredményt képes produkálni.
A DK IMIDO CL és a DK IMMINENT CL teljesítménye
a kísérletei eredmények alapján eléri a legjobb
hagyományos repcék teljesítményét, a forgalomban lévő
CLEARFIELD termékek között pedig a csúcsot képviselik.
Minden év új kihívásokat tartogat a repcetermesztők
számára. A változékony, sokszor stresszes körülmények
között csak a legkiválóbb hibridek képesek biztosítani
a megfelelő alapot a sikeres termesztéshez.
A DEKALB újgenerációs repcéi ilyen hibridek,
maximális életerővel bírnak, ami elengedhetetlen a
maximális termés eléréséhez.

Válasszák 2013-ban is az igényeiknek legjobban megfelelő
DEKALB repcéket!
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REPCETERMESZTÉS

Technológiai lehetőségek
Hajdu Attila, Torda Péter/ Monsanto Fejlesztés, Magyarország
Lényeges dolog, hogy sikeres (azaz jövedelmező) repcetermesztést csak akkor tudunk folytatni, ha a repce igényeit minden technológiai
elemmel kielégítjük. A repce elsősorban a középkötött, kiváló vízgazdálkodású, mélyrétegű, jó tápanyaggazdálkodású, biológiailag
aktív területeken érzi igazán jól magát. Természetesen a termesztés sikerét számos, tőlünk független tényező befolyásolhatja, viszont
a technológiai elemek segítségével képesek lehetünk a klimatikus szélsőségek terméscsökkentő hatásának mérséklésére is. A termesztéstechnológiai elemek harmonikus megválasztása és okszerű használata a repce termését akár 30–40%-ban is javíthatja.

Az őszi káposztarepce

HŐIGÉNYE

Az őszi káposztarepce

VÍZIGÉNYE

– Az Őszi káposztarepce asszimilációs küszöbértéke 6 OC;

– Évi összes 550 – 700 mm (tenyészidőben 400 – 500 mm);

– Csírázási hőoptimuma 24 C;

– Kritikus szakaszok a csírázás, kelés, valamint a szárfejlődés
és a becőképződés.
Ezekben az időszakokban, ha az évjárat aszályos, akkor a
vízhiány jelentős termésdepressziót okoz;

O

– A repce mínusz16 –20 OC hideget is képes elviselni, hótakaró
alatt, illetve száraz talajon. Viszont erősen nedves talajon,
hóborítás nélkül már a mínusz 6 – 8 OC is kipusztíthatja;
– Intenzív szárnövekedés idején: 15–17 OC-ot igényel;
– A virágzás megindulásához 19–21 OC szükséges, ez
virágzáskor 18–20 OC;

– Kedvező, ha a virágzáskor a levegő páratartalma
70 – 80%.

– Éréskor 22–25 C.
O

I. Talajművelés, művelési rendszerek
Az Őszi káposztarepce termesztése az elővetemény
megválasztásával kezdődik, a technológia pedig
már az elővetemény betakarításával.
Kiváló előveteménye a borsó (vetőmag, zöld), valamint a
bíborhere, de valljuk meg őszintén, ezek vetésterülete oly
elenyésző, hogy ezen előveteményekkel gyakorlatilag nem is
kalkulálhatunk. Nagyon jól beilleszthető két kalászos közé!
Fontos, hogy önmaga, illetve napraforgó után 4 évig
ne kerüljön vissza (növényvédelmi okok).
Az elővetemény betakarítása alkalmával nagy jelentősége van,
hogy a szármaradványokat a lehető legapróbbra tudjuk
szecskázni (2 – 4 cm), illetve a területen egyenletesen szét tudjuk
teríteni. Az így kialakított „szalmakalap” számos előnnyel jár,
mely nagyon fontos az egyre hektikusabb, aszályos, vagy
aszályra hajló évjáratok esetében.
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A talajművelésben nem létezik legjobb megoldás. A lehető legkisebb
hibát akkor követjük el, ha mindig a talajunk állapotának legmegfelelőbb
eszközt választjuk a kívánt talajszerkezet eléréséhez. Természetesen
a vízmegőrzést szem előtt tartva! Nagyon fontos, hogy talajunk a
rétegeiben könnyen és jól átjárható, megfelelően lazult legyen, és
egyben gondoskodnunk kell a talajfelszín zárásáról is, mivel a nyár
végén kiszárított talajba történő vetéssel óriási kockázatot vállalunk.
A MULCSTECHNOLÓGIA a repcében a tarlóhántásnak legkíméletesebb, a vízmegőrzés egyik leghatékonyabb módszere olyan gépkombinációval, mely ötvözi a könnyűtárcsa, a szántóföldi kultivátor,
valamint a záróhenger összes kedvező tulajdonságát. A technológia jól párosítható a talajlazítással, sőt, ha az évjárat engedi, akkor
az a mulcstechnológia szerves részét kell hogy képezze. Nagyon
fontos, hogy a tarlóhántást a betakarítást követően (természetesen az
időjárás függvényében) azonnal kezdjük meg!
A borítatlan, lezáratlan talajfelszín a nyitott kapillárisokon keresztül
rengeteg nedvességet veszít, melyre az őszi káposztarepcének a
kelésnél nagy szüksége lesz! Fontos megtalálni az optimális művelési
mélységet, ahol a szármaradványokat kellő mélységbe tudjuk
keverni, illetve a gyomirtó hatás is optimális. Az első tarlóhántás
mélysége ne legyen több 6– 8 cm-nél!

III. Tápanyag-utánpótlás:

1

2

3

1 = tárcsa,
2 = sekély lazítókés, vagy (lúdtalp) kapasor
3 = rögterelők és záró henger

A LAZÍTÁSOS RENDSZER szükségessége épp a káposztarepce
gyökérzetében, botanikájában rejlik. Az optimális, gyors és egyenletes
kezdeti fejlődéshez, valamint a télállósághoz elengedhetetlen, hogy
a gyökérzet a lehető legmélyebbre tudjon hatolni a lehető legrövidebb
idő alatt és a gyökérnyak meg tudjon erősödni. Amennyiben az
évjárat, illetve a talaj állapota engedi, a tarlóhántás előtt végezzük
el és mindenképp zárjuk le a talajfelszínt. Lehetőleg a lazítást és a
zárást végezzük egy menetben, ha nincs rá mód és rögös a
talajfelszín, akkor aprítsuk, de a talajfelszínt semmiképp ne hagyjuk
lezáratlanul. Az optimális művelési mélységet mindig a talajban
kialakult záró-réteg, a technikai felkészültség (vonóerő-kapacitás),
valamint a talaj állapota határozza meg.
A TÁRCSÁS TALAJMŰVELÉS a szántáshoz hasonlóan, az utóbbi
időkben sokat támadott művelési rendszer. Abban az esetben, ha a
tarlón sok szalma van, esetleg nem volt tökéletes a szalma zúzása,
szétterítése, akkor egy tárcsával is szép munkát lehet végezni.
Ügyelni kell arra, hogy a felszínt ne rögösítsük el és gondoskodjunk
a felszín haladéktalan zárásáról. Ebben a rendszerben a tárcsa
kombinálható a lazítással is. Nagyon fontos megjegyezni, hogy egy
tenyészidőben való többszöri használat esetén a száraz talaj porosodik, a vizes talaj tömörödik (tárcsatalp).

