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A növény nemesítők nagy kihívással néznek szembe. Évekre előre meg kell be-
csülniük a várható piaci igényeket és a termelési kockázatokat jelentő tényező-
ket, ugyanis egy új fajta vagy hibrid előállítása az ötlet megszületésétől számítva 
10-15 évet is igénybe vehet. A sikerhez évente több ezer parcella elvetése, sok ke-
resztezés és szelekciós munka, az utódok tesztelése, hatalmas mennyiségű adat 
feldolgozása és szerencse is szükséges.

TUDTA, HOGY EHHEZ A MUNKÁHOZ A FELTÉTELEKET A LIMAGRAIN ÚGY BIZTOSÍTJA, 

HOGY A VÁLLALAT ÉVES ÉRTÉKESÍTÉSI ÉVES ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRBEVÉTELÉNEK 17%-ÁT, 

260 MILLIÓ EURO-T A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBE INVESZTÁL?

?

Tisztelt Partnerünk! 
Büszkén és örömmel tájékoztatjuk, hogy 
a limagrain 5 év alatt megduplázta repce piacrészét, megszerezve az első helyet az európai őszi káposztarepce piacoN!

Ennek a befektetésnek az eredményeként jelenlegi hibridjeink az eltérő piaci igényeknek megfelelő, több különböző 
tulajdonság kombinációit tartalmazzák.

Az LG repce vetőmagok széleskörű genetikai biztonságot nyújtanak a tenyészidőszak különböző fázisaiban fellépő kocká-
zatok kezelésében és a termés megóvásában. Ez egyrészt technológiai rugalmasságot jelent, másrészt a terméspotenciál 
nagyobb mértékű kihasználást, azaz egy adott évben vagy termőhelyen, nagyobb termésszint elérését teszik lehetővé.

A repce nemesítésbe tett befektetéseink meghozták az eredményüket. Európában, 2020-ban több, mint 1 millió hektáron 
vetették a Limagrain repce hibrideket.
Ez a kimagasló siker az Önök bizalmának, a kereskedelmi csapatunknak és a nemesítőink eredményeit tükröző mérföld-
köveknek köszönhető!

Európában 1. hely: 18,3 %*
LG ARCHITECT: 3. éve Európa piacvezető hibridje*
LG AMBASSADOR: az európai Top10-ben*
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A TOP10 nemesítő ház piaci részaránya a hibrid repce vetésterületen Európában

LIMAGRAIN REPCE NEMESÍTÉS 
MÉRFÖLDKÖVEI ELSŐ MEGJELENÉSI 
ÉVÜK SZERINT:

2006: az első LG repce hibridek
2008: fóma rezisztens LG hibrid
2010: kipergés ellenálló hibrid
2012:  gyökérgolyva rezisztens hibrid
2014: Tarlórépa sárgaság vírussal
 szemben ellenálló hibrid
2016: Clearfield® hibrid
2020: hatékony nitrogén hasznosí-
 tású hibrid (N-felx)

Genetikai biztonság a tenyész időszak különböző fázisaiban

Kipergés ellenállóság

Hatékony nitrogén hasznosítás

Poligénes és specifikus (Rlm7) fóma rezisztencia

Tarlórépa sárgaság vírus (TuYV) rezisztencia

Gyökérgolyva rezisztenica

Herbicid rezisztencia

TuYV

fN- lex

GENETIKAI BIZTONSÁG ÖNNEK EURÓPA PIACVEZETŐ REPCE NEMESÍTŐJÉTŐL

*Forrás: Kleffmann-Kynetec
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20
MOST innovative 

plant varieties 
over 2020

Dear readers of European Seed,

Let’s face it, not many people can make reliable predictions about 

the future. But do you know who has to make such predictions due 

to their jobs? Plant breeders! They need to predict what consumers 

want, 15 years ahead of time. 

Creating a new plant variety takes seven to 15 years, and in 

certain crops even longer than that. So, when they start to develop 

a new variety, the plant breeder has to make assumptions about 

what farmers need, and what consumers will want 15 to 20 years 

from now. 

And if only they could look into a crystal ball and predict what the 

consumers’ tastes and preferences will be by that time. Unfortunately 

the process is a whole lot more arduous than that. It requires gener-

ating more genetic diversity, a lot of crossing and selection, testing of 

the offspring, data processing, and yes, a bit of luck. 

It is not only a higher yield or a better taste that the breeder is 

after. The new variety will need to boast a myriad of improved char-

acteristics to make it stand out amongst all the others. Depending 

on the crop and the location, the new variety needs to have a 

higher resistance against pests and diseases, better drought 

tolerance, more proteins, higher levels of beneficial compounds 

such as vitamins or antioxidants, or just make it easier for the farmer 

to harvest the crops. And these are just a few of the breeding goals 

that plant breeders work on.

In addition, the assumed consumer preferences can vary quite a 

bit, due to changes in income, market supply of food products, infor-

mation, and technology. And these changes all happen within a 

time scale that is far shorter that the creation time of a new variety. 

So, a constant adjustment of breeding objectives during the course 

of a breeding program is necessary.

Lucky for us, each year we are treated to many new plant vari-

eties, in all kinds of crops. And the amount is just astounding! The 

annual number of new varieties arriving on our European plates 

over the past few years has been hovering around 3,500 new 

plant varieties. That is almost 10 new plant varieties per day that 

are added to the toolbox of farmers to grow and on the plates for 

consumers to enjoy.

At European Seed, we wanted to shine some light on all these 

new plant varieties and give you a taste of the innovations that are 

out there. But of course, we can’t show all 3,500 new varieties of 2020 

here, so we asked the national seed associations in Europe, and 

many other peers in the European seed sector to send us their lists of 

which varieties in their eyes were the most innovative of last year. 

