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40 ÉVE RAPOOL 
1.800 kg terméstöbblet hektáronként

40 ÉV FEJLÔDÉSE RAPOOL-MÓDRA

Blum Zoltán

ügyvezetô 

igazgató

RAPOOL 

Hungária Kft.

A LEGNAGYOBB TAPASZTALAT 
A REPCENEMESÍTÉSBEN  
A RAPOOL egy 40 éve alakult szövetség, 

melyet német nemesítô házak hoztak 

létre. A vállalat három tulajdonosa 1897, 

1923 és 1954 óta foglalkozik nemesítéssel, 

kiérdemelve ezzel a legnagyobb múltú, 

legnagyobb hagyományokkal és legmé-

lyebb „gyökerekkel” rendelkezô európai 

repcenemesítô címet. 

ELSÔK AZ OLAJBAN ÉS A REPCE-
DARÁBAN 
A kezdetek kezdetén, mint ahogyan ma 

is, a hazai olaj és repcedara szükségletek 

kielégítése állt a nemesítés középpont-

jában. Az 1974-ben bekövetkezô átállás 

az erukamentes (0-s) fajtákra éppúgy a 

RAPOOL munkájának a sikere, mint az 

1986-ban bevezetett új minôségi kategó-

ria követelményeinek megfelelô alacsony 

glükozinolát-tartalmú, 00-ás fajták. 

AZ ELSÔ MSL-HIBRIDEK
Az olyan nagy vetésterületû hibridek, mint 

az ARTUS vagy a VISBY döntô mértékben 

járultak hozzá a terméseredmények és 

a repce vetésforgó jövedelmezôségének 

üzemi szintû növeléséhez. A szántás nél-

küli talajmûvelés elterjedése, az egyre 

szél sôségesebb termesztési körülmények 

között is jövedelmezô repcetermesztés 

csak a hibridek elterjedésével vált lehet-

ségessé.

PONTOS TECHNOLÓGIAI AJÁN-
LÁSOK
A RAPOOL nem csak hibridet kínál, hiszen 

a nemesítés csak akkor lehet sikeres, ha 

annak eredményei üzemi szinten is tetten 

érhetôk. A hibridek adaptációs képessége 

a termôhelyi és talajmûvelési rendszerek-
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MARATHON
MERCEDES

VISBY

0-s fajták: +41 kg/év 00-s fajták: +27 kg/év

hibridek: +44 kg/év

1974
a RAPOOL 
alapítása

1981
az elsô 00-s repce 
állami elismerése

1986
a 00-s minôség általános 
standarddá válik

1995
a világ elsô 
MSL-hibridrepcéje

2001
a világ elsô gyökérgolyva-
rezisztens hibridrepcéje

2005
a világ elsô 
HO-repcéje

2009
kiugró teljesítményû 
új hibridek

2012
további speciális hibridek 
megjelenése: eruka repce, 
féltörpe hibridek 2014

40 éves a RAPOOL

Termés
2013:

4,0
t/ha

Termés 
1974:

2,2
t/ha

hez, optimális vetésidejük és vetésnor-

májuk, termesztésük javasolt intenzitási 

szintje mind-mind olyan kérdés, melyekre 

a RAPOOL precíz és a gyakorlatban is jól 

hasznosítható válaszokat ad. 

KIEMELKEDÔ TELJESÍTMÉNY A 
LEGNEHEZEBB KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT IS  
A RAPOOL hibridek európai sikerének 

alapjai a részletekben rejlenek: a neme-

sítésben, a szigorú és gondos szelekciós 

kritériumokban, valamint a széleskörû 

adaptációs és technológiafejlesztési kísér-

letekben. Nem véletlen, hogy a SHERPA 

és a VISBY hibrideket a kiemelkedô 

termôképesség és termésbiztonság szino-

nimájaként említik Európa-szerte. A leg-

újabb nemesítôi vívmányokat képviselô 

Clearfield hibridek pedig tovább növel-

hetik a repce jövedelmezôségét a nem 

optimális termôhelyi és környezeti adott-

ságok között mûködô gazdaságokban. A 

RAPOOL idei újdonságai, a MERCEDES, 

a VERITAS CL és a TROY már átestek a 

legkeményebb próbákon és teszteken, 

így az idei évtôl már a köztermesztésben 

bizonyíthatják rátermettségüket.



 Kiváló termôképesség

 Intenzív növekedésû korai hibrid, megkésett vetésekhez is

  Kiváló télállóság, regenerálódó képesség és 
termésstabilitás

Jó családból származik 

SHERPA - TÖBBLETTELJESÍTMÉNY MINDEN TERMELÉSI HELYZETBEN SHERPA - TERMÉSBIZTONSÁG MEGKÉSETT VETÉSBEN IS
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„A mi termesztési kö -

rül ményeink között külö-

nö sen fontos a repce 

robusztussága és jó re -

generálódó képessége. 

A SHERPA ôsszel behoz 

minden le maradást, 

amit a megké sett vetés 

okozhat, így számunkra 

megtestesíti azt az ide-

ális hibridet, amellyel 

minden körülmények 

között elérhetô a kívánt 

jövedelmezôség.” 

Majkut Zoltán növénytermesztési fôágazat-vezetô és 

Pethô Magdolna növénytermesztô

Kossuth 2006 Mg. Zrt., Jászárokszállás 

MINDENBÔL EGY KICSIT TÖBBET  
A VISBY vérvonal új hibridjeként 2011-es 

hazai állami elismerése is bizonyította 

kiváló termôképességét és termésbizton-

ságát. Egy centiméterrel nagyobb gyökér-

hossz, egy milliméterrel vastagabb gyökér-

nyak, egy tizeddel jobb kezdeti fejlôdési 

erély, egy századdal jobb télállóság, egy 

árnyalattal jobb regenerációs képesség 

és alkalmazkodóképesség tavasszal, egy 

lehelettel homogénebb virágzás és érés. 

A legnagyobb kihívásokat is biztosan állja, 

hihetetlen erôtartalékok mozgósítására 

képes. Nem véletlenül, hiszen jó családból 

származik.

SZINTE ELPUSZTÍTHATATLAN 
A RAPOOL jelenlegi portfóliójában 

valószínûleg a SHERPA a leginkább 

ter  helhetô hibrid. Ôsszel kifejezetten 

erôteljes növekedést mutat a föld fe -

lett éppúgy, mint a gyökérzónában. A 

Hohenheimi Egyetem rhizotron vizsgála-

taiban különösen hosszú és nagytömegû 

gyökérzettel jellemezték a hibridet. 

Ezen tulajdonságát számos alkalommal 

bizonyította már extrém késôi vagy 

mulcsvetés esetén is. Kísérletezô, inno-

vatív termelôk már sikeresen tesztel-

ték a SHERPA hibridet „Strip-Till” és 

direktvetésû technológiákban egyaránt. 

A kelést követôen a sorok gyorsan 

zá ródnak, így gyomelnyomó képessége 

átlag feletti.   

