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Az LG 50.479 SX a szélsőségek 
évében is bizonyított

Soha ekkora területen nem vetettek 
napraforgót és az elmúlt 20 évben 
soha nem volt ilyen alacsony az át-
lagtermés Magyarországon (1. ábra). 
Hazánkban a napraforgó vetésterüle-
te 2022-ben 690 ezer ha körül alakult, 
ami minden idők legmagasabb érté-
ke. Az országos termésátlag 1,7 t/ha 
lett, mely az utóbbi 20 év legalacso-
nyabb terméseredménye.

 A legjobb termésátlag Vas vár-
megyében (2,8 t/ha), míg a legala-
csonyabb Pest vármegyében (1,1 t/
ha) született. Az aszály okozta ne-
hézségek azonban nem vették el a 
termelők kedvét a napraforgóter-
mesztéstől. A kultúra profitabilitása 
miatt, az idei évben további vetéste-
rület növekedés várható. Azonban 
számolnunk kell azzal, hogy a szélső-
séges időjárás és a szűkülő vetésfor-
gó miatt nőni fog a napraforgó beteg-
ségek megjelenési kockázata, így fel 
fog értékelődni a hibridek betegsé-
gekkel szembeni ellenállóképessége. 

2023-ban a Limagrain Hungária 
Kft. olyan, rassz-specifikus rezisz-
tencia gén kombinációval rendel-
kező, két új linolsavas hibridet 
(LG 50.550 CLP és LG 58.630 CL) 
vezet be, amely biztos védelmet 
nyújt a Magyarországon jelenleg 
előforduló, összes peronoszpó-
ra patotípussal szemben.
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1. ábra A napraforgó vetésterülete és termésátlaga hazánkban (2002-2022)

Limagrain mezoparcellás kísérletek – 2021 és 2022

2. ábra

IKR kísérleti eredmény Express toleráns LO hibridek csoportja – 
Szeremle, 2021

3. ábra

1. ábra (Forrás: VSZT)



55

Az újdonságokon kívül termé-
szetesen továbbra is elérhető a Ma-
gyarországon egyedülálló módon, 
Evorelle® Express™-el is kezel-
hető LG 50.479 SX hibridünk.

Az LG 50.479 SX hibrid az el-
múlt években bizonyította, hogy 
Magyarország összes napra-
forgó-körzetében sikerrel ter-
meszthető. Express™ 50SX-szel és 
a szélesebb hatásspektrumú, haté-
konyabb, Evorelle® Express™ gyo-
mirtó szerrel egyaránt kezelhető. 
Terméspotenciálja és terméss-
tabilitása kiváló, melyet több 
kísérleti hálózatban bizonyított. 
Teljeskörű peronoszpóra ellen-
állósággal rendelkezik, melynek 
köszönhetően az összes, Magyar-
országon jelen lévő peronoszpóra 
rasszal szemben ellenálló. 

Kimagasló terméspotenciálját 
legutóbbi saját kísérleteink is bi-
zonyították (2. ábra) és évek óta az 
IKR kísérleteiben is kiválóan sze-
repel. Jó példa erre, hogy a 2021-
es IKR kísérletekben, a linolsavas, 
Express™ toleráns hibridek közül 
egyedül az LG 50.479 SX tudott 5 
t/ha-nál magasabb termést elérni 
a kísérletben szereplő hibridek 
közül (3. ábra). 2022-ben Nagyig-
mándon, 37 hibrid összehasonlító 

kísérletében pedig az első helyen 
végzett (4. ábra).

A tavalyi évben termelőink köré-
ben közvéleménykutatást végez-
tünk az LG 50.479 SX hibriddel kap-
csolatban. Termelőink a terméspo-
tenciálon túl, a hibrid koraiságát, jó 
kezdeti fejlődését, homogenitását, 
stressztűrését és betegségellenál-
lóságát említették meg, mint a hib-

ridre jellemző, általuk is fontosnak 
tartott tulajdonságot. 

Dr. Szűcs Péter  
kukorica és napraforgó 

 fejlesztési vezető
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IKR napraforgó kísérletek – Nagyigmánd, 2022

Napraforgó állomány

4. ábra

Az Express™ és/vagy az Evorelle® Express™ az FMC Corpora-
tion vagy leányvállalatainak márkaneve és a jogtulajdonos en-
gedélyével a Limagrain vagy leányvállalatai által felhasználható.


