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KEDVES  
PARTNERÜNK!
Napjaink mezőgazdasága jelentős változásokon megy keresztül szinte évről évre. 
Ennek oka egyszerű. Ez az üzletág nemcsak nekünk fontos, akiknek ez a munkája, 
hanem az egész emberiség jövőjének egyik legkritikusabb tényezője. Ezért fontos, 
hogy mind mi, mind pedig Ön, a termelő, alkalmazkodjon a megváltozott 
körülményekhez, közösen keresve a megfelelő válaszokat a termesztés 
legfontosabb kérdéseire. Ennek jegyében nagy örömmel nyújtjuk át a Dow Seeds 
2016-os termékkatalógusát.

A Dow AgroSciences globális multinacionális vállalatként már hosszú évek óta 
keresi, és sikeresen meg is találja a válaszokat a termesztés aktuális kihívásaira. 
Ennek a folyamatos fejlődésnek köszönhető, hogy mára a mezőgazdasági szektor 
4. legmeghatározóbb vállalatává nőtte ki magát. Nincsen olyan földrész bolygónkon, 
ahol a Dow AgroSciences termékeivel ne segítené partnereit.

A Dow Seeds, a vállalat vetőmag üzletága is a fejlődést bizonyítja. 
Mi versenytársainkhoz képest is kiemelt hangsúlyt fektetünk a kutatásra és 
fejlesztésre. Magyarország pedig a vetőmag üzletág szempontjából kiemelkedően 
fontos szerepet tölt be cégünk életében. Ennek egyik példája a közelmúltban átadott 
kukorica- és napraforgó-nemesítő állomásunk Szegeden, ami egyebek mellett 
globális napraforgó-nemesítésünk központja.

Célkitűzéseink közül a legfontosabb, hogy értéket nyújtsunk partnereinknek, hogy 
megtaláljuk a válaszokat az általuk feltett kérdésekre, és ezáltal sikeresebbé tegyük 
gazdálkodásukat. Magyarországon nemesített és előállított kukorica és napraforgó 
hibridjeink között Ön is megtalálja a termesztéstechnológiájához és a lokális 
adottságaihoz leginkább megfelelő, prémium alternatívákat.

Köszönjük eddigi megtisztelő bizalmát, és reméljük legújabb kínálatunk is hozzájárul 
ahhoz, hogy Önt is elégedett partnereink között köszönthetjük! 

Sikeres gazdálkodási évet kívánunk!

Marion Martin 
Dow Seeds – European Sales Leader
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Mi az, ami a Dow Seeds-t megkülönbözteti a többi vetőmagos cégtől? Talán az, hogy mi elköteleztük 
magunkat a szakértő megoldások mellett. Vagy az, hogy az Ön sikere a záloga a mi növekedésünknek. 
Esetleg az, hogy mi ötvözzük legsikeresebben a két piaci magatartást: az új piaci szereplők dinamizmusát 
és agilitását a hagyományos cégek tapasztalatával, kutatási erejével és szakértelmével. Netán az, hogy mi 
nem csak a következő betakarítási szezonig gondolkodunk, hanem hosszabb távú megoldásokat ajánlunk 
– legyen szó kimagasló minőségű vetőmagjainkról, hasznos szolgáltatásainkról vagy új, profitábilis üzleti 
stratégiáinkról. Mindegy melyikre gondol: rendelkezünk mindazzal, amivel valami újat hozhatunk a vetőmag 
piacra – az Ön érdekében. 

Számunkra ezt jelenti az üzleti partnerség: 
elhivatott társ az Ön személyes sikerében

Szeretnénk azzá a vetőmagos céggé válni, amelyre 
 Önnek szüksége van. Az Ön valódi üzleti potenciáljának 
kiaknázásában számíthat a Dow Seeds-re, mint tapasztalt 
és komoly partnerre. Olyan cég vagyunk, amely valóban 
elkötelezett azért, hogy Ön elérje üzleti céljait. Ráadásul 
mi a hosszú távú együttműködésben hiszünk. Összegezve, 
velünk soha nincs egyedül.

KÉSZEN ÁLL, HOGY VELÜNK 
NÖVEKEDJEN?

