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Az EURALIS kiemelt ügyfeleinek 

exkluzív információkat kínál 

a gabona és olajosnövények 

piacán. Ezt a speciális hírlevelet 

havonta kétszer küldjük el az 

Euralis Szakértő Gazdák Klub 

tagjainak. 

Az EURALIS nemcsak egy cég, 

mely kiváló minőségű francia 

genetikát kínál, hanem a 

termesztők megbízható partnere 

is abban, hogy biztos nyereséget 

érjenek el. 

További információkért lépjen 

kapcsolatba velünk!

Őszi káposztarepce:  
Az egyik legjövedelmezőbb 
növény
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1. oldal 
Őszi káposztarepce: az egyik 
legjövedelmezőbb növény

2-3. oldal 
Mit jelent az intenzív  
repcetermesztési technológia

Fókuszban a télállóság

4. oldal 
2012. évi hibrid ajánlatunk

A repcetermesztés nehezen tud kimenekülni az eu-
rópai és a világ árupiacain kialakult szoros hely-
zetből. Az elmúlt 8 hónapban az árak folyamatos 
emelkedése azt mutatta, hogy átlépték az 500 €/t 
küszöböt júliusban a határidős piacokon. 

2011 őszén a kelet-európai nagy szárazság miatt a 
termőterület drámaian csökkent és a tél is nagy ká-
rokat okozott a megmaradt repce állományokban. 
Az USA-ban a gazdák figyelmét a magas kukorica 
árak vonták el. Ennek eredményeként a szója el-
vesztette az amerikai területekért folytatott csatát, 
s ezzel hozzájárult az olajos növények áremelkedé-
séhez az egész világon. Ezt a tendenciát erősítette 
az amerikai kukorica övben kialakult szárazság is.

Másrészről az erősödő európai növényi olaj keres-
let nem csökkenti a termelés növekedését, amit az 
ambiciózus biodízel előállítási tervek is bátoríta-
nak. A 2012-ben világszerte szokatlanul alacsony 
termések ellenére a kereslet hosszútávon változat-
lan marad és arra ösztönzi majd a termelőket, hogy 
a repcét vegyék be a vetésszerkezetbe. Ha így dön-
tenek, akkor a biztos nyereség mellett döntenek.

Jean-Pierre DUFOURCQ

Nemzetközi  
marketing vezető

A legjobb hibridek nemesítése 
az Ön profitja érdekében
A 2011/12 szezonban az őszi káposztarepce term-
esztése nehéz klimatikus viszonyok között történt: 
a vetéskor erős szárazság volt és a téli időszak előtt 
lassú volt a növények fejlődése, tavasszal késői fa-
gyok jöttek és a termesztési ciklus végén ismét szá-
raz volt az időjárás. Ennek ellenére a legtöbb esetben 
a genetikai előrehaladás és a betakarításkori kedve-
ző árak biztosították, hogy a termelők elfogadható 
nyereséget érjenek el a repce termesztésével. Az 
EURALIS repce nemesítők tevékenységének lényege 
abban rejlik, hogy a legalkalmasabb hibridek kerül-
jenek előállításra, melyek képesek szembeszállni a 
kedvezőtlen éghajlati viszonyokkal is. A nemesítők 
évről évre bizonyítják, hogy az új hibridek nagyobb 
termésbiztonságot nyújtanak, ellenállóbbak a beteg-
ségekkel szemben, s így nagyobb nyereséget bizto-
sítanak a termelőknek. Ez az eredménye a hatékony 
laboratóriumi molekuláris marker programnak és az 
Európában végzett széleskörű szabadföldi kutatási 
kísérleteknek. 

Ebben a hírlevélben szeretnénk bemutatni, hogy az 
EURALIS szerint melyek a legfontosabb minőségi kö-
vetelmények, melyeknek az intenzív repce hibridek-
nek meg kell felelni. Reméljük, hogy ez a hírlevél 
segíteni fog Önnek abban, hogy a legmegfelelőbb 
repce hibridet válassza a ki a következő szezonra!

EURALIS repce kísérletek Európában

A legmagasabb jövedelem eléréséhez havonta kétszer 

áttekintés a gabona és olajosmag piacokról
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A repce nemesítés és kutatás terén szerzett 30 éves tapasztalatnak köszönhetően az EURALIS Semences a 
hibridek olyan választékát kínálja Önnek, melyek technológiai értéke rendkívül magas, s melyek lehetővé 
teszik az optimális hozamok elérését és biztonságot nyújtanak az időjárás viszontagságai ellen is.

ÖsszeFOGlAlvA 

A télállóság több tényezős tulajdonság. Függ 
attól, hogy a növény a hideg beállta előtt 
milyen fiziológiai állapotban van, az állomány 
fejlettségétől és a genetikailag meghatározott 
ellenálló képességtől is.

