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HIBRID ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT EGYBEN

Az elmúlt évek genetikai és technológiai innovációinak köszön-
hetően a magyarországi repce termésátlagok folyamatosan 
emelkedtek.
Az eredményes repcetermesztés alapját a növény igényeinek 
teljes körű kielégítése képezi az adott környezeti lehetősége-
ink között. A KITE Zrt. több éve végez kísérleteket arra vonat-
kozóan, hogy a növény igényeit milyen agrotechnológiai 
eljárásokkal tudja kielégíteni, a műholdas navigáció milyen 
hatással lehet a technológiára.
Nagy hangsúlyt fektettünk a talajművelés-, és vetéstech-
nológiai megoldásokra, valamint az őszi növényápolási 
eljárásokra, amelyekkel homogén növényállományt tu-
dunk kialakítani és a vegetáció során fenntartani. Ezek-
nek a technológiai fejlesztéseknek az eredményeként 
készítettük el a 76 cm-re történő vetéstechnológiát, így 
újabb lehetőséget teremtve egy biztonságosabb rep-
cetermesztéshez.
Ezzel a kiadvánnyal segítséget szeretnénk nyújtani azon 
gazdálkodóknak, akik a legújabb szakmai innovációk-
kal, input és technológiai újdonságokkal tudják a rep-
cetermesztést még biztonságosabbá tenni. A KITE Zrt. 
mindig is törekedett arra, hogy teljes körű portfólióval 
álljon a gazdálkodók rendelkezésére. A kiadvány első 
részében található rövid technológiai összefoglaló 
során a betakarítástól a betakarításig egyszerűen és 
kezelhető formában mutatjuk be a repcetermesztés 
sarokpontjait. A kiadványban pedig megtalálja a rep-
cehibrid-ajánlatunkat a kísérleti eredményekkel és a 
gyakorlati, üzemi tapasztalatokkal együtt.

Sikeres repcetermesztést kívánunk!

Tisztelt Partnerünk!
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TALAJMŰVELÉS

A repce talajművelése a betakarítással kezdődik. 
A tömörödött talaj, valamint a nagytömegű, illetve az 
egyenetlenül elkevert szalmamaradványok megakadá-
lyozhatják a gyökér fejlődését és gyengébb gyökérrend-

Milyen tarlókezelést érdemes alkalmazni
a repcevetés előtt?
Az elővetemény betakarítása után azonnal tarlóhántást 
és zárást szükséges végezni 5-8 cm mélyen. A tarlóhán-
tás gyors (azonnali) elvégzésével kapillárisok lezárásával 
megakadályozhatjuk a nedvességvesztést, a gyommag-
vakat csírázási pozícióba helyezzük, a szármaradványok 
aprításával és bekeverésével pedig a bontást is elősegít-
jük. A bontásban segítséget nyújt a BactoFil® CELL szár-
maradványbontó baktériumkészítmény. A tarlóhántás 
elvégzésére kiválóan alkalmas a Rabe Fieldbird rövid 
tárcsa, amelyre KITE Jet tartályt szerelve kijuttatható a 
BactoFil® CELL készítmény.

szer kialakulását okozhatják. Ezért már az elővetemény 
betakarításakor ügyeljünk a szalma egyenletes elteríté-
sére, használjunk a betakarítógépen törek-, és pelyva-
terítőt. 

Talajművelési kísérlet. Nádudvar, 2016
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Gaspardo Artiglio
középmély lazító

JD 2720
tárcsás lazítóRabe Cormoran eke

Mire figyeljen a talajelőkészítés 
során?

A talajelőkészítés a repce esetén 
fontosabb, mint a vetésidő (termé-

szetesen a szakmailag elfogadható 
időszakon belül). A nyári időszakban 

lehullott csapadék alapvetően meg-
határozza a talajelőkészítés módját, ki-

emelve azt a tényt, hogy általában ez az 
év legszárazabb és legmelegebb idősza-

ka. A repcének mélyre hatoló gyökérzete 
van (szemben a kalászosok bojtos gyökeré-

vel), amelyet vezetni kell a talajban és ezért 
mélyművelést igényel. A művelés mélysé-

gének minimum 30 cm-nek kell lennie. A tö-
mörödött talajréteg meggátolja a karógyökér 
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Alapművelő eszközökkel elérhető munkamélység és alkalmazhatóságuk 

hosszanti növekedését, ezért a leghatékonyabb a la-
zított sávba történő vetés. A kellően lazult talajállapot 
és az optimális növényszám (20-40 db/m2) esetén a 
repce gyökérzete 50-90 cm mélységig is növeked-
het. A gyökérzet akadálytalan növekedése szükséges 
a biztonságos átteleléshez, ahhoz, hogy a mélyebb 
talajrétegekből is tudjon vizet felvenni a növény. Az 
alapművelés jellege lehet hagyományos forgatásos 
(eke – nyirkos talajállapot), valamint energia és költ-
ségtakarékos (nehézkultivátor, középmély lazító, sáv-
művelő – szárazabb talajállapot). A magágynyitást a 
Köckerling Allrounder magágyelőkészítő kombiná-
torral a vetés előtt néhány nappal érdemes elvégezni. 
A magágy legyen 4-6 cm mély, felülete annyira zárt, 
hogy alatta a talaj ne száradjon, de ha esővizet kap, a 
csapadékvizet befogadja.
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VETÉS

A repcetermesztés sikere nagy mértékben 
ősszel dől el!
Az őszi fejlődést meghatározó tényezőktől (kelésfeltéte-
lek, vetés ideje, állománysűrűség, hőösszeg, hibrid fejlő-
dési erélye, tápanyagellátás, gyomosság) függ az, hogy 
milyen fejlettségű állomány alakul ki december elejére 
az átteleléshez. A repce termésképző elemeinek a kiala-

John Deere
740 A

kulásában a növények fejlődésének őszi időszaka dön-
tően meghatározó. A termésképződés szempontjából 
optimális fejlettség ősszel: legalább 8-10 leveles tőlevél-
rózsás állapot, alacsony, maximum 2 cm-re kiemelkedő 
csúcsrügy, minimum 1 cm átmérőjű gyökérnyak, 30 cm-
nél mélyebb gyökérzet.

A vetés ideje és a vetett állomány sűrűsége meghatá-
rozza az áttelelés biztonságát és a növényállomány pro-
duktivitását. A repce optimális vetésideje augusztus 25. 
és szeptember 05. közé tehető, ám a szeptember 10-
ig történő vetés is elfogadható még. A repce a virágzati 
oldalágakon hozza becőtermésének 60-70%-át, ezért 

a cél a növény elágazódásának elősegítése. Az 
optimális állománysűrűség kiválasztásával az 
elágazások számát szabályozni tudja. A John 
Deere 740A sűrűsoros vetőgéppel dupla ga-
bonasortávot használhat hagyományos tech-
nológiában.
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Miért érdemes a 76 cm-re történő vetést választani?
A repce nyári vetésű növény, így a leggondosabb talaj-
művelési eljárás esetén is előfordulhat, hogy a talaj felső 
5-6 cm-es rétege kiszárad. Erre nyújthat megoldást a 76 
cm-es sortávra történő vetéstechnológia. A repcét alap-
vetően 3 cm-es mélységre vetjük, a vetőgépre felszerelt 
magágyelőkészítő és sávtisztító egység segítségével a 
felesleges 2-3 cm-es száraz talajrészt eltávolítjuk a sor-
közbe. A kelés biztonságát megnövelő magágykészítést 
és vetést a KITE Zrt. kínálatában található John Deere 
1775 NT 12 soros szemenkénti vetőgéppel célszerű el-

végezni. Ez a vetőgép komplex technológiát valósít meg, 
amely egy menetben magágyat készít, vet, mikrogranu-
látumot vagy folyékony startertrágyát helyez le a magá-
rokba, valamint sávpermetező rendszerrel is fel lehet 
szerelni.
Ez a technológia elősegíti a biztonságos kelést, mivel a 
mag számára a kellően nyirkos talajállapotot megőrzi. 
A már meglévő John Deere vetőgépét át tudja alakítani 
erre a technológiára a KITE Zrt. kínálatában megtalál-
ható külön felszerelhető sávtisztító, repcetárcsa és tört-
szem-kilökő segítségével.

John Deere 1775 NT

1.2.

3.

6.

4.

5.

A képen látható számok a 
következő oldalon szereplő 
alkatrészopciók helyét jelölik.



ALKATRÉSZOPCIÓK VETŐGÉPEKHEZ

Az egyes talajkörülmények és a vetőgépen alkalmazott 
talajművelő funkciókat ellátó kiegészítők megkövetelik a 
talajnyomás-fokozók használatát. Normál esetben a segít-
ségével magasabb vetési sebességnél is tudjuk tartani a 
kívánt vetési mélységet. A kiegészítők esetében a talajjal 
érintkező elemek megpróbálják kiemelni a vetőkocsit, és 
így befolyásolják a vetési mélységet. 

Pneumatikus talajnyomás-fokozó 
Fokozat nélkül állítható a ta-
lajnyomás 0-180 kg között. 
Minden vetőegységhez tarto-
zik egy-egy légrugó, amely a 
paralelogramma karok között 
helyezkedik el. A légrugók so-
rosan vannak bekötve, így egy 
időben, egy helyről tudjuk a 
nyomást szabályozni. 
Az ISOBUS-os kialakítású 
1770NT vetőgépek esetében akár munkamenet közben 
is szabályozhatjuk a talajnyomást, minden vetőkocsin egy 
időben. A talajnyomás nagyságát a nyomásmérő óra, illet-
ve a kijelző segítségével tudjuk nyomon követni. 