You will find a few lines of text per innovative plant variety, 

explaining in a nutshell why this variety is so innovative, and what its 

contribution is to the farmers toolbox or the consumers plate. Take 

a good look at the list on the next few pages, and you’ll notice the 

wide range of different challenges that these plant breeders have 

managed to overcome such as or drought or heat decreasing yield 

or viruses, fungi or nematodes attacking the crop. But you’ll also 

read about the new innovations these varieties are bringing to EU 

agriculture e.g., higher levels of antioxidants, higher yield, or better 

digestibility for cows.

With 3,500 new varieties per year, we can only show you the 

tip of the iceberg, and many other new plant varieties should be 

recognized for their innovation. Needless to say, that there will 

always be plant varieties who you think should have been on the 

list, and perhaps question why others did actually make it on there. 

We very much welcome and look forward to any feedback you wish 

to share. You have standing invitation to share your feedback as to 

which varieties you think should have been on the list, and why. 

And the next time you enjoy a healthy meal, not only thank the 

farmers, but also thank the plant breeders. 

We hope you enjoy the list and look forward to your feedback.

Marcel Bruins
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A TERMÉS NAGYKÖVETE

www.lgseeds.hu

LG AMBASSADOR
*  NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, középérésű csoport 1. éves hibridek, Gyulatanya, 2018.  

7,86 *
t/ha

egyenesen
tökéletes

(Lineade)LG 31.455

LG 31.330 Dorado

Tesoro

szembetűnő
minőség

LG 31.415 (Invador)

áttörés

LG 31.390

LG Ambassador

Phalanx

zárt 
alakzatban

a termés
nagykövete

bőség
lg 50.479 sx

A Limagrain nemesítés eredményességét az biztosítja, hogy a sikeres hibridgenerációk és a széles körű kutatási eredmények felhasz-
nálásával hozunk létre új hibrideket. Az újabb generáció mindig az elődökre építve tartalmaz új, a termésnövelést és termésbizton-
ságot szolgáló tulajdonságokat. Hibridjeink olyan nemzetközi fejlesztő munka eredményei, amelyre a repce termesztők széles 
tábora építheti hozam elvárásait.

A nemzeti vetőmagszövetségek javaslatai alapján a repce nemesítésben elért eredményekért Dr. Vasilis GEGAS-t 2020-ban az 
európai vetőmag szektor 20 leginnovatívabb nemesítője közé választotta a European Seed Magazin*.

A már 3. éve európai piacvezető LG ARCHITECT-et 2021-ben a 20 legin-
novatívabb növényfajta közé választotta a European Seed Magazin.*

Magyarországi tevékenységünk elmúlt 20 éve alatt 
több ezer termelő használta és használja nagy megelé-
gedéssel az LG vetőmagokat.

Fejlesztéseink jegyében az LG márkán belül Friss 
Fuvallat jelzéssel láttuk el azokat az új, prémium 
hibrideket, amelyek magukban hordozzák a kiemel-
kedő termőképességet, és nagy fokú termésbizton-
ságot.

Megkülönböztetett ajánlatunk találkozott az Önök igé-
nyeivel, hiszen idén nagy mennyiségben vetették el a 
Friss Fuvallat jelzéssel ellátott négy új kukorica és egy 
napraforgó hibridünk vetőmagját.

Cégünk a növénynemesítés számos te-
rületének élvonalában jár, amit az is bi-
zonyít, hogy további sikerként könyvel-
hetjük el, hogy a European Seed top20 
leginnovatívabb fajták listájában 
2020-ban 3 fajtánk is szerepel!

A prémium kategóriás 
FRISS FUVALLAT 
legújabb tagja az 
LG AMBASSADOR 
őszi káposztarepce 
hibrid!

Forrás: European Seed 2020. április és 2021. május

INNOVÁCIÓK ÉLVONALÁBAN A FRISS FUVALLATTAL
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20
MOST 

innovative breeders 
in the european seed sector

Dear readers of European Seed,

With each meal you eat and with each snack you take, you are 

enjoying the work of plant breeders. They are the ones that come up 

with new plant varieties day after day, year after year. They develop 

new plant varieties that have a higher yield, more resistance against 

pests and diseases, better drought tolerance, more proteins, higher 

levels of beneficial compounds such as vitamins, or just make it 

easier for the farmer to harvest the crops. And these are just a few of 

the breeding goals that plant breeders work on. If we only look at 

Europe, in 2019, a little over 3,500 new plant varieties were applied 

at the Community Plant Variety Office (CPVO). That is almost 10 new 

plant varieties per day!! that are added to the plate for farmers to 

grow and for consumers to enjoy.

In order to shine some light on our European’s plant breeders, 

we asked all national seed associations in Europe, and many other 

peers in the European seed sector to send us their lists of who in 

their eyes were the most innovative breeders of last year. 

I am sure there are many names that come top-of-mind and 

rightly so, as many breeders should be recognized for their con-

tributions and hopefully their organizations give them their due. 

However, some individuals jump out as having a bigger impact, 

and those are the breeders who caught our eye. And this list of the 

’20 most innovative breeders in the European seed sector in 2019’, 

we’re trying to put the spotlight on exactly those creative minds.

As in previous years, you will again find a few lines of text per 

innovative plant breeder, explaining in a nutshell what their key 

contribution(s) have been in the past year(s), and why that person 

should be on the list. And of course, there will always be breeders 

who you think should have been on the list, and perhaps question 

why others did actually make it on there. We very much welcome 

and look forward to any feedback you wish to share. You have 

standing invitation to share your feedback as to who you think 

should have been on the list, and why. 