A legjobb eredményre fókuszálunk: vetőmag portfóliónk

Azt be kell látni, hogy egy vetőmagos cég nem lehet a legjobb az összes szántóföldi 
kultúrnövényben. Ezért mi két olyan növényre fókuszálunk, ahol hibridjeink 
a legjobbak tudnak lenni speciális feltételek, talaj vagy klíma esetén is: 

•  kukorica  •  napraforgó

A kutatás és fejlesztés eredményei:
új üzleti ötleteteket nemesítünk.

Természetes, ha az alapján ítél meg minket, amilyen hozamot 
kap vetőmagunkból. A piaci és termesztési körülmények 
 folyamatos változásai következtében fontos, hogy mindig 
a fejlesztések élén haladjon. Ezért fejlesztjük folyamatosan 
a legmegbízhatóbb és legmagasabb hozamot ígérő, 
szélsőséges körülményekhez is alkalmazkodó növényeket, 
hogy a legtöbb hozamot realizálhassuk egy hektár földből. 

Az Ön üzleti lehetőségeit mi a piaci trendekre való gyors rea-
gálásunkkal és olyan innovatív fejlesztésekkel támogatjuk, 
mint például az “Omega-9-es egészséges olajok koncepció”, 
amely a piacon egyedülálló üzleti modell. Gazdasága számára 
mindamellett, hogy magas hektáronkénti termést biztosítunk, 
még új piaci lehetőséget is megnyitunk. Tartson velünk 
a továbbiakban is. 

Dow Seeds tények és számok 

A Dow Seeds a világ egyik vezető növényvédelmi, 
biotechnológiai és vetőmagos cégének a 
Dow AgroSciences-nek nemesítési- és vetőmag 
üzletágát képviseli. Évtizedes észak-amerikai agrár 
tapasztalatunkat immár Franciaország, Németország, 
Magyarország, Románia, Bulgária, Ukrajna és 
Oroszország területén is kamatoztatjuk. 

•  Európai alapítás: 2008  

•  Több mint 450 fejlesztési helyszín 17 országban  

•  6 nemesítő állomás Európában  

•  2 termékfejlesztési platform Oroszországban 

•  A leggyorsabban növekvő cég a vetőmag ágazatban 

•  Az árbevétel 1/3-át a kutatásra és a fejlesztésre 
forgatjuk vissza

Nagy Sándor
mezőgazdasági termelő

Győrzámoly
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Egyedi üzleti hozzáállása mellett a Dow Seeds-t igazán az Ön régiójának 
adottságaihoz igazított prémium minőségű vetőmagok és az innovatív üzleti 
modellek teszik híressé. Hosszú évek óta fejlesztjük prémium minőségű hibrideinket 
Európában és Észak-Amerikában, melyeket kutatási és fejlesztési részlegünk évente 
több mint 300 000 parcellán tesztel. 

Büszkék vagyunk a prémium minőségre: nemesítési filozófiánk

Nemesítési filozófiánkban a magas terméshozamot fajtának megfelelően 
magas tápanyagtartalommal kombináljuk. Az olyan legmodernebb nemesítési 
technológiák alkalmazásával, mint a nagy áteresztőképességű molekuláris marker, 
a dihaploid nemesítési technológia vagy szilázs beltartalmi értékvizsgálat infravörös 
spektroszkópiával (NIRS online) a Dow Seeds garantálja, hogy adott idő alatt a 
legtöbbet hozhatja ki a növényből. Természetesen minden általunk nemesített 
vetőmag OECD tanúsítvánnyal rendelkezik, a helyi engedélyeztetési szabályoknak 
megfelel és bejegyzésre kerül az Európai Vetőmag Katalógusba. 

VESSE EL  
SIKERÉNEK MAGVAIT!

Kukorica

A Dow Seeds elsősorban öt nemesítési területre öszpontosít, 
melyek célja versenyképes siló és szemes kukoricahibridek 
fejlesztése a főbb európai piacokra és termőterületekre. 
A csíraplazmát a széles európai hálózatunkban teszteljük, 
hogy a lokális környezethez legjobban alkalmazkodó 
hibrideket találjuk meg. 