Mechanikus talajnyomás-fokozó 
Három fokozatban, egé-
szen +180 kg-ig állítható. 
A vetőkocsi-terhelés nö-
velésével meggátolható a 
vetőszerkezet kiemelke-
dése a talajból, és biztosít-
ható a folyamatos talajkö-
vetés.

A KITE-JET BASIC folyadék-kijuttató rendszer alkalmas 
oldatműtrágya kijuttatására vagy sávkezelésre. A 80–250 
l/ha-os kijuttatási tartományban lehet alkalmazni, termé-
szetesen ez függ a munkagép szélességétől, illetve a se-
bességtől. 6 soros gép esetén, 10 km/h sebesség mellet 
az alsó mennyiségi határ 120 l/ha. 

3 membrános 115 l/min teljesít-
ményű szivattyúval van szerelve, 
elsősorban hidrosztatikus haj-
tással. Csepegésgátló membrá-
nok akadályozzák meg a tábla 
végi forgókban a csepegést.  A 
menetsebesség-arányos (auto-
mata) kijuttatás okán a kezelő 
által előre beállított értéket (l/ha) 

folyamatosan tartja a rendszer a menetsebesség függvé-
nyében. Továbbá a monitoron figyelemmel követheti a 
tartály töltöttségi állapotát, a sebességet, a nyomást és 
az átfolyási mennyiséget (l/ha, l/min). Beállítható az alsó 
sebességhatár is, amely alatt a rendszer automatikusan 
megszünteti a kijuttatást. 

Azon túlmenően, hogy a szármaradványoktól és a rögök-
től megtisztítja a vetési sávot, száraz talajállapot esetén el-
távolítja a felső talajréteget, így – az ideális vetési mélysé-
get megtartva – a mag nedves magárokba kerül. További 
előnye, hogy hullámos tárcsával kiegészítve csökkenthető 
a menetszám, ami a talajnedvesség megőrzését és költ-
ségcsökkenést eredményez. 
Részei: 
• Kúpos bordás henger, 

amely töri a rögöket és 
mélységhatároló szere-
pet tölt be. 

• Ívelt élű forgókés, 
amely vágja a szárma-
radványokat és a rögö-
ket, valamint kitisztítja a 
sávot. 

Hullámos tárcsák 
A hullámos tárcsa, közvetlenül a vetőcsoroszlya előtt, fi-
nom elmunkálást végez a talajban és ott magágy minő-
ségű talajt alakít ki. Beállításánál fontos, hogy a maximális 
munkamélység a vetésmélység felett legyen 2-3 cm-rel, így 
tudják a nyitótárcsák létrehozni a stabil falú magárkot. 
A hullámos tárcsa kiválasztásánál lehetőségünk van a kö-
rülményeknek megfelelő megoldás kiválasztására.

TALAJNYOMÁS FOKOZÁS1.

FOLYÉKONY MŰTRÁGYA-KIJUTTATÁS2.

SÁVTISZTÍTÓK3.
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Az APV mikrogranulátum-szóró egység (6.) technikai adatai

     PS120 M1 PS 200 M1 PS 300 M1 PS 500 M2 PS 800 M1 

Adagoló 
meghajtása: Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos 

Ventilátor 
meghajtása: Elektromos Elekt. / Hidr. Elekt. / Hidr. Elekt. / Hidr. Hidrosztatikus 

Munka-
szélesség: 

1-6 m dupla 
elektromos 

ventilátorral, 
8 kimenettel 

1-6 m dupla 
elektromos 

ventilátorral, 
8 kimenettel 

1-6 m dupla 
elektromos 

ventilátorral, 
8 kimenettel 

1-6 m dupla 
elektromos 

ventilátorral, 
8 kimenettel 

3-12 m, hidrosz-
tatikusan hajtott 

ventilátorral, 
16 kimenettel 

- 

1-7 m hidrosz-
tatikusan hajtott 

ventilátorral, 
8 kimenettel 

(opció) 

1-7 m hidrosz-
tatikusan hajtott 

ventilátorral, 
8 kimenettel (opció)  

1-7 m hidrosz-
tatikusan hajtott 

ventilátorral, 
8 kimenettel (opció) 

3-12 m, hidrosz-
tatikusan hajtott 

ventilátorral, 
32 kimenettel 

- 

1-12 m hidrosz-
tatikusan hajtott 
ventilátorral, 16 

kimenettel (opció) 

1-12 m hidrosz-
tatikusan hajtott 
ventilátorral, 16 

kimenettel (opció) 

1-12 m hidrosz-
tatikusan hajtott 
ventilátorral, 16 

kimenettel (opció) 

(16 kimenet + Y 
elágazók) 

Méret: 80 × 60 × 88 cm 100 × 70 × 88 cm 110 × 77 × 100 cm 125 × 80 × 125 cm 127 x 105 x 170 cm 
Tartály: 120 l, műanyag 200 l, műanyag 300 l, műanyag 500 l, műanyag 800 l, acél tank 

Súly: 45 kg 60 / 83 kg (hidr.) 70 / 93 kg (hidr.) 93 / 116 kg (hidr.) 200 kg 
Meghajtás: 12 V / 25 A 12 V / 25 A 12 V / 25 A 12 V / 25 A - 
Hidr. hajtás 

esetén: - Max. 150 bar, 
45 l/min 

Max. 150 bar, 
45 l/min 

Max. 150 bar, 
45 l/min 

Max. 150 bar, 
45 l/min 

Közvetlenül a vetőkocsi-
ra szerelhető, azzal együtt 
mozgó, szilárd vagy folyé-
kony műtrágya injektálására 
alkalmas tárcsák. Típustól 
függően a sortól 5-7,5 cm-
rel tolható el. Maximális 
mélysége a vetésmélység alá 1,5 cm-rel állítható. Hullá-
mos tárcsával együtt nem alkalmazható.

A sorelzáró készlet segít-
ségével megszüntethet-
jük a rávetéseket, ezzel 
költséget takaríthatunk 
meg. Előnye főként az 
alaktalan táblák esetén 
érvényesül.

Változtatható tőszámú 
vetés – Hidrosztatikus 
hajtás 
Segítségével a normál ta-
lajkerekes-láncos hajtásnál 
pontosabb vetés hajtható 
végre. Megvalósítható vele 
a táblaszintű, előírások 
alapján történő változtatható normájú vetés. Géptípustól 
függően egy, két, vagy három hidromotor szerelhető fel.

Pneumatikus szó- 
róegység 120 - 
800 literes tartály-
kapacitással. Az 
adagoló maghaj-
tása elektromos, 
a ventilátor elekt-
romos vagy bizo-
nyos típusoknál elérhető a hidrosztatikus hajtás is.

MŰTRÁGYA-INJEKTÁLÓK4.

SORELZÁRÁS5.

APV MIKROGRANULÁTUM-SZÓRÓ6.

HIBRID ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT EGY HELYRŐL
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Dribbler – Bajnokok bajnoka!

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Versenytárs 1
DRIBBLER
Versenytárs 2
Versenytárs 3
Versenytárs 4
Versenytárs 5
Versenytárs 6
Versenytárs 7
Versenytárs 8
Versenytárs 9

Termésátlag (tonna/ha)

A Dribbler repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)

4,66
4,33

4,32
4,29
4,22

4,20
4,11

3,96
3,89

3,70

A Dribblerben párosul a kiemelkedő termőképes-
ség és a magas olajtartalom. Termésátlaga (4,74 t/
ha) 9,6%-kal, míg olajtermése (2,03 t/ha) 12,7%-kal 
haladta meg a standard hibridek átlagát a NÉBIH 
regisztrációs vizsgálataiban, 47,8% olajtartalom 
mellett. A KITE Zrt. négy ismétléses kisparcellás 
kísérleteinek átlagában 2017-ben 4,5 t/ha-os, 
míg 2018-ban 4,3 t/ha-os termésátlagot ért 
el. Kiemelkedik Bólyban mutatott teljesítmé-
nye, mely 2017-ben 6,2 t/ha, míg 2018-ban 
4,7 t/ha volt. A Dribbler korai éréscsoport-
ba tartozó, középmagas termetű, mélyről 
elágazó hibrid (Debrecen, kisparcellás kí-
sérlet, 2016.: 15 db elágazás/növény, az 
alsó elágazás 20 cm-ről indult), kiemel-
kedően magas becőszámmal. Óriási le-
vélfelülettel, robusztus, erős szárral és 
gyökérrel, vastag gyökérnyakkal rendel-
kezik (Debrecen, kisparcellás kísérlet, 
2016.: 3,3 cm-es gyökérnyak átmérő). 
A NÉBIH regisztrációs vizsgálataiban 
(2012-2014.) állóképességére mind-
három vizsgálati évben átlag feletti 
pontszámot kapott. A szárak becő-
vel hosszan berakottak, a becők 
vastagok, nagy méretűek. Ter-
mésstabilitása kiváló, a kontinen-
tális körülményekhez kitűnően 
alkalmazkodik. Javasolt termő 
tőszám: 35-45 növény/m2. In-
tenzív technológiákban, széles 
sortávú- és mulcs vetésben is 
sikeresen termeszthető.
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A Dribbler repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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ES Imperio – Sokat ígérő