Genetikai tolerancia
az EURALIS az összes fajtajelöltet teszteli fagyos 
körülmények között, azért, hogy megvizsgálja 
a genetikai toleranciájukat és a környezethez 
való alkalmazkodási képességüket.

vetési sűrűség
a vetési sűrűségnek alapvető szerepe van 
a fagyállóság szempontjából. Alacsonyabb 
tőszám esetén kisebb a verseny a növények 
között, könnyebben tud a növény nagyobb 
biomasszát és főgyökeret fejleszteni. Így még 
a tél beállta előtt jobban megerősödik és 
sokkal jobban bírja a fagyos időszakokat és a 
hőingadozásokat.

Tél előtti tőszám
40 növény/m280 növény/m2

               

2011 Ukrajna: ugyanaz a hibrid: fagykár, de 
eltérő vetési sűrűséggel. Jól látható, hogy az 
alacsonyabb tőszám csökkenti a tőveszteség 
veszélyét.

vetésidő
Hogy a növény a téli időszakot a legjobb 
állapotban vészelhesse át, a tél kezdete előtt 
6-8 leveles tőlevélrózsás állapotba kell kerülnie. 
Ebben az állapotban a növény a legerősebb és 
képes a fagy időben kell vetni: augusztus 25. és 
szeptember 15. között. 
Későbbi időpontban történő vetés esetén a 
növénynek nagy valószínűséggel nem lesz elég 
ideje megfelelően fejlődni és felkészülni a télre.

A 6-8 leveles állapot 
optimális tél előtt

FókUszbAn  
A TélállósáGelágazó képesség

Az elágazó képesség a repce egyik fő terméseleme 
termésbiztonsági rendszere.
•  A termőképesség attól függ, hogy a növény képes-e több 

becőt fejleszteni. A képlet világos: minél nagyobb mérvű 
az elágazás, annál több lesz a becő és ezzel együtt a 
termés.

•  Ez egyben termésbiztonságot is jelent. Még akkor is, ha 
a téli időszakban tőveszteség keletkezett, vagy rossz 
volt a kelés ősszel: a repce rendelkezik egy különleges 
regenerálódási képességgel, azaz az elágazási hajlammal: 
ha a növény jobban elágazik, akkor kompenzálni tudja a 
tőszám veszteséget.

Hibridjeink terméspotenciáljának növelése és biztosítása 
érdekében EURALIS folyamatosan azon dolgozik, hogy 
javítsa az elágazó képességet. 

Megdőlés
Ahogy közeledik a betakarítás ideje, a repce megdőlhet, és ez termés-
veszteséghez is vezethet, de mindenképpen akadályozza a betakarítást. 
Hibridjeinket teszteltük és úgy szelektáltuk, hogy ennek a kockázata a 
lehető legalacsonyabb legyen.

szárba indulás
A repce ősszel szárba indulhat (ld. kép). Ez genetikai és extrém környezeti hatásoknak 
köszönhető. Az őszi szárba indulás hideg időjárásban legyengíti a növényt és ez utat nyit a 
Phoma számára. Nagy a veszélye ekkor a növények pusztulásának. Ennek elkerülése fontos 
nemesítési szempont.

A repce hihetetlen  
elágazó képessége

Ugyanaz a tábla Romániában,  
de két hónappal később

2012, Április 19.

2012, Június 13.

  TAnáCsUnk:  az elágazó képesség kihasználása 
érdekében maximálisan tartsa be a tőszám ajánlásokat. 
Ez legfeljebb 40 növény/m2 termő tőszámot 
jelent, és így eléri a maximális termésbiztonságot, 
bármilyenek legyenek is az időjárási viszonyok.

  TAnáCsUnk:  optimális időpontban, jól 
előkészített magágyba kell vetni a repcét 
(Szeptember első két hetében), hogy ezzel is 
segítsük a jól fejlett növényállomány kialakulását.

  TAnáCsUnk:  korlátozni a szárba indulást, azaz olyan hibrideket kell választani, melyek 
kevésbé érzékenyek és a megfelelő vetési tőszámot kell megválasztani (40-50 növény/m2).

Mit jelent  
az intenzív repce technológia?

becő felnyílása
A repce becők a vegetációs időszak végén, a teljes 
érettség állapotában nyílnak ki és pergetik ki a ma-
got. Ez a természetes jelenség komoly veszteséget 
jelenthet a termesztőnek.
Egyrészt a hibridek kevésbé hajlamosak a magper-
getésre, mint a repcevonalak, másrészt az EURA-
LIS az OGU INRA hibridizációs rendszert használja, 
mely jelenlegi ismereteink szerint e szempontból is a 
legjobb. Ezért olyan magas teljesítményű hibrideket 
tudunk ajánlani, melyek a betakarításig megőrzik a 
termést.

betegségekkel szembeni 
ellenálló képesség
A nemesítésünk választ ad a Phoma problémára is. 
A mennyiségi rezisztencia jelenti a legbiztosabb és 
leghatékonyabb védelmet, melyet a gének sikeres 
kombinációjával lehet elérni. 
A fertőzések elleni védekezés során a Sclerotinia és a 
Cylindrosporium ellen is fellépünk egyben.

állomány menedzsment
A sikeres termesztés alapfeltétele a jó növényállomány 
kialakulása.

