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Évről-évre kiemelkedő termést produkál,
egész Európában sikeres hibridünk.
Magyarországon 2016-ban a 3. legnagyobb
területen termesztett hibrid, jelenleg a
legnépszerűbb Limagrain repce.
(Forrás: Kleffmann, 2015.)

ARSENAL

TARTALOM

Kedves Kollégák!
A Limagrain Európa egyik vezető vetőmag piaci
szereplője.
Vállalatunk olyan hibrideket és fajtákat nemesít, amelyek megfelelnek a modern technológiai és gazdasági követelményeknek, valamint a
mezőgazdasághoz kapcsolódó ágazatok specifikus igényeinek.
A termőképesség növelése és a minőség javítása mellett szem előtt tartjuk a növények betegségekkel, és kedvezőtlen környezeti hatásokkal
szembeni ellenállóságát is.
Jelen ajánlatunkban, az LG őszi káposztarepce,
őszi búza és őszi árpa vetőmagjaival találkozhatnak, melyek több esetben egyedülálló genetikai, nemesítési innovációt jelenítenek meg.
Hiszünk a közvetlen kapcsolatok hasznosságában, a célok és tapasztalatok megosztásában.
Tudjuk, hogy a fajtaválasztással Önök nem csak
vetőmagot vásárolnak, hanem azzal együtt a
nagyobb termés, jobb termésbiztonság és a kiszámíthatóbb értékesítés lehetőségét is kívánják biztosítani.
Ezért jól felkészült szakemberekből álló kereskedelmi csapatunk mindig kész a felhalmozott
ismeretekkel és megoldásokkal segíteni Önöket.

korai hibrid

Kimagasló termő- és alkalmazkodóképesség

REPCE
Arsenal		
Astronom		
Artoga		
Albatros		
Ontartio		
Pamela		

3
4
5
5
6
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fóma rezisztencia (Rlm7) mellett.
Jó alkalmazkodó képessége miatt különböző termőhelyeken is eredményesen termeszthető.
Kezdeti fejlődési erélye nagyon jó, ezért a szükséges tápanyagellátással támogatva, száraz körülmények között
is eléri az átteleléshez szükséges elterülő, tőlevélrózsás
állapotot. Télállósága nagyon jó. Tavasszal gyors rege-

BÚZA

nerálódás, intenzív tápanyag beépítés és termésképzés
jellemzi. Középmagas, sok elágazást fejlesztő hibrid.

Altigo			
Kalahari		
Evina			
Apache		
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Olajtartalma magas: 46 - 49 %.

5,41 t/ha

4,02 t/ha

tekben, (2013. – 2015.)

5,38 t/ha

Leopard		
Paso			

Terény

Jánossomorja

Sopronhorpács

5,42 t/ha

5,01 t/ha
Szarvaskend

5,77 t/ha

5,31 t/ha

4,85 t/ha

Székesfehérvár

5,21 t/ha

Kiskunlacháza
Sárszentmihály

4,30 t/ha

Dabronc

4,62 t/ha

Pókaszepetk 6,01 t/ha
Balatonszentgyörgy Tolnanémedi

Budaörs, 2016. május
ÁTTEKINTÉS		

11

Gyarmati Bálint és Perczel Péter

5,90t/ha
Bak

5,68 t/ha
ELÉRHETŐSÉG

Ügyviteli vezető

12

5,59 t/ha

5,27 t/ha

Böhönye

4,14 t/ha

4,09 t/ha

Jászapáti

5,37 t/ha

Medina

4,87 t/ha
4,83 t/ha

Királyegyháza

5,90 t/ha

Balmazújváros

Tiszaszőlős 5,36 t/ha
Hajdúböszörmény

5,32 t/ha

Újszász

4,11 t/ha

Mezősas

Szarvas

4,42 t/ha

4,24 t/ha

Öregcsertő

5,55 t/ha

Orosháza

Jánoshalma

4,64t/ha
Hercegszántó

3

5,60 t/ha
Szeged

Bököny

4,52 t/ha

4,96 t/ha

Dalmand

Felsőmocsolád

Bicsérd

2

Cegléd

Kerta

4,45 t/ha

4,84 t/ha

Tiszaeszlár

4,76 t/ha

Füzesabony

Töltéstava

5,25 t/ha

Nagyhalász

4,65 t/ha

Maklár

4,66 t/ha

6,45 t/ha
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Encs

5,02 t/ha

Nagylózs

ÁRPA

Felsőregmec

Az ARSENAL terméseredményei bemutató fajtakísérle-

5,60 t/ha

Keressenek bennünket, segítünk választani!

