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Világszínvonalú repcenemesítés
a DuPont Pioneer-nál
Az elmúlt évtized egyik legszembetűnőbb
trendje a repcetermesztés intenzív felfutása
Kelet-Európában. Az “aranymezők” növekedése
Európa-méretű és valóban globális jelenség,
melyet az étolaj és a biodízel üzemanyaghoz
használt minőségi növényolaj, továbbá
a takarmányozásra felhasznált magas
fehérjetartalmú repcepogácsa iránti erőteljes
kereslet ösztönöz. A repcetermesztés a legújabb
nemesítési és biotechnológiai eljárások
alkalmazásával rendkívül gyors növekedést ért el,
ami nagyon termékennyé és jövedelmezővé tette
ezt a növényt. Ez a forradalmi változás az 1970-es
években még jelentéktelen repcét, ma a világon a
második számú olajos növénnyé tette.
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A DuPont Pioneer Európában és a világon
a repcenemesítés élvonalában helyezkedik
el. Európában 2004-ben vezettük be az első
hibridünket. Azóta a portfóliónk gyorsan nőtt,
és ma a nagy termőképességű hagyományos
magas és féltörpe (MAXIMUS®) hibridek
széles választékát kínáljuk, amelyek jól
alkalmazkodnak Kelet-Európa változatos
környezeti adottságaihoz. 2011-ben indítottuk
el a Clearfield® technológiát, mellyel a
repcetermesztőknek új eszközt adtunk a
nehezen irtható gyomok kezelésére.
Európán kívül –Kanadában és Ausztráliábana DuPont Pioneer nagy erőket fektet a
repcekutatásra, a mustárnemesítésreIndiában-, továbbá az újonnan indult kínai
Dave Charne
repcekutatás és fejlesztés is dinamikusan
Repce kutatási
igazgató
fejlődik. A sikeres, globális kutatási
programunk eredményeit folyamatosan
kiterjesztjük Európára, tovább erősítve ezzel versenyképességünket.
A Clearfield® gyomirtási technológia egyik szép példája ennek a
folyamatnak: A DuPont Pioneer vezető termékajánlata, és a több
mint 15 éves kanadai és ausztráliai tapasztalatok a Clearfield®
technológiával nagymértékben segítette az európai nemesítőket a
fejlesztés felgyorsításában, és az első hibridek európai termesztőkhöz
történő eljuttatásában.
A DuPont Pioneer olajrepce innovációja sok izgalmas programot foglal
magába, melynek eredményét a következő évtizedben a termelők is
realizálhatják. Lássunk néhányat a legérdekesebbek közül:

Temuco

DuPont Pioneer repcekutatási központ
Kiemelt repcetermesztési területek

• Gyökérgolyva rezisztencia - 2010-ben került forgalomba az első ilyen
hibridünk Kanadában, Európában is folyamatban van a gyökérgolyva
rezisztens hibridjeink engedélyeztetése
• Sclerotinia tolerancia - Kanadai nemesítőink fejlesztése, melyet
Kanadában/USA-ban vezettek be 2009-ben, ezt a tulajdonságot építjük
be az európai repceprogramunk elit vonalaiba
• Phoma rezisztencia - Európai nemesítőink új rezisztenciaforrásokkal
felvértezett hibridekkel rendelkeznek, a kutatás előrehaladott, jelenleg
a köztermesztésbe kerülés előtti fázisban van
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Elkezdődik a
Pioneer repce
nemesítése.
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Az első alacsony
glükozinolát tartalmú
Pioneer restorer az
OGU-INRA
genetikai
bázisból!

Car

1996

A Pioneer elhatározza,
hogy csak hibridekkel
foglalkozik.

2004

Az első Pioneer
repcehibrid
regisztrálásra kerül
Európában
(PR46W31).

2005

Az első MAXIMUS®
hibrid állami
elismerést
szerez Európában
(PR45D01).

DUPONT PIONEER REPCEKUTATÁSI PROGRAMOK
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• Pergési veszteség csökkentése - nemesítőink olyan hibrideket
fejlesztettek ki, amelyek esetében jelentősen csökken a betakarítás
során fellépő veszteség
• Jó télállóság - Európai csoportunk a változatos genetikai bázisra épülő
új hibrideket, kemény téli körülmények között vizsgálja
• Magasabb termésszint - A változatos genetika és a fejlett molekuláris
eszközök segítségével a Pioneer nemesítői egyre magasabb
termőképességű hibrideket állítanak elő. Ennek köszönhetően kéthárom év múlva jelentősen nagyobb termőképességgel rendelkező
magas és MAXIMUS® hibridek lesznek elérhetők a köztermesztésben.

2009

A MAXIMUS
hibridek elérték az
egymilliomodik hektár
vetésterületet
Európában.
®

2011

Az első Pioneer
repcehibrid Clearfield®
technológiával a
köztermesztésben!

A DuPont Pioneer elkötelezett, hogy olyan repcehibrideket biztosítson
az európai gazdálkodóknak, amelyekkel jelentősen növelni tudják a
termést, és csökkenteni a termesztés kockázatát, ezáltal egyszerűsítik a
repcetermesztést. A termésszint növelésén kétféleképpen is dolgozunk:
(1) a nagyobb terméspotenciálú hibridek előállításával, a nemesítés és
a molekuláris eszközök felhasználásával, valamint (2) a betegségek és a
betakarításkori pergés okozta termésveszteség csökkentésével.
Az eredmény magasabb és biztosabb hozam, több mag a raktárban,
és több bevétel Önnek.

2013

2012

Az új MAXIMUS®
repcehibrid bevezetése
Európában – PX104

Magyarországon a
DuPont Pioneer
rendelkezik a legnagyobb
repcehibrid piaci
részaránnyal
(forrás: Kleffmann)
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posztemergen
sen
a gyomokőszi
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a gyomok
fejlettségétől
a gyomok fejlettségétől függően a repce nyolc leveles állapotáig.
függőengyomok
a repce
nyolcleveles
A Cleratop kijuttatásának időzítése az uralkodó
fejlettségétől
függ: állapotáig.
®

• A kijuttatásának
keresztesvirágú gyomok
virágzásáig
A Cleratop
időzítése
az kijuttatható.
uralkodó gyomok fejlettségétől függ:
• Ősszel kelő T4-es gyomok ellen négy – hatleveles állapotukig hatékony.
• A keresztesvirágú
gyomok
virágzásáig
kijuttatható.
• A nagy széltippan és az árvakelésű gabonafélék ellen kelés után, egy – háromleveles állapotban kell alkalmazni.
• Ősszel kelő
T4-esésgyomok
ellen
négy – hatleveles
tukig
hatékony.
• Ebszikfű
pipacs ellen
kettő–(négy)leveles
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érhető
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®
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.
•
Ebszikfű
és
pipacs
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korig
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érhető
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a
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• A keresztesvirágú gyomok virágzásáig kijuttatható
• Az árvacsalánfélék és a tyúkhúr négyleveles korig, míg ragadós galaj háromörvös fejlettségig irthatók legeredmé• Ősszel
kelő
T4-es gyomok
ellen négy – hatleveles állapotukig hatékony
Felhasználási
javaslat
nyesebben
.