Az EURALIS repce fajták egyik nemesítési kritériuma 
a korai növekedési erély. Ha növény korán kezd el 
fejlődni, akkor sokkal gyorsabban tudja a főgyökeret 
kifejleszteni. A főgyökér kifejlődése annál is inkább 
fontos, mert ez teszi lehetővé, hogy a növény ellen 
tudjon állni a téli időjárási viszontagságoknak, a 
vegetációs időszak végi szárazság okozta stressznek 
és ennek segítségével biztosítja az optimális hozamot.

Ennek érdekében, nemesítési programjaink egész 
Európában 50 helyszínen eltérő talaj és időjárási 
viszonyok között folytatnak kísérleteket, hogy olyan 
fajtákat, hibrideket hozzon létre, melyek a legjobban 
tudnak alkalmazkodni az Önök viszonyaihoz.

számunkra egy magas technológiai értékű hibrid:
•  könnyen termeszthető: életképessége jó, toleráns a betegségekkel és az időjárási stresszel szemben
•  biztos a termése: kiváló télállóságú, jó állóképességű, nem pereg
•  optimális hozamot biztosít: kiváló elágazó képessége miatt

Az eURAlIs 30 éve  
folytat repce kísérleteket és ezzel  
a legrégebbi európai repce nemesítő programmal  
rendelkezik. európában 50 helyszínen található, 50 000 parcellából álló  
hálózatra támaszkodhatunk, melynek eredményeként kiváló agrotechnikai  
értékű hibrideket kínálhatunk.

Megnyúlásra 
érzékeny fajta, 
mely kockázatot 
jelent a télállósság 
és a betegségek 
tekintetében.

Megnyúlással 
szemben 
ellenálló fajta, 
mely magasabb 
teljesítményre 
képes.
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editorial

  eURAlIs kft.

Korai betakarításhoz, intenzív gazdálkodáshoz ajánljuk az es natalie korai hibridet. 
Rövidebb tenyészideje ellenére rendkívül magas a termőképessége. Kezdeti fejlődése 
gyors, télállósága kiváló. A zömök állomány állóképessége átlag feletti, megdőlésre 
nagy terméseknél sem hajlamos. A magasabb tőszámot is jól tolerálja, mivel termésének 
jelentős része a főágon fejlődik ki. Phoma és Sclerotinia ellenállósága nagyon jó, magas 
olaj- és alacsony GSL tartalom jellemzi.

A korai éréscsoport végén takarítható be az es neptune hibridünk. Kezdeti 
fejlődése gyors, az állomány középmagas. A tőszám növelését jól tűri. Termőképessége 
rendkívül magas: 2011-ben az MgSzH államilag elismert fajták kísérletében csoportelső 
lett 3,97 t/ha terméssel (104,4%, 10 hely átlaga). A növények a betakarításig egészségesek, 
a becők nem nyílnak fel kései aratás esetén sem.

A középérésű es Mercure stabil termőképessége, betegség ellenálló képesség és 
rendkívüli elágazási hajlama jelentősen a hibridek átlaga feletti. Magas olaj- és alacsony 
GSL tartalom jellemzi. Kezdeti fejlődése és szárszilárdsága rendkívüli. Télállósága 
kiváló, melyet az elmúlt télen is bizonyított Kelet-Európában. Az állomány egyöntetű, 
a tőhiányokat és az alacsony tőszámot kiválóan kompenzálja. A tőszámot sűríteni nem 
ajánlott.

Az idei év újdonsága a középérésű csoport elején érő magas, robosztus es Danube 
hibrid. Termőképessége rendkívül magas (MgSzH 2011: 4,37 t/ha, 102,8%), Phoma és 
Sclerotinia ellenálló képessége kiváló. Elágazó képessége kiváló, de jól tűri a tőszám 
növelését.

Az es Artist kiemelkedik a középérésű hibridek közül magas termőképességével, 
szárszilárdságával és magas olajtartalmával. A növények egyedi termőképessége a 
nagyszámú elágazás miatt nagyon magas, ezért a tőhiányokat jól kompenzálja. A tőszám 
növelése nem ajánlott. Ár/teljesítmény aránya rendkívül kedvező.

  Nagyobb vetésterületen a betakarítás 
ütemezésére feltétlenül ajánljuk.

  Intenzív repcetermesztéshez ajánljuk 
magas kórtani nyomás esetén is.

  Alacsony tőszámhoz (300-400 000/
ha) és széles sortávolságokhoz (25-
50 cm) is kiváló választás.

  Mély fekvésű, kórtanilag problémás 
táblákba és gyakori repce 
vetésváltásba egyaránt ajánljuk.

  Cserélje le fajtarepcéjét Artist-ra! 
A többlet hozam és a termésbiztonság 
bőven ellensúlyozza a valamivel 
magasabb vetőmag árat!

Az eURAlIs kiemelkedő repce hibrid kínálata minden termőhelyre és 
minden elvárást kielégítő megoldást nyújt a sikeres és jövedelmező 
repcetermesztéshez.

Összefoglalóan az eURAlIs hibridek erősségei: 
a magas hozam, a rendkívül sok elágazás,  
az egészséges növények és a termésbiztonság.