ERÔTELJES TAVASZI 
REGENERÁCIÓ
Erôteljes ôszi gyökér- és hajtásnövekedé-

sének köszönhetôen jelentôs tartalékok 

állnak a SHERPA rendelkezésére a tavasz 

kezdetén. Ez különösen jól jön erôteljes 

téli levélvesztés után vagy korán 

beköszöntô aszály esetén. A SHERPA 

tavasszal korán és egyenletesen indul 

növekedésnek. Virágzása rövid ideig 

tart, igen homogén és gyorsan lezárul, 

így késôn virágzó egyedeket csak rit-

kán találni benne. Ennek köszönhetôen 

az állományokat egyöntetû, korai érés 

jellemzi. Évjárattól függôen 1-2 nappal 

késôbb aratható, mint a VISBY.

EGÉSZSÉG, JÓ ÁLLÓKÉPESSÉG,
MAGAS EZERMAGTÖMEG
A SHERPA jó állóképességgel rendelke-

zik, fóma-rezisztenciája közepes, ezért 

a szokásos üzemi technológiákhoz jól 

illeszthetô, különleges kezeléseket nem 

igényel. Regulátor típusú gombaölôk 

használatára - erôs betegségnyomás ese-

tén - közepes termésnövekedéssel reagál. 

Egészséges érési folyamata magas ezer-

magtömeg kialakulását teszi lehetôvé. 

Sokszor csak betakarítás közben derül ki 

a kiváló termés, köszönhetôen a SHERPA 

remek kompenzáló-képességének.

NÖVEKVÔ NÉPSZERÛSÉG
A SHERPA nem csak Németországban ért 

el kiemelkedô teljesítményt és termésstabilitást. Robusztus 

felépítésének köszönhetôen számos európai országban a 

termelôk elsôszámú kedvencévé válhat a közeljövôben. A 

SHERPA e téren is a VISBY hagyományait követi. 

Forrás: RAPOOL 2011-2013, n=174 helyszín
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 Kiváló termôképesség minden termésszinten
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SHERPA FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiváló regenerálódású, robusztus hibrid  
korai fejlôdési erélye kiemelkedô   
feltûnôen rövid virágzás, homogén, korai érés  
 

Forrás:  Dr. J. Petersen & Dr. R. R. Schulz (2013), LFA
Mecklenburg-Vorpommern, termés (rel.%) 2010-2013,
rel. 100 = 5,53 t/ha
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Mindig elôl
 A kiemelkedô termésszintek és a termésstabilitás bajnoka

 Gyors és veszteségektôl mentes betakaríthatóság 
 a korai és homogén érésnek köszönhetôen 

  Kiváló fóma-tolerancia, jó állóképesség, rendkívüli
alkalmazkodóképesség

SOKOLDALÚSÁGA AZ ERÔSSÉGE  
A VISBY sikerének alapja a rendkívüli 

termésstabilitás. Sokoldalú, mint egy tíz-

próbázó, így a kisebb és nagyobb üze-

mek számára a legjobb hibrid éppúgy, 

mint a korai vagy megkésô vetéshez, a 

könnyû vagy kötött talajokhoz, az inten-

zív vagy extenzív technológiai szinthez. 

Kiváló télállósága mellett jól tûri a virág-

záskori hideget, valamint a hôség és a 

szárazság által kiváltott stresszt is.

EGÉSZSÉGES NÖVEKEDÉS, 
KIEMELKEDÔ FÓMATOLERANCIA 
Minden fontos tulajdonság alapja az 

erô      teljes és egészséges  gyökérrendszer: 

az erôteljes ôszi fejlôdési erély, a 

mulcs    vethetôség, a télállóság, a 

 száraz   ság tû  rés, a könnyû talajokhoz 

való alkalmazkodóképesség, az éveken 

át stabil és magas termésszint. A növe-

kedés és a VISBY sikerének alapjai a föld 

alatt rejlenek, erôteljes gyökérzete szin-

te valamennyi talajféleségben és vetési 

módnál képes a megfelelô fejlôdés biz-

tosítására. 

A VISBY hivatalos fajtabesorolása alap  ján 

a legjobb fóma-toleranciával rendelkezô 

hibridek közé tartozik.

HA ESIK, HA FÚJ
A VISBY alkalmazkodóképessége lenyû-

gözô. Állóképessége, egész ségi állapo-

ta, vitalitása lehetôvé teszi az adott 

termesztési helyzetben leginkább meg-

felelô stratégia kiválasztását. Extrém 

nyári szárazság és kemény téli fagy, a 

kettô között pedig akár egy hûvös, csa-

padékos tavasz is lehet. A szélsôségek 

egyre gyakoribbá válnak, így a fajták a 

gyakorlatban egyre többször kerülnek 

képességeik határaihoz. Egy gyakorlati 

eredményeket rögzítô termelôi közvéle-

mény kutatásban „enyhe” és „erôteljes” 

aszály körülményei között, továbbá 

könnyû talajokon is különösen jó ered-

ményeket mutatott a VISBY. 

A KÖNNYÛ BETAKARÍTHATÓSÁG 
MINTAKÉPE
Még soha egyetlen repce esetében nem 

érkezett annyi pozitív visszajelzés a köny-

nyû betakaríthatóságról, mint a VISBY 

VISBY hibridünket egyre többen ismerik és kedvelik. Németországban 
már minden negyedik repcével bevetett hektáron termesztik, Európá-
ban pedig a VISBY vetésterülete meghaladta a félmillió hektárt. Ezzel 
valószínûleg új vetésterületi rekord született a hibridrepcék európai 
történetében. Nem meglepô, hogy a VISBY Magyarországon is hamar a 
legkedveltebb RAPOOL hibriddé vált és népszerûségének további növe-
kedése várható.

„A VISBY kiváló termôké-

pes sége és kiegyensúlyo-

zott agronómiai tulajdon-

ságai mellett rendkívül 

jó betakaríthatóságát 

emel ném ki. Más fajtákhoz 

képest sokkal egyenlete-

sebben érett be a teljes 

becôszint, ami jóval kisebb betakarítási veszteséget és 

nagyobb területteljesítményt jelentett számunkra.”

Brenner László

növénytermesztési fôágazat-vezetô

Dunagyöngye Agrár Kft., Bogyiszló

esetében. Ez többek között a korai és nagyon intenzív virág-

zásának köszönhetô. A magokkal egy idôben az egészséges 

szárrészek is beérnek, ami megalapozza az állomány gyors, 

alacsony üzemanyag-felhasználás melletti, veszteségektôl 

mentes betakaríthatóságát.