Napraforgó

A Dow Seeds napraforgókat a magas terméshozamot 
biztosító, az iparági átlagból kiemelkedő olaj- és olajsav 
tartalmú hibridjei teszik keresetté. Az ezekből nyert 
napraforgó olaj nagy mennyiségben tartalmazza a pozitív 
élettani hatású és íze  miatt főzéshez-sütéshez kiemelten 
ajánlott szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírokat. 

Nem csoda, hogy az amerikai és argentín gazdaságok 
20%-a Dow napraforgó vetőmagokat használ és az 
európai piacon pedig ugrásszerűen nő a népszerűsége. 
Az európai nemesítési program központja Magyarországon, 
Szegeden működik, ahol a fejlesztés során az európai és 
az észak-amerikai nemesítési programok eredményeit is 
felhasználják. 

Omega-9 olajos magvak: a növényi olajak következő generációja

Omega-9 olaj hibridjeink új generációját kizárólag hagyományos nemesítési 
eljárások segítségével, génmódosítás nélkül fejlesztettük. Az innovatív Omega-9 
nem tartalmaz transzzsírokat, az olajok között ennek a legalacsonyabb a telített 
zsírtartalma és több mint 70% a telítetlen zsírtartalma, amellett hogy magas 
hőstabilitása, hosszú eltarthatósága és finom íze ideálissá teszi a főzéshez. 

Mivel az Omega-9 sokoldalúsága a főzés számos területén felhasználatóvá teszi, 
már eddig is csaknem félmilliárd kilogramm transz- és telített zsírtól kímélte meg 
az amerikai fogyasztókat. Az, hogy közel fél milliárd kilogramm Omega-9 olaj került 
a piacra, áttörést jelenthet az emberiség egészségi állapotának javításában is.  
Ez az Omega-9 olajok használatának igazi haszna!

A földekről a tányérra: az Ön sikerének új üzleti modellje

Elszánt kereskedő csapatunknak köszönhetően a Dow Seeds az egyetlen cég, 
amely mind az élelmiszergyártók, mind pedig az előállítók részéről folyamatosan 
 garantálni képes az Omega 9-es olajok iránti igényt. Ez integrált „a földekről a 
tányérra” nevű üzleti koncepciónk eredménye, mely profitábilissá teszi a termelési 
lánc minden szereplője számára az előállítást és biztosítja a követhetőséget 
az élelmiszeripar részére. Mit nyer Ön? Garantált eladást, jó áron. Ez az üzleti 
modellünk igazi haszna.

Érdekli az Omega-9 olajrepce vagy a “földekről 
a tányérra” üzleti modell?  

Kérdezze bátran Dow Seeds képviselőjét, vagy írjon nekünk 
e-mailt. Örömmel beavatjuk a részletekbe. 
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SZEGEDI NÖVÉNYNEMESÍTŐ 
ÁLLOMÁS
A Dow Seeds életében a magyarországi nemesítőállomás kiemelkedő szerepet 
tölt be. A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szegedi állomásunk kukoricára és 
napraforgóra koncentrál. Munkánkat a legkorszerűbb szántóföldi eszközök (8-soros 
vetőgép, iker kombájnok), automatizált üvegház és labor technikai berendezések 
(NIR, NMR készülékek) segítik.

Sikerünk kulcsa az olyan modern nemesítési módszerek és innovatív technológiák 
alkalmazása, mint például molekuláris markerek használata, di-haploid módszer 
vagy az közeli infravörös spektroszkópia alkalmazása. Az olajos növények nemesítési 
programjának célja a magas termésátlag elérése mellett, az olaj beltartalmának 
javítása (Omega-9), innovatív módszerrel. 

A több éves kutató munka eredményeként, kukorica kultúrába-portfóliónkban 
hibridjeink genetikai hátterét már saját vonalak is adják, melyek magas 
terméspotenciál mellett, régió specifikus nemesítési irányvonalat is követnek 
(pl: szárazságtűrésre szelektált hibridek).

Az alábbiakban néhány nemesítés során használt speciális technikai módszert 
mutatunk be.

