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ÉLENJÁRÓ TECHNOLÓGIA – a piacvezető felelőssége


INITIO repcében is - egy egyedülálló,
a KWS által kifejlesztett vetőmag csávázószer, amely
biztosítja a növények gyors és erőteljes kezdeti 		
fejlődését, valamint a betegségekkel szembeni 		
védelmét. A hazai körülmények között a repce növény
korai életszakaszában megerősített támogatás 		
különösen fontos. A korai rovarkártétel elleni védelem
érdekében hibridjeink elérhetőek LUMIPOSA 		
csávázószerrel kezelten is.



KALIBRÁLT vetőmag – a legmagasabb technológiai
igényeket kielégítendő UMBERTO KWS hibridünk
prémium vetőmag minőségben is elérhető, mely
magas ezerszemtömegű, homogén vetőmagot biztosít.

TERMELŐI BIZALOM
A töretlen termelői bizalomnak
köszönhetően a KWS
repcehibridek vetésterülete
2020-ban is tovább növekedett
és 23%-os piacrésszel (Kynetec,
2021) vezető szerepet tölt be a
gazdák hazai repce
vetésszerkezetében.
Az UMBERTO KWS 16%-os részesedésével a legnagyobb
területen vetett hibrid Magyarországon, melyet a magas
termőképesség mellett a kiemelkedő adaptációs
képességének és betegség ellenállóságának köszönhet.
INNOVATÍV PORTFÓLIÓ
Hibridválasztékunk megoldást kínál a repcetermesztést
jellemző legfontosabb kihívásokra, mint a magas
termőképesség, stabilitás, koraiság, kipergés ellenállóság,
betegség tolerancia (Phoma, TuYV), speciális gyomirtási
technológia.
Újdonságaink közül kiemelkedik a tavaly bevezetett
FELICIANO KWS, melynek kimagasló termőképessége a
legújabb RLM-S Phoma rezisztenciával és genetikai
Tarlórépa Sárgaság Vírus (TuYV) ellenállósággal védett.
Idei újdonságunk a KWS GRANOS, mely új szintet hoz a
kimagasló olajtermésével, megtartva a KWS hibridekre
jellemző kiváló kipergés ellenállóságot és Phoma
rezisztenciát.

TERMÉK +
A mai kor követelményeinek megfelelően területi
képviselőink szakértelme mellett termékeink mellé ingyenes
digitális szakértői tanácsadást nyújtunk a myKWS
segítségével:





Tábla Vitalitás Ellenőrző – kövesse táblájának állapotát
NDVI, NDWI térképek segítségével
Repce kártevő és betegség felfedező
Vetésforgó kezelő

Legyen Ön is a repcetermesztés NAGYMESTERE!
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„A siker nem más, mint egy jó döntés eredménye.
A jó döntést, a tapasztalat előzi meg.”
(Anthony Robbins)

A KWS lépéselőny és lehetőség a jó döntés meghozatalához, ami az Ön sikeréhez vezet. Amikor a
KWS őszi káposztarepce hibrid ajánlatáról beszélünk, akkor a piacon szereplő legszínesebb portfólióról
beszélünk. A hibrid választás során felmerülő legfontosabb kritériumok esetén megoldást kínálunk
(koraiság, stabilitás, magas termés hozam, ellenállóság, olajtermés, technológia). Nyisson együtt a
KWS-sel és legyünk töretlenül a táblák nagymestere!

A vetőmagvállalatok piaci részesedése Magyarországon*
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A TOP 10 őszi káposztarepce piaci részesedése Magyarországon*
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Repce, mint elővetemény
A repce kitűnő elővetemény: gyommentesen hagyja a
talajt, korán lekerül a területről, javítja a talaj szerkezetét,
termékenységét, kedvező a szármaradványok C/Naránya. A repce egy jövedelmező elem a kalászos gabona
vetésforgóban. Emellett a repce számára kijuttatott nagy
mennyiségű nitrogén műtrágyából a következő növény is
profitálhat.
A termesztési helyhez és technológiához illeszkedő hibrid
kiválasztása
A hibrid kiválasztásakor ne az éves termés legyen a
fő szempont, hanem a termésstabilitás. A hibridek
több év átlagában mutatják meg igazi képességeiket,
ugyanis széles genetikai bázisuk jól kompenzálja
az éves hatásokat és a különböző agro-ökológiai
feltételeket. A repcetermesztő sikerének egyik kulcsa a
termésstabilitás. A jó minőségű, nagy és stabil terméshez
elengedhetetlen az olyan hibrid kiválasztása, amely
rendelkezik a megfelelő tulajdonságokkal, melyek közé
tartozik a nagy termőképesség, magas olajtartalom,
intenzív elágazásképzés, kiváló fagytűrés, jó áttelelő
képesség, kiemelkedő dőlésellenállóság, alacsony
hajlam a becő aratáskori szétnyílására és a kiemelkedő
betegségellenállóság.

5 lépéses matt
INTENZÍV
EGYENLETES
KELÉS
Egyenletes csírázás,
kedvezőtlen
körülmények és
megkésett vetés
esetén is.

EGYENLETES ŐSZI
ÁLLOMÁNY FEJLŐDÉS
Az állomány egységes
fejlődése a tenyészidőszak
kezdeti szakaszában biztosítja
a repce felkészülését a téli
hónapok kihívásaira.

Vetésidő
Az optimális számú növény fejlődését a szeptemberi vetés
biztosítja a legjobban. A vetés pontos időpontját az adott
terület éghajlati és talajviszonyai szerint kell megválasztani.
A korábbi vetés elősegíti a gyökerek és a növények
fejlődését, ugyanakkor növeli a fagykár kockázatát. A késői
vetés kisebb vegetatív tömeg kialakulását eredményezheti,
ami nem kedvez a nagy termésnek. A vetés megfelelő
időpontja kompromisszumon alapul.