And the next time you enjoy a healthy meal, not only thank the 

farmers, but also thank the plant breeders. 

We hope you enjoy the list (in alphabetical order) and look 

forward to your feedback.

Marcel Bruins 
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LG AMBASSADOR
KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID

       Magyarországon állami elismerésben az a hibrid ré-
szesülhet, amely a NÉBIH által végzett kísérletekben, 
három év átlagában a sztenderdek szintje felett teljesít. 
Az LG AMBASSADOR az első két évben 1. helyen végzett a 
középérésű csoportban, ezért már két év után megkapta az 
elismerést. Az Európai Uniós, vagy hazai regisztrációval 
rendelkező hibridek vehetnek részt a NÉBIH által végzett, 
Államilag Elismert fajták kísérletében.
          Csehországban a hibridek regisztrációját, az ÚKZÚZ (faj-
taminősítő hatóság) 3 éves tesztelése előzi meg. A vizs-
gálatok során az LG AMBASSADOR a 2. legnagyobb termést 
érte el, ezért az ajánlati fajtalista öszszeállításának alap-
jául szolgáló PDO kísérleti hálózatban vizsgálják tovább.
        Szlovákiában a hibrideket két évig teszteli az ÚKSÚP 
- az állami fajtaminősítő hatóság. A tesztelés a sikeres re-
gisztráció után befejeződik. Csak néhány hibridet vizsgál-
nak továbbra is kontrollként.
       A lengyel fajtaminősítő hatóság, a COBORU ered-
ményeire a télállóság megítélése miatt is nagy figyelmet 
fordítanak a nemesítőházak. A lengyel termelők számára 
a COBORU hálózatában végzett posztregisztrációs kísérle-
tek (PDO) eredményei bírnak nagy jelentőséggel, ugyanis 
ebből készül a növényolaj ipari szövetség ajánlati fajta-
listája.  

       Németországban az állami fajtaregisztrációt a BSA 
végzi. A három vizsgálati év átlagában a sztenderdekhez 
viszonyított termésével az LG AMBASSADOR végzett az 1. he-
lyen. Az állami elismerés után, a tartományokban zajló 
posztregisztrációs kísérleteket, az LSV koordinálja. Regio-
nális eredményekkel látják el a német gazdákat.
Ebben a kísérleti hálózatban 2020-ban (54 helyszínen) a 
legnagyobb termésátlagot és ezzel az 1. helyet az LG AM-
BASSADOR érte el.
        Franciaországban az állami elismerésért felelős ha-
tóság a CTPS. Kísérleti hálózatukban nem csak a termése, 
hanem a fóma rezisztenciája miatt kapott kiváló értékelést 
az LG AMBASSADOR. Tudományos kutatási és technikai ta-
nácsadási szerepe miatt a francia termelők számára meg-
határozóak a Terres Innovia által végzett posztregisztráci-
ós kísérletek regionális eredményei.
       Az Egyesült-Királyságban az állami elismerés előtt a 
NIAB két évig vizsgálja a hibrideket. További két év tesz-
telés alapján állítja össze az ajánlati fajtalistát az AHDB, 
amely emellett szakmai tanácsokkal is ellátja a termelő-
ket. A brit gazdák leginkább azokat a hibrideket termelik, 
amelyek az AHDB kísérleti rendszerében az átlag felett 
teljesítenek.

FRISS FUVALLAT A TERMÉS NAGYKÖVETE

 1.
COBORU

Lengyelország

2017-2019

 1.
LSV

Németország

2020

 1.
BSA

Németország

2017-2019

 1.
NÉBIH

Magyarország

2018-2019

A TERMÉS NAGYKÖVETE

www.lgseeds.hu

LG AMBASSADOR
*  NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek, középérésű csoport 1. éves hibridek, Gyulatanya, 2018.  

7,86 *
t/ha

108,2%
NIAB és AHDB,
2017. – 2020.

104,5%
CTPS, 2017. - 2019.

105,0%
Terres Innovia, 2020.

116,0%
BSA, 2017. - 2019

110,0%
LSV, 2020. 110,0%

ÚKZÚZ
2018.-2020. 111,0%

ÚKSÚP, 2018. – 2019.

119,0%
COBORU, 2017. - 2019

115,3%
PDO, 2020.

114,5%
NÉBIH,

2018. -2019.

116,2%
NÉBIH ÁE,

2020.
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A hazai regisztrációs kísérletekben 2018-ban 110,2%, 2019-
ben 119,7% relatív terméssel végzett az 1. helyen éréscso-
portjában.

Ezzel maga mögé utasítva a jelenleg legnagyobb terüle-
ten termelt versenytárs sztenderd hibrideket is.

Az LG AMBASSADOR termése a sztenderd hibridekkel összehasonlítva

(Forrás: NÉBIH, fajtaösszehasonlító kísérletek, 2018., helyek száma: 7)(Forrás: NÉBIH, államilag elismert és EU listás hibridek kísérlete, 2020.)

(Forrás: NÉBIH, fajtaösszehasonlító kísérletek, 2019., helyek száma: 5)

LG AMBASSADOR
KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID

Kínálatunk legmodernebb és legsokoldalúbb hibridje. 
Erőteljes kezdeti fejlődése nagyobb rugalmasságot bizto-
sít a vetésidőben.
Tavasszal nem túl korán indul, viszont intenzív tápanyag-
felvétellel, gyorsan fejlődik.
Nagyon jó állóképességű, középmagas, erős szárú hibrid.