A PERGÉSI VESZTESÉG ÉS A BECÔSTABILITÁS ÖSSZEFÜGGÉSE  VISBY - A KÖNNYÛ BETAKARÍTHATÓSÁG MINTAKÉPE
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Forrás: AgrarTraining, Osnabrück 2014. A grafikon különbözô fajták
betakaríthatóságának átlagát mutatja mérések, gyakorlati adatok és 
tapasztalatok felhasználásával.
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Forrás: LfA MV Tartományi Kutatóintézet, Dr. R. R. Schulz, 2011
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átlagosan rel. 104,3% termés a 
hivatalos fajtakísérletek elmúlt 6 évében

n = 370 helyszín

VISBY - STABIL TELJESÍTMÉNY MÁR 6 ÉVE

VISBY FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      

olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      

kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      

állóképesség      

regenerálódó képesség      

betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      

jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      

késôi vethetôség      

mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      

korai érés      

késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kiváló betakaríthatóság 
javított poligénikus fóma-tolerancia   
extrém alacsony glükozinolát-tartalom  
 

A VISBY csúcsminôsége tulajdonságainak összességében rejlik. Sokoldalú

és erôs, mint egy tízpróbázó. A cél a biztos termés. Évrôl évre.
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Az EDIMAX CL a hazai klimatikus adottságokhoz kiválóan 

alkalmazkodó hibrid, amely a NÉBIH hivatalos fajtavizs-

gálatai alapján elsôként részesült állami elismerésben az 

imidazolinon-ellenálló hibridek közül. Az EDIMAX CL a jól 

ismert RAPOOL hibridelônyök mellett – magas termôképesség, 

nagy termésbiztonság – a Clearfield gyomirtási technoló-

giához kapcsolódó elônyeivel is hozzásegíti a nehéz gyom-

viszonyok között gazdálkodó termelôket az eredményes 

és jövedelmezô repcetermesztéshez. Emellett agronómiai 

tulajdonságai is kiemelkedôek: télállósága, szárazságtûrése, 

jó állóképessége és alacsony pergési hajlama alapján a hagyo-

mányos hibridrepcék bármelyikével felveszi a versenyt.

A VERITAS CL a RAPOOL 2014-es portfóliójának egy új, RLM7 

fóma-rezisztens Clearfield-hibridje. A VERITAS CL a NÉBIH 

2013-as fajtaösszesítô kísérleteinek eredménye szerint a 

Clearfield csoportban magasan a legjobb eredményt érte el 

magtermés (5,08 t/ha =110,0%) tekintetében.

Egy robusztus, magas növésû hibridrôl van szó, amely nagyon 

jó élettani és kórtani jellemzôkkel rendelkezik. Gyors ôszi 

fejlôdése miatt vetését közép és késôi idôpontokra, erôteljes 

fejlôdése miatt pedig nehéz talajadottságú területekre 

is javasoljuk. A VERITAS CL mulcsvetésre alkalmas hibrid. 

Kiváló a szárazságtûrô-, valamint télellenálló képessége is. 

A legagresszívebb fóma-törzsekkel szemben is rendkívül jó 

védekezôképességgel rendelkezik. A Clearfield technoló-

giával együtt alkalmazva egyaránt megbízható megoldást 

jelenthet a magas terméshozam elérésére és a klímaváltozás 

következtében fellépô gyomirtási nehézségekre is.

 Újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid

 Erôteljes növekedési erély, kiváló télállóság

 Korai virágzás, középkorai érés jellemzi

 Egyedülálló fóma-tolerancia a késôi érésû hibridek csoportjában

 Erôteljes fejlôdésû, robusztus Clearfield-hibrid

 Szárazságtûrô és ellenáll a betegségeknek

Született gyôztesRLM7 fóma-rezisztens hibrid 

CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE
(NÉBIH 2011-2013, IMIDAZOLINON KEZELT 
KÍSÉRLETEK, N=14)

KÖZÉPÉRÉSÛ CLEARFIELD HIBRIDREPCÉK TELJESÍTMÉNYE 
(NÉBIH 2013, IMIDAZOLINON KEZELT KÍSÉRLETEK, N=6)

Te
rm

é
s 

(r
e
l.

 %
)

110

105

100

95

90

85

80

110

105

100

95

90

85

80

Te
rm

é
s 

(r
e
l.

 %
)

magtermés olajtermés

ED
IM

A
X

 C
L

ED
IM

A
X

 C
L

vt
. 1

vt
. 2

vt
. 3

vt
. 4

 vt
. 5

vt
. 1

 vt
. 2

 vt
. 3

 vt
. 4

 vt
. 5

Te
rm

é
s 

(r
e
l.

 %
)

115

110

105

100

95

90

85

80

V
ER

IT
A

S 
C

L

ED
IM

A
X

 C
L

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

vt
 f

j.

fj
.

fj
.

fj
.

„Repcetermesztésünk sikeressé-

gének egyik alapja, hogy olyan 

hibridet választunk, amelyik 

kiválóan alkalmazkodik a nem 

optimális termôhelyi adottsá-

gokhoz is. Emellett az elmúlt 

években kiemelten fontossá vált 

az ôszi gyomirtás hatékonyságának és megbízhatóságá-

nak növelése. Az EDIMAX CL teljesítménye és a hozzá 

illeszthetô gyomirtási stratégia együtt  biztosítják a 

nagy termésbiztonságú, jövedelmezô repcetermesztést.”

Herczeg Norbert ágazatvezetô agronómus

Eurotrust-Consult Kft., Vác
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EDIMAX CL FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
újgenerációs, a Clearfield technológiához is illeszthetô hibrid
erôteljes fejlôdési erély ôsszel és tavasszal egyaránt
alacsony pergési veszteség
kiváló álló- és regenerálódó képesség

VERITAS CL  FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
RLM7-alapú, kiemelkedô fóma-tolerancia
erôteljes fejlôdésû, robusztus hibrid
szárazságtûrése és betegségekkel szembeni 
ellenállóképessége kiváló

Az egyedi Clearfield logó és a Clearfield márkanév a BASF bejegyzett védjegyei.
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Az AVATAR megjelenésével a korai hibridek között is el ér-

hetôvé vált egy olyan csúcstermésû, magas olajtartalmat bizto-

sító, közepes magasságú hibrid, amelynek teljesítményszintjét 

korábban csak a kifejezetten késôi, sokáig zölden maradó, 

nagyméretû hibridekkel lehetett elérni, ideális körülmények 

között.

Az AVATAR nem tartozik a robusztus hibridek közé, ezért 

jól megvan az extrém helyzetek - mint a késôi vetés, a rossz 

talajadottságok és helytelen talajmûvelés - nélkül is. Optimális 

adottságok, jó körülmények között a talajmûvelés módjától 

függetlenül hamar kikel, és gyors fejlôdésnek indul. Döntôen 

függôleges irányultságú levélzete erôteljes állományképet 

biztosít az ôsz folyamán. Tavasszal korán fejlôdésnek indul, 

virágzása szintén korai. A filigrán felépítésû növényeket igen 

magas becôszám jellemzi. Az állományok állóképessége és 

általános betegség-ellenállósága jó. Ôszi fómafertôzés vagy 

nedves tavaszi vegetáció indulás esetén kifejezetten jól reagál 

a regulátor típusú fungicidek használatára. Genetikai háttere 

erôteljesen különbözik az eddigi hibridektôl. Ez a földalatti 

részekben is megjelenik: feltûnô tulajdonsága az erôteljes, 

répaszerûen vastag karógyökere, amelybôl viszonylag keve-

sebb oldalgyökér ágazik el. Ezzel szemben az érzékeny hajszál-

gyökerek részaránya nagyon magas. Ezek a hajszálgyökerek 

a talaj legapróbb pórusait behálózva biztosítják a leghatéko-

nyabb tápanyagfelvételt. Ezért is tudja meghálálni az AVATAR 

a legjobb talajmunkát.