Korai éréscso-
portba tartozó, 

hagyományos gyo-
mirtású hibrid rep-

ce. A KITE Zrt. négy 
ismétléses kisparcel-

lás kísérleteinek átla-
gában 2018-ban 4,5 

t/ha-os termésátlagot 
ért el (2017-ben 5,0 t/

ha), a legmagasabb ér-
téket Püskiben mutatta 

4,53 t/ha. Magas termő-
képességbeli potenciálját 

nemzetközi szakhatósági 
vizsgálati eredmények is alá-

támasztják: Németország 
106% (2015.), Szlovákia 112% 

(2014.) és 110% (2015.), Len-
gyelország 113% (2014.) és 

119% (2015.), Franciaország 
106% (2015.). Közepes növény-

magasság és jó elágazó képesség 
jellemzi. Beltartalmára jellemző 

a 49-50%-os olajtartalom és a 18 
µmol-nál alacsonyabb glükozinolát 

tartalom. Az ES Imperio kifejezett 
erősségei közé tartoznak kiváló té-

lállósága, szárszilárdsága és kipergés 
szembeni ellenállósága. A hibrid Pho-

ma-rezisztens. Termesztése bármelyik 
talajtípuson ajánlható. Átlagos tőszá-

mot igényel (30-40 tő/m2).
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Versenytárs 1
ES IMPERIO
Versenytárs 2
Versenytárs 3
Versenytárs 4
Versenytárs 5
Versenytárs 6
Versenytárs 7
Versenytárs 8
Versenytárs 9

Termésátlag (tonna/ha)

Az ES Imperio repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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Az ES Imperio repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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DK Exstorm – Elemi erő

Középkorai érésű, hagyományos gyo-
mirtású hibrid, kiváló alkalmazkodóké-
pességgel. Tápanyagreakciója nagyon 
gyors és látványos. Kifejezett erénye, 
hogy jól tolerálja a tenyészidőben fel-
lépő szárazabb időszakokat is, mely 
mellett további rugalmasság a hib-
rid részéről, hogy  nagyon jól alkal-
mazkodik a különböző termőhelyi 
körülményekhez. Középmagas 
termetű hibrid jó állóképesség-
gel és nagyon jó télállósággal. 
Kiemelkedő szárszilárdságának 
köszönhetően az DK Exstormra 
a megdőlés nem jellemző. Érté-
kes agronómiai tulajdonságai 
közé tartozik, hogy őszi szár-
baindulásra és felnyurgulás-
ra egyáltalán nem hajlamos. 
Stabil poligénes reziszten-
cia mely több fontos be-
tegség így többek között 
a fóma több biotipusa 
ellen is védelmet nyújt. 
Kipergés-ellenállósága 
miatt nem okoz gon-
dot a búza utáni beta-
karítása sem. Széles 
tőszámoptimummal 
termeszthető (25-40 
növény/m2).
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Phoenix CL – Új szinten a Clearfield-hibridek termőképessége

Terméspotenciálja a Clearfield 
repcék közül kiemelkedő, a hagyo-

mányos gyomirtású, magas termő-
képességű hibridek teljesítményével 

teljes mértékben megegyező. A Pho-
enix CL termésátlaga alapján a NÉBIH 

kisparcellás vizsgálataiban 2015-ben 
és 2016-ban is dobogós helyezést ért 

el. A KITE Zrt. kisparcellás kísérletei-
ben 2017-ben a helyszínek átlagában 

4,7 t/ha-os, míg 2018-ban 4,5 t/ha-os 
terméseredményt ért el, ám ettől sok-

kal nagyobb termésekre is képes, ahogy 
azt a vizsgálati helyszínek közül Bólyban 

2017-ben elért 6,0 t/ha-os, illetve 2018-ban 
Püskiben elért 4,7 t/ha-os termésátlaga mu-

tatja. Erőteljes kezdeti fejlődésű, középérésű 
Clearfield hibrid. Ősszel kifejezetten lendüle-

tes, erős fejlődési erélyű, így akár megkésett 
vetésekhez is ajánlható. Robusztus megjelenés 

jellemzi. Nagyon jó kezdeti fejlődési eréllyel, té-
lállósággal, általános állóképességgel és regene-

rálódó képességgel rendelkezik, jó betegség-el-
lenállóság mellett. Kedvező tulajdonságai közül 

kiemelendő kipergés elleni ellenállóképessége, 
mely németországi és hazai vizsgálatok alapján is 

még a Rapool hibridjei közül is kitűnik. Termőhely-
re kevésbé érzékeny típus. A legtöbb talajművelési 

rendszerbe jól illeszthető hibrid: a forgatás nélküli 
vagy a széles sortávú termesztéstechnológiákhoz is 

alkalmazkodik. Átlagos tőszámot igényel (30-40 tő/m2).

A Phoenix CL repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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ES Mercure – Tápanyagreakció és állóképesség egy hibridben

Középérésű hibrid repce, kitűnő 
trágyareakcióval, mely által nagyon 

jól hasznosítja az intenzív körülmé-
nyeket. A KITE Zrt. négy ismétléses 

kisparcellás kísérleteiben 2017-ben 
4,1 t/ha-os (2016. 4,4 t/ha) ered-

ményt ért a vizsgálati helyszínek átla-
gában, mely helyszínek közül 2017-ben 

Bólyban, míg 2016-ban Iregszemcsén 
volt legmagasabb a termése 5,1 t/ha-os, 

illetve 4,7 t/ha-os értékkel. Az ES Mercu-
re állóképessége átlag feletti: kisparcellás 

kísérleti részeredmények szerint az álló-
képességére kapott pontszáma minden 

egyes vizsgálati helyszínen meghaladta a 
vizsgált hibridek pontszámának átlagát. Zö-

mök alkatú, sok elágazású (Debrecen, kispar-
cellás kísérlet, 2016.: 14 db elágazás/növény), 

nagy térállású hibrid. Őszi fejlődése gyors és 
erőteljes. A kísérleti parcellákon a kipusztulás 

mértéke 0% volt, azaz tő-, ennek következtében 
pedig terméspotenciál-veszteséget sem mértek. 

Sclerotinia-, Phoma-, Cylindrosporium-toleranciá-
ja átlag feletti. Kiemelkedő állóképesség és kom-

penzációs képesség jellemzi, ezért sávos, széles 
sortávú művelésre is ajánlható hibrid (kifejezetten 

jól tolerálja a tőszámhiányokat). Nem igényel magas 
tőszámot (30-45 tő/m2).
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ES Mercure – Tápanyagreakció és állóképesség egy hibridben Diffusion– Sokoldalúság kompromisszumok nélkül

Bármilyen termőhelyre ajánlott, nagy termést 
adó, kitűnő termésbiztonsággal rendelkező 
hibrid, gyenge pontok és kompromisszumok 
nélkül. Középérésű, hagyományos gyomirtá-
sú repce hibrid. A KITE Zrt. négy ismétléses 
kisparcellás kísérleteinek átlagában 2018-
ban 4,4 t/ha-os termésátlagot ért el, a leg-
magasabb értéket Hódmezővásárhelyen 
mutatta: 4,7 t/ha. 2017. évi kisparcellás 
átlagtermése 4,5 t/ha volt, a legjobb ter-
mést pedig Bólyban adta 6,0 t/ha-os ér-
tékkel. Kiemelendő, hogy az elmúlt évek 
kisparcellás kísérletekben a 47 vizsgált 
hibrid közül a legkisebb helyszínek kö-
zötti termésingadozást mutatta. Kife-
jezetten intenzív őszi fejlődésű, mely 
mellett szárazságtűrése, télállósága, 
regenerálódó képessége magas 
szintű. Betegségekkel szembeni el-
lenállósága miatt kiváló állóképes-
séggel rendelkezik (egyedülálló 
Phoma-tolerancia a középérésű 
hibridek csoportjában). Kifeje-
zetten jól tűri a megkésett ve-
téseket is. Nem igényel magas 
tőszámot (35-45 tő/m2). Mind 
laza, mind nehéz, problémás 
talajokon sikeres a termesz-
tése. Extenzív technológia 
tűrése a mai hibridek közül 
kiemelkedő.

A Diffusion repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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Cristal – Stabilitás – kiemelkedő szinten

Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, 
középérésű hibrid repce, melynek termés-
potenciálja aszályos évjáratokban is reali-
zálódik, így hozamstabilitása egyedülálló. 
Termésbiztonságának egyik alappillére 
kiemelkedő szárazságtűrése. A NÉBIH 
két éves kisparcellás regisztrációs kí-
sérleteiben a standard hibridek átla-
gához viszonyítva 110%, illetve 107%-
os terméstöbbletet ért el. Magas 
növésű, robusztus termetű hibrid, 
óriási becőmérettel. Erőteljes kez-
deti fejlődés jellemzi. Télállósága jó, 
regenerálódó képessége kiváló (a 
kora tavaszi fagyokat, lehűléseket 
elkerüli későbbi szárba indulása 
miatt). Betegségekkel szembeni 
ellenállósága jó, mely nagyon jó 
állóképességgel párosul. Érése 
egyöntetű, mely miatt könnyű 
betakaríthatóság jellemzi. Ki-
fejezetten jól kompenzálja a 
megkésett vetéseket is. Op-
timális tőszáma 40-50 tő/
m2. Könnyű, laza, kitettebb 
termőhelyeken is nagy 
biztonsággal termeszt-
hető. Tökéletesen adap-
tálható mind extenzív, 
mind intenzív technoló-
giákba.

A Cristal repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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DK Exterrier – Fő a biztonság: kiváló termőhely- és termésstabilitás

A nagy termő-
k é p e s s é g e t 

és terméssta-
bilitást komp-

r o m i s s z u m o k 
nélkül ötvöző 

repcehibrid. Ezen 
kiváló képességei 

eredményes ter-
mesztését teszik 

lehetővé az ország 
egész területén, bár-

milyen technológi-
ai intenzitás mellett. 