II. Magágy készítés
Az őszi káposztarepce ülepedett, mélyben is lazult, biológiailag
beérett, tömör alapú, aprómorzsás (nem poros) magágyat igényel.
Ennek az állapotnak az eléréséhez rendkívül kevés idő áll rendelkezésünkre. A legjobb magágykészítő munkagépek között említhetjük
pl. a Synchrogermet, vagy a Germinatort, a különböző kompaktorokat. A forgó- és ásóborona használata csak feltételesen javasolt, mivel többségében nagyon kiszárítják és porosítják a talajt.
A jó minőségű vetőágy elkészítése nagy szakértelmet, gyakorlatot és sokszor türelmet kíván. Aszályos, száraz vetési szezonban
tanácsos a talajművelést éjszaka végezni a lehető legkisebb
kipárolgást elősegítve. Fontos, hogy a vetés azonnal kövesse a
vetőágy elkészültét és ki kell használni a hajnali páralecsapódásokat
is, melyek elősegítik, hogy az apró vetőmag nedves vetőágyba
kerüljön.

A termesztési szint, az alkalmazott
technológia intenzitása befolyásolja az ezermagsúlyt, az asszimilatív felületet, becőszámot,
tehát a megtermelt repce menynyiségét. A harmonikus, összehangolt tápanyagellátással befolyásunk van a termésbiztonságra.
A repce kifejezetten tápanyagigényes növény.
A táblázatban látható az 1 tonna
szemterméssel a talajból
kivont tápanyag mennyisége.

Nitrogén (N)

55 kg/ha

Foszfor (P2O5)

35 kg/ha

Kálium (K2O)

43 kg/ha

Mész (CaO)

30 kg/ha

Magnézium
(MgO)

10 kg/ha

Bór (B)

3 kg/ha

Kén (S)

2 kg/ha

t"UFSNÏTUFMTįTPSCBOBnitrogén mennyisége határozza meg.
Ősszel a növény igénye mérsékelt (30 – 40 kg hatóanyag),
viszont tavasszal a lehető legkorábban könnyen felvehető
nitrogénre van szüksége a regenerálódáshoz, illetve az erőteljes fejlődéshez. A tavaszi nitrogénadagot megosztva adjuk
ki (60%-át tél végén lehetőleg nitrát formájú, és ként is
tartalmazó műtrágyaféleséggel, 40%-át pedig zöldbimbós
állapotban). A manapság már reális 3,5–4,5 tonnás
terméstervek eléréséhez bizony 180–220 kg N kiszórásával
kell számolnunk.
Az egyoldalú, valamint az egy adagban történő nitrogén
kijuttatás kerülendő. Ha az időjárás mégis erre kényszerít
bennünket, akkor a lassabban, folyamatosan oldódó karbamid típusú műtrágyákat részesítsük előnyben.
t"foszfor elősegíti a gyökérképződést, kedvezően befolyásolja
az oldalelágazások számát, és az olajtartalom alakulását.
Teljes mennyiségét ősszel juttassuk ki, majd a legmélyebb
munkaművelet során dolgozzuk a talajba, ami jótékony
hatással van a gyökérképződésre és kedvezően befolyásolja
az oldalelágazások számát és az olajtartalmat. A tavaszi
regenerációt indító fejtrágyákkal sem késő kijuttatni.
t"repce káliumigénye is jelentős, és nagy szerepe van az
ellenálló képesség (szárazság- és hidegtűrés, rezisztencia,
szárszilárdság) javításában.
t"[BWBSUBMBOWFHFUBUÓWGFKMįEÏTIF[ JMMFUWFUFSNÏTLÏQ[ÏTIF[
elengedhetetlen a mikroelemek (Bór, Kén) jelenléte.
Fontos, hogy a virágzást megelőzően bór-tartalmú műtrágyát
juttassunk ki.
t&YUFO[ÓWUFDIOPMØHJBFTFUÏCFOB[BEBHPLDTÚLLFOUIFUįL
viszont az arány megőrzése, a harmonikus tápanyag kijuttatás itt is fontos.
Az ideális arányokat (N:P:K =3:1:1,5, N:S = 5:1) mindig
tartsuk szem előtt.

Repcetermesztés technológiai lehetőségek folytatás...
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IV. Vetés:
A vetésidő megválasztásánál alapvető szempont az, hogy a repce
biztonsággal kikeljen, és ideális állapotban menjen a télbe.
A hibridek térhódításával egyidejűleg új szemlélet vált szükségessé a
vetésidőre és a kivetendő magszámra vonatkozóan. A legújabb
nemesítésű, gyors fejlődési erélyű, nagy elágazó képességű hibridek
vetésideje ugyanis a megszokott augusztus vége – szeptember eleje
helyett kitolható szeptember közepéig is. Ezzel elejét vehetjük az
őszi túlfejlődésnek, és a nagyobb téli kipusztulásoknak.
A vetésmélység függ az alkalmazott technológiától, a talajnedvességtől, a magágy minőségétől. Általánosságban javasolt az őszi káposztarepcét 2–3 cm mélyen vetni. Az optimális
vetésmélység: a lehető legsekélyebb mélység, ahol a talaj nedvességtartalma már megfelelő a csírázáshoz. A mélység egyenletessége
rendkívül fontos, ezzel biztosíthatjuk az állományunk egyenletes
fejlődését.
A vetőmag norma, vagy tőszám az utóbbi 10–15 évben szintén
nagy változáson ment keresztül elsősorban a hibridrepcék elterjedésével. A vetőmagnormát a termőhely talajtani és klimatikus
adottságai, a magágy minősége, a vetésidő, és nem utolsó sorban a
genetikai tulajdonságok befolyásolják. Aranyszabály, hogy ne
emeljük magasabbra a kivetendő magmennyiséget, mint amiből a
kívánt tőállomány biztosan kifejlődik. Az optimálisnál magasabb
tőszám ugyanis megakadályozza az erőteljes egyedek kifejlődését,
és gátolja a minél nagyobb mértékű elágazódást. Optimális körülmények között 30–35 termőtő/m javasolt. Legdinamikusabb fejlődés, illetve a terület egységre eső legnagyobb termésmennyisége
duplagabona (25 cm) és cukorrépa (45 cm) sortáv mellett érhető el.

V. Növényvédelem:
A repce őszi növényvédelmi feladatai
(kórokozók, kártevők, gyomok)

Csávázó szerek a kórokozók és a talajlakó kártevők, repcedarázs
álhernyók és a földibolhák ellen: imidakloprid + béta-ciflutrin,
tiametoxam, klotianaidin + béta-ciflutrin, karboxin+tiram (TMTD)
hatóanyagú csávázó szerek.

Ősz során előforduló kártevők a repcében:

1. Repcedarázs (Athalia rosae). 2. Nagy repcebolha (Psylloides
chrysocephala). 3. Repcegyökér-gubacsormányos (Ceutorhynchus
pleurostigma). 4. Keresztesvirágúak földibolhái (Phyllotreta spp.).
5. Káposztalégy fajok (Phorbia spp.). Védekezésre alkalmas hatóanyagok: alfametrin, lambda-cihalotrin, gamma-cihalotrin, cipermetrin+
klórpirifosz.
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Gyomirtás esetében a tábla kiválasztásnál ellenőrizni kell az előveteménynél alkalmazott gyomirtó szereket, mert pl. a búzában
alkalmazott szulfonilurea-hatóanyagtartalmú (pl. Lintur) készítmények
szermaradványai a repcét károsíthatják! Preemergens és őszi,
korai posztemergens gyomirtására felhasználható hatóanyagok:
dimetaklór+klomazon, metazaklór+quinmerak, klomazon, napropamid, S-metolaklór, quizalofop-P-tefuril, imazamox+metazaklór.
Tavasszal: propaquizafop, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril,
kletodim, klopiralid+pikloram, klopiralod, pikloram+aminopiralid,
imazamox+metazaklór.
Életforma