Érdekességek 2015-ben: napraforgó-betegségek tesztelése

Nemesítési alapanyagaink rezisztencia tesztelésekor – napraforgó esetében – 
elsődleges célunk a legfontosabb napraforgó betegségek (Plasmopara halstedii, 
Sclerotinia sclerotiorum stb.) elleni ellenállóképesség fokozása, a különböző szádor 
(Orobanche cumana) rasszoknak ellenálló hibridek nemesítése. A klasszikus 
növénynemesítés módszereinek alkalmazása mellett természetes fertőzéseket 
indukálva végezzük a szelekciókat, ezt egészítjük ki a molekuláris növénynemesítés 
eszközével, valamint a molekuláris markerekre alapozott szelekcióval (MAS). 
Az említett módszereket és technológiákat ötvözeve képesek vagyunk a nemesítési 
folyamat felgyorsítására.

Kísérleti hálózatunk Európa több országára (Spanyolország, Románia) kiterjed. 
A 2014-ben átadott új növénynemesítő állomásunkon adottak a feltételek az üvegházi, 
kontrollált körülmények között végzett, különböző tenyészedényes kísérletek indukált 
fertőzésekkel történő rezisztencia tesztelésekre. Az erőteljesebb természetes 
fertőzöttségnek (OR8) kitett országokban lehetőségünk van a parazita növényként 
nyilvántartott napraforgó szádor (Orobanche cumana) elleni szántóföldi tesztelésre. 

A polifág patogén kórokozóval rendelkező, világon mindenütt elterjedt 
fehérpenészes tányér-, szár- és szártő rothadással (Sclerotinia sclerotiorum) 
kapcsolatos kísérleteinket természetes fertőzési mód szimulálásával végezzük. 
Üvegházban micélium fertőzéssel indukáljuk a szártőfertőzést, a tányér korai 
toleranciáját virágzáskori mesterséges fertőzéssel tesszük láthatóvá. A napraforgó 
peronoszpóra (Plasmopara haltstedii) esetében a rezisztencia jelenlétét genetikai 
markerekkel és laboratoriumi körülmények között indukált, mesterséges 
(zoosporangium oldat) fertőzésekkel vizsgáljuk. 

Marker vizsgálatok

Nemesítési programunk fontos része a molekuláris markerek használata. 
A növények DNS-éből származó információ segítségével nagyon korán, 2-4 leveles 
korban vagy akár kaszat állapotban ki tudjuk választani 1000 egyedből azt a 250-et, 
amely egy adott betegségre rezisztens. 

Az üvegházi tevékenységgel és az embriómentéssel kombinálva a technológia 
jelentősen felgyorsítja a nemesítési programot.

Kukorica fuzárium fertőzések

A kukoricatermesztés mennyiségi és minőségi korlátait leginkább a kórtani tényezők 
jelentik. Az egyik legfontosabb kukorica betegség a fuzáriózis, melynek jelentőségét 
az is növeli, hogy az ellene való védekezés, technológiai és biológiai okok miatt igen 
nehéz és gyenge hatásfokú. A fuzárium elleni védekezést már a vonalak nemesítésénél 
és szelekciójánál el kell kezdeni, hiszen azok rezisztenciája befolyásolja az előállított 
vetőmag csírázóképességét. Mivel a fuzárium gombák által a kukoricaszemben 
termelt mikotoxinok mind ember mind állat számára mérgezőek lehetnek, nagyon 
fontos az említett kórokozókkal szembeni rezisztens kukorica hibridek előállítása.    

Kísérleteink célja az anyagaink fuzárium ellenállóságának vizsgálata, melyet szántóföldi 
mesterséges csőfertőzéseket végzünk. A csőfuzárium bonitálására általánosan 
elterjedt a Bolton-féle skála, melynek lényege, hogy a kórtünetek értékelése egyszerű 
vizuális vizsgálattal történik Ennek előnye, hogy az egymástól távoli területek, illetve a 
különböző évek eredményeinek összehasonlítását is lehetővé teszi. A tesztelt anyagaink 
közül sikerült olyan vonalakat kiemelni, melyek potenciális rezisztencia forrásként 
is szóba jöhetnek. Munkánk során fontos, hogy lépést tarsunk az idővel, hogy az 
újonnan felmerülő kihívásokra gyorsan és hatékonyan reagálhassunk. Hivatásunkhoz 
nélkülözhetetlen kutaóink szakmai felkészültsége, kitartó munkája, valamint a 
technológiai háttér, amely a Dow AgroSciences-ben egyesül.