Nagy termőképesség
N-flex
TuYV rezisztencia
Rlm7 fóma rezisztencia
Kipergés ellenállóság

Terméselőnyben eltérő termőhelyeken az államilag elismert hibridek kísérletében, 2020.
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2019., középérésű csoport, 2. éves hibridek

2018., középérésű csoport, 1. éves hibridek

FRISS FUVALLAT A TERMÉS NAGYKÖVETE

Önnek ajánljuk, ha
• a genetikai előrehaladásban rejlő 

nagyobb terméspotenciál lehetősé-
gét szeretné kihasználni

• olyan hibridet termelne, amely ha-
tékonyan használja fel a kijuttatott 
nitrogént

• szeretné elkerülni a tarlórépa sár-
gaság vírus fertőzés termés- és olaj-
tartalom csökkentő hatását
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(Forrás: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Kísérlet, középérésű hibridek, 2020.)
(Készült: Limagrain bemutató fajtakísérletek, 2017. -2020. eredményei alapján. Nettó termés, 9% nedvességtartalomra számítva)

(Forrás: Kleffmann-Kynetec, európai piackutatás 2019-2021.)

LG ARCHITECT
KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID

Eltérő klímazónákon átívelő stabilitásának köszönhetően 
immár harmadik éve Európa piacvezető repce hibridje! 
(Forrás: Kleffmann-Kynetec)
A kipergés ellenálóság, TuYV rezisztencia és a nagy ter-
mőképesség kombinációjával az LG új sztenderdet alko-
tott az európai repcetermesztésben.
Bevezetése utáni harmadik évben már Európa piacvezető 
repce hibridje lett. Európában több, mint 20 országban 
termelik: Franciaországban Csehországban, Szlovákiá-
ban, Magyarországon és Bulgáriában az első vagy máso-
dik legnagyobb területen vetett hibrid.

A Kleffmann-Kynetec piackutató felmérései alapján az 
LG ARCHITECT már három éve folyamatosan piacvezető Euró-
pa repce vetésterületén. Értékesítési adataink alapján,

Magyarországon a második legnépszerűbb hibrid. 
Az európai TOP 10-ben már egy újabb Limagrain hibrid, a már 
Magyarországon is elérhető, LG AMBASSADOR is szerepel.
 

Nagy termőképesség
TuYV rezisztencia
Kipergés ellenállóság

Terméselőnyben különböző termőhelyeken és eltérő termésszinteken is

A TOP10 repce hibrid piaci részaránya Európában a vetésterület alapján

Az elmúlt négy évben pontosan 100 bemutató fajtakísérletben takarították be az LG ARCHITECT parcelláit.
A 20 legnagyobb termésű hely eredményei láthatók az alábbi ábránTuYV
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0,22
0,62

0,27

0,49

0,54

0,28
0,31

0,39

1,0%

2,0%

4,0%

3,0%

0,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2020 20212019

LG ARCHITECT Vt 2.

5,6%

3,4%
3,1%

3,0%
2,5%

1,9% 1,8% 1,7%

1,4% 1,3%

Vt 3. Vt 4. Vt 5. Vt 6. Vt 7. Vt 9. Vt 10.LG AMBA�ADOR

5,75 t/ha
Szilhalom

5,60 t/ha
Hort

4,77 t/ha
Tiszavasvári

6,04 t/ha
Bököny

4,95 t/ha
Biharkeresztes

5,64 t/ha
Balmazújváros

5,10 t/ha
Tiszaszőlős

4,83 t/ha
Kiskunlacháza

5,42 t/ha
Mosonmagyaróvár

4,98 t/ha
Kapuvár

5,14 t/ha
Mesterháza

5,10 t/ha
Vasszilvágy

4,76 t/ha
Zalaszentgrót

4,80 t/ha
Zalaegerszeg

5,27 t/ha
Táp

4,74 t/ha
Iregszemcse

5,15 t/ha
Jánoshalma

4,57 t/ha
Hercegszántó

5,00 t/ha
Kübekháza

5,04 t/ha
Hajdúböszörmény

2017

2018

2019

2020

EURÓPA PIACVEZETŐ REPCEHIBRIDJE

Válassza Ön is 
Európa piacvezető hibridjét, ha

• a hibridtől kiváló termőképességet 
vár el,

• kiváló alkalmazkodó képességű 
hibridet keres,

• szeretné elkerülni a tarlórépa sárga-
ság vírus fertőzés termés- és olajtar-
talom csökkentő hatását

2019 2020 2021
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  (Forrás: GOSZ-VSZT-NAK Posztregisztrációs Kísérlet, korai érésű hibridek, 2020. helyek száma: 7)

LG ABSOLUT
KORAI HIBRID

Egy olyan generáció képviselője, melyben az elődjeinél 
több kedvező agronómiai tulajdonság egyesül a nagy ter-
mőképességgel.

Nagy termőképesség
TuYV rezisztencia
Rlm7 fóma rezisztencia
Kipergés ellenállóság

Az LG ABSOLUT terméseredménye a korai érésű versenytársakkal összehasonlítva, 2020.

(Nettó termés, 9% nedvességtartalomra számítva)

A kisparcellás és bemutató fajtakísérletekben elért kivá-
ló terméseredményeivel sok termelő figyelmét felhívta 
magára. Kipróbálták és 2020-ban a kedvezőtlen időjárás 
ellenére is jól termett náluk.
 

Természetesen ehhez az is hozzájárult, hogy intenzív tech-
nológiát alkalmazva, a tápanyagellátás és növényvédelem 
során maximálisan kiszolgálták a hibrid igényeit.

Az LG ABSOLUT minden termőhelyen az első helyen!

Az LG ABSOLUT terméseredményei bemutató fajtakísérletekben, 2020.