Gyomnövény magyar
neve

Gyomnövény latin
(és kód) neve

Pásztortáska

Capsella bursa-pastoris

Tyúkhúr

T1

Veronika spp.
Lamium amplexicaule

Piros árvacsalán

Lamium purpureum

Ragadós galaj

Papaver rhoeas/PAPRH
Centaurea Cyanus /CENCY

T2–4

T3
G3

Consolida regalis

Mezei árvacsalán

Viola arvensis

Sebforrasztó zsombor

Descurainia sophia, syn.
Sisymbrium sophia/SISSO

Nagy széltippan

Apera spica-venti/APESV

Parlagi ecsetpázsit

T2–3

Gallium aparine/GALPA

Pipacs
Kék búzavirág
Mezei szarkaláb

T2

Stellaria media

Veronika fajok
Bársonyos árvacsalán

Alopecurus myosuroides/
ALOMY

Mezei tarsóka

Thlaspi arvense

Ebszékfű (T2–T4)

Tripleurospermum inodorum,
syn.
Matricaria inodora/MATIN

Orvosi székfű

Matricaria chamomilla

Pipitér fajok

Anthemis spp./ANTAR

Vadrepce

Sinapis arvensis

Repcsényretek

Raphanus raphanistrum

Mezei acat

Cirsium arvense /CIRAR

Apró szulák

Convolvulus arvensis/CONAR

G1

Tartackbúza

Elővetemény

Kalászos árvakelés

Triticum a., Hordeum v.

Parlagfű, Disznóparéj és
libatop fajok, csattanó
maszlag, szerbtövis fajok,
keserűfű fajok, stb.

Ambrosia /AMBEL,
Amaranthus és Chenopodium,
Datura, Xanthium, Poligonum/
BILCO, POLLA, POLAV, stb.

Csapadékos
enyhe őszön

T4

Vetőmaggal
(is) behurcolható T3

Borsmustár

Elymus repens

Eruca sativa

Fekete mustár

Brassica nigra

Vadrepce

Sinapis arvensis

Gyomirtásban új perspektívát nyit, az un. CL TECHNOLÓGIA,
melynek lényege, hogy az imazamox hatóanyag tartalmú Cleratop®
1,5–2 l/ha-os dózisát alkalmazzuk az imidazolinon hatóanyagokkal
szemben rezisztens repcefajták gyomirtására. A technológia előnye
abban rejlik, hogy a beavatkozás időszaka a szokásos 1, max. 2 hét
helyett 5–6 hétre is meghosszabbítható a gyomok fejlettségi
állapotától függően. Segítségével sikeresen léphetünk fel a keresztesvirágúak – zsombor és vadrepce –, a Datura-félék, az ebszékfű és
a pipacs ellen, de jól használható a gabona árvakelések ellen is.
Az őszi káposztarepce regulátorozásának jelentősége elsősorban
a növekedés-szabályozás, gombák elleni védelem. Felhasználhatók
növekedésszabályzó anyagok, triazol típusú gombaölő szerek,
melyek rendelkeznek regulátor-hatással. Hatóanyagok: metkonazol,
tebukonazol, difenokonazol+paklobutrazol. Az őszi káposztarepce
tavaszi regulátorozásának hatására csökken a növénymagasság,
növekszik az oldalelágazások mennyisége, illetve a szárszilárdság.
Alkalmazás ideje: kora tavasszal 15–20 cm állomány esetén.

Lehetséges hatóanyagok: dimoxistrobin+boszkalid, tebukonazol, azoxistrobin+ciprokonazol, fluzilazol+karbendazim.
Pergéscsökkentés, állományszárítás: A felhasználható legismertebb hatóanyag pergéscsökkentésre a karboxilát-sztirol +
butadién. A becők érése nem egyszerre történik, a gépi betakaríthatóság előfeltétele a desszikkálás. Hatására egyenletessé
válik az érés, nő a betakarítógépek teljesítménye, csökken a
betakarítási veszteség.
Desszikkálásra alkalmas hatóanyagok: bromoxinil, diquatdibromid, glufozinát-ammónium, glifozát, glifozát-izopropilamin-só. A kezelés optimális ideje készítményenként változik,
de a kevésbé drasztikus hatóanyagok esetén ez általánosan arra a fenológiai állapotra esik, amikor a becők 2/3
aranysárga, a főhajtás középső harmadában a becőkben
lévő magvak legnagyobb része a fajtára jellemző színű.
A becőragasztás alkalmazásának ideje, amikor a magok a
biológiai éréshez közelítenek, a becő elszíneződik, viszont
még körbe hajlítható a nélkül, hogy fölpattanna.

A repce tavaszi növényvédelmi feladatai
(kórokozók, kártevők, gyomok)

A tavaszi kártevők elleni védekezés:
1. Nagy repceszár-ormányos (Ceutorrhynchus napi) védekezés ideje:
kora tavasszal. 2. Repcefénybogár (Meligethes aeneus) védekezés: előrejelzésre alapozva (sárgatál). 3. Repcebecő-ormányos (Ceutorrhynchus
assimilis) védekezés: virágzásban. 4. Repcebecő gubacsszúnyog
(Dasyneura brassicae) elleni védekezés: a becő-ormányossal együtt.
5. Bundás bogár (Tropinota hirta) ellen való védekezés: egyéb kártevőkkel egy menetben.

Nem méhveszélyes hatóanyagok (virágzó állományban is használhatóak): acetamiprid, tau-fluvalinát, tiakloprid.

Tavaszi kórokozók elleni védekezés:
1. Fómás levélfoltosság és szárrák (Phoma lingam) őszi fertőzések
ellen a regulátorozás, a tavasziak ellen a virágzáskori védekezés
nyújt kellő védelmet. 2. Cilindrospóriumos betegség (Cylindosporium
concentricum) ellen védekezni tavasszal, triazol hatóanyagú regulátorozással illetve virágzásban vegyszeres védekezéssel lehetséges.
3. Fehérpenészes rothadás (Sclerotinia sclerotiorum) ellen 5–6 éves
vetésváltással, vegyszeres védelem virágzásban. 4. Repcebecőrontó
(Alternaria brassicae) 3–4 éves vetésváltással, virágzás végén vegyszeres védekezéssel.

VI. Betakarítás:
A betakarítás időpontjának helyes megválasztása alapvető
fontosságú. Tudvalevő, hogy a becők nem egy ütemben
érnek, de mindenképp várjuk meg, míg a becőfal alsó 2/3-a
eléri a technikai érettséget. A betakarítás a technikai érettség
elérése után (becő barna, mag sötét, zörög a becőben)
kezdődhet 10–11% nedvességtartalomnál.
A betakarítási veszteség legfontosabb forrása a motolla
magassága, sebessége, valamint a vágóasztal, ezért erre
különös gondot kell fordítani.
Nagy szerepe van a veszteségek elkerülésében a repceadapternek, azaz a vágóasztal toldatoknak, melyek hossza
~70–100 cm lehet.
A másik nélkülözhetetlen kiegészítő egység a repce betakarításánál az összefonódott állomány szétválasztására alkalmas
függőleges rendválasztó, azaz az oldalkasza.
A betakarítási veszteségek tovább csökkenthetők repce
adapter (repce-toldat), illetve oldalkasza használatával.