ÁTTELELÉS
Optimális fejlettségű állomány,
jól fejlett gyökérzet biztosítja
az áttelelést és a gyors tavaszi
fejlődést.

Őszi tápanyagellátás
A repce őszi tápanyagellátásának kiemelkedő szerepe van
a terméspotenciálra, mivel tömegének 40%-a ebben az
időszakban fejlődik ki. Vetés előtt szórjon foszfor és kálium
műtrágyát. A starter foszfor műtrágya hatására erőteljesebb
lesz a gyökérrendszer fejlődése, javul a fagytűrés és a
betegségellenállóság. Könnyebb talajokon és homokos
agyagon a kálium műtrágyát két részre osztva, ősszel
és tavasszal kell kijuttatni és a maximum hektáronkénti
mennyiség 200 kg K2O. A nagy mennyiségben kijuttatott
őszi műtrágyák másodlagos következményekhez vezetnek
(erőteljesebb vegetatív növekedés, elhúzódó vegetációs
időszak, csökkent fagytűrés).
Gyomirtás és kártevők elleni védekezés
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gyomirtó szerek
használata további stresszt okoz a kultúrnövényben. A
repce fejlődését csak a tőlevélrózsa kifejlődéséig és a sorok
záródásáig hátráltatják a gyomoknövények. Az őszi/téli
fagyok elpusztítják az egyéves gyomokat, így azok nem
jelentenek többé problémát. Ha azonban a tábla erősen
gyomfertőzött, a kultúrnövény fejlődése lelassulhat, ami
miatt télen kifagyhat.
A növény állapota mellett az alábbi rovarok jelenlétét is
folyamatosan figyelni kell: repcedarázs, repcefénybogár,
nagy repcebolha, nagy repcebecő-ormányos, repceszárormányos. A rovarirtó szerek alkalmazását a területen
megjelenő rovarok szerint kell végrehajtani. Március végén
kezdhető a repceormányos elleni védekezés, április elején
pedig a repcefénybogár ellen lehet permetezni. Március
elejétől javasolt a repceföldek rágcsálókártételének
gyakoribb ellenőrzése.

BETEGSÉG
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
A repce hibridek egyik
legfontosabb tulajdonsága a
betegségekkel szembeni
ellenállóképesség. A fómás
levélfoltosság és szárrák az
őszi káposztarepce
legfontosabb betegsége. A
KWS repce hibridek kettős
előnnyel rendelkeznek. Erős
betegségekkel szembeni
védelem és magas termés.
HOZAM ÉS TERMÉS
STABILITÁS
Kiemelkedő termés potenciál,
alacsony pergési veszteség
betakarítás előtt és alatt. Ezek
a tulajdonságok biztosítják a
magas terméseredményeket
és mérsékeli az
utóveteményben az árvakelés
okozta problémákat.
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Termelőink bizalma a mi
büszkeségünk
„Gazdaságunk több mint 10 éve termeszt repcét.
Hibridválasztásunk szempontja a termésstabilitás
és magas termőképesség. Az UMBERTO KWS
több évjáratban is sikeresen vizsgázott.
A területünk kedvezőtlen adottságainak
köszönhető tőszámhiányait rendkívül jól
kompenzálta elágazásokkal. Nagyon bizakodóak
vagyunk erre az évre. Célunk a 4,5 t/ha elérése.”
Jákli József, Müszol Kft., Berzence
(Somogy megye)

„Szántóföldi növénytermesztéssel és
gyümölcstermesztéssel is foglalkozunk. 3 éve
használjuk a gazdaságunkban a KWS cég
UMBERTO nevű hibridjét. A vetőmag választásnál
fontos, hogy az UMBERTO KWS széles sortávú
termesztésben is kiválóan alkalmazható.
Az első évben feltűnt az UMBERTO-nál az
erőteljes kezdeti fejlődés és robosztus növekedés.
A pozitív tapasztalatok miatt a 2021-es repcevetés
meghatározó hibridje lesz.”
Halmi László, családi gazdálkodó, Tiszalök
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

„Évek óta 600 ha-os nagyságrendben termelünk
repcét, melyből 200 ha-on az UMBERTO KWS-t
használjuk. Az UMBERTO KWS rendkívül jó
értékmérő tulajdonságokkal rendelkezik. Akár a
legkésőbb is betakarítható hibrid termésveszteség
nélkül, nagyon gyors és jó kezdeti fejlődési erély,
kiváló betegség ellenállóság, nagyon jó elágazó
képesség jellemzi. Stabil, kiemelkedő a termése,
mindig az üzemi átlag felett teljesít több mázsával.
Tetszetős repce.”
Kovács Attila növénytermesztési szakirányító,
Pálhalmai Agrospecial Kft. (Fejér megye)
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„A családi tulajdonban lévő cégcsoportunk összterülete
1400 hektár, ebből 320 hektáron KWS hibrideket
termesztünk: UMBERTO KWS-t és FELICIANO KWS-t.
A kezdetektől használjuk a KWS hibrideket. A
legfontosabbak a repce termesztése szempontjából:
 a rendkívüli kezdeti fejlődési erély
 kimagasló tápanyag hasznosító képességük
 nagyon jó kórtani tulajdonságok: a fóma 		
rezisztencia, a tarlórépa sárgaság vírussal 		
szembeni rezisztencia (FELICIANO KWS)
 kimagasló, stabil termőképesség
A hibridválasztásnál a genetikán kívül számunkra a
személyes tapasztalaton, a prémium vetőmag frakción
kívül fontos a személyes, folyamatos kapcsolattartás a
KWS képviselőivel.”
Papp Sándor, tulajdonos, Papp Charolais Kft.,
Homorogd, (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

„Társaságunk több, mint 400 ha repcét termeszt,
az UMBERTO KWS évek óta meghatározó
cégünknél. Hosszú évek gyakorlata során kisebb
tőszámmal vetünk, az UMBERTO KWS
intenzíven elágazik. Jellemzői a korai,
robbanásszerű kelés, robosztus növényállományt
alkot. Jó kórtani tulajdonságokkal bíró, rendkívül
bőtermő repce. A társaság eltérő adottságú
területein is stabil termést produkál.”
Pintér Balázs termelési igazgató, Veszprémi Mg.
Zrt., Veszprém (Veszprém megye)