• A nagy széltippan és az árvakelésű gabonafélék ellen kelés után, egy–háromleveles állapotban kell alkalmazni
javaslat
•Felhasználási
Ebszikfű és pipacs
ellen kettő–(négy)leveles korig használva érhető el a legjobb eredmény
rugalmas kijuttatási lehetőség a gyomok
• Az árvacsalánfélék és a tyúkhúr
négyleveles
míg ragadós galaj háromörvös fejlettségig irthatók legeredményesebben
fejlettségi
állapotához korig,
igazítva
rugalmas kijuttatási lehetőség
a gyomok
Cleratop® 2,0 l/ha +
fejlettségi állapotához igazítva
®

Felhasználási javaslat

Dash HC 1,0 l/ha

Cleratop® 2,0 l/ha +
Dash® HClehetőség
1,0 l/ha
kijuttatási

rugalmas
a gyomok
fejlettségi állapotához igazítva
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Fejlettségi stádiumok a BBCH-skála alapján

Clearfield® repce gyomirtás-technológiai javaslat
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Cleratop® 2,0 l/ha +
Dash HC 1,0 l/ha

• A repce hat leveles korától lehajló leveleivel már takarja a gyomokat, ezért célszerű a gyomirtást eddig az
®
állapotig befejezni.
• A Cleratopot a biztonságos gyomirtó hatás érdekében 1,0 l/ha Dash HC-vel kell kiegészíteni.
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• Rugalmasan alkalmazható, a repce kelése után a már kikelt gyomok ellen védekezünk.
• Levélen és talajon keresztül
is hat. stádiumok a BBCH-skála alapján
Fejlettségi
• Keverhető rovarölő szerrel (Fendona® 10 EC), regulátorral (Caramba® Turbo).

Clearfield® repce gyomirtás-technológiai javaslat

További információkért, kérjük, keresse fel weboldalainkat: www.agro.basf.hu | www.clearﬁeld.hu

• A repce hat leveles korától lehajló leveleivel már takarja a gyomokat, ezért célszerű a gyomirtást eddig az
Az egyedi Clearﬁeld logó és a Clearﬁeld márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
állapotig befejezni.
• A Cleratopot a biztonságos gyomirtó hatás érdekében 1,0 l/ha Dash HC-vel kell kiegészíteni.
• Rugalmasan alkalmazható, a repce kelése után a már kikelt gyomok ellen védekezünk.
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• Levélen és talajon keresztül is hat.
®
®
• Keverhető rovarölő szerrel (Fendona 10 EC), regulátorral (Caramba Turbo).
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Az egyedi Clearﬁeld logó és a Clearﬁeld márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.

Clearfield® repce gyomirtás-technológiai javaslat
Cleratop_PRcikk.indd 1
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• A repce hatleveles korától lehajló leveleivel már takarja a gyomokat, ezért célszerű a gyomirtást eddig az
állapotig befejezni
• A Cleratop®-ot a biztonságos gyomirtó hatás érdekében 1,0 l/ha Dash® HC-vel kell kiegészíteni
• Rugalmasan alkalmazható, a repce kelése után a már kikelt gyomok ellen védekezünk
• Levélen és talajon keresztül is hat
• Keverhető rovarölő szerrel (Fendona® 10 EC), regulátorral (Caramba® Turbo)
További információkért, kérjük, keresse fel weboldalainkat: www.agro.basf.hu | www.clearfield.hu
Az egyedi Clearfield® logó és a Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
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MINDEN IDŐBEN
EREDMÉNYES GAZDÁLKODÁS

PX10 0 CL

PionEER® REPCEHiBRiDEK CLEARfiELD® TECHnoLÓGiÁVAL

MEGBÍZHATÓ

hatékony és időjárás független

RUGALMAS

egyszeri kijuttatás melyre 4-6 hét áll rendelkezésre

MINDEN GYOM ELLEN

klasszikus repcegyomok,
keresztesvirágúak, galaj ellen

PT20 0 CL

Az első MAXIMUS®
repcehibrid Clearfield®
technológiával

PX100CL
HIBRIDLEÍRÁS
Éréscsoport

korai

Állóképesség

kimagasló

Növénymagasság (cm)*

120-130

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

12,0-14,0

Optimális vetési tőszám / m2

40-50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

igen

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

lassú, de
folyamatos,
elterülő habitus

Őszi/tavaszi regulátor

-

Tavaszi újraindulás

közepesen késői

Virágzási idő

közepes

* - átlagos körülmények között

korai érésidő
Ifj. Farkas András,
termelésirányító,
Agroprodukt Kft.,
Jánoshalma
“A PX100CL hibridet a DuPont
Pioneer Portfólió Farmon láttam, mint az első állományban
gyomirtható repcehibridet.
Egyesíti a féltörpe hibridek minden jó tulajdonságát, az új gyomirtási
technológia előnyeivel. Megoldást nyújt a klasszikus repcegyomok
elleni védekezésre, nálunk a sebforrasztó zsombor okoz problémát.
Maga a gyomirtási beavatkozás rugalmas, 4-6 hét időtartamot ad az
elvégzésre. Erre az elmúlt 2012-es év őszén szükség is volt.
Termése a legjobban termő hibridek szintjén van. Korai érésidő jellemzi, állóképessége a féltörpe hibrideknél megszokott.
Egy olyan lehetőség a termesztő kezében, amellyel élni kell.”

Termőképesség

• Egy hibridben ajánljuk a féltörpe hibrid és Clearfield® gyomirtás
előnyeit

Olajtartalom
Télállóság

• Érésideje a PR44D06-hoz hasonlítható, így hamar betakarítható
Pioneer repcehibrid. Jól alkalmazkodik a korai vetésekhez.
• Megbízható termőképességgel, és átlagos olajtartalommal
rendelkezik
• A MAXIMUS® termékkörben a tavaszi újranövekedést tekintve
az első

GYOMIRTÓ SZER
ELLENÁLLÓ
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KIVÁLÓ
ÁLLÓKÉPESSÉG

A Clearfield® technológia azoknak a termelőknek jelent megoldást, akiknél a nehezen irtható repce gyomnövények jelentenek
komoly problémát a termesztés sikerességében.