Értékesítési vezető

jellemzi, magas szintű termésbiztonság és

4,40 t/ha

Mezőhegyes

ARTOGA

A Limagrain innovációja a még nagyobb teljesítményért.
Az ASTRONOM egy új hibridgeneráció tagja,
amely elődei kiváló tulajdonságait még magasabb termésszinten ötvözi.

ASTRONOM

középérésű hibrid

Termőképessége és termésbiztonsága egyaránt kiváló,

korai hibrid

üzemi körülmények között évek óta bizonyít. KülönböNagy termő- és kiváló alkalmazkodó képességgel rendelkezik,   kipergés ellenállóság
és kettős fóma rezisztencia még innovatívabbá teszi.

Őszi káposztarepce fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei

tésidő optimumot biztosít és nagyon jó alapot

(Korai hibridek, 2013. NÉBIH)

igényeit, a hibridtől pedig elvárják, hogy nagy
terméssel hálálja meg munkájukat.
Télállósága, állóképessége kiváló. Betegségek-

Magtermés t/ha

technológiát alkalmazva kiszolgálják a repce

(2011-2015 években,160 db kísérleti hely eredményei alapján)

sőbb is biztonsággal vethető.
állóképessége,

betegségekkel

Olajtartalma általában 45-47 %.

4,8

Magas növésű, sűrűn elágazó, generatív hib-

4,2
46,0

38%

11%

csoport átlag
st.fajták átlaga

46,5

47,0

47,5

48,0

Olajtartalom %

48,5

49,0

5,0 t/ha <
4,0 - 5,0 t/ha
3,0 - 4,0 t/ha

Magas növésű, sűrűn elágazó, generatív hib-

ASTRONOM

5,0

4,6

20%

Kezdeti fejlődése gyors, az optimálisnál ké-

rid. Pergési hajlama alacsony.

4,4

Olajtartalma magas, általában 46-48 %.

tapasztalatára is alapozva, a biztonságos

5,2

kel szembeni ellenállósága nagyon jó.
rid.

Az ARTOGA terméseredményei bemutató fajtakísérletekben

szembeni ellenállósága jó.

5,4

Azoknak ajánljuk, akik tudatosan és intenzív

Azoknak ajánljuk, akik gazdatársaik több éves

Télállósága,

5,6

kulhasson ki a tél beállta előtt.

sen termeszthető.

repcehibrid választás hívei.

A kiváló kezdeti fejlődési erélye szélesebb venyújt ahhoz, hogy kellően fejlett állomány ala-

ző termőhelyeken, eltérő évjáratokban is eredménye-

31%

3,0 t/ha >

ALBATROS
középérésű hibrid

Különböző adottságú termőhelyeken is
biztonságosan termeszthető,
a nagy termésszint eléréséhez jó termőhelyet,
intenzív termesztéstechnológiát kíván.
Kezdeti fejlődése valamint, télállósága nagyon jó.
Középmagas növésű, sok elágazást fejlesztő hibrid.
Állóképessége nagyon jó.
Általános betegség ellenállósága jó, pergési hajlama
átlagos.
Olajtartalma 46 % körüli.
Mórocz Péter Termékfejlesztési vezető ajánlásával
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ONTARIO
korai fajta

Nagy termőképessége és kiemelkedő alkalmazkodó képessége országszerte gyorsan
népszerűvé tette.
Kezdeti fejlődése jó.

Agronómiai és minőségi tulajdonságainak ös�szessége alapján versenyképes a köztermesztésben meghatározó korai érésű fajtákkal, termőképessége azokat jelentősen meghaladja.