„A vetett növényeink között fontos szerepe van az
őszi káposztarepcének, közel 300-ha-on termeljük
ezt a növényt. Azért választottuk az UMBERTO
KWS repce hibridet, mert nagy termőképessége
mellett nagyon jó a szárszilárdsága és becői jól
bírják az érés közeli időszakban térségünkben
jellemzően bekövetkező viharos időjárást.
Területünk 100%-án kizárólag UMBERTO KWS-t
termesztünk. Reméljük, hogy a tavalyi
táblarekordunkat, az 5,2 t/ha-t idén is sikerül elérni
vagy esetleg túl is lépni az UMBERTO KWS-sel.
Túri Péter, Nyárlőrinc (Bács-Kiskun megye)
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A kipergés ellenállóság
A repce termésveszteség legfőbb oka a betakarítás előtt és alatt bekövetkező becőfelnyílás. Repcében a korai becőfelnyílás
okozta termésveszteséget 10 és 25% között becsülik. Kutatás és fejlesztési munkánknak köszönhetően a kipergés ellenálló
hibridjeink biztosítják a megtermelt repce termés hatékonyabb betakarítását. A szem kipergés ellenálló tulajdonság előnye abban
rejlik, hogy éréskor a kétüregű becőt összekötő varratok erősen tartanak. A becők felnyílásához nagyobb energia szükséges, ezért
a magok a becőben érnek betakarításig. Ez a tulajdonság egész becőt, nagyobb magokat és alacsonyabb éretlen magszámot
eredményezhet.

A szemkipergés folyamata
		A repce szempergése genetikailag kódolt tulajdonság
		A szemkipergés folyamata:
 A repce biológiai érésekor vizet veszít. A becőfal
			 szövete kiszárad és összehúzódik.
 Az összehúzódás során fellépő feszültség 		
hatására a varratok mentén felnyílik a becő és a
magok a talajra hullnak.
		A kipergés ellenálló hibridek becőfalai között erősebb
kötés van.
		Felnyílásához nagyobb erőre van szükség, jobban
ellenállnak a becőt érő erőhatásoknak.


Kipergéssel szemben nem ellenálló és ellenálló hibrid
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A kipergés ellenálló hibridek
előnyei






Kedvezőbb betakarítás ütemezés (géphasználat, 		
rugalmasság)
Csökken a betakarításkori termésveszteség (kisebb 		
árvakelés, kevesebb talajban elfekvő életképes magvak)
Termésbiztonság
 Termésveszteség mérséklése extrém időjárás
esetén (vihar, jég, eső)

Kipergéssel szemben ellenálló és nem ellenálló hibrid

Phoma Protect 2.0 –
új rezisztencia gén a repce
fómás betegségével szemben
A KWS hibridek új tulajdonsága
A fómás levélfoltosság és szárrák az őszi káposztarepce
legfontosabb betegsége egész Európában. A kórokozó
ivartalan alakja a Phoma lingam, ivaros alakja Leptosphaeria
maculans. Ez a gombás megbetegedés szinte minden évben
már ősszel megjelenik a fiatal repce állományok lombozatán.
Ősszel és télen, fagymentes időben a repce levelei nedvesek,
a fertőzés lassan, de folyamatosan terjedhet. A repce
szárfertőzését követően megszűnik a szár víz és
tápanyagszállító képessége, ami kényszeréréshez és a növény
megdőléséhez, szártöréshez vezet. A betegség terjedésében
nagy szerepet tölt be az állomány betakarítás utáni helytelen
tarlókezelése.
A fertőzött növényi részeken képződő szaporítóképletek akár
10 évig is megőrzik életképességüket. Európa fertőzéssel
leginkább sújtotta területein a betegségre fogékony hibridek
terméskiesése az 50%-ot is elérheti.
A gazdálkodók hibrid választása meghatározó jelentőségű.
A betegségnek ellenálló hibridek jelentősen csökkenthetik a
termésveszteséget. A hibridek kórokozók elleni védelmének
legfontosabb módja a kvantitatív rezisztencia mellett specifikus
rezisztenciagének alkalmazása. Az RlmS rezisztencia gén
a fóma elleni védelem legújabb generációja. A tesztek
bizonyították, hogy az új RlmS rezisztencia maximális
védelmet nyújt a fóma azon rasszaival szemben is, amelyek
más rezisztencia géneket már legyőztek.
Az RlmS hibrideket Phoma Protect 2.0 címkével jelöljük, ezáltal
könnyen felismerheti védekezésének legfontosabb elemét.
Azon gazdálkodóknak ajánljuk az RlmS génnel rendelkező

Phoma
PROTECT 2.0

hibridjeinket, akik biztosra akarnak menni a repce fómás
levélfoltosság és szárrák betegséggel szembeni
védekezésben.
Kísérleteink bizonyították, hogy az új RlmS gén teljes
védelmet nyújt a repce fómás levélfoltosság és szárrák
betegsége ellen. Azokat a hibrideket, melyek az új gén
által biztosított rezisztenciával rendelkeznek, Phoma
Protect 2.0 címkével látjuk el.
Az új rezisztenciagén a tarlórépa egy vad változatából
(Brassica rapa ssp. sylvestris) származik. A nemesítési munka
2004-ben kezdődött és 14 év telt el, mire az új génnel
rendelkező hibridek bevezetésre kerültek. Az
ellenállóképességet tavaszi repcében sikerült először
létrehozni. Ez a vonal került keresztezésre más kiváló
agronómiai tulajdonságokkal rendelkező (olajtartalom,
terméshozam) vonalakkal.
Több éves, kiváló genetikai háttérrel rendelkező KWS vonalak
visszakeresztezését követően sikerült a betegséggel
szembeni ellenállóképességet kialakítani új hibridekben.
A FELICIANO KWS az első hibrid, amely a 14 éves
nemesítési programból piaci bevezetésre került.
A FELICIANO KWS fómás betegséggel szembeni
rezisztenciája egy teljesen új rezisztencia génre, az RlmS-re
épül. A FELICIANO KWS kettős előnnyel rendelkezik, erős
betegségekkel szembeni védelem és magas termés jellemzi.
Bárhol termeszthető, ahol fóma fertőzéssel kell számolni vagy
a betegség komoly problémákat okozott az elmúlt években.

