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20 ÉVE ÖNNÖKKEL, ÖNÖKÉRT!

AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN NAGY VÁLTOZÁSON, FEJLŐDÉSEN MENT KERESZTÜL 
A HAZAI AGRÁRIUM, ÍGY VÁLTOZTUNK ÉS FEJLŐDTÜNK MI IS, 
BENNE LÉVŐ SZEREPLŐK.

A LIMAGRAIN MINŐSÉG AZONBAN EBBEN 
A VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN 
IS ÁLLANDÓ MARADT!

BÜSZKÉK VAGYUNK ARRA, 
HOGY A 20 ÉV ALATT 
TÖBB 1000 TERMELŐ 
HASZNÁLTA ÉS HASZNÁLJA 
A PIACI IGÉNYEKNEK 
MEGFELELŐ 
VETŐMAGJAINKAT, 
KÖZÜLÜK SOKAN A 
KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG.

HISZÜNK A KÖZVETLEN KAPCSOLATOK 
HASZNOSSÁGÁBAN, A CÉLOK ÉS TAPASZTALATOK 
MEGOSZTÁSÁBAN, EZÉRT JÓL FELKÉSZÜLT SZAKEMBEREKBŐL 
ÁLLÓ KERESKEDELMI CSAPATUNK MINDIG KÉSZ SEGÍTENI ÖNÖKET. 

TOVÁBBRA IS AZON DOLGOZUNK, A PARCELLÁKON, A LABORATÓRIUMAINKBAN 
ÉS ÜZEMEINKBEN, HOGY A KIHÍVÁSOKNAK ELEGET TÉVE, INNOVATÍV MEGOLDÁ-
SAINKKAL, SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLÁSAINKKAL AZ ÖNÖK MEZŐGAZDASÁGI 
VÁLLALKOZÁSÁT MÉG SIKERESEBBÉ TEGYÜK!

KÖSZÖNJÜK! LIMAGRAIN MAGYARORSZÁG
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LAPOZZON TOVÁBB!

FRISS FUVALLAT 

www.lgseeds.hu
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SZEMBETŰNŐ
MINŐSÉG

LG 31.330 Dorado
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LG 31.330
SZEMES FAO 330-340

ÚJ!
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Kiváló termőképességű hibrid aranysárga szemekkel a ko-
rai éréscsoport első felében. Termésstabilitását, az eltérő 
körülmények között is kiváló csővég termékenyülésének 
és jól telítődő szemeinek köszönheti.

• ● kiváló szemminőség,

• ● nagy hektoliter tömeg,

• ● nagyon jó szárazságtűrés,

• ● nagyon jó évjárat és termőhely 

stabilitás,

• ● kiváló cső- és száregészség

Termésstabilitás a korai csoport közepére jellemző terméssel és a csoport elejére jellemző vízzel!

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., eredményei alapján. 
Termés: 14% nedvességre számolva.)

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2018., eredményei alapján. 
Termés: 14% nedvességre számolva.)

Azoknak ajánljuk, AKIK

• nagy termőképességű hibridet keres-
nek a korai éréscsoport elejéről, amely 
szárazságban is stabil,

• alapvetően korán szeretnek betakarí-
tani, de ha hosszabb ideig kint marad 
a kukorica, az sem okoz terméscsökke-
nést, illetve minőségromlást
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LG 31.390 Phalanx

ZÁRT 
ALAKZATBAN

Pu
bl

ish
ed

 1
1/

20
20

www.lgseeds.hu

LG 31.390
SZEMES FAO 380-390

ÚJ!
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Hosszúkás szemek, szorosan egymás mellett. A minden 
helyzetben zárt szemsorok kiválóan kitöltik a rendelke-
zésükre álló teret a vékony csutkán, ezzel biztosítva ha-
tékony tápanyag beépülést és a hibrid termésstabilitását.

• ● nagy termőképesség

• ● nagyon jó szárazságtűrés

• ● nagyon jó kezdeti fejlődés

• ● gyors vízleadás

Termésstabilitás változó klimatikus körülmények között!

Jó választás azoknak, akik

• a szárazság hatásának csökkentését a 
jó agrotechnikai gyakorlat és a hibrid 
választás kombinációjával oldják meg,

• olyan hibridet keresnek, amely meghá-
lálja a kedvező termőhelyi adottságokat,

• ugyanakkor jól képes kompenzálni, ha a 
körülmények kedvezőtlenebbre fordulnak

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., eredményei alapján. 
Termés: 14% nedvességre számolva.)

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2018., eredményei alapján. 
Termés: 14% nedvességre számolva.)
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LG 31.415 (Invador)

ÁTTÖRÉS
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(Invador)LG 31.415
SZEMES FAO  420-430

ÚJ!
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A termőképesség és a szárazságtűrés optimális kombiná-
ciójával igazi áttörést jelent a középérésű csoport elején.
Tulajdonságai lehetővé teszik, hogy az ország szinte mind-
egyik régiójában szerepet kapjon a vetésszerkezetben.

• ● kiváló termőképesség,

• ● jó szárazságtűrés,

• ● nagyon jó kezdeti fejlődés,

• ● nagyon jó cső- és száregészség,

• ● gyors vízleadás

• 

Termés és szemnedvessége előnyben a versenytársakhoz képest, eltérő körülmények között is!

Mindenkinek ajánjluk, aki

• jó, vagy átlagos termőhelyi adottságok 
között gazdálkodik és a nagy termés el-
érése mellett a termésbiztonság is fon-
tos számára,

• területein az elérhető termésszintet kis 
vagy közepes mértékben befolyásolja az 
évjárat,

• a vetés korai kezdéséhez keres arra al-
kalmas, középérésű hibridet

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., nem öntözött helyek 
alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., öntözött helyek 
alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)
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(Lineade)

LG 31.455 (Lineade)

Egyenesen 
tökéletes
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LG 31.455
SZEMES FAO 450-460

ÚJ!

Jó adottságú termőhelyek kiemelkedő termőképességű 
hibridje.
Szabályos, hosszú, hengeres csövei az alapjuktól a végü-
kig azonos átmérőjűek. Ez a tökéletesen egyenes csőtí-
pus nagy terméspotenciált hordoz magában.

• ● kiemelkedő termőképesség,

• ● jó szárazságtűrés,

• ● jó termőhely stabilitás,

• ● kiváló cső- és száregészség

Terméselőny intenzív és fél-intenzív termesztési körülmények között is!