Termésátlaga mellett 
olajtartalma is magas. 

Éréscsoportját tekintve 
középérésű hibrid, kö-

zép-kései virágzással. Nö-
vénymagassága átlagos. 

Őszi fejlődése erőteljesnek 
mondható, télállósága kivá-

ló. Tavaszi regenerálódó-ké-
pessége jó. Nagyon jó be-

tegség-ellenállósága mellett, 
mind megdőlés-ellenállósága, 

mind pedig kipergés-ellenálló-
sága kiváló. Vetését az optimális 

vetésidő elején érdemes elvé-
gezni. Átlagosan javasolt termő 

tőszám 35-40 növény/m2.

Gazdasági értékvizsgálati eredmények (NÉBIH, középérésű hibridek, 2015-2016.)

Megnevezés st. fajták átlaga DK Exterrier

Magtermés, t/ha (2 év átlaga) 4,34 4,83

Magtermés, % (2 év átlaga) 100 111,3

Olajtartalom, % (2 év átlaga) 48,21 48,07

Olajtermés, kg/ha (2 év átlaga) 1886 2089

Olajtermés, % (2 év átlaga) 100 110,7

Fehérjetartalom, % (2 év átlaga) 20,04 19,46

Fehérjetermés, kg/ha (2 év átlaga) 781 846

Fehérjetermés, % (2 év átlaga) 100 108,3

Erukasav-tartalom, % vetőmagban (2015-2016) 0,1 0,02

Glükozinolát-tartalom, μmol/g (2 év átlaga) 12,6 12,8

HIBRID ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT EGY HELYRŐL
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DK Impression CL – Kiemelt termés, kiemelt termésvédelem

Középérésű, Clearfield gyomirtású hibrid rep-
ce. Kiemelkedő terméspotenciállal és magas 

olajtartalommal rendelkező Clearfield-hibrid, 
mely a legkiválóbb hagyományos gyomirtású 

repce hibridekkel azonos szinten terem. Termé-
sének megőrzését, termésbiztonságát a kiper-

gés elleni kiemelkedő ellenálló képessége adja. 
Középmagas növésű, jó állóképességű hibrid. Kez-

deti fejlődési erélye nagyon jó. Télállósága kiváló, 
megdőléssel szembeni ellenálló képessége igen 

jó. Stabil poligénes Phoma-rezisztencia és erőteljes 
szklerotínia-tolerancia jellemzi. Kipergés ellenálló-

sága miatt a betakarítása rugalmasan tervezhető. 
Kifejezetten jól kompenzálja a megkésett vetéseket 

is, széles vetésidő-optimummal rendelkezik. Átlagos 
tőszámot igényel 35-45 tő/m2. Kifejezetten ajánljuk in-

tenzív körülmények közé.

A DK Impression repcehibrid termőképessége
(A KITE Zrt. négyismétléses kisparcellás kísérletei, 4 helyszín, 2018.)
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DK Impression CL – Kiemelt termés, kiemelt termésvédelem DK Sequel – A Dekalb féltörpéje

Nagyon előnyös tulajdonságokat egye-
sítő, féltörpe repce hibrid, mellyel ext-
enzív körülmények között is jó termés 
érhető el. Javasolható minden olyan 
termőterületre és technológiába, 
ahol a termésbiztonság az elsődle-
ges cél. Magas terméspotenciállal és 
magas olajtartalommal rendelkező 
közép-kései érésű, kései virágzású 
hibrid. Tél előtti fejlődése erőtel-
jes, télállósága kiváló. Tavaszi re-
generálódó-képessége átlagos. 
Erős szárának köszönhetően jó 
megdőlés-ellenállósággal és jó 
betegségekkel szembeni ellen-
álló-képességgel rendelkezik, 
míg kipergés-ellenállósága 
kiváló. Alacsony szárának 
köszönhetően betakarítása 
gyorsabb, könnyebb, haté-
konyabb. Kiváló választás 
magasabb tőszámmal dol-
gozó technológiákba és 
olyan helyekre, ahol a na-
gyobb a felvehető nitro-
gén mennyisége, hiszen 
féltörpe jellege miatt 
kisebb a megdőlés 
veszélye. Optimális 
termő tőszám: 25-35 
növény/m2.

0 1 2 3 4 5 6
SLM15069W13

PR44D06
st. Sherpa

PX113
st. Hybrirock

Sitro
ÁTLAG

St. hibridek átlaga
st. Arsenal

st. DK Exquisite
st. Safer

DK Sequel

Termésátlag (tonna/ha)

A DK Sequel repcehibrid termőképessége
(NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek,

féltörpe hibridek, 2016.)

A DK Sequel repcehibrid termőképessége
(NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, 

féltörpe hibridek, 2016.)
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Technológiai ajánlat 
repcehibridekhez

Dribbler ES Imperio DK Exstorm Phoenix CL ES Mercure Diffusion Cristal DK Exterrier DK 
Impression CL DK Sequel

ÉRÉSIDŐ korai korai 
(közép-korai) közép-korai középérésű középérésű középérésű középérésű középérésű középérésű középérésű 

(közép-kései)

GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA normál normál normál Clearfield normál normál normál normál Clearfield normál

INTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK igen igen igen igen igen igen igen igen igen

EXTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK igen igen igen igen igen igen igen igen

REDUKÁLT TALAJMŰVELÉS, MULCSOS VETÉS igen igen igen igen igen igen igen igen igen

SZÉLES SORTÁVÚ MŰVELÉS igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

KALIBRÁLT VETŐMAG ELÉRHETŐSÉGE igen igen igen igen igen igen

Clearfield gyomirtási rendszer

Az őszi káposztarepcében a 
Clearfield gyomirtási rendszer 

az egyetlen nem transzgenikus 
(nem GMO) gyomirtószer-tűrő 

rendszer, amelyet speciálisan az 
imidazolinon gyomirtószer-csa-

ládhoz fejlesztettek ki.
Cleranda-val csak Clearfield rep-

cehibridek kezelhetők, a szokvá-
nyos hibridek és repcefajták el-

pusztulnak a Cleranda hatására. 
A Cleranda egy menetben nyújt 

megoldást a magról kelő egy- és 
kétszikű gyomokkal szemben. 

Az olyan nehezen irtható gyo-
mokkal is elbánik, mint a seb-

forrasztó zsombor (Descurainia 
sophia), ebszikfű (Matricaria ino-

dora), vagy a tömegesen előfor-
duló tyúkhúr (Stellaria media). 

A nyár végén is csírázó T4-es 
gyomok (fehér libatop, csattanó 

maszlag) se okoznak számára 
problémát. Megfelelő időben 
alkalmazva (szik- 3 levél) a kalá-
szos árvakelések ellen is hatá-
sos megoldás. 
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Technológiai ajánlat 
repcehibridekhez

Dribbler ES Imperio DK Exstorm Phoenix CL ES Mercure Diffusion Cristal DK Exterrier DK 
Impression CL DK Sequel

ÉRÉSIDŐ korai korai 
(közép-korai) közép-korai középérésű középérésű középérésű középérésű középérésű középérésű középérésű 

(közép-kései)

GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA normál normál normál Clearfield normál normál normál normál Clearfield normál

INTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK igen igen igen igen igen igen igen igen igen

EXTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK igen igen igen igen igen igen igen igen

REDUKÁLT TALAJMŰVELÉS, MULCSOS VETÉS igen igen igen igen igen igen igen igen igen

SZÉLES SORTÁVÚ MŰVELÉS igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen

KALIBRÁLT VETŐMAG ELÉRHETŐSÉGE igen igen igen igen igen igen

HIBRID ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT EGY HELYRŐL
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TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS

Az alaptrágyázást a talajművelés megkezdése előtt vé-
gezzük el kielégítve ezzel a repce őszi nitrogén- (25-50 
kg/ha), foszfor- és káliumigényét. A repce termeszté-
sénél a tápanyag-utánpótlás jelentős költségtényező, 
ezért azt tanácsoljuk, hogy talajvizsgálatra alapozott ki-
juttatást végezzen. Ebben segítségére lehetnek a KITE 
Zrt. keverőüzemében egyedi igények szerint előállított 
kevert NPK műtrágyák, valamint a melegen granulált 
KITE NPK műtrágyacsalád termékei.
A KITEstart Micro NP mikrogranulált startertrágya 
speciális AntiDustTM technológiának köszönhetően 
teljesen pormentes. A KITEstart Liquid NP a növény 
számára azonnal rendelkezésre álló, oldott tápanyag-

forrást biztosít, valamint szélső-
séges kémhatású talajokon is al-
kalmazható a lekötődés veszélye 
nélkül.

Az őszi káposztarepce N-felvéte-
lének dinamikája ősszel 25–30%, 
a vegetáció kezdetén – virágzásnál 
40–45%, a virágzás-érés idején pe-
dig 30–35%. Ez tehát meghatározza 
azt is, hogy mely időszakban milyen 

arányban érdemes kijuttatni a rep-
ce optimális fejlődéséhez szükséges 
tápanyagokat.