 A jó termôterületek és a legmagasabb technológiai színvonal hibridje

 Termésben és olajtartalomban is új dimenzió a korai hibridek között 

 Kiváló télállóság, korai virágzás, egyöntetû szalmaérés jellemzi

Az igényes repcetermesztôk csúcshibridje 

Hasonlók és mégis mások
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AVATAR FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
az intenzív technológiát kiemelkedô jövedelmezôséggel 
megháláló hibrid  
igen korai virágzás mellett középérés jellemzi  
minden talajtípushoz megfelelô  
olajtartalma kimagasló  

SHERPA
 nagy termésû és termésbiztonságú, 

robusztus hibrid

 szokásos és megkésett vetésekhez, 
nehéz körülményekhez

 erôteljes tavaszi regeneráció, 
magas ezermagtömeg

 egy árnyalattal késôbbi virágzás

 nagy gyökérhossz és gyökértömeg

AVATAR

„Tapasztalataink szerint  az 
AVATAR kifejezetten erôteljes 
ôszi növekedési eréllyel rendel-
kezik. Tavasszal korai és hosszan-
tartó virágzás, valamint kiváló 
állóképesség jellemzi. A mi inten-
zív technológiánkhoz kitûnôen 
illeszkedik, ráadásul nagy termése 
mellé komoly olajprémium is 
párosul.”

Somogyi Zoltán
növénytermesztési ágazatvezetô
Szalántai Mezôgazdasági Zrt., Szalánta

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK
(NÉBIH 2012-2013, MAGAS TERMÉSPOTENCIÁLÚ HELYSZÍNEK, 
N=3/6, 2/4)
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KÉT KIHÍVÓ, ELTÉRÔ FEJLÔDÉSI 
JELLEMZÔKKEL   
A SHERPA kifejezetten erôteljes és gyors 

növekedést mutat ôsszel, valamint kevés-

bé érzékeny a csökkentett menetszámú 

talajmûvelési rendszerekkel szemben.  

Fontos gyakorlati elônye a kiváló tavaszi 

regenerációs képessége, a rövid ideig 

tartó virágzása és a korai érése.  

Az AVATAR több törôdést igénylô, az 

intenzívebb technológiát megháláló 

hibrid. Virágzása igen korán elkezdôdik, 

ugyanakkor hosszú ideig tart, ezért nem 

érik korán. Tavasszal késôbb regeneráló-

dik, elsôsorban több oldalhajtásával és 

magasabb becôszámával alapozza meg 

a nagy termést. 

KÉT KIHÍVÓ, ELTÉRÔ GYÖKÉR-
ZETTEL
A Hohenheimi Egyetem vizsgálatai alap -

ján a SHERPA gyökérzete rendkívül mély-

re hatoló, valamint az átlagnál jóval 

nagyobb tömegû. Talán ez is az alapja 

tavaszi, gyors regenerációjának. A rhizo-

tronos vizsgálatokban az AVATAR elsô-

sorban az igen magas hajszálgyökér rész-

arányával tûnt ki a többi hibrid közül (forrás:

I. Kremer, Hohenheimi Egyetem, 2012). 

Talán ez is hozzásegíti, hogy intenzív körül-

mények között igazi csúcstermést érjen el. 

Az elmúlt évek RAPOOL nemesítésének kétségkívül két legígéretesebb 
hibridje a SHERPA és az AVATAR. Két gyôztes típus, melyek eltérô 
módon ugyan, mégis hasonló kihívói lehetnek az eddigi hibrideknek. 

A  H A S O N L Ó S Á G O K

A  K Ü L Ö N B S É G E K

 egyöntetû, homogén érés

 könnyû, veszteségektôl mentes betakaríthatóság

 kiváló télállóság

 középkorai érés

 kiemelkedô termôképesség és
magas olajtartalom

 a legjobb termôhelyekre, ideális 
vetésidôben elvetve

 kiváló kompenzáló-képesség a 
nagyszámú elágazásnak és a magas 
becôszámnak köszönhetôen

 igen korai virágzás

 nagyon magas hajszálgyökér 
részarány
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Állami elismerést 2013-ban kapott, melyet elsôsorban ki -

emelkedô alkalmazkodó képességével alapozott meg. Garan-

táltan nagy termésbiztonság jellemzi, éréscsoportjában a 

kez detek óta az egyik legmagasabb olajtartalmú hibrid 

(2013-ban 49,73%-os értékkel). Télálló képessége átlagon 

felüli, fagytoleranciája nagyon magas, ami összefügg gyors 

regenerálódó képességével. Nagyszerû alkalmazkodó képes-

ségének köszönhetôen csaknem minden talajon eredménye-

sen termeszthetô. Se nem túl korai, se nem túl késôi, mivel 

középérésû hibrid. Nagy termését magas becôszámával ala-

pozza meg. Valódi robusztus hibrid, mely a száraz, kritikus 

periódusokat is nagyszerûen átvészeli. A MERCEDES betaka-

ríthatósága a legjobbak között van, egyenletes érés mellett 

alacsony pergési veszteség jellemzi.

A nedves és ködös ôszi napok beálltakor fertôzi a fóma a 

repceállományokat. Az ôszi leveleken már észlelhetôk az elsô 

tünetek, a gyökérnyak részleges vagy akár teljes elrothadása 

azonban csak hónapokkal késôbb jelentkezik. 

Ha csapadékos az ôszi idôjárás, a talaj nedvessége miatt 

szinte nincs lehetôség az idôben történô védekezésre. A 

repce hibrid fóma-rezisztenciája igen fontos kérdés, mert ez 

a gombabetegség 10-20%-os, extrém esetekben akár 60%-os 

terméskiesést is okozhat. Ha a növény fómával fertôzôdik, 

veszít állóképességébôl és nagyobb mértékben lesz hajla-

mos a megdôlésre. A magok nem megfelelô mértékben 

fejlôdnek, továbbá az ún. „kényszerérés” következtében az 

ezermagtömegbôl is jelentôsen veszít a növény. 

A DIFFUSION elônye, hogy a fertôzés földi bolha vagy káposz-

talégy szúrással illetve rágással történô támadása esetén a 

növény – RLM7-alapú fóma-toleranciájának köszönhetôen 

– kellô védettséggel rendelkezik az agresszív fómatörzsek 

támadása ellen. A DIFFUSION intenzív ôszi fejlôdése miatt 

a gyomnövények borítása a táblában jelentôsen háttérbe 

szorul. Igen gyors fejlôdése miatt ne tervezzük túl korán a 

vetését, inkább a közép-késôi idôpontokban gondolkozzunk! 

Nagyon jó az alkalmazkodóképessége és még a szélsôséges, 

igen száraz évjáratokban is megôrzi kiváló termésstabilitását. 

A francia repce-vetésterület egyik vezetô hibridje.