A KORAI ÉRÉSCSOPORT ABSZOLÚT GYŐZTESE 2019-BEN
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4,39 t/ha
Biharkeresztes

5,59 t/ha
Mosonmagyaróvár

4,81 t/ha
Zalaszentgrót

5,16 t/ha
Zalaegerszeg

4,21 t/ha
Szalánta

3,96 t/ha
Dalmand

4,07 t/ha
Nagycsécs

4,98 t/ha
Szihalom

3,81 t/ha
Maklár6,08 t/ha

Vámosszabadi

4,00 t/ha
Táplán-
szentkereszt

3,91 t/ha
Lócs

3,58 t/ha
Apácatorna

3,88 t/ha
Rábasebes

4,38 t/ha
Adony

4,03 t/ha
Hajdúböszörmény

TuYV

Önnek ajánljuk, ha
• intenzív termesztést folytat és ehhez 

kiemelkedő termőképességű hibri-
det keres,

• fontos a betegség ellenállósága,
• szeretné elkerülni a tarlórépa sárga-

ság vírus fertőzés termés- és olajtar-
talom csökkentő hatását

• olyan hibridre van szüksége, amely-
lyel néhány nappal korábban kezd-
hető a betakarítás.

   Forrás: NÉBIH, Államilag Elismert és EU listás korai hibridek kísérlete, 2019
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(Nettó termés, 9% nedvességtartalomra számítva)

LG ASPECT
KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID

ARSENAL
KORAI HIBRID

Magyarországon 2018-ban kapott állami elismerést, két év 
egybehangzó pozitív eredménye alapján.
Relatív termése e két év átlagában a NÉBIH kísérleteiben 
108,5 % volt a sztenderd átlaghoz képest.

kiváló télállóság
TuYV rezisztencia
Kipergés ellenállóság

Az LG ASPECT terméseredményei bemutató fajtakísérletekben, 2019.

TuYV

(Bemutató fajtakísérletek terméseredményeinek megyei átlagai 2013. – 2020. Nettó termés, 9% nedvességtartalomra számítva)

Közkedvelt repce Magyarországon. Bevezetése után 
gyorsan alaphibriddé vált sok termelőnél. Az LG repce 
hibridek sikerének megalapozója volt. Leginkább kiváló 
alkalmazkodó képessége miatt kedvelik, ugyanis ott is jól 
terem, ahol erre nem is számítanánk.
Évről-évre bizonyítja, hogy az ország minden régiójában 
sikeresen termeszthető.

Az ARSENAL terméseredményei bemutató fajtakísérletekben
8 különböző évjárat, több mint 220 helyszín az ország eltérő adottságú területein

4,15 t/ha
Biharkeresztes

4,48 t/ha
Öreglak

5,15 t/ha
Jánoshalma

4,12 t/ha
Szalánta

3,41 t/ha
Dalmand

4,26 t/ha
Mikóháza

5,39 t/ha
Szihalom

4,39 t/ha
Tiszaszőlős

5,06 t/ha
Táp

5,22 t/ha
Mesterháza

4,01 t/ha
Ásványráró

3,99 t/ha
Mezőlak

3,70 t/ha
Nagykónyi

3,27 t/ha
Nemesbikk

(16 hely)

4,69 t/ha
(7 hely)

4,63 t/ha
(23 hely)

4,81 t/ha
(14 hely)

4,10 t/ha
(6 hely)

4,49 t/ha
(7 hely)

3,94 t/ha
(12 hely)

4,05 t/ha
(11 hely)

4,57 t/ha

3,74 t/ha

(11 hely)

4,59 t/ha
(9 hely)

4,39 t/ha
(14 hely)

4,10 t/ha
(4 hely)

4,49 t/ha
(13 hely)

4,30 t/ha

4,34 t/ha
(8 hely)

4,32 t/ha
(13 hely)

4,88 t/ha
(12 hely)

4,69 t/ha
(15 hely)

(32 hely)

Rlm7 fóma rezisztencia
Kipergés ellenállóság

Azoknak ajánljuk, 
akiknek a fajtaválasztásban

• az alkalmazkodóképesség,
• a termésbiztonság,
• és a korai érés játszik döntő 

szerepet. 

Az LG ASPECT 
VETŐMAGOT 
KIZÁRÓLAGOSAN 
a KITE Zrt. 
forgalmazza.

Az ARSENAL 
vetőmagot 
kizárólagosan 
a Proventus 
Trade Kft. 
forgalmazza.
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(Nettó termés, 9% nedvességtartalomra számítva)

LG CONRAD CL
KORAI HIBRID

LG CONSTRUCTOR CL
KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID

Gyors a tavaszi regenerálódása.
Korábban virágzik, és korábban érik, mint a legelterjed-
tebb Clearfield® hibridek.
Nagyon jó a betegség ellenállósága, mely az agrotechnikai, 
illetve kémiai növényvédelem mellett a termésbiztonság 
fontos pillére.

Kipergés ellenállóság TuYV rezisztencia
Kipergés ellenállóság

Az LG CONRAD CL terméseredményei bemutató fajtakísérletekben.

(Forrás: NÉBIH, fajtaösszehasonlító kísérletek, 2019. helyek száma: 5) (Forrás: NÉBIH, fajtaösszehasonlító kísérletek, 2020. helyek száma: 8)

Az első Clearfield® repce, amely rezisztens a tarlórépa 
sárgaság vírusával szemben. Az LG ARCHITECT Clearfield® 
verziója.
Termése a fajtaminősítő kísérletek első évében 15%-al, a 
második évben 18%-al haladta meg a sztenderd hibridek 
átlagát.

Kiemelkedő termés eltérő évjáratokban!