Szegedi 
nemesítő csapat
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KUKORICA

MT 261

Magyar Tenger Mezőgazdasági Kft., Zamárdi
Tóth Gergely ügyvezető 

„A mi területeinkről sajnos általánosságban elmondható, hogy nem 
igazán a kukoricatermesztésről híres, azomban ennek ellnére a kukorica 
fontos részét képezi a vetésszerkezetünknek. Az itteni kihivásokra 
keresve a választ találkoztunk a Dow Seeds korai koncepciójával. 
2012-ben próbáltuk ki először a cég portfóliójából a korai 
tenyészidejű MT 261‑t, ugyanis fantáziát láttunk a Dow Seeds korai 
koncepciójában. Főleg a korai vethetőség és a korai virágzás nyújtotta 
előnyökből adódóan a termésbiztonság és a stabilitás az ami felkeltette 
az érdeklődésünket erre a FAO 250-es hibridre! Az elmúlt 4 év eltérő 
évjárataiban az MT 261-es bizonyította ezzen előnyöket és ezálltal 
egyértelművé vált számunkra, hogy biztos helye van és lesz is a kukorica 
termesztésünkben, hiszen mindig az üzemi átlagunk feletti terméssel 
tudtuk betakarítani ezt a korai hibridet. 2015-ben 50 hektáron vetettük 
a 100-ból és netto  
8 t/ha eredményt értünk el vele. A korai vetésnek köszönhetően 
idén is igen korán már augusztus 17‑én elsőként tudtuk betakarítani. 
Ekkoriban a kukorica felvásárlási árak még magasabban voltak így 
prémium áron tudtuk értékesíteni a terményt. Az elmúlt négy év 
tapasztalataival a hátunk mögött és hosszabbtávon a jövőbe tekintve 
nekem kifizetődő a korai koncepció és az MT 261-es hibrid használata, 
mivel a mi területeinken sajnos jóval nagyobb az aszályos évek 
előfordulási esélye!
Nálunk bizonyított a Dow genetika!„

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Igen korai
Hasznosítás     Korai koncepció, korai vetés

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Kiváló
Növénymagasság     Közepesen magas 250-280 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 110-130 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Jó
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Kiváló

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Kifejezetten javasolt
Normál idejű vetés     Javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Korlátozottan javasolt
Javasolt tőszám     65-70 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Közepesen magas (16-18)
Vízleadás     Kiváló
Ezerszem tömeg     Közepesen magas (290-330 g)
Hektoliter súly     Nagyon magas (72-78)
Terméspotenciál     Közepesen magas (11-13 To/ha)

•  A korai koncepció zászlóshajója. Az MT 261 egyike 
a legmegbízhatóbban teljesítő hibrideknek, évjárat és 
termőhely-stabilitása kitűnő, ezért is az egyik legnépszerűbb 
Dow Seeds korai termék.

•  Minden évjáratban és termőhelyen jól szerepelt. Jól tűri a tavaszi 
hideg időjárást, korán vethető. Jól fejlődik még alacsony 
hőmérséklet esetén is.

•  Bizonyított aszálytűrésének köszönhetően a hosszabb tenyészidejű 
hibridek teljesítményét is meghaladja kedvezőtlen évjáratokban.

•  Kompenzálóképessége kimagasló. Kedvező évjáratban a két 
csövet szinte egyidőben hozza a hibrid.

•  Koraisága és korai vethetősége miatt kiváló előveteménye lehet 
az  őszi kalászosoknak.

•  Kiváló vízleadásának köszönhetően már szeptember első 
felében alacsony szemnedvességgel betakarítható.

FAO 200 250 300 350 400 450
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KUKORICAKUKORICA

DS 1310DS 0336 
KUKORICA KUKORICA

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Korai
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Kiváló
Növénymagasság     Közepesen magas 250-270 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 110-120 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Kiváló
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Nagyon jó

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Korlátozottan javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Javasolt
Normál idejű vetés     Javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Korlátozottan javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     60-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Közepesen magas (16-18)
Vízleadás     Kiváló
Ezerszem tömeg     Közepesen magas (310-350 g)
Hektoliter súly     Közepesen magas (68-73)
Terméspotenciál     Magas (12-14 t/ha)

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Korai
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Jó
Növénymagasság     Közepesen magas 270-290 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 125 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Kiváló
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Nagyon jó