A kórokozók elleni védekezés leghatékonyabb eszköze a genetikailag ellenálló, de legalábbis toleráns hibridek termesztése. Ellenállóságban a DEKALB hibridek jelentős előnnyel bírnak a versenytársakhoz képest. A 2013-as DEKALB repce portfólió minden hibridje
tartalmazza az RLM7 gént.
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Elemi erő
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TERMÉS
Fagyálló

Egészséges

Kipergésbiztos

Optimális zöldtömeg

Káprázatos termés

DK EXSTORM ÚJ!
Közép-korai
ÚJDONSÁG! Középmagas növekedésű hibrid, mely a jelenlegi portfóliót és a vizsgált versenytárs anyagokat is szignifikánsan felülmúlja
termésben, középkorai virágzás- és érésidővel. Rendelkezik az RLM7
génnel.

Kinek ajánljuk?
Innovatív termelőknek, akik nem
félnek a legjobbnak lenni, és ismerik a repcetermesztés fortélyait.

A DK EXSTORM nyerési esélye
Versenytárs1

Ez a hibrid termőhelytől és évjá-

Versenytárs 2

5%

19%
DK EXSTORM

DK EXSTORM

95%

81%

Versenytárs 3

14%

rattól függetlenül is biztosítja a
legmagasabb termést alacsony

DK EXSTORM

86%

és

magas

termésszinten

is.

Közép-magas hibrid. Kiváló kipergés-ellenállósága révén a kései betakarítás esetén sem lesz

Forrás: DEKALB fejlesztési kísérletek, 2010–2012

termésvesztés.

É V J Á R AT- É S T E R M Ő H E LY S T A B I L I T Á S A K I V Á L Ó !
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.30

5.

400

1000 tõ/ha

500

mérsékelt

intenzív

08.25.

.

0.

közepes

09.0

300
200

Javasolt vetésidő*:

Tápanyagigény:

09.1

Javasolt
betakarításkori tőszám:

.

.15

09

09.20.

*A vetésidõ meghatározásához a dekalbmet.hu oldalon nagy pontosságú előrejelzési adatokat találhatnak a gazdálkodók.
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Kirobbanó

Kipergésbiztos

Optimális zöldtömeg

Káprázatos termés

DK EXCELLIUM

Középérésû

Impresszív megjelenésű hibrid, a legnagyobb termésszinteket megcélzó gazdaságok számára, ahol a repcetermesztés minden mozzanatát figyelemmel kísérik. Intenzív korai fejlődési erély jellemzi,

Kinek ajánljuk?

amely következtében megfelelő állapotban kezdi meg az áttelelést.

Azoknak, akik a maximá-

Kiemelkedő kipergés-ellenállósággal és olajtartalommal rendelkező

talomban is a maximumra

hibrid.

lis termés mellett az olajtartörekednek.

Emellett,

akik

a kockázatkezelés érdekében

A DK EXCELLIUM nyerési esélye
Versenytárs 1

Versenytárs 2

Versenytárs 3

22%

23%

29%
DK EXCELLIUM

DK EXCELLIUM

genetikai

bázisra alapozzák a repcetermesztést, még a legnagyobb odafigyelés mellett is.

DK EXCELLIUM

77%

71%

szélesebb

78%

A DK EXCELLIUM egy újabb
csúcstermék, mellyel a legnagyobb

Forrás: DEKALB fejlesztési kísérletek, 2010–2012

termések

válnak

valóra.

EMLÍTÉSRE MÉLTÓ KIPERGÉS-ELLENÁLLÓSÁG ÉS OLAJTARTALOM

5.

500

mérsékelt

intenzív

08.25.

.

0.

Javasolt vetésidő*:

08

.30

1000 tõ/ha

200

Tápanyagigény:
közepes

400

09.0

300

09.1

Javasolt
betakarításkori tőszám:

.

.15

09

09.20.

*A vetésidõ meghatározásához a dekalbmet.hu oldalon nagy pontosságú előrejelzési adatokat találhatnak a gazdálkodók.
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Fagyálló

Kirobbanó

Egészséges

Az egészség bajnoka

DK EXQUISITE

Középérésû

Magas termésszint minden körülmények között, köszönhetően a hibrid kiváló téllálóságának, egészséges állományának, kipergés-ellenállóságának és kompenzációs képességének. Kompakt hibrid, amelynek termesztésével minden gazdálkodó elégedettséggel fogja nyugtázni a betakarítási eredményét.
DEKALB–NAGYÜZEMI EREDMÉNYEK, 2012, DK EXQUISITE
*DEKALB fejlesztői kísérletek, 2012

Akik egy stabil, magas termőké3,96 t/ha

3,15 t/ha

2,87 t/ha

5,27 t/ha*

3,06 t/ha

3,2 t/ha

4,05 t/ha*

4,94 t/ha*
4,46 t/ha
4,5 t/ha
4 t/ha
3,4 t/ha
3,9 t/ha 3,12 t/ha
5,2 t/ha
5,01 t/ha*

4,4 t/ha

3,15 t/ha

3,2 t/ha
4,4 t/ha*

pességű hibridet keresnek, termőhelytől és évjárattól függetlenül.

4,3 t/ha

2,6 t/ha

4,9 t/ha

Kinek ajánljuk?

Akik nem akarnak a jól beválttól
még jobbat, fontos a stabilitás és
a termés. Minden termőhelyi kö-

5,02 t/ha
5,88 t/ha*

rülmény közé ajánlható.

A SIKERES TECHNOLOGIÁK ELÉRHETŐK:

www.dekalbteszt.hu

MAGAS TERMÉSSZINT MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
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Javasolt vetésidő*:

08

.30

1000 tõ/ha

200

Tápanyagigény:
közepes

400

09.0

300

09.1

Javasolt
betakarításkori tőszám:

.

.15

09

09.20.
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Kirobbanó

Kipergésbiztos

Optimális zöldtömeg

ERŐ-NYERŐ

DK EXPOWER

Korai

A DEKALB portfolió legkorábbi és egyik legalacsonyabb képviselője.
Phoma rezisztenciával és kiváló kipergés-ellenállósággal rendelkező
hibrid. Az említett tulajdonságok mellett nagyon jó télállóságának köszönhetően Kelet-Európa egyik meghatározó hibridje lehet. Az optimális biomassza koncepció egyik pillére, mivel mérete még optimális
a nagy termés kineveléséhez, amely magas olajtartalommal párosul.

Kinek ajánljuk?

A DK EXPOWER nyerési esélye
Versenytárs 1

Versenytárs 2

31%

26%
DK EXPOWER

Versenytárs 3

40%

DK EXPOWER

DK EXPOWER

60%

69%

74%

Forrás: DEKALB fejlesztési kísérletek, 2010–2012

Azon gazdaságoknak, ahol fontos szempont a korai betakaríthatóság vagy ahol későn is
biztosan akarnak repcét vetni,
kihasználva a DK EXPOWER
kiváló korai fejlődési erélyét.
Gyengébb termőhelyi körülmények esetén is megállja a helyét.

NAGYON ERŐS FEJLŐDÉSI ERÉLY, MAGAS OLAJTARTALOMMAL
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Javasolt vetésidő*:

08
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200

Tápanyagigény:
közepes

400

09.0

300

09.1

Javasolt
betakarításkori tőszám:

.

.15

09

09.20.

*A vetésidõ meghatározásához a dekalbmet.hu oldalon nagy pontosságú előrejelzési adatokat találhatnak a gazdálkodók.
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7,19
t/ha

Fagyálló

Egészséges

Kipergésbiztos

Már bizonyított

2008-ban Lengyeltótiban elképesztő, európai
rekordnak számító terméseredmény!