PT200CL

Az első hagyományos
(magas) hibrid
Clearfield® technológiával
középérésű
Varga György,
tulajdonos,
Solanum Kft., Berzence

“A Solanum Kft. egyik legfontosabb növénye a repce,
melynek termesztés technológiáját évek óta csiszolgatjuk.
A Pioneer az eddig nehezen
irtható gyomok okozta probléma megoldására adott egy nagyon
jó választ, a Clearfield® repcék bevezetésével. A portfólióból
a PT200CL hibrid nyerte meg a tetszésünket, így az idei évben
is helye van a vetésszerkezetben. Garantált gyommentesség,
nagy termés és megbízhatóság összpontosul a hibridben,
ezért ajánlom minden repcetermesztőnek.”
• Megbízhatóság és újdonság egy hibridben, alapváltozata az ismert és évről-évre bizonyító PR46W14
• Az alapváltozatnál megismert stabilitás, nagy termőképesség
és magas olajtartalom ebben a hibridben is megtalálható,
érésideje 1-2 nappal rövidebb annál
• Az erősen gyomfertőzött területen is biztonságos és sikeres
repcetermesztés lehetséges ezzel a hibriddel

HIBRIDLEÍRÁS
Éréscsoport

középérésű

Állóképesség

jó

Növénymagasság (cm)*

160-170

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

10,5-15,0

Optimális vetési tőszám / m2

50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

nagyon gyors

Őszi/tavaszi regulátor

vetésidőtől és
fenológiától
függően

Tavaszi újraindulás

átlagos

Virágzási idő

átlagos

* - átlagos körülmények között

Termőképesség
Olajtartalom
Télállóság

GYOMIRTÓ SZER
ELLENÁLLÓ

MAGAS
OLAJTARTALOM
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A megfelelő hibrid a megfelelő területre

Kérdése esetén keresse területileg
illetékes Pioneer agronómusát!
KÍVÁNCSI A PIONEER KÍSÉRLETI EREDMÉNYEKRE?
Több év kísérleti tapasztalata alapján könnyebben tudja eldönteni,
melyik hibrid alkalmasabb az Ön területén. A helyi kísérleti
eredmények megismerése érdekében hívja Pionner agronómusát.

Nyugat-Magyarországon beállított
kísérleti eredmények egyértelműen
igazolták a MAXIMUS® hibridek
előnyét, ezért ajánlom a PX104-et,
PR44D06-ot és a PR45D03-at.

Sebestyén Lajos,
Pioneer agronómus,
Kelet-Vas megye
20/9812-383, 95/460-197
sebestyen.lajos@vetomag.info

Szabó István,
Pioneer agronómus,
Duna mellék
30/3462-354
szabo.istvan@vetomag.info

HAGYOMÁNYOS (MAGAS) VAGY MAXIMUS®?
Tudta, hogy a DuPont Pioneer portfóliójában 70%
részarányt képviselnek a MAXIMUS® hibridek? Nagyobb
termőképesség, jobb télállóság, nagyobb állóképesség
jellemzi ezeket a hibrideket. Hívja Pioneer promóterét, hogy
megtudja a MAXIMUS® hibridek legfontosabb előnyeit.

A MAXIMUS® hibridek jó alkalmazkodóképessége
szembetűnő, vetésidő, tőszám és télállóság
tekintetében kiemelkedő. A PR44D06, a tavalyi
extrém “aszályos” évjáratban is bizonyított
kiemelkedő, stabil termésével. Talajról indított sok
elágazásával, a “nagy zöldtömeg” helyett, a nagy
termésben hasznosította a kevéske vizet.
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Hambuch Béla,
Pioneer agronómus,
Kelet-Baranya megye
30/7426-772, 72/211-701
hambuch.bela@vetomag.info

A Clearfield® technológia újabb mérföldkő a
repcetermesztésben, mely már üzemi körülmények között
is bizonyított, s partnereim elégedettsége és személyes
tapasztalataim is azt mutatják, hogy kiváló alternatívát nyújt
a gyomirtás terén nagyobb kihívást jelentő területeken.
NEHEZEN IRTHATÓ REPCEGYOMOK FORDULNAK
ELŐ A TERüLETÉN?
A DuPont Pioneer elsőként ajánlotta a Clearfield®
technológiával állományban kezelhető repcehibrideket
2011-ben. Az elmúlt 2 év nagyüzemi tapasztalatait első
kézből megkaphatja Pioneer agronómusától.

Türk Nándor,
Pioneer agronómus,
Észak-Nyugat-Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
20/4182-756
turk.nandor@vetomag.info

Az elmúlt években repcevetéskor jelentős csapadékhiány mutatkozott,
ezért sokan csak „késve” tudták elvetni a repcehibrideket. A
hagyományos Pioneer repcék a gyors őszi növekedésnek köszönhetően
megerősödve tudtak a télbe menni. Az általam javasolt hibridek, a
PR46W21 és a PR46W14.
KORAI VAGY KÉSŐI VETÉS?
Nem probléma. Amennyiben korán szeretne vetni,
inkább válassza a MAXIMUS® repcéket. A késői vetések
esetén biztosan támaszkodhat a hagyományos (magas)
hibridekre. A Pioneer hagyományos repcéket gyors
őszi növekedés jellemzi, ezért jól alkalmazkodnak a
megkésett vetésekhez. Keresse területileg illetékes
Pioneer agronómusát a részletes információkért.
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Új

Új győztes
PX104

korai érésidő

HIBRIDLEÍRÁS
IBRIDLEÍRÁS
Éréscsoport

korai

Állóképesség

kimagasló

Növénymagasság (cm)*

120-130

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

12,0-14,0

Optimális vetési tőszám / m2

50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

igen

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

lassú, de
folyamatos,
elterülő habitus

Őszi/tavaszi regulátor

-

Tavaszi újraindulás

közepesen késői

Virágzási idő

közepes

Dr. Barabás Imre,
növénytermesztési
ágazatvezető,
Hart-Agroszolg Kft., Harta
“Több éve vetünk Pioneer
MAXIMUS® repcéket, minden
évben jó terméseredmények®
kel. A MAXIMUS hibridek tökéletesen alkalmazkodnak az általunk
alkalmazott nagyüzemi technológiához. Számunkra fontos előnyük, hogy a hibridek az aratáskor szinte belefolynak a kombájnba, így betakarításuk gyorsabb és gazdaságosabb. A kísérletekben
láttuk az új PX104-es hibridet, állóképessége, kórtani tulajdonságai, valamint termőképessége meggyőzött minket.
Várjuk a PX104 eredményeit, idei évben biztosan nagy területen is
kipróbáljuk.”
• A legnagyobb teljesítményre képes a MAXIMUS® csoportban,
3-4%-kal magasabb a termésszintje, mint a korábbi genetikáké
• A PX104-es a legmagasabb olajtartalommal és a legjobb
télállósággal rendelkezik a MAXIMUS® termékkörben

* - átlagos körülmények között

Termőképesség

• A virágzási ideje a D03-as hibriddel megegyező

Olajtartalom

Azoknak a termelőknek ajánljuk, akik elégedettek a MAXIMUS®
hibridekkel, de mindig keresik az új lehetőségeket.