 Robusztus, újgenerációs hibrid, kiemelkedô olajtartalommal

 A kemény télnek is ellenáll

 Megbízható és alkalmazkodó

 Egyedülálló fóma-tolerancia a középkésôi érésû hibridek csoportjában

 Jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOL-hibridek ütemezett betakarításához

 Bármilyen termôhelyre ajánlott, nagy termést adó, új hibrid

A név kötelez RLM7 fóma-rezisztens hibrid 

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK
(NÉBIH 2012-2013, N=6 ÉS N=4)
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DIFFUSION   FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:

RLM7-alapú, kiemelkedô fóma-toleranciájú hibrid 
középkésôi érésével jól illeszthetô a korábbi érésû RAPOOL-
hibridek ütemezett betakarításához   
  

MERCEDES   FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
erôteljes növekedésû, középkorai érésû és kiemelkedô
télállóságú hibrid
homogén érés, kiváló regenerálódó képesség és magas 
olajtartalom mellett könnyû arathatóság jellemziÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK

(BSA NÉMETORSZÁG 2012-2013, BONITÁLÁS: 1=KISEBB, 
9=NAGYOBB)

ÔSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAKÍSÉRLETEK
(NÉBIH 2012-2013, N=17 HELYSZÍN)
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A RAPOOL 2014-es portfóliójában a TROY „kuriózumnak” 

számít, mivel a féltörpe hibridek kedvelôinek kínál új alterna-

tívát. Teljesítménye igazi elôrelépést mutat a féltörpe szeg -

mensben, mivel terméseredménye bármely hagyományos 

hibridével versenyképes. 

Magassága valamivel meghaladja az eddigi féltörpe hib-

ridekét, de ez semmiféle kompromisszumot nem jelent az 

állományok egyszerû növényvédelmi kezelhetôsége vagy 

könnyû betakaríthatósága terén. A hagyományos hibrideknél 

alacsonyabb, kompakt növénymérete kiváló állóképességgel 

párosul a teljes vegetáció alatt. Vetését korai idôpontban 

ajánljuk, mivel ôszi szárba indulásra nem hajlamos, ennek 

köszönhetôen kiváló a télállósága. 

Az új hibrideket is a 
gyakorlat szelektálja

Új hibridek 2015-ben
A RAPOOL termékfejlesztése nem szünetel, 

újdonságaink már a rajtvonal mögött állnak. A NÉBIH 

hivatalos fajtakísérleteivel párhuzamosan számos üzemi 

demonstrációs kísérletben teszteljük a hibridek 

gyakorlati teljesítményét, szántóföldi 

körülmények között.  

 Kimagasló termés és olajtartalom

 Korai vetésre is alkalmas, kiváló állóképességû féltörpe hibrid

 Egyszerûen kezelhetô, télálló, könnyen betakarítható

 Kiváló állóképesség és kimagasló 
 fóma-tolerancia

 Ôsszel visszafogott, tavasszal erôteljes 
 fejlôdési erély 

 Korai vethetôség

 Kiváló termôképesség és magas 
 olajtartalom kombinációja

 Középérésû és kivételesen jó 
 állóképességû hibrid

 Robusztus hibrid valamennyi 
 termôhelyre, akár mulcsvetéshez is

Kicsi, de erôs
Ki áló állóké é é ki ló

Megállja a helyét
Ki áló ôké é é

Irány a csúcs
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SHREK
széleskörû adaptációs képesség

nagy termésbiztonság, eltérô évjáratokban is

nagy termôképesség és magas olajtartalom együtt

TRUMPF
alacsony, kompakt állomány, kiváló állóképesség

korai virágzás és érés

gyors és könnyû betakaríthatóság

XENON FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

kifejezetten korai vetésre is ajánlott, korai regulátorozással 
(4-leveles stádium)
kiváló állóképessége miatt a legjobb talajokon sem dôl meg
kiváló télállóság és regenerálódó képesség

COMPASS FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      

Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      

Különlegessége:

mélyen ülô tenyészôcsúcs ôsszel, magas olajtartalom
nagytestû, mégis kimelkedôen jó állóképességû hibrid
kiváló mulcsvethetôség

A XENON visszafogott ôszi fejlôdése miatt kiválóan alkal-

mas kifejezetten korai vetésre, nem hajlamos a tél elôtti 

szárbaindulásra. Télállósága, valamint tavaszi regenerációs 

képessége átlag feletti. Kiváló állóképessége, továbbá a be  -

tegségekkel szemben tanúsított magas rezisztenciaszintje 

biztosítja, hogy termésbiztonsága a csapadékosabb évjáratok-

ban is kiemelkedô legyen. 

A COMPASS robusztus, középérésû hibrid, mely kifejezetten 

jól alkalmazható szárazságra hajlamos termôterületeken is. 

Erôteljes gyökere és fôhajtása garanciát jelent a talaj víz- és 

tápanyagkészleteinek átlagon felüli hasznosulására. Kiváló tél -

állósággal és méreteit meghazudtoló, kiemelkedôen jó álló-

képességgel rendelkezik. Tavasszal gyorsan növekszik, erôtel-

jes habitust mutat. A könnyû talajok és a forgatás nélküli ta-

lajmûvelés ideális hibridje, olajtartalma kiemelkedôen magas.

 termôhelyre, akár mulcsvetéshez is

TROY   FAJTAJELLEMZÔK

Hozam/
piaci teljesítmény

Jellemzô / alkalmasság
Alacsony        Közepes         Magas 

magtermés      
olajtartalom      

Termésbiztonság

szárazságtûrés      
kezdeti fejlôdés erôssége      

télállóság      
állóképesség      

regenerálódó képesség      
betegség-ellenállóság      

Termôhely javaslat

könnyû, laza talajok      
jó talajok      

nehéz, problémás talajok      
Állományjellemzôk

korai vethetôség      
késôi vethetôség      
mulcs vethetôség      

extenzív technológia tûrés      
korai érés      
késôi érés      

betakaríthatóság      
Különlegessége:
féltörpe hibridként is kimagaslik versenytársai közül, mind termés, 
mind olajtartalom tekintetében  
korai vetésre alkalmas, kiváló állóképességû, könnyen 
betakarítható  
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Ajánlott talajféleség Lehetséges vetésidô Ôszi növekedési erély Fóma-tolerancia Ôszi regulátor igény Ôszi fungicid igény Tavaszi regeneráció Állóképesség Tavaszi regulátor igény Tavaszi fungicid igény Érésidô

HIBRID könnyû jó nehéz  korai Ø késôi  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø kiváló  mérsékelt Ø erôteljes  mérsékelt Ø erôteljes  korai Ø késôi

SHERPA                                                                      

VISBY                                                                 

VERITAS CL ÚJ                                                                 

EDIMAX CL                                                                 

AVATAR                                                                 

DIFFUSION ÚJ                                                                 

MERCEDES  ÚJ                                                                 

COMPASS                                                                 

XENON                                                                 

TROY ÚJ                                                                 

DYNASTIE                                                                 

ROHAN                                                                 

RAPOOL HIBRIDEK ÉRÉSIDEJE ÉS BETAKARÍTHATÓSÁGAA RAPOOL 1974-es megalakítása óta 

közel duplájára, hektáronként 4 tonnára 

emelkedett a nagy repcetermelô országok 

üzemi átlagtermése. Ez a teljesítmény-

többlet a nemesítés vívmányai mellett 

annak is köszönhetô, hogy a termesz-

téstechnológia egyes elemeiben, a táp-

anyagellátásban és a növényvédelemben 

is komoly elôrelépés történt. Ezzel szem-

ben állnak azok a külsô körülmények 

– politikai keretfeltételek, szûkülô vetés-

forgók, extrém módon változó idôjárási 

feltételek, növekvô termelési költségek –, 

amelyek újra és újra kihívások elé állítják 

a repcetermelôket. 