EXOCET

Középérésû

Az EXOCET bevezetésével kezdődően a DEKALB hibridek új dimenziót nyitottak meg a hazai repcetermesztők számára a termésszintet illetően.

Káposztarepce, kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek eredményei

Az EXOCET kiváló kipergés-, betegség-ellenállóságának és télállóságának köszönhetően a kimagasló termést minden évjáratban
megtapasztalhatjuk.

2012, középérésű csoport

Kinek ajánljuk?

3,3
3,2

Versenytárs 10

Versenytárs 7

Versenytárs 8

3,4

Azon gazdaságoknak, ahol fontos a széleskörű termesztési tapasztalat egy-egy hibrid mellett.
Versenytárs 9

Versenytárs 4

Versenytárs 5

Versenytárs 6

3,5

DK EXWILL

3,6

Versenytárs 2

3,7

Versenytárs 3

3,8

EXOCET

Nettó termés (t/ha)

4
3,9

Versenytárs1

4,1

DK EXQUISITE

4,2

Azoknak is, akik száraz körülmények között is kiemelkedő eredményeket akarnak elérni.

B I Z T O S T E R M É S, S Z Á R A Z K Ö R Ü L M É N Y E K K Ö Z Ö T T
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DEKALB
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DK IMAGINE CL

Középérésű

A DK IMAGINE CL elsőként képviseli a CLEARFIELD gyomirtási technológiát a DEKALB portfólióban. A Magyarországon
végzett regisztrácós kísérletekben a hibrid terméseredménye (2010, 1. éves fajtajelöltek) meghaladta a sztenderdek átlagát.
Az optimális zöldtömeg CLEARFIELD hibridje, amely kiváló kipergés-ellenállóságggal és télállósággal rendelkezik. Az eddigi
megfigyeléseink alapján a hibrid kompenzációs képessége átlagon felüli.

DK IMMINENT CL ÚJ!

Középérésű

Magas, robosztus növény, CL TECHNOLÓGIA, igen erős növekedés már tavasszal. Prémium kategória. Nagyon jó termőképességgel és télállósággal rendelkezik. Korai fejlődési erélye jó, lehet később is vetni (szeptember 20–25-ig).

DK IMIDO CL ÚJ! Korai
Közép-magas, erőteljes növekedésű, jó fejlődési erélyű hibrid.
Télállósága és kipergés-ellenállósága nagyon jó.

„Tiszta Haszon“

14

Clearfield hibridek
Kinek ajánljuk?
CLEARFIELD TECHNOLÓGIÁT választóknak, ott ahol az

A hivatalos

alacsony növénymagasság is fontos. Féltörpe hibrid, kiváló
állóképességgel.

kísérletek alapján a
DEKALB CLEARFIELD

Kinek ajánljuk?

hibridek és fajtajelöltek

CLEARFIELD TECHNOLÓGIÁT választóknak, akik magas terméspotenciállal rendelkező hibridet keresnek. Akik a koraiságot feláldozzák a nagy termés/magas hozam érdekében.

technikai vezető szerepe
megkérdőjelezhetetlen!

Kinek ajánljuk?
CLEARFIELD TECHNOLÓGIÁT választóknak, akik nem akarnak lemondani a magas terméspotenciálról még nagyon
hideg, hó nélküli tél esetén sem. Esetlegesen a megkésett
vetésekre is alkalmas lehet.

Káposztarepce kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredmények, 2012

27 hely, IMI középérésű hibridek

X10W6401

X11W7921

RG 29001

RAP 1055

X11W7951

X10W6431

XO8W9841

WRH392 fajtajelölt

CWH228D fajtajelölt

DK IMPRESA CL

DK IMIDO CL

CWH217 fajtajelölt

WRH350

CWH158D fajtajelölt

1

CWH189D fajtajelölt

2

DK IMMINENT CL

3

WRH400 fajtajelölt

4

DMH225 fajtajelölt

Magtermés (t/ha)

5

WRHCL404 fajtajelölt

6

0

15

16
Vetés ideje

Télállóság

Tavaszi újraindulás

3

DK EXCELLIUM
9
9
5
2
5

DK EXPOWER
8
8
3
3
6

EXOCET
8
7
7
2
3

DK IMIDO CL ÚJ!
9
8
5
1
5

DK IMMINENT CL ÚJ!
9
7
7
1
5

DK IMAGINE CL
7
6
7
1
3

1 = kiváló
5 = átlagos
9 = teljesen kifagyott

1
3
5
7
9

=
=
=
=
=

=
=
=
=

4

1

1
3
5
7

Olajtartalom

1

7

nagyon későn
későn
középidőben
korán
nagyon korán

késői vetés
későtől optimumig
optimális
optimálistól koraiig

kimagasló
nagyon jó
jó
átlagos
gyenge

5

8

=
=
=
=
=

9

9

9
7
5
3
1

9

DK EXQUISITE

=
=
=
=
=

DK EXSTORM ÚJ!

9
7
5
3
1

Termőképesség

kimagasló
nagyon jó
jó
átlagos
gyenge

Hibrid

DEKALB REPCE HIBRIDEK

Megdőlés

Magasság

Érés

Kipergés ellenállóság

Phoma rezisztencia

Sclerotinia tolerancia

5
3
5
5
9
9
8

3
3
2
5
3
9
9
9

5
5
4
6
5
9
9
8

6
7
3
3
7
9
9
8

2
2
2
7
3
9
9
9

4
5
3
5
5
9
9
9

3
3
2
7
3
9
9
9

2
3
1
1
3
8
8
9

1= alacsony
5= közepes
9= magas

1 = nagyon késői
3 = késői
5 = középérésű
7 = korai

1 = kipereg
9 = ellenálló

1 = fogékony
9 = rezisztens

1 = fogékony
9 = toleráns

=
=
=
=

1
3
5
7

3

nincs megdőlés
meghajlás
közepes
erős megdőlés

nagyon késő
késő
közepes
korai
Virágzás

=
=
=
=

1
3
5
7

nagyon késő
késő
közepes
korai
Szárbaindulás

=
=
=
=

1
3
5
7

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT

17

VETÉS VI RÁ GZÁS É
K o ra i
V E TÉ S

V I RÁ GZÁ S

É R ÉS

18

R ÉS
Köz e pe s

Kései

19

DÖNTSÖN TUDATOSAN!

biztos alapok+

biztos alapok+

Indító alaptrágyázás

vagy

PHYSIO +

)#

&  

MPPA DUO

STARTER

Probléma/Cél
  
      
      


"  
# $  $ 
  %$    
 $   &

3  

"  
' % $     $  

     () *  -  .%$  $ &

 $ (
8    
       
%  $7

 $ (

     5
 5  7

Eurofertil+ , 2012

Probléma/Cél
       !      
     
 
 

Sá

Készítette: Pannon Egyetem, 2011

109%

100%

100%

3 t/ha

3 t/ha
k

gyökértömeg

rm

ellé

pá
r

d

sd
ro
Sá

ró
ya
ag

Szá

e

y

ön
y
nm
to

NPK

NPK + Fertiactyl® Starter

la

rsá
n
va

Bö
h

m

zöldtömeg

+9%

Ba

ré
szp
Ve

105%

+5%

3,2 t/ha

3,5 t/ha

3,5 t/ha

3,6 t/ha

Országos átlag: 2,46 t/ha, 2012, NÉBIH

Gondoljon a talajára is! A PHYSIOMAX a leggyorsabb hatású talajjavító a savanyú talajok kémhatásának és
szerke
$

             ""  #$  $ %
&$$   '&  $$ 

($  "" $# &
20

    

""$ PHYSIOMAX segítségével!