Mit juttathat ki fejtrágyázás esetén?
A fejtrágyázás során a KITE Zrt. kínálatában megtalál-
ható Amosulfan NS 20-24 granulált műtrágya segíti az 
asszimilációs felület kialakulását, valamint egyedülállóan 
magas kéntartalommal javítja a termés beltartalmi érté-
keit. A tavaszi növényápolás során nem csak a műtrágyák 
kijuttatására, hanem azok megfelelő hasznosulására is 
érdemes gondolni. A KITE Zrt. N-Lock® nitrogén-stabili-
zátorának segítségével javul a repce tavaszi UAN fejtrá-
gyázása, mivel csökken a kimosódás veszélye, nagyobb 
adagú nitrogént lehet kijuttatni és a nitrifikáció is 90 na-
pon keresztül gátolt. A folyékony műtrágya kijuttatásához 
Lecher FD típusú fúvókát ajánlunk.
A Dell Agro Plus® őszi vagy kora tavaszi állományban 
használható, 60% szervesanyag-tartalmú növénykondici-
onáló, amelynek aminosav-tartalma a növények által köz-
vetlenül hasznosítható és így növeli a növények stresszel 
szembeni ellenállóságát.
Legújabb termékünk, a Natural Force® méhveszélyes-
ségi korlátozás nélkül használható aminosavbomba. Ez 
a termék egy rendkívül magas 47%-os aminosavtarta-
lommal rendelkező növénykondicionáló, mely ezen kívül 
a növény fejlődéséhez szükséges vitaminokat és fitohor-
monokat is tartalmazza. A termék használatával segítjük 
a repceállomány generatív részeinek fejlődését, ezáltal 
várhatóan nő a termés mennyisége és minősége.

RAUCH AXIS H
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Űrtartalom: 25.500 liter.
Méret: 2,95 m (átmérő) x 4 m (magasság)
Kompakt, szélesebb, alacsonyabb, könnyebb telepí-
teni.  Alkalmas folyékony műtrágya, permetlé, víz tá-
rolására, maximum 1,4 kg/m3 sűrűségig.  A kompakt 
mérete miatt akár egy színbe vagy épületbe is befér. 
Különösen kis tömeg-térfogat arányának köszönhe-
tően könnyű mozgatni. 

Felszereltség:
• 460 mm-es szerviznyílás
• 3”-os rozsdamentes csap
• Ultraibolya sugárzás ellen kezelve
• Rotációs öntéssel, egy darabból készült a tartály
• Erős, strapabíró kivitel

3100, 5600, 8100 literes talpas szállító tartályok
Normál kivitel: víz, permetlé tárolására és szállítá-
sára
Erősített kivitel: folyékony műtrágya tárolására és 
szállítására, 1,4 kg/m3 folyadéksűrűségig
A tartály UV stabil polietilénből, rotációs öntéssel ké-
szül. Erős, könnyű, időjárásálló és nem rozsdásodik.

Opciók:
• Plusz tartályfedél
• Plusz szintjelző készlet a tartály másik végére
• 2”-os golyóscsap a tartály másik végére

Duraplas
tárolótartály

Műanyag szállító 
tartálycsalád

Alaptrágyázáshoz a következő termékeket ajánljuk:
MAP (NP12-52) 

Kálisó (K60%)

 Yaramila 14-14-21+ 5SO3+B+Fe+Mn+Zn

KITE kevert NPK 5-20-22 +6 CaO+12 SO3

Elixir Zorka NPK 7-21-21 + 10 SO3 + 0,05 Zn

Elixir Zorka NPK 6-12-24+15 SO3

Kijuttatás vetéssel egy menetben/starter Fejtrágyázás / Tápkultivátorozás
KITEStart Micro NP: 20 kg/ha Amosulfan NS 20-24 UAN

KITEStart Liquid NP: 15-20 l/ha Dell Agro Plus Natural Force

FOLYÉKONYMŰTRÁGYA-TÁROLÓ ÉS -SZÁLLÍTÓ TARTÁLYCSALÁD
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NÖVÉNYVÉDELEM

A megfelelő talajművelés-, és vetéstechnológiával biz-
tosítjuk a homogén növényállomány kialakítását. A ve-
getáció során ezt az állományt folyamatosan fenn kell 
tartani, amelyhez elengedhetetlen az okszerű növény-
védelem. Az őszi káposztarepce biztonságos termesz-
tését az agrotechnikai tényezők mellett nagymérték-
ben befolyásolja a kártevők elleni védekezés sikere is. 
A kártevők fellépésére a repce egész vegetációs ideje 
alatt lehet számítani. A repce legfontosabb kártevői a 
repcebolha, a repcefénybogár, az ormányosbogarak és 
a repcedarázs álhernyó. A növény fejlődésének megfe-
lelően két csoportra lehet osztani a kártevőket. A fiatal 
repcében fellépő károsítók (repcegubacs-ormányos, 
repcebolha, repcedarázs álhernyó) és a szár-, bimbó-, 
virág-, becőkártevők (repceszár-ormányos, repce fény-
bogár, repcebecő-ormányos). 
A neonikotinonid típusú csávázószerek kivonásával fo-
kozottan számolni kell a repcebolha kártételére. A KITE 

Zrt. kínálatában az őszi rovarölő szeres kezelés ese-
tén a Karis® 10 CS széles hatásspektrumú, mikro-
kapszulázott rovarölő szere hatékony és biztonságos 
megoldást nyújt. Kontakt gyomorméregként a rova-
rok központi idegrendszerét bénítja, hatása azonnal 
jelentkezik. A tavaszi rovarölő szeres kezelés egyik 
alappillére a Ninja Zeon®, amely egy jól ismert pi-
retroid speciális formulában. Hatóanyaga a Zeon® 
technológiának köszönhetően kis kapszulákba van 
zárva, amely így hosszabb hatástartamot, esőállósá-
got biztosít és megvédi a hatóanyagot az UV sugár-
zástól is.
A repcefénybogár elleni védekezés alapját az Ava-
unt® 150 SC jelenti, amely egy új, kontakt hatású 
gyomorméreggel kiváló hatékonyságot ér el. A keze-
lést követő 2 órán belül a repcefénybogár már nem 
tud kárt okozni, valamint hatásos a betelepülő kárte-
vőállományok ellen is.
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Hogyan védekezhet a gyomok ellen?
A gyomok a repcében széles körű károkat okozhat-
nak. A víz- és tápanyag-konkurencián kívül (ami je-
lentős termésveszteséget okoz) a kultúrnövény őszi 
fejlődését visszafogják, a növény felnyurgulhat, csök-
ken a télállóság, emiatt nő a kifagyás veszélye, tavasz-
szal későn fakad az állomány, csökken az elágazódá-
sok száma, ami szintén a termésveszteséget növeli. 
A gyomok rontják a termés minőségét, növelik a ter-
més tisztításának költségét, gátolják a betakarítható-
ságot, illetve fokozódik a talaj gyommagtartalma. A 
repcére is igaz az, hogy, ha minél korábban iktatjuk ki 
a gyomokat, akkor érjük el a legnagyobb terméseket.
Tarlókezelés esetén a terület várható gyomosodását 
követően kerüljük a mechanikai beavatkozásokat, a 
talaj nedvességének megőrzése érdekében végez-
zünk kémiai tarlóápolást Fozát® 480 glifozát ható-

anyagtartalmú gyomirtó szerrel. Ezzel hatékonyan tu-
dunk védekezni a magról kelő egy-, és kétszikűek és az 
évelő kétszikű gyomok ellen.
A Rango® speciális egyszikűirtó szer, amely kiváló haté-
konysággal alkalmazható a kalászos árvakelések ellen. 
Alkalmazását elsősorban önmagában javasoljuk. 
A Salsa® 75 DF + Ikarus® repcegyomirtó szer csomag-
gal korai poszt és poszt gyomirtást is végezhet. A ter-
mékcsomag 4 hatóanyag kiváló kombinációja, és így – 
az eltérő hatásspektrumoknak köszönhetően - az egyik 
legszélesebb gyomirtási spektrummal rendelkezik. A 
növényvédő szerek kijuttatásánál a szemcseméret meg-
határozó, így a preemergens kezeléseknél nagy csepp-
képzésre képes, míg a posztemergens kezeléseknél a 
közepes szemcseméretet biztosító TeeJet és Lecher 
márkájú fúvókákat ajánlunk.
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NÖVÉNYVÉDELEM

A repce gombakértevői elleni védekezés
Kora tavasszal a szárbaindulás időszakában a gomba-
betegségek (foma, sclerotinia) ellen, irányítva triazol 
hatóanyagú gombaölő szerrel védekezhet. A kórokozók 
ellen magasabb dózis alkalmazása szükséges. A keze-
léssel elérhetjük azt is, hogy a hosszanti növekedés le-
lassul, a növényt az elágazódások növelésére késztet-
jük, növeljük a szárszilárdságát, csökkentjük a megdőlés 
mértékét. A virágzás elején elvégzett Protector® 240 
EC kezelés elsősorban a fehérpenészes szárrothadás, 
fómás szárbetegség és a repcebecőt fertőző alternaria 
ellen védekezhet.