ALTIGO
korai érésű malmi búza

Télállósága átlagon felüli. Középmagas növésű, sok elágazást fejleszt.
Állóképessége és általános betegség ellenállósága jó.
Olajtartalma általában 45-47% körüli.

Nagy termőképességgel, erős produktív
bokrosodással és kiváló állóképességgel bír.
Jó a betegség ellenállósága, stabil, malmi
minőséget ad.

Télállósága jó, középmagas növekedésű kiváló szárszilárdságú.
Kalász típusa szálkás.
Lisztharmattal szemben mérsékelten rezisztens, levél- és
sárgarozsdával szemben a nagy terü-

A hagyományos vagy kevésbé intenzív

A GOSZ-VSZT Őszi Búza Posztregisztrációs Fajtakísérletekben mutatott kiváló terméseredményeivel sokak figyelmét hívta fel magára:

technológiák kedvelőinek ajánljuk két
repcefajtánkat.

PAMELA

8,90 t/ha

ellenállóbb.
Nedves sikér mennysége: 28 % feletti.
Nyersfehérje tartalma: 13,1%,

2014.   
ALTIGO

leten termelt versenytársaknál sokkal

Lisztminősége: B1

II.  legnagyobb termés

Esésszáma stabilan magas: 355

2015.    
ALTIGO

9,38 t/ha

III. legnagyobb termés

Osztott tavaszi fejtrágyázás és fungicid kezelések hatása az ALTIGO termésére és minőségére.

középérésű fajta

(Limagrain termékfejlesztési kísérletek eredményei, 2015. alapján.)

Termőképessége nagy, termésstabilitása kiváló.
Kezdeti fejlődési erélye a köztermesztésben levő

10,0

15,0

34,0

9,5

14,0

32,0

13,0

30,0

12,0

28,0

9,0
8,5
8,0

fajták közül az egyik legjobb.
Télállósága jó.

Fehérje %

Termés t/ha

eredményesen termeszthető.

A

11,0
B

C

A

Kezelések

Kezelések

Középmagas növésű, sok elágazást fejlesztő repcefajta.

A= N ősz: 30 kg/ha + N tavasz: 50 kg/ha + lombvédelem

Állóképessége és általános betegség ellenállósága

B= N ősz: 30 kg/ha + N tavasz: 50+35+30 kg/ha + lombvédelem

jó.

C= N ősz: 30 kg/ha + N tavasz: 50+35+30 kg/ha + lombvédelem + kalászvédelem
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B
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C

26,0

Sikér %

Az ország valamennyi termőhelyén

EVINA

Nagy termőképessége mellett, kiváló a termés- és minőségstabilitása. A legnagyobb
mennyiségben keresett minőséget biztosító, malmi búza. Gazdasági értékmérő tulajdonságainak összessége alapján,
jövedelemtermelő képessége is kiváló.

KALAHARI

középérésű malmi búza

Kiváló kombinációja a nagy termőképességnek és a malmi

középérésű malmi búza

minőségnek. A már ismert fajtáinkhoz képest magasabb
Kimagasló termőképesség, egyedülálló szár-

malomipari minőségi kategóriát képvisel.

szilárdság, kiváló alkalmazkodóképesség,
sárgarozsda rezisztencia jellemzi.

Az EVINA minőségi paraméterei

MSZ 6383:2012
Minőségi jellemzők

A KALAHARI termése és sikértartalma a GOSZ-VSZT
posztregisztrációs fajtakísérletekben.

10,0

KALAHARI

Termésátlag t/ha

9,0

Télállósága kiváló. Középmagas, állóképessége kiváló. Kalász típusa tar.
Általános betegség ellenállósága kiváló.
Sárgarozsdával szemben rezisztens, lisztharmattal és levélrozsdával szemben mér-

7,0

Minőségi
Mért értékek, 2015
követelmények
(4.hely átlaga)

Jól bokrosodó, középmagas
növekedésű fajta, kiváló állóképességgel.

Nyers fehérjetartalom legalább, %

12,5

15,3

Kalász típusa tar.