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     JKorlátozottan javasolt
Normál idejű vetés     Javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Korlátozottan javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Nem javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Korlátozottan javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     65-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Közepesen magas (16-18)
Vízleadás     Kiváló
Ezerszem tömeg     Közepesen magas (310-350 g)
Hektoliter súly     Közepesen magas (68-73)
Terméspotenciál     Magas (12-14 t/ha)

•  A DS 0336 amerikai felmenőkkel büszkélkedhet. Kiváló 
termőképességét az európai kontinensen is bizonyította. 
Mind a termékfejlesztési, mind az üzemi kísérletekben kitűnt 
kiváló stressztűrésével, kimagasló termésével.

•  Tőszámoptimuma széles, 60-75ezer tő/ha között hozza 
a maximális termést

•  Generatív típusú hibrid. Növénymagassága és csőtűzése is 
alacsony-közepesen magas, ami jelzi, hogy a kontinentális 
klímához kitűnően alkalmazkodó hibrid. Üzemi eredményei is 
mutatják az amerikai vérvonal kvalitásait.

•  Kelési erélye és korai fejlődése a portfólió legjobbja, 
így bátran ajánlható korai vetésekre. Fejlődése a hidegebb tavaszi 
körülmények között is töretlen.

•  Vízleadásdinamikája rendkívül meggyőző, ezt bizonyította 
a Debreceni Egyetem által elvégzett vízleadásdinamikai 
kisérletekben.

•  Kiváló előveteménye az őszi kalászosoknak.

•  A Dow Seeds új generációs termékeinek egyike.  
Korai hibrid .

•  Kimagasló termőképességű, jó vízleadással rendelkező hibrid.

•  Agrotechnikai tulajdonságai közül kiemelendő a jó szárszilárdsága 
és gyökérerrőssége.

•  Generatív tipusú növény, hím és nővirágzása magasfokú 
szinkronizáltságot mutat, mely hozzájárul kiváló aszálytűréséhez.

•  Vetését normál időpontra javasoljuk, lehetőleg kerüljük  
a túl korai vetéseket ennél a hibridnél. Optimális tőszáma  
65000-75000 tő/ha közé esik.

•  Intenzív körülmények között a nagyobb adagú inputanyagokat 
meghálálja.

•  Vízleadása kiváló, elejétől fogva intenzív amit aDebreceni 
Egyetemen végzett kísérletekbne is igazolt
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KUKORICAKUKORICA

DA SONKADA SONKA
KUKORICA KUKORICA

Nagy Sándor, Győrzámoly 

„A kukoricatermesztés a 2015-ös évjáratban is a kihívások 
jegyében telt. A hosszan tartó aszályos periodusok, a forró 
csapadékmentes nyár kedvezőtlenül hatott a kukorica 
termésszintjére. Mi itt Nyugat-Magyarországon még talán 
szerencsésebbnek is mondhatjuk magunkat, más, az aszály által 
jobban sújtott termelőtársainkhoz képest. Ilyen kihívásokkal teli 
körülmények között azonban úgy gondolom, gazdatársaimmal 
egyet érthetünk abban, hogy a siker elérésehez nagyon fontos az 
adott területhez alkalmazkodó megfelelő agrotechnikai elemek 
használata, valamint elengedhetetlen a jó hibrid választás. A korábbi 
években a Dow Seeds DA SONKA hibirdjét használtam nagy 
megelégedésemre. Azonban haladva a korral...”  
(folytatás a következő oldalon)

Csige István, Zea ’93 Kft., Balmazújváros

„A tájegységet ismerve nem meglepő, hogy csernozjom és réti 
csernozjom területeken gazdálkodunk, amit magas humusztartalom 
és közepes kötöttség jellemez. Ami némi nehézséget okoz, hogy 
táblaszinten a területek magas heterogenitást mutatnak, átlagosan 
28 AK értékben. Kísérletező típus vagyok, keresem az adott 
területhez és technológiához legjobban adaptálható hibrideket, 
ezért is használom már évek óta a legkivállóbb terméspotenciállal 
rendelkező fajtákat. 
Néhány éve ismerkedtem meg a Dow Seeds termékeivel. A Kft. által 
első üzemi területen használt Dow Seeds hibrid a DA SONKA volt. 
Megnyerő első éves eredményeinek köszönhetően több éve már, 
hogy használjuk ezt a hibridet. Ezeken a területeken a DA SONKA 
valóban stabil és bőtermő. Követve a genetikai előrehaladást...” 
(folytatás a következő oldalon)