((G)$ ((

  L

  L

Vegetatív növekedés

-$.#$

NPRO

GOLD

 $ (
X      
$)   ) 
* $ 5 5     7

A repce tápanyagfelvételének intenzitása és mennyisége
a fejldési szakaszokban 3 tonna termésnél.

100%

virágzás

150



 

A stresszmentes 100%-os kontroll hozamhoz mért
hozamcsökkenés hstressz hatására
a virágzás és becképzdés idején.

-10%

N
MgO
SO3

200

 $ (
      
$
   7

-42%

-18%

58%

szár megnyúlás

90%

250

"&

100

-14%

4-8 levél

50

kontroll

virágzás
kezdete

virágzás
kezdete

bec
fejldés

bec
fejldés

20/15 °C

28/15 °C

35/15 °C

28/15 °C

35/15°C

0
0

50

PHYSIO +

100

150
nap

200

250

300

SPECIÁLIS MÉSZ ALAPÚ TALAJJAVÍTÓ PHYSIOMAX termékösszetételek
;<=>?@BK>QW=([QQ=?>KW\
PHYSIOMAX
MESCAL TARTALOMMAL.
    ADTT!* 

CaCO3

MgCO3

76%

6%

<= '> ?  ( @   @ ADDF



$

"  
<$  $   $$ $   
   
    *  - 

86%

"  
# $ 

  .%$  W 
 %$  W *  - 

Probléma/Cél
'  $  $ 5
     -     -  

82%

Probléma/Cél
  W!'!"     W $ 
  W *  -    

kg/ha

J www.timacagro.hu

   U$ 8)$ >     $$    $
21

VÁLTOZÓ VISZONYOK KÖZÖTT

CLEARFIELD® gyomirtási rendszer az őszi
káposztarepcében

2013 augusztusában immáron a harmadik termesztési szezon kezdődik úgy, hogy nemcsak a
hagyományos repcekínálatból, hanem a CLEARFIELD® hibridek közül is választhatunk. Ezzel
együtt hozzájutunk egy olyan többlethez, amelyet úgy is nevezhetnénk, hogy minden eddiginél
perspektivikusabb vegyszeres gyomirtás.

1. ábra Csattanó maszlag (Győr, 2011 ősz)

2. ábra Henye disznóparéj (Győr, 2011 ősz)

3. ábra Fehér libatop (Lengyeltóti, 2011 ősz)

4. ábra Pokolvar libatop (Győr, 2011 ősz)

A gyomirtás ma már a repce növényvédelmének egyik alapköve. Ennek ellenére még mindig
találkozni gyomirtatlan állományokkal. A közvetlen termésveszteségen túl a repcében hagyott
gyomok jelentős része tavasszal bizonyosan magot érlel, ami a továbbiakban minden őszi
vetésű növényben növeli a fertőzöttséget. Gyakorta elhangzó jó tanács, hogy az adott kultúra
gyomirtása már az előveteményben elkezdődik. Helyesen valóban akkor járunk el, ha a repce
gyomirtását minden más ősszel vetett növény − elsősorban a gabonafélék – gyomirtásával is
összehangoljuk. A kalászos herbicidekkel jól ellátott kultúra, ezt mindenképpen érdemes
kihasználni. Persze még így is maradnak olyan feladatok, amelyeket a repcében kell
megoldanunk. Hiszen az őszi gabona árvakelésként már maga is gyom, az egyre inkább
felszaporodó veronikafélék pedig úgy tűnik, hogy jobban irthatók a repcében, mint a
gabonában.
Az őszi káposztarepce gyomirtása összetett feladat, és az időjárás is egyre többször űz tréfát
velünk, így ritkán fordul elő az az ideális állapot, hogy a vetés a preemergens kezelést
követően megázik, amelynek hatására a repce és a gyomok egyszerre indulnak csírázásnak.
A kora ősz gyakran aszályos, ilyenkor ablakos lehet a kelés, a tőhiányos állomány
gyomelnyomó képessége nem megfelelő, a kizárólag talajon keresztül ható készítmények
pedig bemosó csapadék hiányában nem nyújtanak kellő védelmet. Ilyenkor a meleg talajból
nem a tipikus gabonagyomok, hanem a kapás növények jellemző magról kelői jönnek elő nagy
tömegben (pl. csattanó maszlag, libatop- és disznóparéjfélék), amelyek ellen a preemergens
készítményeknek amúgy sincs hatása. Egy nyárias ősz után, amikor az időjárás csapadékosabbra
fordul, megindulhat a kései gyomosodás, ekkor viszont szükségünk lenne a tartamhatásra,
hiszen ennek hiányában az enyhe téli időszakokban zavartalanul fejlődik többek között a
tyúkhúr, ebszikfű, pipitér, veronika, pásztortáska és a zsombor.
A CLEARFIELD® gyomirtási rendszerben mindezen felmerült problémák könnyebben orvosolhatók.
Ugyanis az ősszel használható Cleratop® gyomirtó szer megoldást nyújt akkor is, ha
meglehetősen változó körülményeknek kell megfelelni. A készítmény számos előnyös
tulajdonsága közül az egyik, hogy levélen és talajon keresztüli hatással egyaránt rendelkezik.
Így kijuttatását a kikelt gyomnövények fejlettségéhez igazíthatjuk, de egyúttal számíthatunk
tartamhatására is. A Cleratop® elpusztítja a jellemzően száraz őszön kelő 2–6 leveles csattanó
maszlagot, fehér és pokolvar libatopot, ill. disznóparéjféléket (1–4 ábra*).
Egyedülálló módon írtja a keresztesvirágúak családjába tartozó gyomfajokat még azok 6–8 leveles
állapotában is (pásztortáska, sebforrasztó zsombor, vadrepce, repcsényretek, stb.) (5. ábra).

5. ábra

Jól elbánik az 1–3 leveles árvakelésű búzával és a széltippannal. Rendesen meggyötri a
tőlevélrózsás fejlettségű mezei acatot (6. ábra), jól kezeli a 2–4 leveles veronika, árvacsalán
és szikfű fajokat, ill. tyúkhúrt és a pipacsot (7–9 ábra), mindemellett pedig talajon keresztüli
hatásának köszönhetően megakadályozza a gyomok újrakelését.
A Cleratop® dózisa 2,0 liter/ha, amelyet 1,0 liter/ha Dash® HC adjuvánssal egészítünk ki.
A tankkeverék keverhető regulátorral (Caramba® Turbo) és rovarölő szerrel (Fendona® 10 EC).

6. ábra

Jól időzített kezeléssel nem szükséges külön védekezni az árvakelésű gabona ellen sem. Ha
mégis be kell vetni a szelektív egyszikű irtót (Focus® Ultra [0,75-1,0 l/ha] + Dash HC [1,0 l/
ha]), érdemes megvárni a Cleratop® egyszikűek elleni hatásának kialakulását.

*Az ábrákon az egyes gyomfajok permetezetlen bal oldal) és permetezett (jobb oldal) felvételeit láthatjuk, a fényképek 1-3 héttel a kezelést követően készültek. Gyomirtás: Cleratop® 2,0 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha.