4,91 t/ha
Szilhalom

4,96 t/ha
Hort

3,51 t/ha
Öcsöd

4,16 t/ha
Abony

3,83 t/ha
Szarvas

5,01 t/ha
Balmazújváros

4,48 t/ha
Tiszaszőlős

4,10 t/ha
Kiskunlacháza

3,42 t/ha
Kiskun-
félegyháza

5,11 t/ha
Agárd

4,16 t/ha
Táp

4,65 t/ha
Iregszemcse

4,86 t/ha
Jánoshalma

4,12 t/ha
Dencsháza

4,09 t/ha
Letenye

3,96 t/ha
Bak

4,91 t/ha
Szany

3,98 t/ha
Pécsvárad

4,09 t/ha
Orosháza

4,90 t/ha
Hajdúböszörmény

4,41 t/ha
Dalmand

2017

2018

2019

AZ ÉPÍTŐ TÖBBLET
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2019., középérésű IMI hibridek 2020., középérésű IMI hibridek

TuYV

Azoknak ajánljuk, akiknek
• a gyomirtási technológia 

használata mellett,
• a hibrid termésbiztonsága,
•  betegség ellenállósága,
•    és korai érése is fontos

Érdemes választania, ha
• Clearfield® gyomirtást igénylő 

repce területeire kiemelkedő ter-
mőképességű hibridet keres,

• de a termésbiztonságot is szem 
előtt tartja,

• szeretné elkerülni a tarlórépa sár-
gaság vírus fertőzés termés- és 
olajtartalom csökkentő hatását
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LG ALASCO
GYÖKÉRGOLYVA REZISZTENS HIBRID

Európa szerte biztonságos repcetermesztést tesz lehető-
vé a gyökérgolyva fertőzésnek kitett területeken.
Sikerrel termesztik azokban a régiókban, ahol a vetésfor-
góban a repce gyakran visszatérő növény és a gyökérgoly-
va jelenléte miatt szükség van rezisztens hibrid vetésére.

A gyökérgolyva fertőzésére elsősorban Nyugat-Magyaror-
szág savas kémhatású talajain, a mély fekvésű, vizenyős te-
rületeken lehet számítani. Potenciális veszélyt hordoznak 
még Borsod-Abaúj-Zemplén-megye és a Nyírség savanyú 
talajai is.
 

A gyökérgolyva a keresztesvirágúak általánosan elterjedt 
betegsége. Kórokozója a Plasmodiophora brassicae nevű 
gomba. A kultúrnövényeink – repce, mustár, olajretek - 
mellett a keresztesvirágúak családjába tartozó gyomnövé-
nyek is kiváló gazdanövényei.
A gomba a megfertőzött növény gyökérzetét károsítja, így 
az nem lesz képes vizet és tápanyagokat felvenni, aminek 
következtében elpusztul.
Tipikus tünete a gyökereken megjelenő sejtburjánzás, a 
fehéres színű golyva.

Kipergés ellenállóság
gyökérgolyva rezisztencia

ARABELLA
KÖZÉPÉRÉSŰ FAJTA

Rlm7 fóma rezisztencia
nagyon jó télállóság

Készült: Limagrain nemesítői kísérletek eredményei alapján, 2010. - 2013.

A korábban piacvezető Ontario-hoz, illetve egyéb ismert 
fajtáinkhoz képest nagyobb termőképességgel rendelke-
zik.
Alkalmazkodó képessége és termésstabilitása nagyon jó.
A fajták között különleges a fóma rezisztenciája.

Az ARABELLA termése régebbi fajtáinkhoz viszonyítva

A repce gyökérgolyva elleni védekezés lehetőségei:
• A repce – búza bikultúra megszakítása
• 4-5 éves vetésforgó betartása
• A savanyú talajok meszezése
• A mély fekvésű területek vízrendezése
• veszélyeztetett területeken a keresztesvirágú zöld- 

trágya növények termesztésének kerülése
• A keresztesvirágú gyomnövények és az árvakelés 

irtása
• A fertőzött táblákon használt munkaeszközök fer-

tőtlenítése
• Gyökérgolyva rezisztens repce hibrid választása
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Azoknak ajánljuk, akik
• a hagyományos fajtákat ked-

velik,
• vagy kevésbé intenzív techno-

lógiát alkalmaznak,
• ezért fontos a fajta betegség 

ellenállósága is

Azoknak ajánljuk, akiknek
• ahol már jelen van a gyökérgolyva,
•  vagy a környezeti feltételek:
       ‒ savanyú talaj,
       ‒ mély fekvésű tábla,
       ‒ csapadékos időjárás 
• adottak a fertőzés kialakulásához.
• Célunk, hogy a veszélyeztetett terüle-

teken gazdálkodóknak hatékonyabb 
genetikai megoldást biztosítsunk.

rezisztens hibridFOGÉKONY HIBRID FOGÉKONY HIBRID
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TELJES KÖRŰ VÉDELEM AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT
Tudjuk, hogy a fajtaválasztás nem csupán vetőmag vá-
sárlást jelent. Ezzel együtt Ön a nagyobb termés, jobb 
termésbiztonság lehetőségét is biztosítani kívánja.
Repce hibridjeink az eltérő igényeknek megfelelő, több 
különböző tulajdonság kombinációit tartalmazzák. 

A becők az érés folyamán jobban ellenállnak a fizikai ha-
tásoknak. Zárva maradnak és megakadályozzák a magok 
kipergését abban az esetben is, néhány napra fel kell 
függeszteni az aratást. Mérhető előnyei a nagyobb biz-
tonság, a betakarítás rugalmasabb időzítése, kevesebb 
betakarítási veszteség. 