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Középkorai
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Nagyon jó
Növénymagasság     Közep. magas, magas 270-300 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 120-140 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Kiváló
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Nagyon jó

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Javasolt
Normál idejű vetés     Javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Korlátozottan javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     60-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Közepesen magas (16-18)
Vízleadás     Kiváló
Ezerszem tömeg     Közepesen magas (320-350 g)
Hektoliter súly     Közepesen magas (69-72)
Terméspotenciál     Nagyon magas (15-16 t/ha)

•  A DA SONKA már a nevével is felhívja magára a figyelmet. 
A DA SONKA különleges terméke a Dow Seeds-nek. A 2011-es 
bevezetése óta minden termőhelyen és évjáratban bizonyította 
versenyképességét a konkurens piacvezető hibridekkel szemben.

•  A nagyon aszályos 2012-ben szintén a legjobbak között 
találtuk, eredményei a top hibridek közé emelték. A Dow Seeds 
nagyparcellás összehasonlító fajtakísérletében a legnagyobb 
termést produkálta.

•  2014-es évben mind a fejlesztési, mind a demo kísérletek egyik 
legjobbja. Több ezer hektáron szavaztak neki bizalmat a magyar 
termelők. Üzemi átlagaikat növelve nagymértékben hozzájárult 
gazdaságuk versenyképességéhez.

•  Agrotechnikai háttere kiváló, mind betakarításkori 
szemnedvessége, mind termése, mint egy jó sonkának íze és illata, 
igazi ínyencséget ígér.

•  A Debreceni Egyetemen 2015-ben beállított agrotechnikai 
kísérlet alapján elmondható, hogy a hibrid korai vetés esetén 
kiemelkedő vízleadási dinamikával rendelkezik.

•  A 2015-ös aszály sújtotta évben is helytállt, sok termelő 
megelégedésére. Mind a fejlesztési , mind abemutató 
kísérletekben hozta az ettől a hibridtől méltán elvárt magas 
terméshozamokat.

•  Vetésidő optimuma nagyon széles, ahogy a mellékelt ábra is 
mutatja, nagyon jól tolerálja a korai vetéseket is.
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KUKORICAKUKORICA

DS 0791C – KARAJDS 0791C – KARAJ
KUKORICA KUKORICA

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Középkorai
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Jó
Növénymagasság     Közepesen magas 250-270 cm
Csőillesztés     Alacsony 100-110 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Kiváló
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Kiváló

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Javasolt
Normál idejű vetés     Kifejezetten javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Korlátozottan javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     60-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Magas (18-20)
Vízleadás     Kiváló
Terméspotenciál     Nagyon magas (16-17 t/ha)

•  A SONKA után a második „legfinomabb” Dow Seeds hibrid 
a KARAJ!

•  Vízleadásdinamikája minden évjáratban kiváló, 
a kezdetektől intenzív, ezt bizonyította a Debreceni Egyetem 
által elvégzett kísérletekben.

•  Országos nagyparcellás kísérleti hálózatunkban mindenhol a 
legjobbak között szerepelt. Rendre a legnépszerűbb versenytárs 
hibridek szintjén vagy azok feletti terméssel hálálta meg a 
gondoskodást.

•  Generatív típusú növény, közepes növénymagassággal és 
csőeredéssel. Feltünően erektív levélállásával könnyen kitűnik 
versenytársai közül.

•  Agrotechnikai jellemzői kiválóak:
  erős, törésre nem hajlamos szár,
  stabil, dőlésre nem hajlamos gyökér jellemzi.
  éréscsoportjához képest nagyon korán virágzik (2-3 nap előny) 

ennek a tulajdonságának is köszönhető a kiváló stressztűrő 
képessége.