Nedves sikér mennyisége legalább, %

30,0

32,2

Levél és kalászbetegségekkel

Hektolitertömeg legalább kg/100l

77,0

77,9

szemben jó ellenállósággal

Esésszám legalább, másodperc

250,0

326,0

Szedimentációs érték Zeleny sz. legalább, ml

35,0

57,3

Sűtőipari érték szerinti minőségi csoport

B

A

Vízfelvétel 14%-os lisztre legalább, % (m/m)

55,0

57,8

Stabilitás legalább, perc

6,0

10,8

rendelkezik.
Sárgarozsdával szemben
rezisztens.

korai érésű malmi búza

6,0

Jól alkalmazkodik a legkülönbözőbb talajvi26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

Sikértartalom %

sékelten rezisztens.

EVINA

APACHE

8,0

5,0
24,0

malmi
búza I.

Versenytárs hibrid

szonyokhoz, ezért az ország bármely termőtáján biztonsággal termeszthető.

Versenytárs fajta

Vetését a termőhelyre jellemző optimális

Termőképessége nagy. Ennek kifejeződéséhez intenzív termesztés-

időben javasoljuk.

technológia alkalmazása indokolt.
(Készült a GOSZ-VSZT Őszi búza posztregisztrációs fajtakísérletek 2013.,

Bokrosodás nagyon intenzív, ezért az optimális vetésidőben alkalmaz-

2014., 2015. évi eredményeinek felhasználásával. Az összehasonlítás

ható a megszokottnál alacsonyabb vetőmagnorma.

alapját azok a fajták képezték, amelyek mindhárom évben szerepeltek a

Télállósága kiváló. Szárszilárdsága kiváló. Kalász típusa tar.

kísérletben.)

Lisztharmatra közepesen fogékony, levélrozsdára közepesnél fogékonyabb, szárrozsda fertőzéssel szemben méréskelten rezisztens,
fuzáriumos betegségre nem érzékeny.
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LEOPARD

Termék áttekintés
Őszi káposztarepce

2 soros takarmány árpa

Ajánlott
AlkalmazkodóOlajvetőmagdózis
képesség
tartalom
(mag/ha)

Név

Típus

Éréscsoport

Termőképesség

A hatsoros fajtákét is felülmúló, nagy termő-

ARSENAL

Hibrid

korai

kiváló

kiváló

kiváló

400-500 ezer

képességű, középérésű fajta. Kiváló produktív

ASTRONOM

Hibrid

korai

kiváló

kiváló

kiváló

400-500 ezer

ARTOGA

Hibrid

középérésű

nagyon jó

kiváló

magas

400-500 ezer

ALBATROS

Hibrid

középérésű

jó

jó

magas

400-500 ezer

ONTARIO

Fajta

korai

jó

kiváló

magas

500-600 ezer

PAMELA

Fajta

középérésű

jó

jó

jó

500-600 ezer

bokrosodás, nagyon jó télállóság jellemzi.

A LEOPARD terméseredményei bemutató
fajtakísérletekben, 2015.

14,0

nem hajlamos.

12,0

Hosszú kalászaiban jól kitelt szeme-

10,0
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Név

Bi

ha

rn

Nemesítő: Sejet Planteforaedling I/S

Őszi búza

óg

0,0
G

séggel rendelkezik.

Bő

2,0
om

szemben nagyon jó ellenálló képes-

t

4,0

ró

levélfoltossággal

LG repcék optimális vetésideje: augusztus vége, szeptember eleje.

6,0

tg

a

en

rinhospóriumos

és

sz

törperozsda

la

árpa

8,0

Za

Az

(14,5% víz)

ket nevel, nagy ezermagtömeggel.

l

Termés t/ha

Középmagas növésű, megdőlésre

PASO

Középmagas növésű, nagyon jó
állóképességű fajta.
Kalászolási ideje a nagy területen termesztett versenytársénál néhány nappal későbbi.
Szár

és

6 soros takarmány árpa

levélbetegségekkel

szembeni ellenállósága nagyon
jó.

Kiváló termőképesség és termésstabilitás jellemzi, mely-

A PASO terméseredményei be-

nek alapja az erős produktív bokrosodás és jó télállóság.