22

8. ábra

9. ábra Perzsa veronika (Szarvas, 2012 ősz)

A GYOMOK 2–4 LEVELES ÁLLAPOTÁBAN
KIJUTTATVA

A Cleratop® + Dash® HC hatásspektruma
Optimális időzítés: a gyomok 2–4 leveles állapota (ősszel)
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A CLEARFIELD® és a hagyományos repce hibridek
termésátlaga közt nincs szignifikáns különbség
7 helyszín termésátlaga (Debrecen, Győr-Bácsa, Hahót,
Ják, Szekszárd, Szombathely, Veszprémvarsány)
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Ha további információkra van szüksége az ajánlatban szereplő növényvédő szerrel kapcsolatban, látogassa meg
a www.agro.basf.hu/go/cleratop weboldalt vagy érdeklődjön területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinknál.
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TALAJELŐKÉSZÍTÉS ÉS REPCEVETÉS

AMAZONE-gépekkel

A piac a kibővült hasznosíthatósági spektrum miatt (bioüzemanyagok, takarmányozás, élelmiszeripar, stb.) egyre nagyobb mennyiségű repcére tart igényt,
ennek következményeként az 1990-es évekhez képest megnégyszereződött
a repce hazai vetésterülete (1990-ben 60000 ha, 2012-ben 272000 ha).
A repce termesztése igazi kihívás a gazdálkodók számára, hiszen tenyészideje
nagyon hosszú, közel 11 hónap és emellett gondosan tervezett és fegyelmezett
technológiát igényel.
Az iparnövény előveteménye általában
őszi vagy tavaszi kalászos, ezek után
elegendő idő áll rendelkezésre a repce
talajának előkészítéséhez. Nagyon fontos hogy az elővetemény lekerülése után
minél hamarabb, lehetőség szerint
azonnal végezzünk tarlóhántást, megőrizve a talaj nedvességét, bekeverve a
növényi maradványokat és elősegítve az
elhulló gabona- és gyommagok csírázását. Ezt a műveletet sekélyen, kb. 4–7
cm-es mélység-ben végezzük, eszköznek
lehetőség szerint rövidtárcsát vagy
szárnyas kapás szántóföldi kultivátort
használjunk. Az AMAZONE kínálatából
két gépet emelnék ki erre a feladatra: a
Catros+ rövidtárcsát, melynek 510 mmes csipkés tárcsái kiváló aprító-keverőporhanyító tulajdonsággal rendelkeznek,
teljes munkaszélességben megmunkálva
a talajt. A másik gép a Cenius háromgerendelyes szántóföldi kultivátor, ami
szárnyas kapákkal felszerelve szintén
kiváló keverő tulajdonságokkal rendelkezik. Mindkét gép esetén a gumigyűrűs
tömörítőhenger gondoskodik a talaj
lezárásáról.
A repce meghálálja a megfelelő mélységű alapművelést, melyet 18–24 cm
mélység-ben célszerű elvégezni. Ennek a
fentebb már említett AMAZONE Cenius
illetve a Centaur szántóföldi kultivátorcsalád lehet az ideális eszköze.
A Centaur egy igazi nehézkultivátor,
amellyel igazán száraz körülmények
között is jó minőségű munka végezhető.
Művelőelemei a következők: 4 sorban
elhelyezett kapák rugós túlterhelésvédelemmel, 500 kg kioldóerővel a
talajszelvény lazításáért; két sorban
elhelyezett egyengetőtárcsák a további
keverésért, porhanyításért és gumigyűrűs
tömörítőhenger a nedvességmegőrzésért.
A tápanyag utánpótlásáról gondoskodhatunk az alapművelés vagy a magágy24

készítés előtt. Ezekre az AMAZONE az
egyszerű felépítésű ZA-X, illetve a sebességarányos kijuttatással vagy hidromotoros szórótányérhajtással és mérleggel
rendelkező ZA-M vagy a vontatott ZG-B
műtrágyaszóró-családot kínálja, melyek
a legprecízebb gazdálkodók igényeit is
kielégítik.
A repce számára nagyon fontos a
megfelelő mélységben végzett (4–6 cm),
porhanyított, egyenletes felszínű és
visszatömörített magágy. Ennek szintén a
Catros rövidtárcsa lehet a megfelelő
eszköze. A munkát célszerű úgy szervezni, hogy a magágynak legyen ideje
néhány napot ülepedni a vetés előtt.
Törekedni kell arra, hogy a magágy
ezeknek a követelményeknek minél
inkább megfeleljen, még akkor is, ha
ezzel kismértékben csúszik a vetés ideje.
Az optimális vetésidő augusztus 25. és
szeptember 5. közé tehető, de ha a
talajban van elegendő nedvesség és
korábban is tudunk jó magágyat
készíteni, akkor akár augusztus 15-től is
elvégezhető a repce vetése. Helyesen
kell megválasztani a tenyészterületet és a
csíraszámot. Ajánlott a normál gabona
sortávolságnál szélesebb sortávot alkalmazni, mivel a repce az oldalhajtásain
hozza a becők több mint felét. A csíraszámot fajtarepcénél 500–700 ezer,
hibridrepcénél 250–500 ezerre kell kalkulálni. A gyakorlatban (ezermagtömegtől függően) kb. 2–5 kg/ha magmennyiséggel dolgoznak. Az AMAZONE
gabonavetőgép-kínálatában a kis- és a
nagyvállalkozások is megtalálják a számukra leginkább megfelelő vetőgépet.
A kisebb területtel rendelkezőknek a
D9 3000/4000 típust ajánljuk, amelyek
egyszerű felépítésű, könnyen kezelhető
mechanikus vetőgépek. A nagyméretű,
akár 1380 l-es magtartálynak, RoTecControl 25 tárcsás vetőcsoroszlyáknak
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és a fokozatmentes Vario hajtóműnek
köszönhetően a magyar gazdák által
nagyon kedvelt típus. A vetőgéppel
2–400 kg/ha vetőmag vethető ki nagy
pontossággal, a mennyiséget érdemes
leforgatással többször ellenőrizni és korrigálni. Célszerű repcebetétet és tömörítő
keréksort használni, utóbbival elkerülhető
a külön menetben végzett vetés utáni
hengerezés. A sortávolság 12; 14,3
vagy 16,6 cm.
A közepes- és nagygazdaságok számára a Citan és a Cirrus vetőgépcsalád
lehet jó alternatíva. Az AMAZONE
Citan vetőgépek 6–15 m munkaszélességgel, nagyméretű központi magtartállyal, pneumatikus működéssel és
RoTec+ 400 mm átmérőjű vetőcsoroszlyákkal garantálják a pontos és nagy
területteljesítményű vetést. Ez a különleges
csoroszlya fokozatmentesen, akár hidraulikusan állítható maximum 55 kg-os
csoroszlyanyomással 15 km/h sebességnél is precízen végzi a maglehelyezést.
A mélységtartásról a Control 25
mélységállító-tisztítótárcsák gondoskodnak. A sortávolság 12,5 illetve a 6 m-es
gépnél 16,6 cm, ami kedvező választás
lehet repcevetésnél, hiszen nagyobb tér
áll a növény rendelkezésére az oldalhajtások neveléséhez.
A Cirrus vetőgépek segítségével vetéssel
egy menetben végezhető műtrágyabedolgozás, felszínegyengetés és magágykészítés, ezáltal időt, üzemanyagot
tudunk spórolni és csökkenthetjük a talajtaposást is. Ez a vetőgépcsalád elől
elhelyezett Catros tárcsaelemekkel és
rögtön utána speciális tömörítő keréksorral rendelkezik. Ennek előnye, hogy
az aprómorzsás magágyat sávosan
előtömöríti és a vetőcsoroszlyák ezekbe
a sávokba vetik a magot. Ezáltal javul a
mag-talaj kapcsolat és a repce egyöntetűen, robbanásszerűen fog kikelni.
A gépek 3–4–6 méteres verzióban
állnak partnereink rendelkezésére nagyméretű magtartállyal és 12,5 vagy 16,6
cm-es sortávval.