Miért végezzen regulátoros kezelést?
A regulátorok őszi felhasználásával korai vetést alkal-
mazhatunk, mivel a regulátor az apikális dominancia 
gátlásával csökkenti a növény magasságát. Ennek 
következtében a növény vastagabb gyökérnyakat és 
erőteljesebb gyökeret fejleszt, valamint a tenyésző-
csúcs is visszahúzódik. Mindezek hatására a repce 
robusztusabb, erőteljesebb növekedési tengellyel 
megy a télbe, így télállóképessége jobb lesz, a kifa-
gyás veszélye minimálisra csökken. A KITE Zrt. kíná-
latában a Protector® 240 EC kétféle hatóanyagot 
tartalmaz, így egyszerre regulátor és gombaölőszer 
is egy kannában. A tebukanozol kiváló reguláló ha-
tással rendelkezik, míg a protiokonazol a szklerotíná-
val szembeni hatékonyságot erősíti.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉS A TERMÉSNÖVELŐ 
ANYAGOK DÓZISAI AZ ALÁBBIAK:

• BactoFil® Cell: 1 l/ha
• BactoFil® Repce: 1 l/ha
• N-Lock®: 2,5 l/ha
• Dell Agro Plus®: 2-4 l/ha
• Natural Force®: 3-5 l/ha
• Karis®: 0,075-0,1 l/ha
• Ninja Zeon®: 0,15-0,2 l/ha
• Avaunt® 150 SC: 0,17 l/ha
• Protector® 240 EC: 1,2 l/ha
• Salsa® 75 DF: 20 g/ha + Ikarus®: 0,3 l/ha + 

Trend 90®: 0,1% a permetléhez viszonyítva
• Fozát® 480: 3-4 l/ha
• Rango®: 0,6-2,25 l/ha
• Cleranda® 1,5-2 l/ha +1 l/ha DASH
• Caryx®: 0,7-1,4 l/ha
• Cyren®: 1 l/ha 

• Az Avaunt®, Karis® 10 CS, Trend® 90 , a Salsa® 75 DF és a Cyren® EC márkanév az FMC-Agro Hungary Kft. tulajdona.
• Az Ikarus® és az N-Lock® márkanév a Dow AgroSciences Hungary Kft. tulajdona.• A Protector® márkanév a Bayer Hungária Kft. tulajdona.
• A Ninja Zeon® a Syngenta Kft. tulajdona.
• A Dell Agro Plus® márkanév a KITE Zrt. tulajdona.
• A Natural Force® az EURO TSA Srl. tulajdona.
• A Cleranda® márkanév a BASF Hungária Kft. tulajdona.
• A Clearfield® és a Caryx®márkanév a BASF Hungária Kft. bejegyzett védjegye.• A Rango® márkanév a Arysta LifeScience Magyarország Kft. bejegyzett márkaneve.A növényvédőszereket biztonsággal, kizárólag a hatályos jogszabályok alapján, valamint az érvényes engedélyokiratban és címkén feltüntetett információk szerint szabad felhasználni.
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GYOMIRTÁS
Pre-emergens: Nagy cseppképzés

TeeJet AIXR AI AIC TTI AITTJ60 AI3070

Lechler IDKT ID

Posztemergens: Közepes cseppméret

TeeJet DGTJ60 TT TTJ60

Lechler IDKT

GOMBAÖLŐ, ROVARÖLŐ SZERES KEZELÉS

TeeJet XR DG TTJ60 DGTJ60 TT TTJ60

Lechler LU AD DF IDKT

ÁLLOMÁNYSZÁRÍTÁS

TeeJet DGTJ60 TT TTJ60

Lechler IDKT

FOLYÉKONY MŰTRÁGYA FÚVÓKA

Lechler FD

FÚVÓKÁK



Mire érdemes figyelnie a betakarítás előtt?
A repcetermesztés utolsó fázisa a betakarítás. Mivel a 
repcebecők érése nem egyszerre történik, a táblarészek
között akár 5–6 százalékpont nedvességkülönbség is 
kialakulhat, ezért a gépi betakaríthatóság előfeltétele 
az érésgyorsítás vagy a deszikkálás, melynek hatására 
egyenletessé válik az érés, nő a betakarítógépek telje-
sítménye, csökken a betakarítási veszteség és a szárí-
tási költség.

Hogyan tudja növelni a betakarítás hatékonyságát?
A repce betakarításánál említett szemveszteség mini-
malizálása érdekében kiegészítő opciókat is választhat a 
KITE Zrt. kínálatából. A vágóasztal hátfalának magasítása 
elősegíti, hogy a termény ne bukjon ki a vágóasztalból. A 

repce oldalkaszák segítségével az adapter nem fog-
ja összehúzni a növényt, ezáltal csökken az állásidő. 
A szemveszteség minimalizálásának legjobb módja 
azonban mindezek kombinációja és repcetoldat al-
kalmazása. A repcét 9-11%-os szemnedvességnél kell 
betakarítani. Ennek táblaszintű mérésére beépíthető 
nedvesség- és hozammérővel is el lehet látni a beta-
karítógépet, így hozamtérképeket is készíthet.
A váratlan meghibásodások a szezon kritikus sza-
kaszában feszültséget, komoly kiesést okozhatnak. 
Az Expert Alert használata csökkentheti a szerviz 
leterheltségét és növeli a gép működésének hatás-
fokát, mivel a szántóföldi munkák időben elvégezhe-
tővé válnak a kevesebb gépleállás és a gyors hiba-
megelőző javítások miatt.

1.

2.

3.

6.

4.5.

7. 8.

9.

10.

11. 12.

14.

13.

A képen látható számok a 
következő oldalon szereplő 

alkatrészopciók helyét jelölik.
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BETAKARÍTÁS
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A KOMBÁJN KÉPESSÉGÉT NÖVELŐ ESZKÖZÖK

A csonktaposó készlet megóvja a 
szármaradvány okozta sérülésektől 
gumiabroncsát, legyen az diagonál 
vagy radiál abroncs. Javasolt szár-
zúzó adapterekhez is, mivel ezek 
alkalmazása mellett is előfordul a 
gumiabroncs sérülése. A csonk-
taposó az adapterre felrögzí-
tett tartó segítségével elmoz-
dítható, így segíti a megfelelő 
beállítást, illetve könnyedén 

eltávolítható, amennyiben nincs szükségünk rá. Egy csonk-
taposó lemez egyszerre egy sort képes taposni, így gumi-
mérettől és keréktávolságtól függően akár két pár taposó 
alkalmazása is szükséges lehet.

SEBESSÉGARÁNYOS
MOTOLLA-HAJTÁS

A sebességarányos motol-
la-hajtás kényelmesebbé, 
pontosabbá teszi a gép-
kezelő munkáját, mivel a 
segítségével a motolla for-
dulata mindig megfelel a 
betakarítási sebességnek. 
A termény továbbítása 
egyenletes, csökkenek a 
különböző veszteségek, 
mint a pergési vagy kihul-
lási veszteség. A KITE Zrt. 
által értékesített adapte-
reken 2009 óta alapfel-
szereltség.

A repce oldalkasza alkalma-
sabbá teszi az adaptert a repce 
betakarítására. Az oldalkaszák 

segítségével csökken a betaka-
rítás során a szemveszteség a 

vágóasztalon. Az egység megaka-
dályozza, hogy az adapter össze-
húzza a növényt, ezáltal csökken 

az állásidő. Bár a szemveszteség 
csökken a vágóasztalon, de még 

továbbra is jelentős marad ezzel a 
megoldással. Így az oldalkasza alkal-

mazása csak részleges megoldást 
jelent. A teljes megoldást a repce tol-
dat alkalmazásával érjük el.

A VÁGÓASZTAL HÁTFALÁNAK
 MAGASÍTÁSA

REPCE TOLDAT

CSONKTAPOSÓ KÉSZLET 

REPCE OLDALKASZA

1.

3.

2.

Géptípusok   John Deere 600-as szériájú gabona adapter

Géptípusok     John Deere 600R szériájú gabona adapter

Géptípusok    John Deere 600R szériájú gabonaasztal

Nagy felületé-
nek köszönhető-
en megakadályozza 
a termény kibukását a 
vágóasztalból, és annak 
felrakódását a ferdefelhordó-
ra. Kimondottan ajánlott magas 
növényállomány, hosszú szalmamé-
ret és nagy hozam esetén. 20 lábas asztalméret 
(620R) felett pedig kifejezetten ajánljuk a használatát.

Géptípusok    John Deere 600R
szériájú gabonaasztal

A repcetoldat alkalmazása képessé teszi az adaptert a repce betakarítá-
sára. Az toldattal minimálisra csökken a szemveszteség a vágóasztalon a 
repce betakarítása során. Az egység megakadályozza, hogy az adapter 
összehúzza a növényt, ezáltal csökken az állásidő.

Géptípusok    John Deere 600R szériájú gabonaasztal

HIBRID ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT EGY HELYRŐL
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HP-EMELT TELJESÍTMÉNYŰ ROSTA
SZALMARÁZÓ LÁDÁT
LEZÁRÓ GUMILAP

A KOMBÁJN KÉPESSÉGÉT NÖVELŐ ESZKÖZÖK

6.
7.

ELEKTROMOS ROSTAÁLLÍTÁS 8.

Az elektromos rostaállítás sokkal hatékonyabbá teszi a be-
takarítást. Alkalmazásával a fülkéből gyorsan, megállás nél-
kül tudjuk a rostahézagot állítani. Segítségével minden ter-
ményben és minden körülmény között a legoptimálisabb 
beállítással tudjuk a betakarítást végezni.

Használata esetén 
azonnali nedvesség- 
és hozammérés lehet-
séges. Kijelzi és össze-
síti a mért adatokat. 
Starfire antenna és 
GS2630 kijelzővel táb-
ladokumentációra is 
alkalmas, így hozamtér-
képet is készíthetünk a 
segítségével.

VÁLTÓBURKOLAT 

A váltóburkolat megvédi az elektromos csatlakozásokat, 
vezetékeket és hidraulika csöveket a növényi szármarad-
ványok okozta sérülésektől a 3 sebességes elektromos 
kapcsolású váltók esetében. Az említett váltóval szerelt 
kombájnok esetében kimondottan javasoljuk, amennyi-
ben szárzúzó nélküli adapterrel takarítanak be naprafor-
gót, kukoricát.