Azoknak ajánljuk, akik

• a jó termőhelyi adottságú területeik ter-
méspotenciáljának maximális kihaszná-
lására törekszenek,

• biztosítják a hibrid termésképzéséhez 
szükséges agronómiai feltételeket és 
ezért kiemelkedő termést várnak el
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(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., nem öntözött helyek 
alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)

(Készült: Limagrain Európai fejlesztési kísérletek, 2019., öntözött helyek 
alapján. Termés: 14% nedvességre számolva.)
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Az a típusú HYDRANEO hibrid, melynek termésstabilitá-
sa ugyan kisebb szárazság stressz esetén is érzékelhető, 
de igazi előnye akkor mutatkozik meg, amikor erősebb a 
szárazság mértéke. Kompakt csövei még ilyenkor is sza-
bályosan, végig termékenyülnek.

Nagyon jó termőképességű hibrid a középérésű csoport 
végén. Takarmányozási célra nedvesen roppantva is biz-
tonságosan felhasználható.
Jól viseli a stresszhatásokat, azonban termőképességé-
nek kihasználása akkor lehetséges, ha biztosítják a fejlő-
déséhez és a termésképzéshez szükséges optimális agro-
nómiai feltételeket.

Az elsőként bevezetett HYDRANEO hibridünk, mely azok-
nak jelent megoldást, akik a szárazság kockázatának csök-
kentése érdekében az agrotechnikai megoldások mellett 
a hibridválasztásra is hangsúlyt fektetnek.

Jó termésstabilitással és szárazságtűréssel rendelkező ko-
rai hibrid.
Olyan területekre ajánljuk, ahol a növényeknek rövid idő 
áll rendelkezésre a szemtelítődésre. Akár az augusztu-
si hőstressz, vagy a talajban elérhető vízkészlet hiánya 
okozza a rövidebb szemtelítődési időt, az LG 31.322 jól 
tűri az ilyen kitettséget.

LG 31.388
SZEMES FAO 370-380

LG 31.377
SZEMES FAO 350-370

LG 31.322
SZEMES FAO 320-330

LG 30.500
SZEMES FAO 480-490

Önnek ajánljuk:

• Ha rövid tenyészidejű, jó alkalmazko-
dóképességű hibridre van szüksége.

• Ugyanakkor, kedvező körülmények 
esetén nem akar lemondani a na-
gyobb termés lehetőségéről sem.

Önnek ajánljuk:

• ha átlagos vagy gyengébb termőhelyi 
adottságok mellett is jó termést akar 
elérni,

• gyakran előfordul szárazság, ezért a 
termésbiztonság évjárattól függetle-
nül az egyik legfontosabb szempont,

• ha szeretné kihasználni a korai vetés 
előnyét is.

• ● nagyon jó termőképesség,

• ● jó termésstabilitás,

• ● nagyon jó szárazságtűrés,

• ● nagyon jó cső egészség

• ● kiváló termésstabilitás,

• ● kiváló szárazságtűrés,

• ● nagyon jó csőegészség,

• ● nagy hektoliter tömeg

• ● nagyon jó termőképesség,

• ● jó termésstabilitás,

• ● jó szárazságtűrés,

• ● egészséges, szilárd szár

• 

• ● nagyon jó termőképesség,

• ● jó stressztűrés,

• ● kiváló csőegészség,

• ● kiváló szárszilárdság

Szabó Tamás
Értékesítési képviselő
Tolna-megye

„Ajánlom azoknak, akik jó, 
vagy átlagos termőhelyi 
adottságok között gazdál-
kodnak és az elérhető ter-
mésszintet kis vagy közepes 
mértékben befolyásolja az 
évjárat. Azoknak is jó válasz-
tás, akik a szárítási költségek 

csökkentése érdekében alacsony szemnedvességgel 
végzik a betakarítást, ezért egészséges, erős szárú 
hibridre van szükségük.”

Vogl Attila
Értékesítési képviselő
Baranya-megye

„Azoknak ajánlom, akik sze-
retnék kihasználni a hosz-
szabb tenyészidőben rejlő 
nagyobb terméspotenciál 
lehetőségét. Kedvező termő-
helyi adottságokkal rendel-
kező területen, még ha ki-

sebb mértékű szárazság előfordul is, hozza az elvárt 
termést.”
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LimanovaLG 30.369
SZEMES FAO 360-370

LG 30.389
SZEMES FAO 380-390

LG 30.315
SZEMES FAO 320-330

LG 32.58
SZEMES FAO 240-260

Kínálatunk évek óta kedvelt igen korai érésű hibridje. 
Szemtípusa flint/dent (simaszemű/lófogú), szemes és siló 
hasznosításra is alkalmas. Termőképessége éréscsoportjá-
ban jó, vízleadása átlagos.

Nagyon jó termőképességű, igazán korai hibrid. Időben vet-
ve jó eséllyel kerüli el a termékenyülés időszakában előfor-
duló szárazságot még az ország déli régióiban is. Mivel korán 
beérik, érdemes azonnal betakarítani, így utána kellő idő-
ben, jó magágyat lehet készíteni az őszi búza számára.

Nagyon jó termőképességű hibrid a korai éréscsoport vé-
gén. A kedvező adottságú területeken gazdálkodók hib-
ridje, amely nem csak intenzív technológia alkalmazása 
esetén jó választás. Gyors vízleadásának köszönhetően a 
betakarításkori szemnedvessége az azonos érés
idejű hibridekénél alacsonyabb.

Több, eltérő évjárat üzemi tapasztalatai és elégedett partne-
reink eredményei igazolják kiváló termőképességét és ter-
mésbiztonságát. Stressztűrő képességét aszályos években, 
kiváló termőképességét kedvező évjáratokban bizonyította. 
A legnépszerűbb szemes kukoricánk!

Azoknak ajánljuk, akik

• megkésett vetéshez, illetve

• korán lekerülő elővetemény után má-
sodvetésre alkalmas hibridet keresnek

Azoknak jelent megoldást, akik

• átlagos, vagy kissé gyengébb adottságú 
területeikre korán aratható hibridet ke-
resnek,

• a korai betakarítás előnyeit kihasználva 
nem akarnak lemondani a nagy termés-
ről sem

• ● gyors kezdeti fejlődés,

• ● jó alkalmazkodóképesség,

• ● jó szárazságtűrés,

• ● stabil, szilárd szár

• ● gyors kezdeti fejlődés,

• ● korai virágzás,

• ● korai érés,

• ● nagyon jó termőképesség

ajánljuk,

• átlagos illetve jobb adottságú területe-
ken gazdálkodóknak,

• közepes vagy enyhe szárazság stressz 
esetén.