A jelen és a jövô sikeres repcetermelôi szá-

mára elengedhetetlenek azok a sokszor 

csak aprónak tûnô technológiai különb-

KORAI 08. 20. KÖZEPES 09. 10. KÉSÔI
Mag/m2, a szántóföldi kelés aránya a vetés körülményeitôl függôen kb. 70-90%. 
Szükség esetén a vetési norma módosítható.

35 VERITAS CL   40 - 45 5035 VVERIITAAS CL 400 445 500

35 MERCEDES   40 - 45 5035 MMERRCEEDES 400 445 500

35 SHERPA   40 - 45 50

35 EDIMAX CL   40 - 45 50

35 VISBY   40 - 45 50

35 DIFFUSION   40 - 45 50

35 ROHAN   40 - 45 50

35 COMPASS   40 - 45 50

35 AVATAR   40 - 45 50

35 DYNASTIE   40 - 45 50

35 TROY   40 - 45 50

35 XENON   40 - 45 50

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Új – RAPOOL-mérôléc számolókerettel

Nyugodtan tegye a szívére a kezét, tényleg pontosan 

meg számolja a repcéje állománysûrûségét? Ezentúl köny-

nyen megteheti ezt új számolókeretünkkel.

• A 2,4 m-es RAPOOL-mérôlécet hajtsa egy 60x60 centimé-

teres keretté, ami 0,36 négyzetmétert ad (ez kb. 1/3 m2).  A 

kereten belül található növényszámot hárommal szorozva 

megkapja a pontos állománysûrûséget.

 

• A praktikus RAPOOL-

mérôléc további ellenôrzési 

lehetôségeket kínál, mint pél-

dául a soron belüli tôtáv vagy 

a vetésmélység ellenôrzése. 

A FAJTAKÜLÖNBSÉG OPTIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA VETÉSKOR 

ségek, amelyek az egyes hibrideket jel-

lemzik. Hisszük, hogy ezek az apróságok 

teszik lehetôvé, hogy a RAPOOL csúcs-

genetikában megtestesülô lehetôségek 

realitássá váljanak a hazai termelôk szá-

mára is.

A repceállományok 
kezelése
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Gazdaságosság a 
repcetermesztésben

GAZDASÁGOSSÁG 1918

A globális éghajlatváltozás szántóföldi kultúrákra gyakorolt hatása évrôl-
évre növekszik. Az idôjárás egyre változékonyabbá válik, a száraz, csapadék 
nélküli periódusok egyre sûrûbbek és hosszabbak. E tendencia különösen 
a tavaszi növényeket sújtja, melynek következménye sok esetben draszti-
kus terméskiesés, a termésbiztonság jelentôs csökkenése. Ez a legfôbb oka 
annak, hogy bizonyos kultúrák termesztése napjainkban igen nagy kocká-
zattal jár. 

A fentiek alapján egyértelmûen 

elmondható, hogy a repce a 

modern vetésforgóban nélkü-

lözhetetlen. A gazdaságosság 

szem pontjából ugyanis nem el-

hanyagolható, hogy e kultúr-

növény alkalmazásával mennyi 

alapanyag-költséget spórolha-

tunk meg a talajmûvelésnél, il-

letve mennyivel nagyobb (akár 

plusz 60.000-70.000,- Ft/ha) ter-

méshozamhoz juthatunk a vetés -

forgóban.

Az elmúlt évek gyakorlatát vizsgálva az 

derül ki, hogy a kukorica az a kultúra, 

melyet e negatív hatás a legjobban érin-

tett. A tartós forróság, ami a kukorica 

virágzásakor tapasztalható volt, helyen-

ként akár 80 %-os terméskiesést ered-

ményezett. 

Talán a legnagyobb problémát mégis 

az jelentette a kukorica és napraforgó

kultúrák termesztôinek, hogy a nyári idô -

szakban, amikor a növények fejlôdé-

séhez nagyobb mennyiségû nedvességre

van szükség, a csapadék igen kevés volt 

(és egyre kevesebb!). Így a növények-

nek a talaj mélyebb rétegeibôl kellett 

felszívniuk a vizet, ami ahhoz vezetett, 

hogy a késôbbi fejlôdésükhöz szüksé-

ges nedvesség már nem állt rendelke-

zésükre a kellô mennyiségben. Ezért 

a növények már jóval aratás elôtt 

száradásnak indultak. Ahhoz, hogy 

ezt az elôzôekben említett nedvessé-

get a talaj biztosítani tudja a növény 

számára, az szükséges, hogy télen 

elegendô mennyiségû csapadék hulljon. 

Az ôszi káposztarepce egyrészrôl az a 

kultúrnövény, amelynek nedvességigé-

nye más idôpontra esik, mint a tavaszi 

kultúráké, tehát ez az a növény, amely 

a téli – akár kevesebb – nedvességgel a 

legjobban „gazdálkodik”, így a modern 

vetésforgóban nélkülözhetetlen. 

A másik elônye abban rejlik, hogy a repce

oszlopos gyökere, és sûrû mellékgyökér-

zete a talajban jótékony „talajlazító” ha -

tást fejt ki. Ezáltal az utónövény szántás

nélküli, ún. mulcstechnológiával elvethetô.  

 

A legfontosabb mégis az, hogy a repce 

elôvetemény után alkalmazott mulcs-

technológia következtében mérhetô a 

legalacsonyabb fuzárium DON-érték – 

melyet kutatási eredmények igazolnak! 

– az utónövény ôszi búza termésében. 

Ha az ôszi búzát repce után vetjük el, a 

búza ôszre már olyan erôs gyökérzettel 

rendelkezik, s ezáltal olyan fejlôdési stá-

diumba jut, hogy bizonyítottan nagyobb 

terméshozamra lehet számítani ez eset-

ben, mintha például kukorica után 

vetettük volna el. 

A repce vetésforgóban való alkalmazá-

sának másik elônye, hogy a repceszal-
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mában elraktározott kálium gyorsabban 

bomlik le a talajban, mint a többi kultúr-

növény szalmamaradékában található 

kálium. Ha repce után vetjük el az ôszi 

búzát, már ôsszel a növény rendelkezé-

sére áll a korai fejlôdéséhez szükséges 

kálium-mennyiség. A C/N-arány a repce 

szalmamaradékában annyira kedvezô, 

hogy akár 40-50 kg/ha nitrogén kívülrôl 

történô talajba juttatását (mûtrágyát) 

megspórolhatunk tavasszal. 