Géptípusok    John Deere WTS, W, T széria

Speciális lamella-kialakítású rosta. 
A halpikkelyszerű lamellákkal ren-
delkező előtisztító és a törekrosta 

együttes használatával nagyobb 
rostaáteresztő képességet érhe-
tünk el. Ennek köszönhetően a kom-

bájn tisztábban fog dolgozni és nem 
terheli a kalászvisszahordót. A rosta 

alkalmazásának elengedhetetlen 
eleme az elektromos rostaállítás.

A szalmarázó ládák végeire szerelhető gumilap meggátolja a 
szalmarázó ládáról lehulló anyag feltorlódását. Használata 
nélkül a szalmarázó láda deformálódhat, eltörhet. Kimondot-
tan javasolt zöld szárú, nedves vagy gyomos termény beta-
karítása során, amennyiben a szecskázó üzemben van.

Géptípusok     John Deere W, T széria

Géptípusok    John Deere WTS, CTS, W, T, C széria
Géptípusok    John Deere WTS, W, T, C,

UTÓLAGOSAN FELSZERELHETŐ
HOZAM- ÉS NEDVESSÉGMÉRŐ 

RENDSZER

Géptípusok    John Deere T, S széria (2012-től)
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A KOMBÁJN KÉPESSÉGÉT NÖVELŐ ESZKÖZÖK

GUMIHEVEDER

4WD HAJTÁS KÉSZLET 

IKERKERÉK

KAMERA KÉSZLET

Elhelyezéstől függően segíti a kombájn ürítését, illetve a tola-
tást, a vágóasztal-szállító kocsi kapcsolását. Egy vagy több (2,3) 
kamerás készletek érhetők el. A készlet tartalmazza a kame-
rát és a kijelzőt egyaránt. Amennyiben rendelkezik valamilyen 

monitorral, úgy elegendő lehet csak a kamerák beszerzése. A 
GS2630 kijelző 3 kamera, GS3 Command Center és a GS1800 
kijelző csak 1 kamera kép megjelenítésére képes.

14.

Géptípusok   

John Deere WTS, 

W, T, C , S széria

A kombájnok ikerkerekezését nedves körülményekhez vagy talaj-
taposás csökkentése céljából javasoljuk. Ikerkerék csak a 650-es 
első kerék mellé engedélyezett és csupán 18.4-es kerék felsze-
relése javasolt. Ebben az esetben a fülkéhez vezető létra tol-
dására is szükség van.

A gumiheveder alkal-
mazását – hasonlóan az 
ikerkerékhez – nedves 
betakarítási körülmények 
esetén, illetve a talajtapo-
sás csökkentése céljából 
javasoljuk. Mivel nagy 
felületen érintkezik a ta-
lajjal, így kiváló terepjáró 
tulajdonsággal ruházza 
fel a kombájnt. Nedves 
körülmények között a 

kombájn terepjáró képességét növeli. Száraz körülmények 
között a gép által okozott talajtömörödést képes csökkenteni. 

Javasoljuk a kombájnt 4WD hajtással felszerelni gumiheveder 
alkalmazása esetén. Járószerkezettől függően a menetsebes-

ség csökkenhet.

Géptípusok    John Deere WTS, W, T, C, S széria

A betakarítások 
során a változékony 
időjárás különböző 
talajállapotot ered-
ményez, amely a 
betakar í tógépek 
járószerkezeteinek 
átalakítását teheti 
szükségessé. 
A gyári 4WD hajtást 
a változó körülmé-
nyekhez ajánljuk, 
de nem csak dom-
bos területeken. 
Dombos körülmények között segíti a sorontartást, illetve a 
sebességváltás nélküli hegymenetet. Alkalmazása növeli 
a kombájn terepjáró képességét. Javasoljuk alterna-
tív járószerkezet – például gumiheveder – alkalmazása 
esetén.

Géptípusok    John Deere WTS, W, T, C, S széria Géptípusok   John Deere WTS, CTS, CWS, W, T, C, S széria

HIBRID ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT EGY HELYRŐL

31

11.
12.

13.



32

HALASZTOTT FIZETÉS

KITE ALKUSZ

KOMPLEX SZAKTANÁCSADÁS

KITE HITELIRODA

Ezt a fizetési formát a szakzsargonnal élve „konstruk-
ciós” szerződésnek nevezzük, amit a szántóföldi, a ker-
tészeti és az ültetvénytermesztéshez kapcsolódóan 
Magyarországon a legszéleskörűbb formában, közel 40 
féle változatban nyújtunk partnereink részére. Ma már 
évente 60 milliárd forintot meghaladó vásárlási keretet 

A KITE Zrt. 2016-ban lépett be a biztosításközvetítői 
piacra, és mára már a mezőgazdasági és ipari biztosí-
tásközvetítői piac meghatározó szereplőjévé vált. Tevé-
kenységünk során a bennünket megbízó partnereink 
nevében járunk el és az ő érdekeiket képviseljük füg-
getlen biztosításközvetítőként. A Magyarországon be-

A KITE Zrt. komplex szaktanácsadási szolgáltatásai meg-
oldást nyújtanak a precíziós gazdálkodás eszközrend-
szerének teljes körű kiaknázására. Segítséget nyújt az 
alapadatok rendezésében mind agronómiai (táblakör-
vonalak, táblák nevezéktana, inputanyagok adatbázisai 
stb.), mind műszaki (erő- és munkagépek adatai) szem-
pontból. Emellett lehetőség van a gazdálkodás során 
megképződött dokumentációs adatok elemzésére, ezek 
alapján a döntéshozók számára agronómiai (pl. hozam-
térképek, jövedelemtérképek stb.) és műszaki jelentések 

A KITE Hiteliroda feladata a KITE Zrt. által értékesített 
beruházási termékek, vagyis a standard mezőgazdasági 
gépek (traktor, kombájn, teleszkópos rakodó, munkagé-

biztosítunk a konstrukciós fizetési formával élő, több 
mint 7400 partnerünknek. Gép-, illetve alkatrész-
vásárláshoz kapcsolódó ütemezett részletfizetési 
lehetőséget, illetve beruházási termékekhez a saját 
erőt megelőlegező megoldást is kínálunk speciális  
szerződéseinkkel.

jegyzett vagy magyarországi fiókteleppel rendelkező 
biztosítótársaságok jelentős részével kapcsolatban 
állunk, így a partnereink számára több megoldási le-
hetőséget tudunk bemutatni igényeik és kockázataik 
lefedésére.

pek stb.) illetve a speciális berendezések (öntözőbe-
rendezések, komplett jégháló rendszerek, fóliasátor 
stb.) finanszíroztatása közvetített szolgáltatásként.

(napi, szezon, havi jelentések) készítésére. Az elkészí-
tett jelentések adatai alapján lehetőség van a válto-
zó inputanyag-kijuttatások (pl. műtrágya, vetőmag, 
növényvédő szer) menedzselésére, illetve a gépka-
pacitások elemzésén keresztül a gépi munkák szűk 
keresztmetszeteinek meghatározására.



SZOLGÁLTATÁSOK 
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GÉPKEZELŐI OKTATÁS

A KITE Zrt. az általa értékesített új vagy prémium hasz-
nált erő- és munkagépek gépkezelőit díjmentes oktatás-
ban részesíti immáron 10 éve. A képzést a megfelelően 
felszerelt oktatótermekkel ellátott géptelepeken tartjuk, 
ahol rendelkezésre áll a tárgyat képező berendezés is. 
Amennyiben azonban a partnerünk azt igényli, akár te-

A KITE Zrt. bérgépflottája olyan, a magyar mezőgazdasá-
gi géppiacon piacvezetőnek számító márkákból áll, mint 
a John Deere és a JCB. Az erőgépekből, munkagépekből, 
rakodókból és kombájnokból álló géppark összetétele 
folyamatosan alkalmazkodik a piaci igényekhez, mely 
nem csak a gépek típusában, hanem felszereltségében 

A KITE Zrt. magas színvonalú szervizszolgáltatással áll 
partnerei rendelkezésére immár több mint 45 éve. Szer-
vizhálózatunk jelenleg több, mint 200 fő szervizszerelőt 
foglalkoztat az ország egész területén, akiknek munkáját 
további 50 mérnök támogatja. Ezzel a szakembergárdá-
val teljesítjük a gépátadás után fellépő javítási, üzemel-
tetéssel vagy oktatással kapcsolatos műszaki igényeket, 
szezon előtti és/vagy utáni állapotfelméréseket, és a 
gyári termékfejlesztő programok végrehajtását közel 
3000 partner 8000 gépénél.
A műszaki szakmai tudás és háttér biztosítása a szer-
vizállományunk feladata. A KITE Zrt. forgalmazásában 
lévő mezőgazdasági gépek javításához, karbantartá-
sához európai szintű és rövid határidejű mobil szer-
vizszolgáltatással, országos lefedettségű hálózattal és 
jelentős szervizműhelyi kapacitással állunk partnereink 
rendelkezésére. A magas műszaki biztonság érdekében 
az elvégzett munkánkra garanciát vállalunk. Átalánydíjas 
szerződéssel pedig kiszámíthatóbb a szervizszolgáltatás 
vagy az eseti munkavégzés. 

is megmutatkozik. A gépeket igény szerint olyan speci-
ális műszaki felszereltséggel is ki lehet bérelni, hogy az 
képes legyen a precíziós gazdálkodásban is a megfelelő 
munkaműveleteket elvégezni. A bérgépek karbantartási 
és javítási munkáit a KITE Zrt. szakemberei támogatják, 
mely garancia a bérgépszolgáltatás minőségére.