Éveken át azon dolgoztunk, hogy még inkább
ellenállóvá tegyük a repcét a fómával szemben.
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Tarlórépa sárgaság vírus TuYV
(Turnip Yellows Virus) ellenálló hibridekkel
a termés csökkenés ellen
A neonikotinoid hatóanyagok betiltását követően a
gazdálkodóknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az őszi
káposztarepce rovarkártevőire. A rovarok közvetlen
kártételükön túl vírushordozóként betegséget is terjeszthetnek
táplálkozásuk során. Az elmúlt években a „Tarlórépa sárgaság
vírus” (TuYV) kapott nagyobb figyelmet a gazdálkodók
körében, melynek vírushordozója a polifág zöld őszibarack
levéltetű (Myzus persicae). Tápnövény köre széles, több száz
gazdanövényen képes táplálkozni.
A vírus a repcetáblán már az állomány fejlődésének korai
szakaszában megjelenik. A tünetek kezdetben a levélcsúcs
vörösödésében jelentkeznek, majd a levélszélek lilás, tavasszal
lilás bíborvörös színűvé válnak. A tünetek nagy hasonlóságot
mutatnak más agrotechnikai hibából eredő stresszhatások
levélelszíneződésével. A betegség pontos megállapításához
laboratóriumi (ELISA) vizsgálatra van szükség. A fertőzött
növények levelei sárgulnak, levéltömegének nagy részét
elveszti, csökken a fotoszintézis aktivitása, az elágazások és a
becők száma. A termésveszteségen kívül kedvezőtlen hatással
van a termés minőségére is. A mag olajtartalma csökken,
glükozinolát tartalma nő.

Hogyan védekezzünk a vírussal
szemben?
A gazdálkodók joggal teszik fel a kérdést, mennyire van kitéve
repce állományuk a fertőzésnek, hogyan előzhetik meg
és mennyibe kerül a védekezés?
A neonikotinoid hatóanyagok betiltását és a piretroid
rovarölőszerek hatásának csökkenését követően a
termelőknek át kell értékelni a védekezési lehetőségeket.
A védekezés technológiájában együttesen kell alkalmazni
az integrált növényvédelmi szemléletet, az agrotechnikát,
termesztési tapasztalatot, ellenálló hibridek termesztését,
kémiai és/vagy biológia szerek alkalmazását.
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Mit tesz a KWS a TuYV elleni
védekezésben?
Nemesítési és fejlesztési kísérleteink helyszíneit erősen
vírusfertőzött területek alapján választjuk meg. Hibridjeinket
erős fertőzésnek tesszük ki, majd az adatokat összehasonlítjuk
rezisztens hibridek eredményeivel. Az esetek többségében azt
tapasztaltuk, hogy a toleráns hibridek jobb eredményeket
érnek el. Fontos leszögezni, hogy a természetben
a terméseredményre számos tényező van hatással.
Nemesítőink elsődleges célja olyan hibridek előállítása, melyek
nehéz körülmények között is magas és stabil hozamot
nyújtanak. Természetesen nemesítési programunk rendelkezik
a rezisztens hibridek előállításához szükséges génnel, de csak
akkor jelenünk meg a piacon rezisztenciával rendelkező
hibriddel, ha tisztán látjuk termésbeli előnyét.
Hibridjeink kiváló genetikai TuYV ellenálló képességgel
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ellenálló hibridjeink nagyon
magas terméseredményt biztosítanak vírusos megbetegedés
esetén is.
A gazdálkodóknak fontos tudni, hogy az ellenálló képesség és
a részleges rezisztencia csak a vírus ellen irányul, nem pedig
a vírust hordozó levéltevek ellen, a vírusfertőzés a levéltetvek
másodlagos kártétele. A levéltetvek szívogatásukkal komoly
fejlődésbeli rendellenességet okoznak a repcének. A meleg,
száraz ősz kedvező hatással van szaporodásukra, ezért
ilyenkor elsődleges kártételük nagyobb mértékben
jelentkezhet. Tehát folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a levéltetvek jelenlétét a táblákon és amennyiben szükséges,
a védekezést meg kell kezdeni. Az ellenálló és részleges
rezisztenciával rendelkező hibridek előnye az, ha a levéltetvek
elleni korai védekezés nem lehetséges (pl. időjárási
körülmények), a vírusfertőzés ne befolyásolja a terméseredményt.
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A növénynemesítés célja továbbra is a terméshozam növelése,
de emellett más tulajdonságok is egyre inkább előtérbe
kerülnek, mivel az utóbbi években számos körülmény nehezíti
a repce termesztését. Egyrészt az abiotikus stressz tényezők
- úgymint a hideg tél és a száraz, meleg tavasz. Ezek a
körülmények az időjárás változásával szélsőségesebbé váltak
és a repcét már szélesebb termőhelyi adottságok mellett vetik.
Másrészt a kártevők és a betegségek nyomása is fokozódott.
Ezen tényezők előtérbe kerülését a változó klimatikus
viszonyok, az eltérő termesztési körzetek vagy a vetésforgók
leegyszerűsödése is elősegítette.
Ezért a sikeres repcetermesztésért olyan repce hibridek
nemesítésére összpontosítunk, amelyek nemcsak magas
hozamúak, hanem különböző stressztényezőkkel szembeni
toleranciát és ellenállást is magukban hordoznak. 2 évvel
ezelőtt a KWS sikeresen vezette be az INITIO márkát - a KWS
vetőmag technológiáját az európai kukoricapiacok számára.
A vetőmagcsávázás alapvető tényezője az egészséges és
erőteljes növények termesztésének. A fiatal növények
védelmének és támogatásának biztosításával megalapozzuk
az erőteljes és harmonikus fejlődést, amelynek eredménye az
egészséges növényállomány és a sikeres betakarítás.
Az idei repce szezonban kétféle INITIO csávázási
megoldásunk kerül piacra: INITIO és INITIO INSECT+
Az előnyök:






Tökéletes növényfejlődés
A gyökérrendszer optimális fejlődése
Erőteljesebb kezdeti fejlődés
Egységes és erőteljes növények
A korai stresszhatásokkal szembeni jobb ellenállóképesség

Számunkra fontos, hogy minden vetőmag növénnyé fejlődjön,
ezért intenzíven teszteljük vetőmagcsávázási megoldásainkat
laboratóriumi és szántóföldi körülmények között, hogy
megtaláljuk azt az optimális kombinációt, amely pontosan azt
nyújtja a növényeknek, amire valóban szükségük van.
A vetőmagcsávázás az egyik fontos tényezője az erős és
egészséges növények fejlődésének. A megfelelő csávázás
védelmet nyújt a magnak, és támogatja a fiatal növényeket.
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Ezáltal a vetőmagcsávázás fontos szerepet játszik a homogén
és erős növényfejlődésben.
Az INITIO jelentősen javítja a fiatal növények gyökérfejlődését.
Az INITIO-val kezelt repcenövényeknek gyökere mélyebbre
hatol és több oldalgyökeret fejlesztenek, nagyobb
gyökérfelülettel rendelkeznek. Minél nagyobb a gyökérfelület, a
növények annál jobban fel tudják venni a tápanyagokat és a
nehezen elérhető tápanyagok is hozzáférhetővé válnak. A
foszfor egy jó példa erre. A talajoldat pH-jának csökkenésével
a talajban kötött és nehezen felvehető foszforformák a
növények számára felvehetővé válnak. Minél nagyobb a
gyökérszőrök száma és minél nagyobb az aktív gyökérzet
abszorpciós felülete, ez a hatás annál erősebb.
Beható kísérlet sorozatunk kimutatta, hogy a kelést követő 14.
napon, az INITIO-val csávázott növények 70%-kal nagyobb
gyökérfelülettel rendelkeztek, mint standard vetőmagcsávázás
esetén.
A jól fejlődött gyökérrendszernek betakarítás után is
megvannak az előnyei.
A jó gyökérrendszer lazítja a talajt, még a mélyebb rétegekben
is. A repce után termesztett növények is élvezik ennek előnyét,
és általában magasabb terméshozamot érnek el. Például az
őszi búza repcét követően 0,5-1 t/ha-ral nagyobb
terméshozamot képes elérni.

Erős és egészséges növény fejlődés fontos eleme a vetőmagcsávázás.
A megfelelő csávázás biztosítja a vetőmag védelmét és a kelőfélben lévő növények megfelelő támogatását.
A vetőmag csávázásnak kiemelkedő szerepe van a homogén és erőteljes állományfejlődésben.

INITIO csávázási megoldások

Zn Mn

Cink & Mangán




Fokozott kórokozók elleni
védelem és sejt képződés,
ellenállóképesség a fejlődés
kezdeti szakaszában

Savképző formula


Serkenti a fő- és oldalgyökerek
kialakulását



Hatékonyabb tápanyagfelvétel

Gombás
megbetegedések elleni
védelem

Rovarkártevők elleni
védelem




Biztos kezdeti fejlődés

Támogatja a gyökérnövekedést
és fejlődést



Széles spektrumú védelem
a repce korai kártevőivel
szemben

Erős állomány, magas termés

Az INITIO egy egyedülálló, a KWS által kifejlesztett vetőmag csávázószer, amely biztosítja a növények gyors és erőteljes
kezdeti fejlődését, valamint a betegségekkel szembeni védelmét. Ez a támogatás különösen a növény korai életszakaszában
rendkívül fontos.
Az INITIO INSECT+ egy rovarölő összetevőt tartalmaz, amely megvédi a kelőfélben lévő fiatal növényeket ebben a
különösen sebezhető fejlődési szakaszban. A 3 leveles stádiumig a fiatal növények tápanyag felvétele jelentősen alacsonyabb.
A növény fejlődése lendületesen indul, és maximális terméseredményt hoz.

INITIO csávázási megoldások

Jobb gyökérfejlődés

Kezdeti stressz tűrés

Biztos korai növényfejlődés

Kórokozók elleni védelem

Rovarkártevők elleni védelem

A növényvédő szereket biztonságosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termék adatait.

INITIO 13

Pogledajte
video!

Hibrid jellemzők:
		 2021-ben

Magyarországon elismert KWS hibrid
rezisztencia szint
		 jó adaptálhatóság a kitettebb (aszály sújtotta) régiókba
		 rugalmas tőszám optimum 35-40 növény/m²
		 intenzív tavaszi fejlődési erély
		 magas fokú kipergés ellenállóság
		 alacsony biomassza maradvány (betakarításkor)
		 évjárat és termőhelyi stabilitás
		 Hybrirock-nál magasabb terméshozam
		 kimagasló olajtermés (átlagnál 8,5-9% magasabb)
		 fehérje tartalom ~21%
		 RLM7-s

KWS GRANOS
Olajozott váltás

ÚJ
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KWS fejlesztési kísérletek eredményei a vizsgált
időszakban (2019-2020)

KWS GRANOS

115,0
109,8

110,0
105,0

104,9
103,9

102,1
99,2

100,0

97,6

Állomány fejlődési erélye tél beállta előtt
95,0

Állomány fejlődési erélye tavasszal
Virágzás kezdete

90,0

Éréscsoport

85,0
KWS
GRANOS

Növénymagasság

versenytárs 1 versenytárs 2 versenytárs 3 versenytárs 4

2 éves
fajtajelölt

Dőléssel szembeni ellenállóság

NÉBIH fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2019–2020 évek átlaga (termés rel.%)