AMAZONE gépprogram
repcetermesztéshez
Tóth Ferenc, Termékfelelős
Amazonen-Werke Kft.
toth@amazonen.t-online.hu
30/993-5866

25

Kevesebb lesz a pergési veszteség.
Könnyebb és gyorsabb lesz a betakarítás.
Kifejezett gyomirtó hatással számolhatunk,
még kedvezőtlen körülmények között is.

Alkalmazza a növényvédő szert biztonságosan. Felhasználás előtt mindíg olvassa el a címkét és a termékismertetőt.

ROUNDUP®
minden időben

...még repce állományszárításban is!
Kereskedelmi kérdések: 06 20 510 1999 TECHNIKAI TÁMOGATÁS: 06 20 953 1379
Monsanto Hungária Kft. Tel.: 06 1 289 3100 Fax.: 06 1 289 3131 www.monsanto.hu
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ROUNDUP® MEGA repce állományszárítás
A ROUNDUP® MEGA alkalmazását számos előnye indokolja
Kíméletesen szárít, emiatt a becők kevésbé hajlamosak pergésre, mint a kontakt hatású készítmények alkalmazását követőn.
Publikált mérési eredmények alapján 3 év átlagában 287 kg/
ha volt a betakarított terméstöbblet a kezeletlenhez képest.*

A heterogén állományokban későn képződött becők, hajtások leszárításával könnyebb, gyorsabb aratást tesz lehetővé. Emiatt, német mérések
szerint, a kezelt állományokban átlagosan 3 liter gázolaj takarítható
meg hektáronként.

Különleges összetétele biztosítja a szárazságban megvastagodott viaszos növényi felületeken történő megtapadást és áthatolást.

Szisztemikus hatásának köszönhetően az állomány fölé nőtt magról
kelő gyomokat a repcével takart részben is szárítja. Az évelők esetében károsítja a földbeni szaporítóképleteket.

* Papp Z.: Pergéscsökkentési tapasztalatok repcében a KITE-nél. Agrofórum. 2010. május. 36–38. oldal.

A ROUNDUP® MEGA hatása
Kontakt készítménnyel kezelt,
felnyíló becőjű repce, 10 nappal a kezelés után. A betakarítás nem történhetett meg időben a csapadékos idő miatt.
Hektáronként 150 kg volt a pergési veszteség (lásd grafikon).
Pázmánd, 2005. július 14.

ROUNDUP® MEGA 3,2 l/ha
dózis hatása parlagfűre a
kezelés után 10 nappal.
A gyom sárgul, növekedése
leállt, száradásának indult.
Pázmánd, 2005. július 14.

TERMÉSEREDMÉNYEK REPCÉBEN
2005, Pázmánd, engedélyezési vizsgálat

2,42

2,45

Termés (t/ha)

ROUNDUP® MEGA 2,4 l/ha
hatása 10 nappal a kezelés
után. Egyenletesen száradó állomány, pusztuló gyomokkal.
Pázmánd. 2005. július 14.

2,4
2,35

2,27

2,3
2,25

Kontakt szer

2,2

2,4 l/ha

®

A ROUNDUP MEGA kijuttatás időzítése

®

ROUNDUP MEGA alkalmazása

A ROUNDUP® MEGA kijuttatása akkor ajánlott, amikor
repcemagvak nedvességtartalma 30 % alá süllyedt.

A ROUNDUP® MEGA 2,4–3,2 l/ha dózisban használható a repce állományszárítására. Gyommentes körülmények esetén 2,4 l/ha elegendő,
míg gyomos állományban 3,2 l/ha adagban történő alkalmazás ajánlott. Vetőmag termesztésben nem javasolt a használata.

Vizuálisan a következő módon határozható meg a kezelés ideje:

A kezelés szántóföldi géppel végezhető. Keskeny kerekű, önjáró, hidas
permetező-gépek, széles munkaszélességű permetező kerettel a legmegfelelőbbek, mivel így minimálisra csökkenthető a taposási kár.

a

1. Ki kell választani egy olyan táblarészt, amely reprezentatív a teljes területre nézve vagy ha ez nem lehetséges, akkor több ponton is szükséges
a szemlét elvégezni. A kijelölt területről 20-20 becőt szükséges leszedni a becőszint középső harmadából.
2. Ezt követően egyenként ajánlatos megvizsgálni a becőket és amikor a
20-ból, legalább 15 esetében a magvak kétharmadának színe zöldből
barnába váltott, akkor elérkezett a ROUNDUP® MEGA-s állományszárítás legkorábbi ideje. Ekkor a frissen vett átlagos becőminta sárga
színű, és az ujjaink között karikába hajtva a varratok még nem nyílnak
fel és így a repce magok nem hullanak ki belőle.
3. Az előbbi állapot elérése után, az időjárási körülmények függvényében,
3–4 napon belül ajánlatos a kezelést elvégezni.

Az időjárási körülmények függvényében a kezelés után 2–3 héttel végezhető a betakarítás.
Erősen megdőlt, esetleg félbetört szárú állományban, vagy másodlagos
hajtások tömeges megjelenése esetén a hatáskifejtés hosszabb időt vehet
igénybe.

Sikeres gazdálkodást kívánunk!
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Kapcsolat
Ügyvezetõ igazgató:
Marketing manager:

Szanyi István
Kökény Benõ

Tel.: + 36 20 942 7841
Tel.: + 36 20 455 1094

Régió: Északnyugat
Területi kereskedelmi vezető:
Major László
Varga László
Kiss Balázs
Takács István
Kulcsár Attila
Timár István
Ilyés Attila

Szeidl Balázs
Zala
Vas, Veszprém
Győr-Moson-Sopron
Komárom-Esztergom
Fejér (észak)
Fejér (dél)
Nógrád, Pest (észak)

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20

952
928
572
572
953
953
929
961

8792
6386
2547
2784
4943
4941
3951
2018

Szántó Zoltán
Baranya (észak)
Baranya (nyugat)
Baranya (kelet)
Somogy (észak)
Somogy (nyugat)
Somogy (dél)
Tolna (dél)
Tolna (észak)

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20

576
967
572
953
455
210
940
953
468

3313
0765
2747
4942
1054
0833
1077
1380
2477

Bói János
Szabolcs-Szatmár-Bereg (nyugat)
Szabolcs-Szatmár-Bereg (kelet)
Hajdú-Bihar (észak)
Hajdú-Bihar (dél)
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves (észak)
Jász-Nagykun-Szolnok, Heves (dél)

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20

910
311
352
953
455
991
436

3200
3560
0543
4590
1064
3666
0360

Bács-Kiskun (észak)
Bács-Kiskun (dél)
Békés (észak)
Békés (dél)
Csongrád (észak), Bács-Kiskun (északkelet)
Csongrád (dél)
Pest (dél)

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20
+36 20

570
910
572
576
932
979
455

2393
6980
2549
3410
6714
5864
1074

Régió: Délnyugat
Területi kereskedelmi vezető:
Szemes Ákos
Wortmann-Alt Gyula
Ihárosi Sándor
Lovász József
Szabó Levente
Szalai Ferenc
Lehőczné Kertész Edit
Korbuly Bence
Régió: Északkelet

ÚJ
DK EXSTORM

Területi kereskedelmi vezető:
Rádi Attila László
Vágner László
Kovács László
Dobi Mihály
Kántor László
Lovász Ágota
Régió: Délkelet
Paluska Éva
Papp Károly
Csomós István
Viszkok Mihály
Kiss Ákos
Klein Róbert
Juhász Éva
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