A KITE Zrt. által forgalmazott gépek vásárlásakor nem 
csak egy gépet vásárol a partnerünk, hanem egy hosz-
szú távú együttműködést is. Ennek célja, hogy partne-
reink gazdaságosan és maximális hatékonysággal tudják 
használni a megvásárolt új gépeket. Ehhez a legfejlet-
tebb gyártók távdiagnosztikai rendszert biztosítanak 
annak érdekében, hogy minimalizálni tudjuk az állásidőt, 
megelőzzük a következménykárokat még a meghibáso-
dás bekövetkeztét megelőzően.
Mindezt olyan hightech, sok esetben a piacon egyedül-
álló eszközökkel tesszük, melyek segítségével az úgyne-
vezett megelőző szervizszolgáltatást is el tudjuk végezni. 
A megelőző tevékenységekről, a távoli diagnosztikáról, a 
beállítási segítségről, a programozásról és ezek eszköze-
iről a szervizkiadványainkból is értesülhet.

KITE BÉRGÉP

KITE SZERVIZ

lephelyén is végzünk helyszíni oktatást. Azok számára, 
akik speciális gépekkel rendelkeznek igény szerint egye-
di alkalmakat is tudunk szervezni az adott géppel kap-
csolatban.



Talajművelés, alaptrágyázás, vetés Kelés - 2 levél 4-6 lomblevél 8-10 lomblevél, tőlevélrózsás állapot Szárbaindulás Zöldbimbós állapot Virágzás Érés Betakarítás

Rabe Fieldbird 
Köckerling Allrounder 

John Deere 740A 
John Deere 1775 NT 

John Deere 700i        
Hagie önjáró permetező        

Rauch Axis H műtrágyaszóró  
Orthman 8325  

John Deere W, T, S kombájnok 
Repcehibridek 
MAP (NP12-52) 
Kálisó (K60%) 

Yaramila 14-14-21+ 5SO3+B+Fe+Mn+Zn 
KITE kevert NPK 5-20-22 +6 CaO+12SO3 

Elixir Zorka NPK 7-21-21 + 10 SO3 + 0,05 Zn 
Elixir Zorka NPK6-12-24+15 SO3 

Amosulfan NS 20-24  
N-Lock  

UAN- folyékony nitrogén  
Dell Agro Plus    
Natural Force     

KITEstart Micro NP 
KITEstart Liquid NP 

BactoFil Cell 
BactoFil Repce 

Fozát 480  
Karis      

Ninja Zeon      
Avaunt 

Protector     
Salsa   

Ikarus   
Caryx  
Cyren    
Trend   
Rango   

Cleranda   
Polyversum      

Alkatrészopciók vetőgépre 
Fúvókák permetezőgépre         

Folyékony műtrágyaszállító tartályok  
Kombájnképesség-növelők 
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DÉLI RÉGIÓ

BAJAI ALKÖZPONT
6500 Baja, Szegedi út
GPS koordináták: 46.18443 N, 18.98854 E
Tel.: (79) 427-895, 427-696, 427-967
Fax: (79) 427-977

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI 
ALKÖZPONT
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.
GPS koordináták: 46.43048 N, 20.35003 E
Tel.: (62) 246-681, 244-468, 236-461
Fax: (62) 241-031

KECSKEMÉTI ALKÖZPONT
6000 Kecskemét, 
Georg Knorr utca 3.
GPS koordináták: 46.882256N, 
19.709413E
Tel.: (76) 481-037 • Fax: (76) 482-599 

TELEKGERENDÁSI 
ALKÖZPONT ÉS GÉPTELEP
5675 Telekgerendás, Külterület 482.
GPS koordináták: 
46.65427 N, 20.96594 E (alközpont)  
46.65547 N, 20.96193 E (géptelep)
Tel.: (66) 482-579, 482-789, 482-790,  
482-791, 482-792 • Fax: (66) 482-579/117 

ÉSZAKKELET-
MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

FELSŐZSOLCAI ALKÖZPONT
3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Ipari u. 2.
GPS koordináták: 48.12201 N, 20.85937 E
Tel.: (46) 506-947 • Fax: (46) 506-060 

NÁDUDVARI KÖZPONT
4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
GPS-koordináták: 
47.42802 N, 21.17292 E
Tel.: (54) 480-401, (54) 480-445, 
(54) 525-600
Fax: (54) 480-203, (54) 480-502

NÁDUDVARI ALKÖZPONT  
ÉS GÉPTELEP
4181 Nádudvar, Bem József u. 1., Pf. 1.
GPS koordináták: 47.42802 N, 21.17292 E
Tel.: (54) 480-401, 525-600, 525-683
Fax: (54) 525-611

DERECSKEI KERTÉSZETI TELEPHELY
4130 Derecske, Szováti útfél Pf.: 32.
GPS koordináták: 47.37067 N, 21.54826 E
Tel.: (54) 423-032, 410-101
Fax: (54) 548-017

NAGYKÁLLÓI ALKÖZPONT
4320 Nagykálló, külterület 0648/22 hrsz.
GPS koordináták: 47.88380 N, 21.82295 E
Tel.: (42) 563-008, (42) 563-012
Fax: (42) 563-007

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

BONYHÁDI ALKÖZPONT
7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
GPS koordináták: 46.29288 N, 18.53076 E
Tel.: (74) 550-590 • Fax: (74) 550-595

BEMUTATÓTEREM ÉS ALKATRÉSZÜZLET
7100 Szekszárd, Wopfing u.8.
GPS koordináták:  
46.356829 N, 18.723430 E

DOMBÓVÁRI TELEPHELY
7200  Dombóvár,  Kórház u. 2/A
GPS koordináták: 46.37305 N, 18.15030 E
Tel.: (74)-465-044 • Fax.: (74)-465-044

KAPOSVÁRI ALKÖZPONT
7401 Kaposvár, Pf.: 125.,  
Nagykanizsai út (Újmajor)
GPS koordináták: 46.36660 N, 17.75362 E
Tel.: (82) 423-378, 423-379, 423-380
Fax: (82) 310-542 

PELLÉRDI ALKÖZPONT
7831 Pellérd, Pf.: 48. 
külterület 0140/12 hrsz.
GPS koordináták: 46.02470 N, 18.15886 E
Tel./Fax: (72) 587-023, 587-024

SÁRBOGÁRDI ALKÖZPONT  
ÉS GÉPTELEP
7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 276.,
Pf.: 40.
GPS koordináták: 46.85288 N, 18.63600 E
Tel.: (25) 467-352, 467-354, 467-355
Fax: (25) 467-353 

ASZÓDI ALKÖZPONT
2170 Aszód, Céhmester út 9.
GPS koordináták: 47.65096 N, 19.46796 E
Tel.: +36 30 419-08-98, +36 30 448-29-98

KÖZÉP-
MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

DABASI ALKÖZPONT
2370 Dabas, Pf.: 45., Zlinszky major
GPS koordináták: 47.18638 N, 19.33650 E
Tel.: (29) 560-740, 368-973, 368-974
Fax: (29) 368-975 

FÜZESABONYI ALKÖZPONT
3390 Füzesabony, Ipartelep út 14.
GPS koordináták: 47.73855 N, 20.40672 E
Tel.: (36) 343-348, 343-395
Fax: (36) 343-367 

MEZŐTÚRI ALKÖZPONT
5400 Mezőtúr, Cs. Wágner u. 3.
GPS koordináták: 47.01630 N, 20.60470 E
Tel.: (56) 352-461
Fax: (56) 351-040 

SZÁSZBEREKI 
ALKÖZPONT ÉS GÉPTELEP
5053 Szászberek, Hunyadi u. 1.
GPS koordináták: 47.30645 N, 20.09332 E
Tel.: (56) 367-484, 367-485, 367-486
Fax: (56) 367-116

ÉSZAKNYUGAT-
DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

GYŐRI ALKÖZPONT
9028  Győr,  Külső Veszprémi u 7.
GPS koordináták: 47.64745 N, 17.65787 E
Tel.: (96) 517-537, 517-538
Fax: (96) 517-579

GYŐRSZEMEREI TELEPHELY
9121 Győrszemere, Pf. 5.,  
Tényői úti major
GPS koordináták: 47.57294 N, 17.58886 E
Tel.: (96) 378-811, 551-200
Fax: (96) 378-820

HEGYFALUI 
ALKÖZPONT ÉS GÉPTELEP
9631 Hegyfalu, Külterület 057/31., Pf.: 3.
GPS koordináták: 47.35828 N, 16.89198 E
Tel.: (95) 340-290 • Fax: (95) 340-291

HERCEGHALMI ALKÖZPONT
2053 Herceghalom, Pf.: 10.
GPS koordináták: 47.49435 N, 18.74874 E
Tel.: (23) 530-517 • Fax: (23) 530-519 

ZALASZENTBALÁZSI 
ALKÖZPONT
8772 Zalaszentbalázs, Pf. 5.
GPS koordináták: 46.57569 N, 16.91821 E
Tel.: (93) 391-430, 391-431
Fax: (93) 391 433 

PARKÁPOLÁSI MINTABOLT 
ÉS BEMUTATÓTEREM
2040 Budaörs, Építők útja 2-4.
GPS koordináták:  
47.454245 N, 18.952000 E
Tel.:+36 30 223-30-11, +36 30 223-42-70
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Olvassa be a katalógusban szereplő QR kódokat, 
és tudjon meg többet a termékekről!