• ● nagyon jó termőképesség,

• ● kiváló termőhely és

• ● évjárat stabilitás,

• ● középmagas szár

• ● kiváló kezdeti fejlődés,

• ● nagyon gyors vízleadás,

• ● nagyon jó cső egészség

Ofenbeck János
Értékesítési képviselő
Győr-Moson-Sopron-
megye

„Évek óta nagy kedvencem ez 
a hibrid! Az elmúlt években a 
jó földeken sorban átlag fe-
lett termett a partnereimnél 
és kedvezőtlen körülmények 

között sem hagyta cserben a termelőjét. Minden tu-
lajdonsága meg van hozzá, hogy továbbra is bátran 
ajánljam.”
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LG 31.558
SILÓ FAO 550-560

ÚJ!
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Sikeres silókukorica programunk késői érésű hibridje.
Tenyészideje következtében kitolható a silózás időszaka, 
elkerülhető az optimális szárazanyag tartalomnál későbbi 
betakarítás. Így az intenzív tejelő állományoknak kiválóan 
emészthető tömegtakarmány előállítását teszi lehetővé.
Agronómiai tulajdonságai és takarmány értéke alapján is 
alkalmas a régebbi LGAN hibridek leváltására.

Partnereink, akik már üzemi kö-
rülmények között kipróbálták, 
egybehangzóan
• a nagy zöldtermését,

• jó szárazságtűrését

• és kiváló beltartalmi értékeit

emelték ki a hibrid előnyeként.

(Készült: A hibridet termelő partnereink véleményei alap-
ján, 2019.)

• ● kiváló zöld- és szárazanyag 

termés,

• ● lassú felszáradás,

• jó cső egészség,

• kiváló emészthető rost arány,

• nagy energiatartalom

Az LG 31.558 termés és takarmány minőségi
előnyei egy régebbi LGAN hibridhez viszonyítva

(Limagrain termékfejlesztési kísérletek eredményei alapján, 2018.,
7 hely átlaga.)

javasolt vetésidő:

A termőhelyre jellemző optimális időben, 
de korai vetésre is alkalmas.

www.lgseeds.hu
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TÖBB TEJ, 
KEVESEBB ÖNKÖLTSÉG!

LGAN SILÓKUKORICÁK
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Évek óta az egyik legnépszerűbb LGAN siló hibridünk.
2019-ben a legnagyobb területen vetett
silókukorica Magyarországon!
(Forrás: Kleffmann 2019.)

Milk+ értékelési rendszerünk alapján, a hektáronként 
megtermelhető hasznos energia tartalma az egyik legna-
gyobb, a jelenlegi LGAN hibridek között.
Legfőbb erénye a kiváló rost emészthetősége. Ebből ere-
dően többlet energia hozamot biztosít a tejtermeléshez.

LG 34.90
SILÓ FAO 550-560

AAPOTHEOZ
SILÓ FAO 520-530

LG 31.479
SILÓ FAO 460-480

SHANNON
SILÓ FAO 450-460

A tejtermelő gazdaságokban végzett 
felméréseink alapján az LG 34.90-et 
azért választják, mert:
• tetszetős,

• jó zöldtermést ad,

• könnyen silózható,

• nagyon jó beltartalmú,

• stabil,

• száraz évben is lehet rá számitani.
(Készült: A hibridet termelő partnereink véleményei alapján.)

Partnereink üzemi tapasztalata és 
véleménye:
• 2019-ben, a legnagyobb zöldtömeget 

adó hibrid volt!

• Nagy csövek, egyenletes állomány.

• Sokáig zöld maradt.

• Jó beltartalom!

• Időben betakarítva jó siló készíthető belőle.

• ● nagy zöldtermés,

• ● nagyon jó termésstabilitás,

• ● jó csőegészség,

• ● magas emészthető rost arány

• ● kiválóan emészthető szilázs

• ● kiváló kezdeti fejlődés,

• ● nagy zöld- és szárazanyag termés,

• ● jó csőarány,

• ● energia dús,

• ● jól emészthető szilázs

Ismert és kedvelt LGAN hibridünk, mert jól illeszthető a 
különböző technológiai igényekhez, jó alkalmazkodóké-
pességű silókukorica.
Tenyészideje lehetővé teszi az ország legnagyobb silóku-
korica termesztő régióiban való biztonságos termesztését.

Az LG 31.479 hibridünk már a Milk+ értékelési rendszer 
segítségével került kiválasztásra.
A teljes növény emészthetősége kedvező, így nagy energia-
tartalmú, kiválóan hasznosuló szilázs készítését teszi lehetővé.

Azoknak ajánljuk, akik

• a silózás korai kezdéséhez,

• vagy gabona szenázs utáni vetéshez-
keresnek minőségi siló hibridet

• ● nagy tömegű levélzet,

• ● jó csőarány,

• ● kiválóan emészthető,

• ●energia dús szilázs készítését 

teszi lehetővé

• ● nagyon jó kezdeti fejlődés,

• ● nagy tömegű levélzet,

• ● nagyon jó emészthetőség,

• jó keményítő és rost arány

Barócsi-Sári Hajnalka  LG területi képviselő Heves, Nógrád , Jászság

Mórocz Péter
Termékfejlesztési vezető

„Silókukorica hibridjeink ér-
tékelése és az újak kiválasz-
tása már a Milk+ módszerrel 
történik.
Ezekkel a hibridekkel tovább 
növelhető a hektáronként 
megtermelhető hasznos 
energia. Gazdaságosabb tö-

megtakarmány előállítást és többlet tejhozam eléré-
sét teszik lehetővé. Amellett, hogy javítható a tejter-
melés eredményessége, a fogyasztók elégedettsége 
is garantált.”

Dobi Mihály
Értékesítési képviselő
Hajdú-Bihar-megye

„A hibridet az elmúlt évek-
ben már több, nagy tehené-
szet kipróbálta a megyében. 
Tapasztalataik igen jók vol-
tak. Többen kiemelték, hogy 
a nagy zöld tömege mellett 
jó volt a csőaránya is. Homo-

gén maradt a növény állomány szárazabb körülmé-
nyek között is. Időben betakarítva, könnyen emészt-
hető, jó szilázst tudtak készíteni belőle.”
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Kiváló termőképességű, linolsavas hibrid Express® 
gyomirtási technológiát igénylő területekre.

Az LG 50.479 SX termőképessége és olajtartalma
népszerű versenytársakkal összehasonlítva

(Limagrain fejlesztési kísérletek eredményei alapján, )

(Nettó termés, 9% nedvességre számolva.)

Az LG 50.479 SX terméseredményei
bemutató fajtakísérletekben, 2019., és 2020.