Repce vetőmagjaink a legújabb kutatási és fejlesztési 
eredményeket hordozzák magukban. Ezért látjuk el 
azokat a leginnovatívabb, leghatékonyabb védelmet 
biztosító vetőmag csávázással.

Az első biológiai csávázószer, mely a repce természe-
tes védekező rendszerének serkentésével gombaölő 
hatást fejt ki.
Hatóanyaga - a Bacillus amyloliquefaciens MBI 600- a 
spóraképződés során olyan anyagokat termel, amelyek 
védik és biztosítják a további növekedéséhez szüksé-
ges forrásokat.

Két eltérő hatásmóddal rendelke-
ző fungicid hatóanyag - Fluopikolid 
(200 g/l), Fluoxastrobin (150 g/l) 

–  gyári keveréke.

Kimagasló védelmet biztosít 
a csírakorban fellépő Fóma, 
Alternária, Peronoszpóra és 
a palántadőlést okozó kór-
okozóegyüttes ellen (Rhi-
zoctonia, Pythium), ezzel za-
vartalan kelést és optimális 
tőszámot biztosít.

Szisztémikus - Ciántraniliprol hatóanyag tartalmú - ro-
varölő csávázószer, amely megvédi a fiatal repce nö-
vény hajtásait a kártevők széles körével szemben. Ha-
tásmódjának köszönhetően gyorsan leállítja a kártevők 
táplálkozását.
Védelmet biztosít a Repcebolhák, Káposzta bolhák, Ká-
posztalégy-, és Repcedarázs lárva ellen.

Új, felszívódó rovarölő csávázószer a repce korai 
kártevői ellen. Hatóanyaga a flupiradifuron (480g/l). 
Segítségével megvédhető a fiatal repce állomány a 
növények 3 leveles állapotáig. Csökkenti a korai bolha-
kártétel (Földibolhák, Káposzta bolha) mértékét. Hatá-
sos a Levéltetvek, Repcedarázs álhernyó kártételével 
szemben. Nem befolyásolja a házi méhek és más be-
porzó rovarok tevékenységét.

Az LG repcehibridjei mind genetikai teljesítményben, 
mind vetőmagminőség tekintetében a csúcsot képvi-
selik. Büszkék vagyunk erre és jótállunk érte!
Amennyiben az elvetett prémium LG repce hibridje nem 
csírázik, nem kel ki, rosszul kel vagy egyéb időjárá-
si, agronómiai tényezőt nehezen visel, úgy a Limagrain 
helytáll és a tájékoztatóban szereplő feltételeknek meg-
felelően kompenzálja a termelőt!
Az ajánlat részeleteiért keresse vetőmag forgalmazó-
ját, LG képviselőjét vagy látogasson el a
www.lgseeds.hu/garancia oldalra.

Az erős ellenálló-képességgel rendelkező hibridek 
nagyobb biztonságot nyújtanak amikor a kémiai állo-
mányvédelem lehetőségei korlátozottak.
Mindegyik repce hibridünk rendelkezik poligénes re-
zisztenciával, amely nagyon jó általános védelmet biz-
tosít a fóma több patotípusával szemben. A specifikus 
rezisztencia gének közül az Rlm7 biztosítja a leghatáso-
sabb és legtartósabb védelmet. 

A Tarlórépa sárgaság vírusa (TuYV) a hazai repcetáblá-
kon is elterjedt. A rovar kártevők ellen felhasználható 
hatóanyagok szűkülő köre miatt, a vírus vektor zöld 
őszibarack levéltetű elleni védekezés egyre nehezebb 
és költségesebb. A TuYV rezisztens hibridek hatékony 
megoldást jelentenek a vírus által okozott terméscsök-
kenés megelőzésére.
Terméselőnyük – a nem rezisztens hibridekkel szem-
ben - már kis vagy közepes mértékű vírus fertőzés ese-
tén is megmutatkozik.

Komplex agronómiai módszerek alkalmazásával együtt 
a rezisztens hibridek vetése jelent hatékony megol-
dást a savanyú talajokon, vizenyős táblákon előforduló 
gyökérgolyva kórokozójával szemben.

A Clearfield® technológia egy menetben nyújt haté-
kony megoldást az egy- és kétszikű gyomnövények el-
len a repce kelése után. Az LG Clearfield® hibridjeivel 
nem kell kompromisszumot kötni a termés rovására. 

A repce tápanyagellátása során a nitrogén kijuttatás 
időzítése, a hatóanyag mennyiség és a használt műt-
rágya típusa nagyban meghatározza annak hasznosu-
lását. Ugyanakkor a környezeti tényezők, sőt a termelt 
hibrid szerepe is jelentős.
Az LG repce hibridek hatékony nitrogén hasz-
nosítása tovább növeli termésbiztonságot. 
Az N-flex azt jelenti, hogy a nitro-
gén felvétel, az asszimiláció és 
mobilizálás nagyobb hatékony-
ságának eredményeként – a 
hagyományos hibridekhez ké-
pest - magasabb hozam érhető 
el velük optimális nitrogén 
ellátás esetén.
Ugyanakkor jobb terméssta-
bilitással rendelkeznek. Ezért, 
ha kedvezőtlen körülmények 
- például szárazság - esetén 
kevesebb a felvehető nitro-
gén mennyisége kisebb ter-
méscsökkenéssel reagálnak.

     Kipergés ellenállóság

     Poligénes és specifikus
          (Rlm7) fóma rezisztencia

     Gyökérgolyva rezisztencia

     TuYV rezisztencia

     Hatékony nitrogén 
           hasznosítás

Herbicid 
rezisztencia

TuYV

fN- lex

Integral Pro®

A BUTEO® start a Bayer bejegyzett márkaneve.