Télállóság

MAXIMUS® és hagyományos repcehibridek termésátlaga
Pioneer nagyüzemi kísérletekben, 2008-2012

JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

KIVÁLÓ
ÁLLÓKÉPESSÉG

MAGAS
OLAJTARTALOM

KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG
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Bajnok
PR44D06

korai érésidő
HIBRIDLEÍRÁS
IBRIDLEÍRÁS

Pollreisz Péter,
elnök-igazgató,
Duna Mg. Zrt.,
Mosonmagyaróvár
“A Duna Mezőgazdasági Zrt.
elnök- igazgatójaként az egyik
legfontosabb feladatom a
gazdaság jövedelmezőségének fokozása. A hatékonyság
növelésének egyik alapköve
az új fejlesztések kipróbálása. Az évről-évre beállított kísérletek eredményeinek értékelése feltárja előttem az olyan kivételes
repcehibridek profit meghatározó előnyeit, mint amit a Pioneer
PR44D06-nál tapasztaltam!
Ez a Pioneer MAXIMUS® hibrid korai vethetőségével, őszi elterülő
habitusából adódó kiváló télállóképességével és a betegségekkel
szemben tanúsított ellenállóképességével emelkedik ki versenytársai közül. E tulajdonságok és az ezekhez társuló 4,28 tonna/ha
terméseredmény meggyőzött arról, hogy a PR44D06-os számunkra a legjobb választás.”

Éréscsoport

korai

Állóképesség

kimagasló

Növénymagasság (cm)*

130-140

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

12,0-14,0

Optimális vetési tőszám / m2

50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

igen

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

lassú, de
folyamatos,
elterülő habitus

Őszi/tavaszi regulátor

-

Tavaszi újraindulás

nagyon késői

Virágzási idő

késői

* - átlagos körülmények között

Termőképesség
Olajtartalom

• Az egyik legnagyobb teljesítményre képes hibrid a féltörpe
portfólióban

Télállóság

• Korai vetésre alkalmas, az őszi túlnövekedésre nem hajlamos.
Őszi-téli habitusa elterülő, ami jó télállóságának az alapja.
• Koraiság és olajtermés tekintetében első a MAXIMUS® hibridek
között
• Kórtani tulajdonságait tekintve is jó választás

JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

KIVÁLÓ
ÁLLÓKÉPESSÉG

MAGAS
OLAJTARTALOM

KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

• 2012-ben a legnagyobb vetésterületen vetett Pioneer hibrid

Azoknak ajánljuk figyelmükbe, akiknek fontos a jó kórtani
tulajdonság, a legmagasabb termőképesség és a korai
betakaríthatóság.
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Kihagyhatatlan
PR45D03
HIBRIDLEÍRÁS
Éréscsoport

középérésű

Állóképesség

kimagasló

Növénymagasság (cm)*

120-130

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

12,0-14,0

Optimális vetési tőszám / m2

50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

igen

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

lassú, de
folyamatos,
elterülő habitus

Őszi/tavaszi regulátor

-

Tavaszi újraindulás

késői

Virágzási idő

közepes

középérésű

Soós Csaba,
magángazdálkodó,
Tiszaeszlár
“A PR45D03 megbízhatósága
és kiváló alkalmazkodóképessége miatt megjelenése óta
meghatározó hibrid a vetésszerkezetünkben. Az elmúlt
években kizárólag MAXIMUS®
repcéket használunk. Előnyük, hogy az esetleges tőszámbeli problémákat az intenzív elágazásokkal jól kompenzálják. A télállóságuk
is kimagasló. Az alacsony növénymagasság a növényvédelmi és
betakarítási munkafolyamatok szempontjából kedvező. Természetesen számunkra is a legfontosabb a termés, és a PR45D03-as
hibrid ezen a téren is versenyképes. A tavalyi aszályos időjárás
ellenére a kedvező adottságú területeken 4 tonnás hozammal számolhattunk.”
• Az elmúlt évek során egész Európában már több mint
600 000 hektáron bizonyított, eltérő termesztési és
időjárási körülmények között

* - átlagos körülmények között

Termőképesség

• A D03 Magyarországon a jó alkalmazkodóképességének
köszönhetően ma sztenderd a repcetermesztők körében.
Kihagyhatatlan a vetésszerkezetből.

Olajtartalom
Télállóság

Minden termőhelyre valamennyi termelőnek ajánljuk.

JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

KIVÁLÓ
ÁLLÓKÉPESSÉG

12

13

Aug. 26.

40
PR45D03
PX100CL
PX104

50
50

50

50

PR44D06

Közép

55

55

55

Szept. 10.

Szept. 15.

Késői

Korai

PX104

PR44D06

4-5 nap

PR45D03

Közép

Érés és betakarítás

50
35-45
igen
igen
lassú, de folyamatos,
elterülő habitus
közepesen késői
közepes

korai
nagyon magas
nagyon magas
kimagasló
120-130
12,0-14,0

PX100CL

1 zsák Pioneer repce vetőmag = 4 ha

50
35-45
igen
igen
lassú, de folyamatos,
nagyon elterülő habitus
nagyon késői
késői

AGROTECHNIKAI JELLEMZŐK

MAXIMUS® hibridekkel extra széles vetési optimum érhető el!

Vetési idő: Aug. 20.