12,0

korai

kiváló

kiváló

malmi búza

4,5-5,5 millió

KALAHARI

tar

középkésői

kiváló

kiváló

malmi búza

4,5-5,5 millió

EVINA

tar

középérésű

kiváló

nagyon jó

malmi búza

4,0-5,0 millió

APACHE

tar

korai

kiváló

nagyon jó

malmi búza

3,5-4,0 millió

LG őszi búza fajták vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk, kései vetés esetén a
vetőmag mennyiséget 10-15%-kal szükséges emelni.

Név

10,0
8,0
6,0
4,0

Ajánlott
Termő- AlkalmazkodóKalászvetőmagdózis
Éréscsoport
Felhasználás
képesség
képesség
típus
(csíra/ha)

LEOPARD

2 soros

középérésű

kiváló

kiváló

takarmány

3,5-4,0 millió

PASO

6 soros

középérésű

kiváló

nagyon jó

takarmány

3,8-4,2 millió
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H

da

tén a vetőmag mennyiséget 10-15%-kal szükséges emelni.
ly

LG őszi árpa fajták vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk, későbbi vetés ese-

0,0
y

2,0

za

(14,5% víz)

szálkás

Őszi árpa

mutató fajtakísérletekben, 2015.

Termés t/ha

ALTIGO

Ajánlott
Termő- AlkalmazkodóKalászvetőmagdózis
Éréscsoport
Felhasználás
képesség
képesség
típus
(csíra/ha)
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ELÉRHETŐSÉGEINK:
Vetőmag értékesítés:
Értékesítési vezető			

Gyarmati Bálint		

30-474-9284

balint.gyarmati@limagrain.com

Ügyviteli vezető				

Perczel Péter		

30-993-6542

peter.perczel@limagrain.com

Baranya megye				

Mészégető György

30-396-0416

gyorgy.meszegeto@limagrain.com

Dél-Zala és Nyugat-Somogy megye

Nemes Krisztián		

30-454-9924

krisztian.nemes@limagrain.com

Fejér megye				

Kojnok Ádám		

30-545-5100

adam.kojnok@limagrain.com

Győr-Moson-Sopron megye		

Ofenbeck János		

30-681-7798

janos.ofenbeck@limagrain.com

Kelet-Somogy megye			

Szabó Balázs		

30-407-4881

balazs.szabo@limagrain.com

Komárom-Esztergom megye		

Erdélyi Dénes		

30-260-4490

denes.erdelyi@limagrain.com

Tolna megye				

Szabó Tamás		

30-380-8550

tamas.szabo@limagrain.com

Vas és Észak-Zala megye			

Katona Zsuzsa		

30-247-5955

zsuzsa.katona@limagrain.com

Veszprém megye			

Vida Ákos		

70-516-5592

akos.vida@limagrain.com

Regionális kereskedelmi vezető		

Bódis Zoltán		

30-683-2991

zoltan.bodis@limagrain.com

Bács-Kiskun megye			

Görcs Ferenc		

30-768-4574

ferenc.gorcs@limagrain.com

Békés megye				

Tolnai György		

30-237-7640

gyorgy.tolnai@limagrain.com

Borsod-Abaúj-Zemplén megye		

Poczkodi József		

30-913-8308

jozsef.poczkodi@limagrain.com

Csongrád megye			

Józsa Ignác		

30-527-7499

ignac.jozsa@limagrain.com

Hajdú-Bihar megye			

Dobi Mihály		

20-455-1064

mihaly.dobi@limagrain.com

Heves és Nógrád megye			

Szundi Renáta		

30-955-7798

renata.szundi@limagrain.com

Jász-Nagykun-Szolnok megye		

Hoppál Attila		

30-566-3170

attila.hoppal@limagrain.com

Pest megye				

Kaszás János		

30-486-6719

janos.kaszas@limagrain.com

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye		

Eszterhai Zoltán		

30-746-9791

zoltan.eszterhai@limagrain.com

Speciális – és élelmiszeripari		

Lacfi Endre		

30-708-2578

lacfi@upcmail.hu

Dunántúl

Kelet-Magyarország

kukorica szaktanácsadó

Központi iroda:
Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe
2040 Budaörs, Gyár u 2. Tel: 23-421-005 E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com

www.lgseeds.hu