A Lumiposa® a DuPont* bejegyzett márkaneve. * DuPont a Corteva cég-
csoport tagja.

Az Integral® Pro a BASF SE bejegyzett márkaneve

A Scenic® Gold a Bayer bejegyzett márkaneve.

Az egyedi Clearfield® logó és Clearfield® márkanév a BASF bejegyzett védjegye.
©BASF, 2021. Minden jog fenntartva.

Állomány garancia

LG Repce

    
  g
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et
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ai 

védelem    vetőmag csávázás

állomány garancia

A választható csávázószer kombinációk hibridenként eltérőek lehetnek!
A növényvédő szereket és a csávázott vetőmagokat biztonságosan kell felhasználni. Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét és a haszná-
lati útmutatót. A csávázott vetőmagok vetése, használata során tartsa be a címkén és a termékek engedélyokiratában szereplő előírásokat!
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erély

Szárba indulási hajlam 
ősszel

Télállóság

Tavaszi újra indulás

Virágzás kezdete

Érés ideje

Növény magasság

Állóképesség

Kipergés ellenállóság

Gyomirtószer 
rezisztencia

BETEGSÉG 
ELLENÁLLÓSÁG

Fóma

Fóma rezisztencia �pusa

Tarlórépa sárgaság vírus 
(TuYV)

Ver�cilium

Gyökérgolyva

Cylindrosporium

Olajtartalom

Glükozinolát tartalom

OPTIMÁLIS VETÉSIDŐ

MINŐSÉGI JELLEMZŐK

Korai vetés
(Aug. 25. elő�)

Op�mális időben vetve
(Aug. 25. - Szept. 15.)

Késői  vetés
(Szept. 15. után)

JAVASOLT TŐSZÁM csíra db/m2

Magyarországon a repcevetés op�mális időpontja a helyszíntől és az évjára�ól függően változik, 
időjárási ado�ságokból következően területenként jelentősen eltérhet, így a repce vetése augusztus 
közepétől szeptember végéig bármikor lehetséges. A Limagrain repcék op�mális vetésideje: 
augusztus vége, szeptember eleje.
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Magyarországon a repcevetés op�mális időpontja a helyszíntől és az évjára�ól függően változik, 
időjárási ado�ságokból következően területenként jelentősen eltérhet, így a repce vetése augusztus 
közepétől szeptember végéig bármikor lehetséges. A Limagrain repcék op�mális vetésideje: 
augusztus vége, szeptember eleje.
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LG ŐSZI ÁRPA FAJTAKÍNÁLATLG ŐSZI BÚZA FAJTAKÍNÁLAT

• Robosztus megjelenés,

• Kiváló állóképesség,

• Kalász típus: 6 soros

• Rezisztens az árpa sárga törpülés 

vírusával

• (BYDV) szemben,

• Kalász típus: 6 soros

• Kiváló állóképesség,

• Nagy hektoliter tömeg

• Kalász típus: 2 soros

LG TRIUMPH
KÖZPÉRÉSŰ TAKARMÁNY ÁRPA

LG ZEBRA
KORAI ÉRÉSŰ TAKARMÁNY ÁRPA

LG CAPRICORN
KÖZPÉRÉSŰ TAKARMÁNY ÁRPA

KALÁSZOS VETŐMAGJAINK VISZONTELADÓINKON KERESZTÜL ÉRHETŐK ELKALÁSZOS VETŐMAGJAINK VISZONTELADÓINKON KERESZTÜL ÉRHETŐK EL

• Kiváló sárgarozsda ellenállóság

• Malmi minőség

• Kalász típus: szálkás

• Korai kalászolás

• B” sütőipari minőség

• Kalász típus: szálkás

• Prémium minőség elérésére is képes

• Sárgarozsa és szárrozsda rezisztencia

• Kalász típus: tar

• Jó betegség ellenállóság,

• Stabil „B” sütőipari minőség

• Kalász típus: szálkás

• Nagyon jó termőképesség

• Kiváló betegség ellenálóság

• Kalász típus: tar

• Levél- és szárrozsda rezisztencia

• Magas fehérjetartalom, A2 sütőipari minőség

• Kalász típus: szálkás

• Stabil, malmi minőség

• Jó általános betegség ellenállóság

• Kalász típus: szálkás

• Kiváló termőképesség

• Jó betegség ellenállóság

• Kalász típus: tar

ALCANTARA   
KORAI ÉRÉSŰ MALMI BÚZA

LG ASCONA   
KORAI ÉRÉSŰ MALMI BÚZA

ALTIGO
KORAI ÉRÉSŰ MALMI BÚZA

LG APILCO
KORAI ÉRÉSŰ MALMI BÚZA

EVINA
KÖZÉPKÉSŐI MALMI BÚZA

AIRBUS
KÖZÉP-KORAI MALMI BÚZA

LG ABSALON
KÖZÉPÉRÉSŰ MALMI BÚZA

LG ARMSTRONG
KÖZÉP-KORAI MALMI BÚZA

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: Raiffeisen-Agro Magyarország Kft Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.

Forgalmazza: PROVENTUS TRADE Kft.
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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

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
Stratégiai Ügyfél Menedzser és Regionális Értékesítési Vezető – Kelet-Magyarország
Tel: +36-30-683-29-91  zoltan.bodis@limagrain.com

Pletzer Imre 
Regionális Értékesítési Vezető – Nyugat-Magyarország
Tel: +36-30-119-47-13 imre.pletzer@limagrain.com

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

Fenyvesi László  Bács-Kiskun
Tel: +36-30-768-45-74 laszlo.fenyvesi@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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Központi iroda:

Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe, 

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