Korai

50
35-45
igen
igen
lassú, de folyamatos,
elterülő habitus
késői
közepes

korai
nagyon magas
nagyon magas
kimagasló
130-140
12,0-14,0

MAXIMUS® hibrid nagyon magas
termőképességgel és olajtartalommal

MAXIMUS® hibrid nagyon magas
termőképességgel és olajtartalommal

MAXIMUS® magas termőképesség,
kimagasló állóképesség

középérésű
magas
átlagos
kimagasló
120-130
12,0-14,0

PX104 Új
MAXIMUS®

PR44D06
MAXIMUS®

PR45D03
MAXIMUS®

Optimális vetési tőszám és vetési idő (mag/m2)

magyarázat: * - átlagos körülmények között

Őszi/tavaszi regulátor
Tavaszi újraindulás
Virágzási idő

Optimális vetési tőszám / m2
Optimális tavaszi tőszám / m2
Korai vetés
Késői vetés
Őszi fejlődés

Éréscsoport
Termőképesség
Olajtartalom
Állóképesség
Növénymagasság (cm)*
Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

Termékleírás

Termék
Típus

MAXIMUS® HIBRIDEK AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGAI

Késői

40-50
35-45
igen
igen
lassú, de folyamatos,
elterülő habitus
közepesen késői
közepes

korai
jó
átlagos
kimagasló
120-130
12,0-14,0

PX100CL
MAXIMUS® hibrid Clearfield®
technológiával
MAXIMUS® hibrid magas
termőképességgel és
Clearfield® herbicid
toleranciával

Fehérpenészes szár- és becő
A szklerotíniás rothadás a repce
egyik legnagyobb gazdasági kárt
okozó betegsége. A kórokozó szinte
észrevétlenül viszi el a termést, mire
észrevesszük a tüneteket, már elkéstünk
a védekezéssel. A Sclerotinia tehát egy
olyan kórokozó, amire különös figyelmet
kell fordítani.

A kórokozó (Sclerotinia

A kórokozó első „tápláléka” a leveleken
megtapadt sziromlevél, ahonnan
elindul a fertőzés és kialakulnak az első
betegségre utaló foltok.

4

A szklerotínia gazdasági hatása
A szklerotínia általában a csapadékos évjáratokban károsít, azonban a megfelelően nedves körülmények között
a fogékony gazdanövényen a betegség szinte mindig
kialakul. A betegség súlyossága függ a hőmérséklettől,
a csapadék mennyiségétől és természetesen a gazdanövény fenológiai stádiumától a fertőzés létrejöttekor.
Nehéz megmondani, mekkora gazdasági kárt szenved el
a kultúrnövény, de létezik egy hozzávetőleges kalkuláció
a lehetséges termésveszteségre:
Ha a növények egy százaléka fertőződött, a termésveszteség mértéke körülbelül fél százalék. Természetesen a
betegség korábbi fellépése nagyobb, míg a későbbi fertőzés esetén kisebb termésveszteséggel kell kalkulálnunk.
A termésveszteség abból adódik, hogy könnyebbek lesznek a magok, valamint a kényszerérés, vagy akár a teljes
növénypusztulás miatt, még a betakarítás előtt jelentős
lesz a pergési veszteség.

3

Az apotéciumokon
képződő aszkospórákat
a szél a repcére fújja,
ahol többnyire a
leveleken megtapadt
lehulló sziromleveleken
alakul ki a fertőzés.

2

Termésveszteség (%) = 0.5 X Fertőzött növények százaléka (%)

A szkleróciumokon
trombita alakú
termőtestek,
apotéciumok
fejlődnek.

Védekezési lehetőségek
A kórokozó áttelelő képletei a
szkleróciumok évekig életben
maradnak a talajban.

1. Vetésváltás

1

2. Válasszanak a betegségnek jobban ellenálló
hibridek közül (46W14, 46W20, 44D06, 45D05)
3. Gombaölő szeres védekezés
Mivel a Sclerotinia fertőzése évről évre és tábláról táblára nagyon változó, az
automatikus állománypermetezés nem mindig térül meg. Ezért a betegség
kialakulásának rizikóját minden repcetáblán fel kell mérni, mielőtt a gombaölőszeres permetezés megkezdéséről döntenénk.

14

rothadás
sclerotiorum) biológiája

A fertőzés létrejöttét
követően a betegség
gyorsan terjed a
növényben. Ekkor
a fehérpenészes
tünetek egyre inkább
láthatóvá válnak.

Hogyan lehet megbecsülni a szklerotíniás
fertőzés létrejöttének rizikóját a szántóföldön?
Az egyik legnagyobb kihívás a repcetermesztőknek,
hogy vajon meg tudják-e becsülni a potenciális veszély
mértékét, mielőtt a betegség tünetei láthatóvá válnának.
Az alábbiakban bemutatott kalkulátor segítséget
nyújthat a repceföldeken potenciálisan fellépő betegség
súlyosságának előrejelzésében. Csak ki kell tölteni az
alábbi táblázatot valamennyi repceföldünkre, kicsivel az
első virágok megjelenését követően (amikor a növények
75%-án van legalább három kinyílt virág).
Amennyiben a rizikópontok összege eléri a 40 pontot,
nagy a valószínűsége, hogy a megelőző fungicides
védekezés meg fog térülni. Természetesen minél
magasabb a kalkulált rizikópontok összege, a permetezés,
mint befektetés megtérülése annál nagyobb.

SZKLEROTÍNIA KOCKÁZATI KALKULÁTOR
5
RIZIKÓFAKTOR
HÁNY ÉVE TERMESZTETTEK REPCÉT A
TÁBLÁN?
A BETEGSÉG FERTŐZÉSÉNEK MÉRTÉKE
AZ UTOLSÓ FOGÉKONY KULTÚRÁBAN
(repce, napraforgó,
szója, stb.)

A repce szárában
kialakulnak a
szkleróciumok.

6

TŐÁLLOMÁNY

AZ UTOLSÓ KÉT HÉT
ALATT HULLOTT
CSAPADÉK
MENNYISÉGE

7

A betakarításkor a szkleróciumok
szétszóródnak, és a talajba kerülve
évekig biztosítják a forrást a
kórokozó későbbi fertőzéseihez.