Kifagyással szembeni ellenállóság

115,0
110,6
110,0

Fóma rezisztencia (RLM7 gén)
105,0

Sclerotinia ellenállóság

102,1
97,8

100,0
Termés

100,0

99,5
96,6

95,0

Olajtermés

90,9
90,0

Olajtartalom

KWS
HYBRIROCK ARSENAL
GRANOS

st. fajták
átlaga

SAFER

DK
DALTON
EXPRESSION

NÉBIH fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények
2020 (beltartalmi eredmények)
111
108,75

109

olaj termés (REL%)

107

106,56

105,58

105
103
101

100,00
98,34

99
97
95

UMBERTO KWS
DK
KWS GRANOS EXPRESSION

st. fajták
átlaga

96,46

96,76 96,15

HYBRIROCK

SAFER ARSENAL DALTON
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Hibrid jellemzők:

UMBERTO KWS
A piacvezető

PIACTŐ
VEZE
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		 nagyon

magas és stabil terméshozam főként az intenzív
termesztés technológia mellett
		 rendkívüli ellenállóság a téli kifagyással szemben
		 fóma rezisztencia --> RLM7-3 gén
		 kimagaslóan jó adaptálhatóság a kitettebb (aszály sújtotta)
régiókba
		 kiváló víz- és tápanyag-hasznosító képesség

UMBERTO KWS

Állomány fejlődési erélye tél beállta előtt
Állomány fejlődési erélye tavasszal
Virágzás kezdete
Éréscsoport
Növénymagasság

Dőléssel szembeni ellenállóság
Kifagyással szembeni ellenállóság

UMBERTO KWS eredményessége (4 éve töretlenül az élen
a NÉBIH Posztregisztrációs kísérleteiben)
125,0

10
121,3

Fóma rezisztencia (RLM7-3 gén)

120,0

Sclerotinia ellenállóság

115,0
110,0

Termés
Olajtermés

8
7

109,9
107,5

106,6

6
104,5

105,0
4,73
100,0

5

4,59

4,20

3,99

Olajtartalom
95,0

9

2017

2018

2019

4 év átlaga

2020

KWS fejlesztési kísérletek eredményei a vizsgált
időszakban (2017-2020)
115,0
110,0

109,8
106,7

105,0

104,9
102,1
99,2

100,0

97,6

95,0
90,0
85,0
UMBERTO
KWS

4

3,33

versenytárs 1

versenytárs 2

versenytárs 3

versenytárs 4

2 éves
fajtajelölt
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Hibrid jellemzők:
		 2019-ben

EU listán elismert hibrid
fóma rezisztenciával rendelkezik
		 kiváló genetikai TuYV ellenálló képesség
		 erőteljes őszi és tavaszi fejlődési erély jellemzi
		 kiváló tavaszi fejlődési erélye segít a repce kártevőkkel
szembeni védekezésben
		 a növény optimalizálja az asszimilátumok beépülését,
biztosítva az egészséges és ellenálló növényi részeket a
bolhabogarak, levéltetvek stb. nyomásainak kezelésére
		 erős betegségekkel szembeni védelem és magas termés
jellemzi
		 bárhol termeszthető, ahol fóma fertőzéssel kell számolni vagy
a betegség komoly problémákat okozott az elmúlt években
		 RlmS

FELICIANO KWS
Az egészség bajnoka
Phoma
PROTECT 2.0
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RLMS
GÉN

FELICIANO KWS

Állomány fejlődési erélye tél beállta előtt
Állomány fejlődési erélye tavasszal
Virágzás kezdete
Éréscsoport
Növénymagasság

Dőléssel szembeni ellenállóság
Kifagyással szembeni ellenállóság

Fóma rezisztencia (RLMS gén)*
TuYV (tarlórépa sárgaság vírus)
ellenállóság
Sclerotinia ellenállóság

Termés
Olajtermés
Olajtartalom
* Az RLMS gén maximális védelmet nyújt a fóma azon rasszaival szemben is, amelyek NyugatEurópában a már gyakran alkalmazott rezisztens géneket áttörték.

KWS fejlesztési kísérletek eredményei a vizsgált
időszakban (2019-2020)
115,0
109,8

110,0
105,3
105,0

104,9
102,1
99,2

100,0

97,6

95,0
90,0
85,0
FELICIANO
KWS

versenytárs 1

versenytárs 2

versenytárs 3

versenytárs 4

2 éves
fajtajelölt
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Hibrid jellemzők:
		 2018-ban

EU listán elismert hibrid
hibrid
		 Rlm7 fóma rezisztenciával rendelkezik
		 nagyon jó toleranciával bír Sclerotinia ellen
		 stabil szár jellemzi
		 normál és kései vetési időpontokra is alkalmas
		 gyors őszi fejlődési erély jellemzi
		 jó télállósággal bír
		 a fejlődés ritmusa tavasszal kiegyensúlyozott
		 nagyon erős elágazás készséggel bír
		 kipergés ellenállósága miatt később is betakarítható
		 középkorai

CRISTIANO KWS
A kirobbanó erő

RLM
GÉN
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Hibrid jellemzők:

HYBRIROCK
Zene földjeimnek

		 kiugróan

magas terméshozam
jó télállósággal rendelkező hibrid
		 széles vetésoptimummal rendelkezik, magas szintű
stabilitás különböző termőhelyi adottságok mellett
		 egyik legkedveltebb repce hibrid a magyarországi
piacon
		 rendkívül
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A KWS CYRILL CL repce hibriddel a
Clearfield® szegmensben is képviselteti
magát a KWS a Magyarországon
államilag elismert fajtával.