LG 50.479 SX
KÖZÉP-KORAI, LINOLSAVAS (LO)
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Partnereink több, mint 80%-a 
elégedett a hibrid idei telje-
sítményével! 
• Kiegyenlítettségét,
• kedvező növénymagasságát,
• jó kórtani tulajdonságait,
• korai érés idejét,
• félig bókoló tányérállását  tartják       

kimondottan előnyösnek.

(A hibridet 2020-ban üzemi körülmények között kipró-
báló partnereink körében végzett felmérés alapján.)

ÚJ!

4,18 t/ha
Zsarolyán

4,30 t/ha
Apostag

Jászárokszállás

Orosháza
3,82 t/ha

Aba

4,20 t/ha
Kaba

4,23 t/ha
MezőtúrUkk

4,72 t/haÖreglak2020
2019 3,88 t/ha

3,74 t/ha

4,26 t/ha

4,36 t/ha
4,37 t/ha

Termőhely
4,02 t/ha
Szeged

3,77 t/ha

4,93 t/ha

Nagylózs

4,00 t/ha

3,73 t/ha 3,83 t/ha
Bihardancsháza

Dalmand
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Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i.(nap)

kizárólag Express®-
toleráns napraforgó

magról kelő kétszikű
gyomnövények,
valamint mezei acat

Hatóanyag:
50% tribenuron-me�l Forg.kat.:I. Eng.szám:

534/2006. NTKSZ m.v.i.:0

Méhveszélyesség:

Vízi szervezetekre való veszélyesség: 

Tűzveszélyesség:

p.o. LD50 patkányon:

Kiszerelés:

nem jelölésköteles 

kifejeze�en veszélyes 

nem jelölésköteles

>5000 mg/�kg

112, 5 g-os műanyag flakon

45
oszto� kezelés:

22,5+22,5
nk.

 Kultúra Károsító Dózis (g/ha) é.v.i. (nap) 

kizárólag Express®- 
toleráns napraforgó 

magról kelő kétszikű 
gyomnövények, valamint 

mezei acat 

45 
osztott kezelés: 

22,5 + 22,5 

 
nk. 

Árvacsalán fajok

KÁROSÍTÓ HATÉKONYSÁG KÁROSÍTÓ HATÉKONYSÁG

Boglárka fajok

Bükköny

Csa�anó maszlag

Disznóparéj fajok

Fekete ebszőlő

Keszegsaláta

Libatop fajok

Mezei acat

Mezei árvácska

Mezei csibehúr

Mezei tarsóka

Mustár

Parlagfű (szik-2 leveles)

Parlagi pipitér

Pásztortáska

Perzsa veronika

Pipacs

Poloskafű

Selyemmályva

Sebforrasztó zsombor

Szerbtövis fajok

Szikfű fajok

Tarka kenderkefű

Vadrepce

Zsázsafajok

Hatásmód és hatékonyság:

Az Express®-toleráns napraforgó hibridek genetikai to-
leranciája lehetővé teszi az Express® hatóanyagának le-
bontását a napraforgóban, mely a szelektivitás alapja. A 
gyomirtó szer főleg a leveleken keresztül hat. A szer az 
acetolaktát-szintetáz enzim működését gátolja. Az en-
zimműködés gátlása miatt az érzékeny növényekben a 
tápanyagszállítás, a légzés és az anyagcsere a kijuttatást 
követő néhány órán belül leáll. A gyomnövényeken látha-
tó tipikus tünetek a kezelés után 3-10 nappal válnak lát-
hatóvá.

Felhasználási javaslatok:

Az Express® gyomirtó szert korai posztemergensen kell 
kijuttatni, amikor az Express®-toleráns napraforgó hib-
rid 2-6 leveles fejlődési állapotban van. Kijuttatáskor a 
gyomoknak már kikelt, maximum 4 leveles stádiumban 
kell lenniük. A legjobb gyomirtó hatás eléréséhez a ke-
zelést akkor kell elvégezni, amikor a gyomok érzékeny, 
aktív növekedési fázisban vannak. A legtöbb gyom csírá-
záskor és fiatal (2–4 leveles) korban a legérzékenyebb. 
A mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában kell 
védekezni. Az Express® 50 SX® gyomirtó szerre nincs 
utóvetemény korlátozás, a készítménnyel kezelt napra-
forgó betakarítása után ősszel repce és kalászos gabona 
is vethető.

Ha a kezelendő terület erősen fertőzött parlagfűvel 
(Ambrosia artemisiifolia), illetve a gyomok kelése von-
tatott, az Express® osztott kijuttatása javasolt. Az első 
kezelést a parlagfű kelése után, azok szik-, maximum 
2-leveles korában kell elvégezni. A második kezelést a 
gyomok újrakelése után, azok szik-, maximum 2-leveles 
korában javasolt elvégezni. Az Express® dózisa osztott 
kezelés esetén 22,5 g/ha + Trend® 90 0,1%.

Egyszeri Express® kezelés hatására 
gyommentes az induló napraforgóállomány

(Hódmezővásárhely, 2020.05.28 )

A felhasználás előtt mindig olvassa el és tartsa be a termék címkéjén leírt 
utasításokat! A felhasználás körülményeiért felelősséget nem vállalunk, az I-es 
kategóriás növényvédő szerek esetében az esetlegesen felmerülő reklamációt 
csak növényvédelmi szakember jelenléte mellett tudjuk kezelni!

EXPRESS* 50 SX* GRANULÁLT (SG) GYOMIRTÓ SZER  
KÉTSZIKŰ GYOMIRTÓ AZ EXPRESS*-TOLERÁNS NAPRAFORGÓ ÁLLOMÁNYKEZELÉSÉRE

Hatékonyság (95-100%) az Express*-toleráns 
napraforgó gyomirtásában:

Az Express* és az SX* az FMC és leányvállalatainak bejegyzett márkaneve.

Kísérleti eredményei alapján kipróbálásra ajánljuk leg-
újabb Express® toleráns magas olajsavas hibridünket.

(Nettó termés, 9% nedvességre számolva.)

(Limagrain termékfejlesztési kísérletek eredményei alapján.)

Az LG 50.779 HO SX terméseredményei 
bemutató fajtakísérletekben, 2020

Az LG 50.779 HO SX olaj és azon belül
olajsav tartalma is magas

LG 50.779 HO SX
KÖZÉP-KORAI, MAGAS OLAJSAVAS (HO)

Express® 50 SX®
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LG 50.779 HO SX

lg 54.92 HO CL

lg 50.797 HO CLp
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Azoknak ajánljuk:

• akik a magas olajsavas napraforgó 
termesztés biztonságát az Express® 
gyomirtási technológiára alapozzák,

• a terményértékesítés során az olajsav 
prémiumot is realizálni kívánják.