Forrás: RAPOOL, a Südwestfalen Fôiskola adatainak felhasználásával, Soest Forrás: RAPOOL, Jakobi LWK NRW 2011; Langer et al. 2012; 
Büchs et al. 2012; Potthof 1999 alapján

Hatás Elôny
Értéke az Ön 

kalkulációja 

szerint (Ft)

1. utóvetemény többlettermése  200-1.200 kg/ha

2. utóvetemény többlettermése 50-200 kg/ha

N tápanyag-megtakarítás 40-60 kg/ha

K2O tápanyag-megtakarítás 60-80 kg/ha

P2O5 tápanyag-megtakarítás 20-30 kg/ha

üzemanyag-megtakarítás (repce 
után szántás nélküli talajmûvelés)

20-30 l/ha

gombaölôszer-megtakarítás 1-2 kezelés

Elôvetemény hatása összesen:

Hatás Elôny

földigiliszták a  repcetáblában

(kb. 0,3 g/giliszta)

akár 100 giliszta/m2

akár 300 kg/ha

földigiliszta szekrétum 15-100 t/ha évente

földigiliszta járathossz ≥ 4.000 km/ha

pórustérfogat ≥ 40 m3

humuszfeltáródás 765 kg C/ha

humuszegyenleg + 485 kg C/ha

megfi zethetetlen a jó talajszerkezet

A REPCE ELÔVETEMÉNY HATÁSÁNAK SZÁMSZERÛSÍTÉSE PÓTLÓLAGOS ELôVETEMÉNY-HATÁS: 
KEDVEZÔBB TALAJSZERKEZET 

SZÁMÍTSA KI ÖN IS!

Gyökérfejlesztés RAPOOL módra

További hasznos információkhoz 

juthat „A nagy hozamok a 

mélyben gyökereznek” 

címû RAPOOL-kiadványból.

 

A kiadvány megrendelhetô: 

www.rapool.hu

sztés RAPOOL módra

khoz 



Repcevetés az idén, 
rovarölô szeres csávázás nélkül

REPCEVETÉS 2120 40 ÉVE RAPOOL

KIS KÁPOSZTALÉGY
Évente egy nemzedék, júniusi-júliusi keléssel.

20 oC felett szakaszos betelepülés a kelô félben lévô 
állományokba.

Enyhe téli idôjárás esetén a peterakás, a lárvák kelése és 
kártétele is lehetséges a tél során, egészen tavaszig.

Minél alacsonyabb az állománysûrûség, annál magasabb a 
növényenkénti lárvaszám.

REPCEBOLHAAz elmúlt években hozzászokhattunk a hatékony rovar ölô 

szeres csávázás elônyeihez, különös tekintettel a repcebolha 

és a káposztalégy lárvája elleni védekezésre. Mit tehetünk 

2014-ben? 

A rovarölô hatású csávázószerek eddig lehetôséget nyújtottak 

arra, hogy a repcében korán megjelenô ôszi kártevôk ellen 

célzottan és hatékonyan védekezzünk. Egészen addig, amíg 

hasonló hatékonyságot biztosító, új csávázó szerek meg nem 

jelennek a repcében, nagyobb alapossággal és több figye-

lemmel kell eljárnunk az ôszi növényvédelem tervezése és 

kivitelezése során. Egyrészt a védekezéseket kellô idôben és 

hatékonysággal kell megvalósítanunk, másrészt a kezelések 

nem veszélyeztethetik a nem célszervezeteket.  

A RAPOOL ebben a helyzetben az alábbi agronómiai 

javaslatokat teszi:

  A repcetáblák mechanikai tarlóápolása rontja az árva-

kelés, a gombabetegségek és a rovarkártevôk fejlôdési 

körülményeit, csökkenti például a káposztalégy kelési 

rátáját. Ha a repce betakarításakor is fellelhetô a repce-

bolha, akkor ennek állományát szintén gyéríti az idôben 

elvégzett mechanikai tarlóápolás.

  A káposztalégy kiváló szaglásának köszönhetôen biztosan 

megtalálja az elsô kelô félben lévô állományokat, ezért 

kerüljük a túl korai vetést! Ebbôl a szempontból a szoká-

sos idejû vagy akár késôbbi vetések is nagyobb biztonság-

ban vannak.

  Kerüljük a túlzottan alacsony vetésnormát! Ha keve-

sebb növény található a területen, úgy növényegyeden-

ként több petét tesz le a káposztalégy, ezért növekszik 

a fertôzési nyomás. Négyzetméterenként 40-50 növény 

megfelelô kompromisszumot jelent az egyedi teljesítmény 

- állománysûrûség összefüggésben.   

  Feltétlenül használjunk gombaölô szerrel csávázott, 

fémzárolt vetômagot annak érdekében, hogy az érzé-

keny növények egyenletesen keljenek, és rövid idô alatt 

„kinôhessenek a kártevôk fogai alól”! A gyors kezdeti 

fejlôdésû hibridek egyértelmûen elônyben lesznek a las-

sabban fejlôdô versenytársaikkal szemben.  

  Az új vetések rendszeres és alapos ellenôrzése mellett ne 

feledkezzünk meg a betakarított területek árvakelésû 

repcéirôl sem! Ezek figyelemmel kísérése jó támpontot 

adhat az új vetések növényvédelmi kezeléseinek ponto-

sabb idôzítéséhez.  

  Kísérjük figyelemmel a növényvédelmi elôrejelzô rendsze-

rek információit!

REPCEBOLHA (balra):
A fi atal repcebolha-lárvák a levélnyélbe rágják be 

magukat, az idôsebb egyedek egészen a 
tenyészôcsúcsig vándorolnak.

KÁPOSZTALÉGY (jobbra): 
A káposztalégy lárvái a gyökeret károsítják, majd 2-4 hét 

múlva bebábozódnak a talajban. Az enyhébb rágási 
sérüléseket kiheveri a repce, az erôteljes gyökérkároso-

dás viszont a teljes növény pusztulásához vezethet.  

1 Kelés után a sziklevelek ellenôrzése.

beavatkozási küszöbérték: 6 leveles állapotig  
a levélfelület 10%-a károsodott

2 Sárgatálas ellenôrzés.

beavatkozási küszöbérték: 50 bolha/tál max. 3 hét alatt

3  Késô ôszi - téli lárva ellenôrzés.

beavatkozási küszöbérték: gyenge állományokban 
növényenként 3 db lárva, jól fejlett állományokban 
növényenként 5 db lárva

1 A repce betakarítását követôen intenzív tarlóápolással
 csökkenthetô a lárvakelés.

2  A nagyobb növények vonzóbbak a kártevô számára, ezért 
a vetésidô és a kelési körülmények függvényében eltérô 
kárképek alakulhatnak ki. 

3  A korai vetéseken általában nagyobb a kártétel, ezért 
javasolt a szokásos vagy annál kissé késôbbi vetés.

4 Az alacsony tôszámú állományokban jellemzôen
 több lárva található növényenként. 

A védekezés 3 lehetséges idôpontja.

Csávázószer nélkül korlátozott a megelôzés 
lehetôsége.

Évente akár három generáció is kifejlôdhet, áprilistól októberig.

Minden nôivarú egyed 100-200 pete lerakására képes.

A peterakás elsôsorban a jól fejlett növényekre irányul.

Sem a legyek, sem azok lárvái ellen nincs hatékony vegyszeres 
védekezési lehetôség.

A talajmûvelés és a vetésidô jelentôsen befolyásolja a kártevô 
fertôzési nyomásának mértékét.



NITROGÉNTRÁGYÁZÁS 2322 40 ÉVE RAPOOL

A nitrogén a repce fejlôdésének „motorja”. A talaj tápanyag-utánpótlása tehát 

egyrészrôl nélkülözhetetlen, másrészrôl a talajban lévô, túlzott mennyiségû nitro-

gén nemcsak költséges, hanem a környezetet is szennyezi. 