KWS CYRILL CL
A megbízható olajforrás
-3
RLM7
GÉN
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A tesztelési időszakban mutatott
közel 6%-os terméselőnyével az
éréscsoportjának meghatározó tagja.
Mind a mennyiségi, és mind a minőségi
paraméterek alapján is egy kiváló
lehetőség azoknak a termelőknek, akik
Clearfield® technológiát alkalmaznak.
A kimagaslóan jó télállóság és a tavaszi
fejlődési erély szintén garancia arra, hogy
a vegetációs időszak végén egy a NÉBIH
által is megerősített 5%-os olajtermés
többletet produkáljon a versenytársaihoz
képest.

A Lumiposa® rovarölő
csávázószer előnyei
A Lumiposa® szisztemikus hatású rovarölő csávázószer, mely védi
a kelőfélben lévő fiatal repce növényeket a legfontosabb
kártevőktől a korai fejlődési állapotban. Azonnali védelmet nyújt a
kártétel elkerülése érdekében, biztosítva a növények gyors kezdeti
fejlődését, melyek így megerősödve jobb vigorral fejlődnek, erős,
egészséges állomány megy a télbe, ami a jó termés alapja.

Repcebolhák (Psylliodes spp.)

A Lumiposa® röviden
Engedélyezett növény

Őszi káposztarepce
repce-, és káposzta (földi) bolhák,

Cél kártevők

Repcedarázs (Athalia rosae)

káposztalégy, repcedarázs, (Psylliodes spp.,

Phyllotreta spp., Delia radicum, Athalia rosae)
Hatóanyag

ciantraniliprol

Dózis

50 μg aktív hatóanyag magonként

Formuláció
IRAC Csoport

625 g/L folyékony koncentrátum kizárólag

Káposztalégy (Delia radicum)

vetőmag csávázáshoz (FS)
28-as inszekticid csoport
Izom funkciók károsítása, amely gyors

Hatásmód

táplálkozás gátlást, csökkent mozgékonyságot
és a rovar ezt követő pusztulását eredményezi.

A Lumiposa® használatának előnyei
		 Kimagasló védelmet biztosít a repce legfontosabb korai
kártevői ellen.
®
 		 A Lumiposa segíti a repce fejlődését a legérzékenyebb
		 időszakban, hogy láthatóan erőteljes állomány alakuljon ki
a jó termés érdekében.
®
 		 A Lumiposa új hatásmódja a csávázásban a rezisztencia
		 megelőzés ideális eszköze.
®
 		 A Lumiposa kedvező környezeti profillal rendelkezik és
minimális hatása van a hasznos élő szervezetekre
amennyiben a címke utasításainak megfelelően kerül
felhasználásra.
 		 Új eszköze az Integrált Növényvédelem (IPM)
programoknak.


Hatékonyság
A Lumiposa® védelmet nyújt számos rovar faj, közöttük a
földibolhák, repcedarázs álhernyó, kis káposztalégy ellen,
átlagos fertőzési nyomás esetében. Azonban extrém magas
kártevőszám esetében a területen állománykezelés formájában

Káposzta bolhák (Phyllotreta spp.)

ki kell egészíteni a növények védelmét, a bevált gyakorlatnak
megfelelően a korai kártevők elleni permetezéssel.
Határértékek: A területen előforduló kártevők
egyedszámának függvényében az állománykezelés indokolt,
ha az alábbi értékeket kapjuk a felmérés, bonitálás során:
(Forrás: Farkas István, növényvédelmi zoológus)
Földibolhák: a permetezés indokolt, ha a repce levélfelület
10%-a rágott és száraz napos az időjárás. Ezt a
táblaszegélytől 30-50 méterre érdemes megnézni, de
általában a szegélykezelés a legtöbb esetben mindig indokolt.
Ha még nem jellemző a kártétel, de szikleveles állományban 2
bolha található növényenként, akkor is permetezni kell. Ha az
állomány már fejlettebb, 2-4 levél vagy több, ez a
növényenkénti szám 5-10 db, így a későbbi permetezés is
indokolt. Repcedarázs álhernyó: az 5 db/m2
darabszám már súlyos – tarrágásos – kártételt eredményez.
Ezért, ha négyzetméterenként 2 darab álhernyó károsít egy
átlagos fejlettségű állományban, a védekezés már indokolt.
Káposztalégy: nagyon nehezen figyelhető/csapdázható,
állományban nem nagyon lehet ellene védekezni, esetében a
csávázás ad megoldást.
A Lumiposa® a DuPont* bejegyzett márkaneve
* A DuPont a Corteva cégcsoport tagja
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myKWS –
Az Ön digitális szaktanácsadója

A gazdálkodás mindig is kihívásokkal teli és kockázatos üzlet
volt. Az időjárás, a kártevők, betegségek és a mezőgazdasági
termelőktől független egyéb tényezők bármelyik évet
megnehezíthetik. A kutatások, fejlesztések és technológia
fejlődése mind a növénytermelés kockázatait hivatott
mérsékelni.
Napjainkban a termelők műholdas képekkel, alkalmazásokkal
és drónok segítségével egész évben figyelemmel kísérhetik
gazdaságuk teljes területét és információkat kaphatnak
a növények állapotáról, a talajviszonyokról, a kártevők és
a gyomok terjedéséről.

Az ingyenes myKWS szolgáltatás olyan digitális eszközökkel
támogatja Önt, amelyek segítenek a termeléssel kapcsolatos
döntések meghozatalában. Készítse el ingyenes myKWS
fiókját. Látogasson el honlapunkra, ahol néhány egyszerű
lépésben elvégezhető a regisztráció. Később testre szabhatja
fiókját, aktiválhat további funkciókat és lépésről lépésre
felfedezheti a myKWS-t.
A myKWS digitális tanácsadó szolgáltatásunkkal támogatjuk
a gazdákat abban, hogy kihasználják vetőmagjaikban rejlő
lehetőségeket, és ezáltal optimalizálják a terméshozamukat.
A myKWS hasznos információkat és adatalapú ajánlásokat
kínál - a megfelelő vetőmag kiválasztásától a betakarításig.
A regisztráció és a használat ingyenes.