• ● jó termőképesség a HO hibridek 

szintjén

• ● magas és stabil olajsav tartalom,

• ● széles spektrumú peronoszpóra 

és szádor rezisztencia

3,23 t/ha
Tiszaalpár

Aporka

3,79 t/ha
Kaba

3,42 t/ha3,58 t/ha Mezőtúr

4,05 t/ha 4,23 t/ha
Szeged

3,55 t/ha
Bihardancsháza

Dalmand

ÚJ!
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CL ÉS CLP NAPRAFORGÓ GYOMIRTÁSI RENDSZERLG 50.797 HO CLP
KÖZÉP-KORAI, MAGAS OLAJSAVAS (HO)

LG 50.635 CLP
KÖZÉPÉRÉSŰ, LINOLSAVAS (LO)

A BASF technológiai ajánlata Clearfield® és 
Clearfield® Plus napraforgó hibridekhez

Technológiai ajánlatunk a napraforgóban
a Clearfield® Plus gyomirtási rendszer alkalmazásával
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Technológiai ajánlatunk a napraforgóban
a Clearfield® gyomirtási rendszer alkalmazásával
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kijuttatás időzítésében. A kezelés optimális időzítése a Pulsar® Plus esetében is a gyomok 2–4 leveles állapota. A gyom-növények kedvező időjárási 
körülmények között akár 3-4 nap alatt képesek egy újabb levélemeletet fejleszteni, tehát akár 3 nap is elegendő lehet ahhoz, hogy kicsússzunk az 
optimális időzítésből. Ha tőlünk független okok miatt megcsúszunk a kezelés időzítésével, a Pulsar® Plus – szemben a Pulsar® 40 SL-lel – ezekben a 
helyzetekben is biztosabb megoldást ad. A 6–8 leveles parlagfüvek csúcshajtása elhal, oldalhajtásokat kisebb arányban képes fejleszteni.

A növényvédő szereket biztonságosan kel használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A Pulsar® 40 SL és a Pulsar® Plus I-es forgalmazási kategóriás termék. A Pictor®, a Spectrum® 
és a Wing®-P II-es forgalmazási kategóriás termék. A Rafting® III-as forgalmazási kategóriás termék.

Clearfield® 
hibridekhez 

A Clearfield® gyomirtási rendszer a 
hibridszortiment lecserélődésével csökkenő 
területen, de a következő években továbbra is 
a napraforgó-termesztők rendelkezésére fog 
állni. Technológiai ajánlatunk változatlanul 
a Clearfield® (IMISUN) hibridekre 
preemergensen 3,5 l/ha Wing®-P és 
posztemergensen a magról kelő kétszikű 
gyomnövények 2–4 leveles állapotában, 
egyszikűek esetén gyökérváltásig 1,2 l/ha 
dózisban kijuttatott Pulsar® 40 SL.

Clearfield® Plus hibridekhez 

A Clearfield® Plus hibridek a jelenleg elérhető leg-
modernebb nemesítési irányt képviselik, a Pulsar® 
Plus pedig igazi előrelépést jelent a gyomirtásban  
a Pulsar® 40 SL-hez képest. 
Clearfield® Plus vagy CLP hibridek gyomirtására 
preemergensen 1 l/ha Spectrum®-ot, majd 
posztemergensen a magról kelő kétszikűek 
2-4 leveles állapotában, egyszikűek esetében 
gyökérváltásig 2 l/ha Pulsar® Plus kijuttatását 
javasoljuk.
A Pulsar® 40 SL és Pulsar® Plus közötti egyik fő 
különbség a Pulsar® Plus parlagfű elleni nagyobb 
hatékonysága, plusz rugalmasságot biztosítva a 

A HO CLP hibridek között termőképessége kiemelkedő, 
a népszerű magas olajsavas CL hibridekkel azonos szintű 
termés elérésére képes. Olaj- és olajsavtartalma a népsze-
rű magas olajsavas hibridekét meghaladja. Termésbizton-
ságában nagy szerepet játszik jó betegség ellenállósága.

Kedvező agronómiai tulajdonságainak köszönhetően az 
ország mindegyik régiójában sikeresen termeszthető hibrid.

Azoknak tudunk megoldást 
nyújtani,

• akik a magas olajsavas napraforgó ter-
mesztés biztonságát a Clearfield® Plus 
technológiára alapozzák,

• a termény értékesítés során az olajsav 
prémiumot is realizálni kívánják.

Azoknak ajánljuk,

• akik az átlagos, vagy annál gyengébb 
adottságú területeikre is megbízható, 
jól teljesítő hibridet keresnek,

• tudatosan szolgálják ki a napraforgó  
igényeit és a technológiájukban a kémi-
ai növényvédelem mellett fontos a hib-
rid betegség ellenállósága is.

• ● jó termőképesség,

• ● termésstabilitás,

• ● magas és stabil olajsav tartalom,

• ● széles spektrumú peronoszpóra és

• szádor rezisztencia

Partnereink, akik már több éve 
termelik, leginkább

• ● jó alkalmazkodóképessége,

• ● és termésstabilitása,

• ● nagyon jó betegség-ellenállósága,

• ● jó állóképessége miatt választják.
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GENETIKAI VÉDELEM A TERMÉSBIZTONSÁGÉRT
PERONOSZPÓRA REZISZTENCIA

LG 54.92 HO CL
KÖZÉP-KORAI, MAGAS OLAJSAVAS (HO)

LG 54.78
KORAI, LINOLSAVAS (LO)

Nagyon jó termőképességű HO hibrid, amely az átlagos 
vagy gyengébb adottságú termőhelyeken is eredménye-
sen termeszthető. Kiemelkedően magas és stabil olajsav 
tartalom jellemzi. Kedvező kórtani tulajdonságai miatt 
bio termesztést folytató partnereink is nagyon kedvelik.

Nagyon jó termőképességű és termésstabilitású hibrid. 
Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrése jó. A leggyak-
rabban előforduló szár és tányér betegségekkel szemben 
jó ellenállósággal rendelkezik. Korai érése miatt deszikká-
lás nélkül is időben betakarítható.

A napraforgó peronoszpóra kórokozója (Plasmopara hal-
stedii) világszerte elterjedt. A képen a betegség legjelleg-
zetesebb tünete, a fogékony növények törpülése látható.

A kórokozónak ez idáig több, mint 40 patotípusát azono-
sították különböző országokban.
Ezek közül az alábbi 7 előfordulását igazolták Magyaror-
szágon: 100; 330; 700; 704; 710; 714; 730.

A legnagyobb veszélyt a kórokozó nagyfokú változatossá-
ga és mutációs képessége jelenti, aminek következtében 
a jelenleg általánosan használt hatóanyagú vetőmag csá-
vázás, önmagában már nem jelent elegendő védelmet.