IDŐJÁRÁS
ELŐREJELZÉS

AZ APOTÉCIUMOK
FEJLŐDÉSE A RÉGIÓBAN

LEHETSÉGES VÁLASZOK

RIZIKÓPONTOK

Több, mint hat éve

0

Három-hat éve

5

Egy-két éve

10

Nem volt

0

Alacsony (1 - 10%)

5

Átlagos (11 - 30%)

10

Magas (31 - 100%)

15

Alacsony

0

Átlagos

5

Magas

10

Kevesebb, mint 10 mm

0

10 - 30 mm

5

Több, mint 30 mm

10

Nem várható eső

0

Változékony

10

Esős

15

Nem lehet találni

0

Alacsony számban megtalálhatók

10

Nagy számban megtalálhatók

15

RIZIKÓPONTOK ÖSSZESEN =

?

forrás: Canola Council of Canada
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HIBRIDLEÍRÁS
Éréscsoport

közép-késői

Állóképesség

kimagasló

Növénymagasság (cm)*

155-165

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

11,0-14,5

Optimális vetési tőszám / m2

50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

gyors

Őszi/tavaszi regulátor

vetésidőtől és
fenológiától
függően

Tavaszi újraindulás

közepesen korán

Virágzási idő

közepesen korán

* - átlagos körülmények között

PR46W21

Magabiztos
titán
közép-késői érésidő
Csík András,
ügyvezető,
Keselyősi Földművelő Kft.,
Gyomaendrőd

“Gazdaságunk minden évben
300-350 ha–on termel őszi
káposztarepcét. Kizárólag hibridekkel dolgozunk, kihasználva a jobb agronómiai tulajdonságaikat.
Saját kísérleteinkben teszteljük a piacon lévő hibrideket és az itt
tapasztalt eredmények alapján választunk. A Pioneer PR46W21–es
hibridje kiváló termőképességével, olajtartalmával és kimagaslóan jó télállóságával győzött meg.”
• Termőképességben a maximumot nyújtja, és olajtartalomban
is a jobbak között szerepel
• Kelés után viszonylag gyorsan fejlődik, ezért alkalmas a
megkésett vetésekhez is. A télbe elterülő habitussal megy, ezért
télállósága nagyon jó

Termőképesség

• 2010-ben extrém csapadékos időjárási viszonyok
mellett kísérleteinkben bizonyította állóképességét és
termőképességét

Olajtartalom
Télállóság

Azoknak a termelőknek javasoljuk, akik mindig a biztos
megoldást keresik.

JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

KIVÁLÓ
ÁLLÓKÉPESSÉG

MAGAS
OLAJTARTALOM

KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG
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Etalon
PR46W14

közép-késői érésidő
Forrai Dusán,
termelés irányító,
Febagró Zrt.,
Felsőszentiván

“A Pioneer hibridjei közül mind
a magas, mind a féltörpe hibrideket termeljük. A magas hibridek meghatározója, mondhatni
etalonja nálunk is a PR46W14.
A köztermesztésben való megjelenése óta jelen van nálunk, termésével az itt termelt hibridek
termésátlagát tekintve az első helyek egyikén végez, függetlenül az évjárattól. Kiváló az állóképessége, nagy termőképesség
és megbízható teljesítmény jellemzi az eltérő évjáratokban és
termőhelyi viszonyok között is. Az idei gazdasági évben is meghatározó hibridünk, az eddigi teljesítménye alapján bízunk benne,
nagy területen vetettük el.”
• A magas hibridek D03-as hibridje, megbízhatóságának
köszönhetően a hagyományos hibridek sztenderdje
• Az elmúlt években bizonyította hihetetlen állóképességét,
mindezek mellett nagy termőképesség, magas olajtartalom,
megbízható, stabil teljesítmény jellemzi

HIBRIDLEÍRÁS
Éréscsoport

közép-késői

Állóképesség

jó

Növénymagasság (cm)*

160-170

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

10,5-15,0

Optimális vetési tőszám / m2

50

Optimális tavaszi tőszám / m2

35-45

Korai vetés

-

Késői vetés

igen

Őszi fejlődés

nagyon gyors

Őszi/tavaszi regulátor

vetésidőtől és
fenológiától
függően

Tavaszi újraindulás

átlagos

Virágzási idő

átlagos

* - átlagos körülmények között

Termőképesség
Olajtartalom
Télállóság

• 2012-ben a legnagyobb zsákszámmal értékesített
hagyományos magas hibrid a Pioneer ajánlatában
Azoknak ajánljuk, akiknek fontos a végtermék jó minősége, és a
vetésidő rugalmassága.
JÓ KÓRTANI
TULAJDONSÁG

KIVÁLÓ
TERMŐKÉPESSÉG

MAGAS
OLAJTARTALOM
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18
PR46W14

PR46W21

Aug. 26.

40

PT200CL

PR46W14

50

50

50

PR46W21

Közép

Szept. 10.

55

55

Optimális vetési tőszám és vetési idő (mag/m2)

Vetési idő: Aug. 20.

Korai

-

közepesen korán

közepesen korán

Szept. 15.

Késői

Korai

PR46W21
4-5 nap

igen
nagyon gyors

-

35-45

50

10,5-15,0

160-170

jó

nagyon magas

nagyon magas

középérésű

nagy olajtermés
Clearfield® herbicid toleranciával

Késői

átlagos

átlagos

vetésidőtől és fenológiától függően

PR46W14

PT200CL

Közép

PT200CL
hagyományos hibrid
Clearfield® technológiával

Érés és betakarítás

vetésidőtől és fenológiától függően

igen
gyors

1 zsák Pioneer repce vetőmag = 4 ha

átlagos

Virágzási idő

magyarázat: * - átlagos körülmények között

átlagos

Tavaszi újraindulás

vetésidőtől és fenológiától függően

Késői vetés
Őszi fejlődés

Őszi/tavaszi regulátor

igen
nagyon gyors

Korai vetés

50
35-45

35-45

Optimális tavaszi tőszám / m2

AGROTECHNIKAI JELLEMZŐK

11,0-14,5

50

10,5-15,0

Glükozinolát tartalom (µmol/g)*

155-165

kimagasló

kimagasló

Optimális vetési tőszám / m2

160-170

jó

Állóképesség

Növénymagasság (cm)*

nagyon magas

Olajtartalom

közép-késői
nagyon magas

közép-késői
nagyon magas

nagyon magas termés,
kimagasló állóképesség

hagyományos hibrid

nagy termés,
nagyon magas olajtartalom

hagyományos hibrid

Termőképesség

Éréscsoport

Termékleírás

Típus

Termék

HAGYOMÁNYOS HIBRIDEK AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGAI

PIONEER REPCEHIBRIDEK
MINDEN TECHNOLÓGIÁHOZ
PionEER REPCEHiBRiDEK CLEARfiELD® TECHnoLÓGiÁVAL

PX100CL

PT200CL

Az első MAXIMUS®
repcehibrid Clearfield®
technológiával

Az első hagyományos
(magas) repcehibrid
Clearfield® technológiával

A Clearfield® a BASF bejegyzett védjegye

MAXiMUS® REPCEHiBRiDEK
Új

PR44D06

PR45D03

PX104

Bajnok

Kihagyhatatlan

Új győztes

PionEER HAGYoMÁnYoS (MAGAS) REPCEHiBRiDEK

PR46W21

PR46W14

Magabiztos titán

Etalon

Az őszi káposztarepce fő kórokozói,
Földibolha fajok

Nagy repceormányos

(Psylliodes sp.)