RAPOOL N-mérleg
A repce nitrogéntrágyázásának 
optimalizálása RAPOOL Nitrogén-mérleggel

Annak érdekében, hogy a repceter me-

lésbôl még többet kihozhassunk, az 

alábbiakban egy könnyen és hatéko-

nyan használható Nitrogén-mérleget 

mutatunk be, melyet a RAPOOL fejlesz-

tett ki.  

Az ôszi káposztarepce normális esetben 

50-70 kg/ha nitrogén hatóanyagot vesz 

fel, de képes a tél elôtti állapotig akár 

150 kg/ha nitrogént is felvenni. A fenti 

adatok közötti különbséget több okból 

sem szabad figyelmen kívül hagyni:

Az egyik ok, hogy üvegházhatású gázok keletkeznek 
a nitrifikáció által,

a másik ok a nitrát bemosódása a talajvízbe, 

a harmadik ok pedig az, hogy fontos tudnunk, a tél elôtti 
állapotban mennyi nitrogént vett fel a növény, mert 

azt tavasszal le kell vonnunk a kijuttatandó mûtrágya 

mennyiségébôl.

A vegetáció leállta után, a tél elôtti 

állapotban javasolt mûszerrel megmérni 

a növény által felvett nitrogén-ható-

anyagot.

A túlzott mértékben felvett nitrogén-

hatóanyagot annak 70%-áig be kell kal-

kulálni a tavaszi mûtrágyázásnál, és a 

kiadni tervezett mennyiségbôl le kell 

vonni. A kevés nitrogén-hatóanyagot 

felvett állományok esetében viszont 

meg tudjuk állapítani, hogy mennyivel 

több nitrogénre lesz szükség tavasszal.

A MÉRÉST A KÖVETKEZÔK SZERINT KELL ELVÉGEZNI:

1.   A repce táblában (több helyen is!) mérjünk ki 1m2-es területet,

2.   ezen az 1m2-es területen vágjuk le a növényeket a gyökérnyaknál,

3.   a zöld tömeget tegyük egy RAPOOL nylonzsákba,

4.   akasszuk a RAPOOL N-mérlegre a zsákot!

A MÉRLEG LEOLVASÁSA, AZ EREDMÉNY KIÉRTÉKELÉSE:

2 kg friss zöldtömeg/m2 = 100 kg/ha nitrogén-hatóanyag felvétel

1 kg friss zöldtömeg/m2 = 50 kg/ha nitrogén-hatóanyag felvétel

A RAPOOL 

h i b  r i d e k 

vetômagja 

3–4 hektár elvetésére ele gendô, 100%

élô csírát tartalmazó kiszere lésben 

kerül forgalomba. A csírára történô 

vetômag-kiszerelés egyértelmû elônyö -

ket jelent a termelôk számára a „csupán” 

magra történô csomago lás sal szemben. 

Például egy 92% csíra ké pességû hibrid 

tétel esetén zsákjainkba 8%-kal több, 

azaz 1.620.000 mag kerül.

Az elôny tehát: 

• azonos ezermagtömeg esetén 

 8%-kal több mag a zsákban, 

• azonos vetômagár esetén 8%-kal 

 ked vezôbb ár, 

• vagy 8%-kal nagyobb áruérték, 

• 8%-kal nagyobb bevethetô terület 

 egy zsákból.

vetésére elegendô 100%

Ha pl.: 2,2 kg zöldtömeget mértünk, akkor a repce 110 

kg/ha nitrogént vett fel. Ebbôl a hektáronként felvett 

nitrogénmennyiségbôl levonjuk a repce által normális eset-

ben felvett nitrogén mennyiségét (50 kg/ha-t) 8-10 leveles 

stádiumban.  Vagyis 110-50 = 60 kg/ha nitrogén-hatóanyag-

gal többet vett fel a növény a kelleténél. Ezt a 60 kg/ha 

nitrogén mennyiséget megszorozzuk 0,7-tel (a szorzó több 

ezer laboreredmény átlagaként került kiszámításra), ered-

ményül 42 kg/ha nitrogént kapunk. Ez azt jelenti, hogy a 

tavaszi mûtrágya kalkulációnál le kell vonni a kijuttatandó 

mûtrágya mennyiségébôl hektáronként 42 kilogrammot.

Pl.: hektáronként 4,0 tonna repce termés felvesz 210 kg 

N-hatóanyagot. Kalkuláció: 210 kg/ha – 42 kg/ha – (Nmin és 

Nmob) = kijuttatandó N-mennyiség/ha.

Pl.: ha az Nmin és Nmob értékeke a talajvizsgálat szerint 40 kg/

ha nitrogén, akkor 210 kg/ha - 82 kg/ha = 128 kg/ha nitro-

gén-hatóanyagot kell kijuttatni a területre.

A gyengébben fejlôdött repcéknél (amelyek pl. 40-50 kg/ha 

nitrogént vettek fel a tél elôtt) a RAPOOL N-mérleg skálája 

megmutatja, hogy mennyi nitrogén-hatóanyagot szükséges 

még felvenniük tavasszal az optimális termés eléréséhez.  

KALKULÁCIÓ:



TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK
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RAPOOL Hungária Kft. 8132 Lepsény, Vasút u. 57.
Tel.: +36-22-585-202 • Fax: +36-22-437-056 • E-mail: info@rapool.hu
www.rapool.hu

Termékfejlesztés:
Marcus Bankert
Mobil: 06-30-204-8006
marcus.bankert@saaten-union.hu

A kiadványban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. 

 Területi képviselô:
Finy György
Gyôr-Moson-Sopron és 
Vas megye
Mobil: 06-30-256-6633
fi ny.gyorgy@saaten-union.hu
 
Területi képviselô:
Szabó Tamás
Komárom-Esztergom, 
Veszprém és Fejér megye
Mobil: 06-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Németh Csaba
Veszprém megye
Mobil: 06-20-399-0296

Területi képviselô:
Virág Attila
Somogy és Zala megye
Mobil: 06-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu

Értékesítési támogatók:
Kis Tar Gyula
Mobil: 06-30-641-9681

Pék Ferenc
Mobil: 06-20-964-0845

Területi képviselô:
Erôs János
Tolna és Baranya megye
Mobil: 06-30-742-8421
eros.janos@saaten-union.hu

Területi képviselô:
Pataki István
Pest, Nógrád megye és 
Heves megye nyugati része
Mobil: 06-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

Területi képviselô:
Nagy János
Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-
Szolnok megye és Heves megye keleti 
része
Mobil: 06-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

Értékesítési támogatók:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: 06-30-698-4093

Bóta Istvánné
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: 06-30-688-9152

Területi képviselô:
Kovács Gyula 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye
Mobil: 06-30-335-4655      
kovacs.gyula@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: 06-70-450-8981

Területi képviselô:
Seres Tamás
Bács-Kiskun megye
Mobil: 06-30-623-8443
seres.tamas@saaten-union.hu

Értékesítési támogató: 
Sztarovics Mihály
Mobil: 06-30-488-8285
      
Területi képviselô:
Jankó György
Csongrád és Békés megye
Mobil: 06-30-335-4656
janko.gyorgy@saaten-union.hu

Értékesítési támogató:
Kiss Gábor
Békés megye
Mobil: 06-30-547-7110          
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