A napraforgó peronoszpóra elleni védekezés elemei

Agrotechnikai védekezés: 
• legalább négyéves vetésforgó betartása, 
• a kórokozó fennmaradását biztosító növények – 

parlagfű, szerbtövis, napraforgó árvakelés – irtása,
• az optimálisnál korábbi vetés elkerülése,
• harmonikus tápanyag ellátás

Genetikai védelem:
• a Magyarországon előforduló patotípusok mind-

egyikével szemben rezisztens hibridek vetése

Kémiai védekezés:
• Vetőmag csávázás, ha a hibrid nem rendelkezik kel-

lő mértékű rezisztenciával
• A betegség elsődleges fertőzésével szemben az állo-

mány kezelés hatástalan.

Azoknak ajánljuk,

• akik termőhelytől és évjáratokól füg-
getlenül stabilan teljesítő HO hibridet 
keresnek,

• a termény értékesítés során az olajsav 
prémiumot is realizálni kívánják.

Azoknak ajánljuk,

• akik a nem gyomirtó szer rezisztens 
hibridek termelését részesítik előnyben,

• az agrotechnikai, illetve kémiai növény-
védelem mellett fontos a hibrid ellenál-
lóképessége is,

• deszikkálás nélkül kívánják megoldani a 
betakarítást.

• A genetikai védelem a leghatékonyabb megol-
dás a peronoszpóra termést csökkentő hatásá-
val szemben.

• Legnagyobb előnye, hogy – a csávázással ellen-
tétben - az időjárási körülményektől függetle-
nül, az egész tenyészidőszak folyamán védel-
met jelent.

• A rezisztencia gének nem csak a primer, de a 
szekunder fertőzéssel szemben is védenek.

• A peronoszpóra rezisztens hibridek használatá-
val csökken az esély arra, hogy a kórokozónak 
további, fungicid-rezisztens patotípusai alakul-
janak ki.

• ● magas és stabil olajsavtartalom,

• ● jó alkalmazkodóképesség,

• ● erős, középmagas szár,

• ● kiváló betegség-ellenállóság,

• ● széles spektrumú peronoszpóra 

és szádor rezisztencia

• A Limagrain folyamatosan nyomon követi az 
ismert peronoszpóra rasszok elterjedését és 
figyeli az újak megjelenését,

• feltérképezi a genetikai forrásokat új rezisz-
tencia gének után kutatva.

• A nemesítés során a hibridekbe több rezisz-
tencia gén kombinációját építi be,

• teszteli ezek hatékonyságát laboratóriumi és 
szántóföldi körülmények között.

• A legújabb LG napraforgó hibridek olyan 
rassz-specifikus rezisztencia gén kombiná-
ciókkal rendelkeznek, amelyek biztos védel-
met nyújtanak mind a 7, Magyarországon elő-
forduló peronoszpóra patotípussal szemben.

• ● nagyon jó alkalmazkodóképesség,

• ● jó betegség-ellenállóság,

• ● korai érés,

• ● magas olajtartalom
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LG 31.322LG 30.315

HIBRID JELLEMZŐK

Kezde�  fejlődési 
erély

Virágzási idő az 
éréscsoporton belül

Érésidő

Vízleadás

FAO szám

Termőképesség az 
éréscsoportjában

Termés stabilitás

Cső hosszúság / 
átmérő

Szemsorok száma

Hektoliter tömeg

Szárazság tűrés
 

HYDRANEO
 

Cső egészség

Szár szilárdság

JAVASOLT VETÉSIDŐ

Korai vetés

Késői vetés

JAVASOLT TŐSZÁM

Jó ado�ságú 
termőhelyen

Átlagos ado�ságú 
helyen

Gyengébb 
termőhelyen

LG 32.58 LG 31.388LG 30.369LG 31.377LG 31.330

 nagyon jó

 korai

 igen-korai

 átlagos

260-240

 nagyon jó

 nagyon jó

 jó

 jó

 közepes/
közepes

 14 - 16

68 - 72

72 - 75

 ezer termőtő/ha

Az LG szemes kukorica hibridek vetését a termőhelyre jellemző op�mális időben javasoljuk.
 Talajhőmérséklet min. 10°C 

 75 - 80

alkalmas

alkalmas

nagyon jó

 jó

 nagyon jó

 korai

korai

 nagyon gyors

320-330

 nagyon jó

 nagyon jó

 átlagos

 jó

 igen  igen  igen  igen -  igen

 közepes/
közepes

16

68 - 72

72 - 75

 75 - 80

-

-

alkalmas

jó

 jó

nagyon jó

 korai

korai

 gyors

320-330

jó

 nagyon jó

nagyon jó

nagyon jó

 közepes/
közepes

16

65 - 68

68 - 72

 72 - 75

alkalmas

alkalmas

nagyon jó

 nagyon jó

jó

 korai

korai

 gyors

330-340

kiváló

 nagyon jó

kiváló

 nagyon jó

 közepes/
közepes

 16 - 18

-

68 - 72

 72 - 75

-

alkalmas

nagyon jó

 nagyon jó

kiváló

 késői

korai

 gyors

350-370

 nagyon jó

jó

 nagyon jó

 nagyon jó

hosszú/
közepes

 16 - 18

65 - 68

68 - 72

 72 - 75

65 - 68

68 - 72

 72 - 75

-

alkalmas

kiváló

kiváló

átlagos

 átlagos

közép-korai

 gyors

360-370

 nagyon jó

 nagyon jó

 nagyon jó

 jó

hosszú/
közepes

 16 - 18

-

alkalmas

kiváló

 nagyon jó

kiváló

 közép-korai

közép-korai

 átlagos

370-380

jó

kiváló

 kiváló

 kiváló

 közepes/
vastag

18

68 - 72

72 - 75

 75 - 78

-

kifejeze�en
alkalmas

kiváló

 kiváló

LG 31.401LG 31.390

HIBRID JELLEMZŐK

Kezde�  fejlődési 
erély

Virágzási idő az 
éréscsoporton belül

Érésidő

Vízleadás

FAO szám

Termőképesség az 
éréscsoportjában

Termés stabilitás

Cső hosszúság / 
átmérő

Szemsorok száma

Hektoliter tömeg

Szárazság tűrés
 
HYDRANEO
 
Cső egészség

Szár szilárdság

JAVASOLT VETÉSIDŐ

Korai vetés

Késői vetés

JAVASOLT TŐSZÁM

Jó ado�ságú 
termőhelyen

Átlagos ado�ságú 
helyen

Gyengébb 
termőhelyen

LG 30.389 LG 30.500LG 31.455LG 31.415

jó

 átlagos

korai

 nagyon gyors

380-390

 nagyon jó

jó

 jó

 átlagos

hosszú/
közepes

 14 - 16

nem ajánljuk

65 - 70

 ezer termőtő/ha

Az LG szemes kukorica hibridek vetését a termőhelyre jellemző op�mális időben javasoljuk.
 Talajhőmérséklet min. 10°C 