(Ceutorhynchus napi)

Általában több faj együttes támadása veszélyezteti a
repcét. Erős betelepedés esetén a rovarölő csávázószerek hatékonysága nem kielégítő, ezért állománypermetezésre lehet szükség. Ősszel tőszámcsökkenést, a növény fejlődésének visszavetését okozza,
ezáltal gyengébb a repce télállósága.

Látványosan deformálódik a szár miután a
kártevő megsértette. Mikor a levegő hőmérséklete elérte a 10-12 0C-ot kora tavasszal,
várható a nagy repceormányos rajzása.

Repcedarázs

Repceszár-ormányos

(Athalia rosae)

(Ceutorhynchus quadridens)

A fiatal, 3-4 leveles repcében jelentős károkat
okozhat 2-3 nap leforgása alatt, akár az egész
táblát elpusztíthatja. A rovarölőszeres csávázás
nem védi meg a repce állományt. Fokozott figyelmet érdemel!

Fejlődésmenete hasonló, mint a nagy repceormányosnak, az imágok a petéiket a levélnyélbe rakják. A lárvák a levélerekben és a szárban
rágnak. A kártételük nem okoz olyan látható
deformálódást, mint a nagy repceormányos.

Mocskos pajor

Fómás levélfoltosság

(Agrotis segetum)

(Phoma lingam)

A fénykerülő hernyók éjszaka aktívak. A
fiatal növényeket a földbe húzzák, illetve
a repcenyakat rágják. A korai fejlődési szakaszban egy lárva 8-10 növényt is
károsíthat.

A korokozók közül az egyik legveszélyesebb,
ősszel fertőzi meg a növényt, a növény levelén
szabályos foltok jelennek meg, ez csökkenti a
fotoszintetizáló felületet. Közvetett hatása, hogy
romlik a repce télállósága. A fertőzés hatására
kényszerérett lesz a repce, nő a pergési veszteség
és a növények kidőlhetnek a betakarítás előtt.

ŐSZ

Kérdés esetén keresse
területileg illetések
Pioneer agronómusát!

BBCH
skála 00

10

11
Földibolha fajok
Repcedarázs
Mocskos pajor

12

16

19

30
Nagy repceormányos
Repceszár-ormányos

Fómás levélfoltosság
Alternáriás levél- és becőfoltosság

20

kártevői
Repcefénybogár

Repcebecő-gubacsszúnyog

(Meligethes aeneus)

(Dasineura brassicae)

Az őszi káposztarepce legfontosabb tavaszi kártevője, szinte csak virágporral táplálkozik. Bimbós állapotú repcében okozza
a legnagyobb kárt, megsérti a bimbót, és
hiányos lesz a becő.

A kifejlett egyedek 3-4 napig
életképesek, más kártevők, elsősorban a
becőormányos által okozott sérüléseken
keresztül rakja le a tojásait. A nyüvek
károsításának hatására a becők idő előtt
felnyílnak.

Repcebecő-ormányos

Fehérpenészes szárrothadás

(Ceutorhynchus assimilis)

(Sclerotinia sclerotiorum)

Mind az imágó, mind a lárva károsít. A
jelentősebb kárt a lárva okozza, becőben a
magvakat-magkezdeményeket megrágja,
3-5 magot is megsérthet egy lárva.

Mikor a tünetek láthatóak a
növényállományban, már késő a
gombaölős beavatkozás. Ezért tartjuk
fontosnak a preventív kezelést.

Alternáriás levél- és becőfoltosság

Káposzta levéltetű

(Alternaria brassicae)

(Brevicoryne brassicae)

A repce becőrontó jelentős
termésveszteséget okozhat (20%) a
becőképződés idején, a május végi-június
eleji meleg, párás időjárás kedvez a
betegségnek.

Meleg csapadékos körülmények
között gyorsan terjed. Az őszi
káposztarepcén ritkán fordul elő a
gyakori rovarölős kezelések miatt.

TAVASZ

50

57

61-69

80

Repcefénybogár
Repcebecő-ormányos
Repcebecő-gubacsszúnyog
Fehérpenészes szárrothadás
Káposzta levéltetű

21
Köszönjük a képeket a DuPont-nak és a Dow AgroSciences-nek!

Új

PR44D06

PR45D03

PX104

MAXIMÁLIS
TELJESÍTMÉNY
EXTRA termőképesség és jövedelmezőség
EXTRA széles vetési optimum
EXTRA előny a növényvédelemben (kisebb taposási kár)
EXTRA télállóság
EXTRA állóképesség
EXTRA hatékonyság betakarításkor

PIONEER ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPAT
Név

Régió

Telefon

E-mail

MARCALI MIKLÓS
Keresztes János
Tóth Sándor
Sebestyén Lajos
Győri András
Mészáros Gyula
Zuberecz András

1-es marketing körzet
Nyugat - Győr - Moson - Sopron megye
Győr - Moson - Sopron megye
Kelet - Vas megye
Nyugat - Vas megye
Nyugat - Veszprém megye
Kelet - Veszprém megye

30/9326-241, 96/318-293 (fax is)
70/2848-140, 99/323-364
30/558-9415
20/9812-383, 95/460-197
70/607-6577
70/5230-650
30/6389-883

miklos.marcali@pioneer.com
keresztes.janos@vetomag.info
toth.sandor@vetomag.info
sebestyen.lajos@vetomag.info
gyori.andras@vetomag.info
meszaros.gyula@vetomag.info
zuberecz.andras@vetomag.info

HAVANCSÁK ATTILA
Bagó Attila
Hambuch Béla
Horváth Attila
Horváth Géza
Horváth István
Lenkainé Baráth Zsuzsa
Schwendtner Gyula
Rózsa Norbert
Szula András
Tajti Viktor

2-es marketing körzet
Dél - Zala megye
Kelet - Baranya megye
Nyugat - Baranya megye
Dél - Baranya megye
Észak - Zala megye
Észak - Baranya megye
Nyugat - Somogy megye
Kelet - Somogy megye
Dél- Somogy megye
Közép - Somogy megye