Látogasson el
honlapunkra
(www.kws.hu),
és hozza létre myKWS
fiókját néhány percen
belül!
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Vetésforgó
kezelő

Tábla Vitalitás
Ellenőrző

Műholdképek segítségével teljes körű képet kap
táblái vitalitásáról!





Növényállomány gyors áttekintése
Ismerje fel a növényállomány táblán belüli eltéréseit
Aszály monitoring
Új műholdképek heti rendszerességgel

Tartsa szemét a növényei fejlődésén!
A műholdas térképek információt adnak a
növényállomány vitalitásáról és a talaj víztartalmáról.
Az NDVI - Normalizált Vegetációs Index (Normalized
Difference Vegetation Index) és NDWI – Normalizált
Differenciális Víz Index (Normalized Difference Water
Index) térképek segítségével.

Időjárás

A KWS időjárási szolgáltatásával pontos képet
kaphat az időjárás alakulásáról. Fedezze fel!

Tervezze meg vetésforgóját a legmagasabb termés
elérése érdekében!




Vetésforgók agronómiai értékelése
Előnyök, hátrányok megismerés
Több vetésforgó összehasonlítása

A vetésforgóban a jól megtervezett növényi
sorrend hosszú éveken át biztosítja a magas
terméshozamokat. Az elmúlt években egyre több
növényvédőszer hatóanyag engedélyokiratát
vonták vissza és ennek a folyamat még korán
sincs vége. A vetésforgó tervező alkalmas eszköz a
terméshozam fenntartására, valamint a betegségek
és kártevők csökkentésére. Gondosan kell
mérlegelni a növényi sorrend megváltoztatását.
A Vetésforgó kezelővel néhány másodperc alatt
áttekintheti a tervezett vetésforgó összes előnyét és
hátrányát. Ez megkönnyíti az esetleges alternatívák
összehasonlítását és a biztonságosabb tervezést.

Kártevő &
Betegség felismerés

A KWS új eszköze végigkíséri az őszi
káposztarepce fejlődését a vetéstől a betakarításig.
A Kártevő és Betegség felismerés eszköz segíti a
felhasználókat a tünetek és az okok felismerésében,
valamint tanácsot ad a betegség illetve a kártevők
okozta kártétel megelőzésére.

Digitális tanácsadásunkkal támogatjuk
a mezőgazdasági termelőket
terméspotenciáljuk kiaknázásában
és ezáltal a vetés optimalizálásában.
A myKWS hasznos információkat
és ajánlásokat kínál - a megfelelő
vetőmag kiválasztásától a betakarításig.
Regisztráljon most!
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Keresse területi képviselőinket!
Őszi káposztarepce vetőmag kínálatunkról bővebben érdeklődjön területi képviselőinktől, és látogasson el
honlapunkra, www.kws.hu, ahol további információkat talál! Forduljon hozzánk bizalommal!
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Területi képviselő
Nagy Csaba
Győr-Moson-Sopron megye
| +36203755009 |
csaba.nagy@kws.com

Régióvezető
Kónya Zsolt
Északnyugat-Dunántúl
| +36205690540 |
zsolt.konya@kws.com
3

Területi képviselő
Fodor Elizabet
Zala, Délnyugat-Vas megye
| +36205375550 |
elizabet.fodor@kws.com
1

4

Területi képviselő
Nagy Sándor
Dél-Fejér megye
| +36203572862 |
s.nagy.kws@gmail.com

Területi képviselő
Borbély László
Veszprém, Északkelet-Vas megye
| +36202855005 |
laszlo.borbely@kws.com
2
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Területi képviselő
Némedi Attila
Komárom-Esztergom,
Észak-Fejér, Nyugat-Pest megye
| +36202289636 |
attila.nemedi@kws.com

5
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Régióvezető
Berecz Balázs
Dél-Magyarország
| +36203990964 |
balazs.berecz@kws.com
10

Területi képviselő
Bús Erika
Délkelet-Békés megye
| +36209509216 |
erika.bus@kws.com

Területi képviselő
Mester Anita
Somogy megye
| +36202119228 |
anita.mester@kws.com
6

Területi képviselő
Kugyelka Mihály
Észanyugat-Békés megye
és Csongrád-Csanád megye
| +36202208230 |
kugyelka.mihaly.kws@gmail.com

11

Területi képviselő
Szilágyi Gábor
Tolna megye
| +36205690520 |
gabor.szilagyi@kws.com
7

Területi képviselő
Jobbágy Ágnes
Észak Bács-Kiskun megye
|+36 20 231 7765 |
agnes.jobbagy@kws.com
12

Területi képviselő
Kasó András
Baranya megye
| +36203887336 |
andras.kaso@kws.com
8

Területi képviselő
Lipovits Viktor
Kelet-Somogy megye
| +36705073113 |
viktor.lipovits.kws@gmail.com
13

Területi képviselő
Nagy Tamás
Bács-Kiskun megye
| +36204995150 |
tamas.nagy@kws.com
9

Régióvezető
Sipos Géza
Északkelet-Magyarország
| +36203774710 |
geza.sipos@kws.com

Területi képviselő
Udvari Krisztina
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
| +36202330364 |
krisztina.udvari@kws.com
16

Területi képviselő
Füleki Tamás
Kelet-Pest, Nógrád megye
| +36205831774 |
tamas.fuleki@kws.com
14

15

Területi képviselő
Pallay Ferenc
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
| +36205375678 |
ferenc.pallay@kws.com
17

Területi képviselő
Füleki Róbert
Jász-Nagykun-Szolnok,
Heves megye
| +36202119177 |
robert.fueleki@kws.com

Területi képviselő
Kiss Máté
Hajdú-Bihar megye
| +36208009629 |
mate.kiss@kws.com
18
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KWS MAGYARORSZÁG KFT.
H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: 96/528 710
www.kws.hu