 70 - 75

nem javasoljuk

kifejeze�en
alkalmas

jó

nagyon jó

 nagyon jó

átlagos

közép-korai

gyors

380-390

kiváló

kiváló

 átlagos

 jó

 igen  -  igen  igen  igen

 közepes/
vastag

18

-

68 - 72

 72 - 75

-

-

alkalmas

nagyon jó

kiváló

jó

 közép-késői

közép-korai

 átlagos

390-410

nagyon jó

jó

jó

átlagos

 közepes/
vastag

18

nem ajánljuk

65 - 70

 70 - 75

-

alkalmas

kiváló

kiváló

nagyon jó

 átlagos

középérésű

 gyors

420-430

kiváló

jó

 nagyon jó

 nagyon jó

hosszú/
vastag

 16 - 18

-

63 - 68

 68 - 72

-

alkalmas

nagyon jó

 nagyon jó

átlagos

 átlagos

középérésű

 átlagos

450-460

kiváló

jó

 átlagos

jó

hosszú/
vastag

 16 - 18

-

63 - 68

 68 - 72

-

alkalmas

nagyon jó

kiváló

nagyon jó

 közép-késői

középérésű

 lassú

480-490

nagyon jó

átlagos

 átlagos

 nagyon jó

 közepes/
vastag

18

55 - 63

63 - 68

 68 - 70

nem 
javasoljuk

kifejeze�en
alkalmas

kiváló

 kiváló

SZEMES KUKORICA ÖSSZEFOGLALÓ

ÚJ!ÚJ! ÚJ! ÚJ!
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NAPRAFORGÓ ÖSSZEFOGLALÓ

LG 54.92 HO CLLG 50.779 HO sx

HIBRID JELLEMZŐK

Kezde�  fejlődési 
erély

Virágzás kezdete

Növény magasság

Tányér állás

Érésidő

Alkalmazkodó- 
képesség

Termőképesség

Olajtartalom

Olajsav tartalom

BETEGSÉG 
ELLENÁLLÓSÁG

Peronoszpóra re-
zisztencia a felso-
rolt pato�pusokkal 
szemben
 
Fóma

Szklero�nia
szártő / tányér

Makrofomina

Phomopsis

Alternaria

Szádor rezisztencia

JAVASOLT VETÉSIDŐ

Korai vetés

Késői  vetés

JAVASOLT TŐSZÁM
ezer termőtő/ha
GYOMIRTÁSI 
TECHNOLÓGIA

LG 50.479 SX LG 50.635 CLP lg 54.78LG 50.797 HO CLP

 nagyon jó

 linolsavas
(LO)

 korai

 középmagas

 félig bókoló

 közép-korai

 nagyon jó

 kiváló

 48-50%

 -

jó

magas olaj-
savas (HO)

 közép-korai

 középmagas/
magas

 félig bókoló

 közép-korai

jó

 nagyon jó

 47-49%

 87-89%

 nagyon jó

 magas olajsavas 
(HO)

 közép-korai

 középmagas

 félig bókoló

 közép-korai

 nagyon jó

 jó

 47-49%

87-89%

 átlagos

 magas olajsavas 
(HO)

 közép-korai

magas

 félig bókoló

 középérésű

kiváló

 jó

 48-50%

 85-89%

 jó

 linolsavas
(LO)

 közép-korai

 középmagas

 félig bókoló

 középérésű

 nagyon jó

 jó

 47-49%

 -

 nagyon jó

 linolsavas
(LO)

 korai

magas

 félig bókoló

korai

 nagyon jó

nagyon jó

 47-49%

 -

 57-60

-

-

 58-60

-

alkalmas

 55-58

alkalmas

-

 55-58

-

alkalmas

 55-60

-

nem javasoljuk

hagyományos

 55-60

alkalmas

-

 Az LG napraforgó hibridek vetését a termőhelyre jellemző op�mális időben javasoljuk.  

 A-E és G rassz

nagyon jó

 kiváló

 nagyon jó

 jó/jó

 jó

100; 330; 700;
704; 710; 714; 
730

 A-E és G rassz

jó

 jó

 nagyon jó

 nagyon jó/átlagos

 jó

100; 330; 700;
704; 710; 714; 
730

 A-E és G rassz

jó

 kiváló

kiváló

 jó/átlagos

nagyon jó

100; 330; 700;
704; 710; 714; 
730

 A-E és G rassz

jó

 átlagos

 nagyon jó

nagyon jó/átlagos

 jó

100; 330; 700;
704; 710; 714; 
730

 A-E és G rassz

kiváló

 nagyon jó

kiváló

 jó/átlagos

 nagyon jó

100; 330; 700;
710; 730

 A-E és G rassz

nagyon jó

 kiváló

kiváló

 jó/jó

nagyon jó

100; 330; 700;
704; 710; 714; 
730

LG 31.479shannon

HIBRID JELLEMZŐK

Kezde�  fejlődési 
erély

Virágzási idő az 
éréscsoporton belül

Növény magasság

FAO szám

Zöldtermés

Termésstabilitás

Szárazságtűrés

Csőegészség

Szárszilárdság

EMÉSZTHETŐSÉGI 
ÉRTÉKEK

Emészthető 
szervesanyag
Emészthető 
rostok aránya

Keményítő
tartalom

JAVASOLT VETÉSIDŐ

Korai  vetés

Késői  vetés

JAVASOLT TŐSZÁM

Jó ado�ságú
termőhelyen
Átlagos ado�ságú
termőhelyen
Gyengébb
termőhelyen

LG 31.383 aapotheoz lg 31.558LG 34.90

átlagos

korai

 közepes

 380-390

 

 nagyon jó

 jó

 jó

 nagyon jó

 jó

átlagos

 átlagos

 közepes

 450-460

 

 jó

 nagyon jó

 jó

jó

 nagyon jó

átlagos

 közép-késői

 közepes

 460-480

 

 nagyon jó

 nagyon jó

 nagyon jó

  kiváló

 nagyon jó

 nagyon jó

átlagos

 magas

 480-490

 

nagyon jó

 nagyon jó

 jó

 nagyon jó

  kiváló

kiváló

 átlagos

 magas

 520-530

 

 nagyon jó

 nagyon jó

 jó

 nagyon jó

 kiváló

 jó

 korai

 magas

 550-560

 kiváló

 nagyon jó

 jó

 nagyon jó

 kiváló

Op�mális (32-35%) szárazanyag tartalomnál betakarítva

jó

 nagyon jó

 jó

 Az LG siló kukoricahibridek vetését a termőhelyre jellemző op�mális időben javasoljuk.
Talajhőmérséklet minimum 10 C

alkalmas

 alkalmas

 75-78

 72-75

 65-68

nagyon jó

 kiváló

 nagyon jó

alkalmas

 alkalmas

 