30/9326-242, 85/413-179 (fax is)
30/3322-575, 93/340-352
30/7426-772, 72/211-701
20/4886-170
30/4882-132
30/4001-785
30/2357-064, 82/376-251
30/4563-511
30/245-0673
30/2688-096, 82/448-384 (fax is)
30/4315-556

attila.havancsak@pioneer.com
bago.attila@vetomag.info
hambuch.bela@vetomag.info
horvath.attila@vetomag.info
horvath.geza@vetomag.info
horvath.istvan@vetomag.info
lenkaine.zsuzsa@vetomag.info
schwendtner.gyula@vetomag.info
rozsa.norbert@vetomag.info
szula.andras@vetomag.info
tajti.viktor@vetomag.info

MOLNÁR GÉZA
Ábrahám László
Fehér Csaba
Ferencz Zoltán
Gudmon Ádám
Kazinczy Gyula
Jaksa Péter
Palotai László
Wanderer Tamás

3-as marketing körzet
Komárom - Esztergom megye
Dél - Kelet - Fejér megye
Kelet - Tolna megye
Észak - Tolna megye
Dél - Tolna megye
Nyugat - Tolna megye
Észak - Nyugat - Fejér megye
Dél - Nyugat - Fejér megye

30/9326-243, 75/336-297
20/9231-047, 34/479-678
30/4140-885, 22/473-642
20/9814-323
70/9672-474, 75/950-049 (fax)
70/7763-236, 30/2671-991
30/462-1278
30/2162-589
20/349-7106

geza.molnar@pioneer.com
abraham.laszlo@vetomag.info
feher.csaba@vetomag.info
ferencz.zoltan@vetomag.info
gudmon.adam@vetomag.info
kazinczy.gyula@vetomag.info
jaksa.peter@vetomag.info
palotai.laszlo@vetomag.info
wanderer.tamas@vetomag.info

NYÚL MIHÁLY
Gazdag Tamás
Gyapay Gábor
Horváth Béla
Ignácz Tibor
Kis Tamás
Nedeczky Árpád
Szabó István

4 -es marketing körzet
Dél - Bácska
Nyugat - Pest megye
Bácska
Kelet - Pest és Észak - Kelet - Bács megye
Észak - Pest megye
Közép - Pest és Észak - Bács megye
Duna mellék

30/9326-244, 76/486-272
30/3367-056
70/2043-067
30/6247-414, 79/578-140
30/9453-209, 76/424-120
30/8223-898
30/4883-542
30/3462-354

mihaly.nyul@pioneer.com
gazdag.tamas@vetomag.info
gyapay.gabor@vetomag.info
horvath.bela@vetomag.info
ignacz.tibor@vetomag.info
kis.tamas@vetomag.info
nedeczky.arpad@vetomag.info
szabo.istvan@vetomag.info

CSEKŐ JÓZSEF
Balázscsik Zoltán
Cseresznye Sándor
Gubicskó László
Reszkető Tibor
Sólyom János
Szatlóczky István
Tar István
Török János

5-ös marketing körzet
Észak - Szabolcs- Szatmár - Bereg megye
Kelet - Hajdú - Bihar megye
Kelet - Hajdú - Bihar megye
Dél - Szabolcs megye
Dél - Kelet Hajdú megye
Dél - Szabolcs - Szatmár - Bereg megye
Észak - Hajdú - Bihar megye
Hajdú - Bihar és Szabolcs - Szatmár Bereg megye
Észak - Nyugat - Szabolcs - Szatmár Bereg megye

30/2499-945, 45/472-539
30/6033-810
70/4502-415, 52/250-572(fax is)
30/4458-774
30/9788-966
30/266-7196
30/9786-475, 44/417-561 (fax is)
30/2787-654, 52/274-946 (fax is)
20/3334-379, 52/227-965 (fax is)

jozsef.cseko@pioneer.com
balazscsik.zoltan@vetomag.info
cseresznye.sandor@vetomag.info
gubicsko.laszlo@vetomag.info
reszketo.tibor@vetomag.info
solyom.janos@vetomag.info
szatloczky.istvan@vetomag.info
tar.istvan@vetomag.info
torok.janos@vetomag.info

20/4182-756

turk.nandor@vetomag.info

VARGA ERNŐ
Csathó Csaba
Duba Péter
Havass Tamás
Klimaj András
Makhajda János
Szamosi Attila
Veszter László

6-os marketing körzet
Békés megye
Dél - Békés megye
Nyugat - Csongrád megye
Békés és Csongrád megye
Dél - Csongrád megye
Észak - Békés megye
Békés és Észak - Csongrád megye

30/9326-246, 66/449-150 (fax is)
30/3370-736, 66/631-601 (fax is)
30/9650-529, 68/381-314
20/9529-288
30/6121-125, 68/416-582
30/5739-833
30/2194-043, 66/450-809 (fax is)
20/3808-892, 66/210-375

erno.varga@pioneer.com
csatho.csaba@vetomag.info
duba.peter@vetomag.info
havass.tamas@vetomag.info
klimaj.andras@vetomag.info
makhajda.janos@vetomag.info
szamosi.attila@vetomag.info
veszter.laszlo@vetomag.info

BUCSOK JÁNOS
Deme Balázs
Kiss Attila

7-es marketing körzet
Nógrád és Nyugat - Heves megye
Kelet - BAZ megye

janos.bucsok@pioneer.com
deme.balazs@vetomag.eu
kiss.attila@vetomag.eu

Molnár Béla

Észak - és Kelet - Heves megye,
Nyugat - és Dél BAZ megye
Észak - és Kelet - JNSZ megye
Dél - Heves megye,
Észak - és Nyugat JNSZ megye
Dél- JNSZ megye
Észak - BAZ megye

30/9326-247, 37/373-834 (fax is)
30/3040-327, 37/373-333
30/9950-613, 47/586-000,
47/386-356 (fax)
30/4123-292, 36/411-520
30/3832-668, 59/355-739 (fax is)
30/3325-593

reti.jozsef@vetomag.eu
stibor.norbert@vetomag.eu

30/3369-323
20/3517-689, 48/403-187

szautner.peter@vetomag.eu
szilvasi.csaba@vetomag.eu

Türk Nándor

Réti József
Stibor Norbert
Szautner Péter
Szilvási Csaba

molnar.bela@vetomag.eu

23

Kedves Termelő!
Kérem, hívja munkatársainkat bizalommal! Minden kérdése megtisztelő
lesz számunkra. Örömmel osztjuk meg Önnel tapasztalatainkat, és szívesen
vesszük az Ön észrevételeit, ötleteit is!

Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/447-400, Fax: 23/447-447
pioneer.com/hungary
A DuPont ovális logó a DuPont hivatalosan bejegyzett védjegye.
®, TM, SM a Pioneer bejegyzett védjegyei. ©2013 PHII.