 72-75

 68-72

 65-68

kiváló

 nagyon jó

 nagyon jó

alkalmas

 

 

ezer termőtő / ha

 72-75

 68-72

 65-68

 72-75

 68-72

 65-68

 72-75

 68-72

 65-68

 72-75

 68-72

 65-68

nagyon jó

kiváló

 kiváló

alkalmas

 

kiváló

 nagyon jó

 nagyon jó

alkalmas

 

 

kiváló

kiváló

nagyon jó

alkalmas

 nem javasoljuk

 

SILÓ KUKORICA ÖSSZEFOGLALÓ

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
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KALÁSZOS VETŐMAG KÍNÁLATUNKŐSZI KÁPOSZTAREPCE VETŐMAG KÍNÁLATUNK

• középkésői

• malmi búza

• Kalász típus: tar

• korai érésű

• malmi búza

• Kalász típus: tar

• korai érésű

• malmi búza

• Kalász típus: tar

• középérésű

• malmi búza

• Kalász típus: tar

• közép-korai

• malmi búza

• Kalász típus: szálkás

• középérésű 

• kipergés ellenálló

• Fómarezisztens (Rml7)

• TuYV rezisztens 

• Középérésű 

• kipergés ellenálló

• Gyökérgolyva rezisztens

• középérésű 

• kipergés ellenálló

• Fóma toleráns

• TuYV rezisztens 

• Clearfiled

• középérésű 

• kipergés ellenálló

• Fóma toleráns

• TuYV rezisztens 

• Középérésű 

• fajta repce

• Fómarezisztens (Rml7)

• korai érésű 

• kipergés ellenálló

• Fómarezisztens (Rml7)

• TuYV rezisztens 

• közép-korai

• kipergés ellenálló

• Fóma torleráns

• Clearfiled

• korai érésű

• kipergés ellenálló

• Fómarezisztens (Rml7)

• közép-korai

• malmi búza

• Kalász típus: szálkás

• korai érésű 

• malmi búza

• Kalász típus: szálkás

• korai érésű 

• malmi búza

• Kalász típus: szálkás

• korai érésű 

• malmi búza

• Kalász típus: szálkás

• középérésű

• takarmány árpa

• Kalász típus: 6 soros

• korai érésű

• takarmány árpa

• Kalász típus: 6 soros

• középérésű

• takarmány árpa

• Kalász típus: 2 soros

ALCANTARA ALTIGO

LG ASCONA

EVINA

LG APILCO

AVENUE

LG ABSALON

AIRBUS

LG AMBASSADOR

LG ALASCO

ARSENAL

LG ARCHITECT

ARABELLA

LG ABSOLUT

LG CONRAD CL LG CONSTRUCTOR CL

LG ARMSTRONG

LG TRIUMPHLG ZEBRA LG CAPRICORN

KALÁSZOS VETŐMAGJAINK VISZONTELADÓINKON KERESZTÜL ÉRHETŐK EL

ÚJ!

ÚJ!
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Ofenbeck János   Győr-Moson-Sopron 
Tel: +36-30-681-77-98  janos.ofenbeck@limagrain.com

Varga László   Vas és Észak-Zala
Tel: +36-30-154-73-67  laszlo.varga@limagrain.com 

Nemes Krisztián   Dél-Zala és Nyugat-Somogy
Tel: +36-30-454-99-24 krisztian.nemes@limagrain.com

Szabó Balázs   Kelet-Somogy
Tel: +36-30-407-48-81 balazs.szabo@limagrain.com

Vogl Attila   Baranya
Tel: +36-70-453-77-63 attila.vogl@limagrain.com

Szabó Tamás   Tolna
Tel: +36-30-380-85-50 tamas.szabo@limagrain.com

Gergely Róbert  Fejér és Nyugat-Pest
Tel: +36-30-160-94-71 robert.gergely@limagrain.com

Vida Ákos   Veszprém és Komárom
Tel: +36-70-516-55-92 akos.vida@limagrain.com

KERESSE TERÜLETI KÉPVISELŐINKET ELÉRHETŐSÉGEIKEN:
Bódis Zoltán
Regionális Értékesítési Vezető
Tel: +36-30-683-29-91  zoltan.bodis@limagrain.com

Kaszás János   Kelet-Pest
Tel: +36-30-486-67-19 janos.kaszas@limagrain.com

Görcs Ferenc   Bács-Kiskun
Tel: +36-30-768-45-74 ferenc.gorcs@limagrain.com

Dezső Tibor   Békés és Dél-Csongrád-Csanád
Tel: +36-30-811-62-42 tibor.dezso@limagrain.com

Kátai Gergely   Jász-Nagykun-Szolnok, É.-Csongrád-Csanád
Tel: +36-30-539-3086  gergely.katai@limagrain.com

Barócsi-Sári Hajnalka Heves, Nógrád és Jászság
Tel:+36-30-955-77-98 hajnalka.barocsi-sari@limagrain.com

Poczkodi József   Borsod-Abaúj-Zemplén
Tel: +36-30-913-83-08 jozsef.poczkodi@limagrain.com

Dobi Mihály   Hajdú-Bihar
Tel: +36-20-455-10-64 mihaly.dobi@limagrain.com

Eszterhai Zoltán  Szabolcs-Szatmár-Bereg, Kelet-Borsod
Tel: +36-30-746-97-91 zoltan.eszterhai@limagrain.com

Lacfi Endre   Országos Szaktanácsadó
Tel: +36-30-708-25-78 lacfi@upcmail.hu
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ÚJ!ERŐSEBB GYÖKÉRZET
HATÉKONYABB 
TÁPANYAGFELVÉTEL

• Fokozza a gyökérzet aktivitását, segíti a   

tápanyagok gyorsabb felvételét.

• Erőteljesebb kezdeti gyökérfejlődést biztosít.

• Hozzájárul a homogén növényállomány      

kialakulásához.

• Segíti a korai stresszhatások könnyebb           

átvészelését.
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Központi iroda:

Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe, 

2040 Budaörs, Gyár u 2., Tel: 23-421-005 E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com