•  Intenzív körülményeket meghálálja. Terméspotenciálját normál 
vetésidőben vetve maximalizálja.
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Nagy Sándor, Győrzámoly  

„Haladva a korral és követve a genetikai előrehaladást idén a 
DS 0791C‑t (KARAJT) vetettem 43 hektáron. Azt kell hogy 
mondjam, az új fajta jó döntés volt! A bruttó termés – 20-22% 
szemnedvesség mellett – 12,5-14,7 t/ha között alakult a különböző 
tábla adottságokat figyelembe véve. Ezzel a termésszintel úgy 
gondolom, hogy minden gazdatársam elégedett lenne! Mind a 
korábban használt SONKA, mind pedig a KARAJ teljesítményével 
tökéletesen meg vagyok elégedve! Nálam bizonyítottak!„

Csige István, Zea ’93 Kft., Balmazújváros

„... 2014-ben ismét egy kiváló hibrid hívta fel magára a figyelmünket 
a Dow Seeds kukorica portfóliójából, a DS 0791C KARAJ! Tavaly 
15 hektáron kapott lehetőséget a bizonyításra és élt is vele, hiszen 
átlagosan 12,2 tonnás hozamot ért el 19%-os szemnedvesség 
mellet. A tavalyi esztendőt tekintve ez mind szemnedvességben, 
mind termésben kiemelkedő, átlag feletti eredmény volt. Az idei 
évben alapvetően az adottságainkhoz képest egy gyengébb, 
24 AK értékű területben került elvetésre. Ez egy mélyebben fekvő, 
viszonylag jó vízgazdálkodású tábla. A hibrid egy generatív típusú 
növény képét mutatja, nem túl magas, alacsony csőtűzéssel. 
Erektív levélzete miatt idén is könnyedén megkülönböztethető volt 
mellévetett versanytársaitól. Sajnálatos módon – csakúgy mint az 
ország más területein – megfelelő mennyiségű csapadék ezeken a 
területeken sem volt. Júliussal bezárólag elhanyagolható, 180 mm. 
Ettől eltekintve egész tenyészidőben nagyon meggyőző volt a 
KARAJ, hiszen homogén állomány képét mutatta, a csövek szépen 
termékenyültek. Szeptember végén arattuk 18% szemnedevesség 
mellett, 10,5 tonnás eredménnyel a 21 hektár átlagában. 
Önmagában is kiváló eredményként értékelem a KARAJ ezévi 
teljeseítményét, hiszen több mint 20%-kal jobban tejesített, mint 
a Kft. üzemi átlaga. Nekem bizonyított!”
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DS 0791C termés DS 0791C szemnedvesség
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KUKORICAKUKORICA

DS 0747DDS 1071C
KUKORICA KUKORICA

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Középkései
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Kiváló
Növénymagasság     Közepesen magas 270-280 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 120 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Nagyon jó
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Kiváló

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Javasolt
Normál idejű vetés     Javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Nem javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Nem javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Korlátozottan javasolt
Javasolt tőszám     65-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Magas (18-20)
Vízleadás     Kiváló
Ezerszem tömeg     Közepesen magas (330-350 g)
Hektoliter súly     Közepesen magas (68-72)
Terméspotenciál     Nagyon magas (15-17 t/ha)

•  Akár csak repülőgép névrokona – Boeing 747-es. Magasba repít!

•  A Dow Seeds legújabb, kimagasló terméspotenciállal és 
éréscsoportjának megfelelő vízleadással rendelkező, közepes 
tenyészidejű hibridje.

•  Agrotechnikai jellemzői kiválóak:
  közepesen magas , kiváló korai fejlődés jellemzi,
  rendkívül jó szárszilárdsággal rendelkezik,
  tőszámoptimuma a közepes tartományba esik, kerüljük a túlzott 

állománysűrűséget.

•  Már a 2012-es esztendőben is kitűnt stressztűrésével azonban 
idén mutatta meg igazi erejét. A saját fejlesztési kísérleteinkben 
a középérésű csoportban a legjobban szerepelt, megelőzve az 
összes nagy versenytárát!

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Középkorai
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Jó
Növénymagasság     Közepesen magas 270-290 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 130-140 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Kiváló
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Kiváló

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Javasolt
Normál idejű vetés     Kifejezetten javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Nem javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     60-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Magas (18-20)
Vízleadás     Kiváló
Terméspotenciál     Nagyon magas (16-17 t/ha)

•  A 2013-as aszályos évben saját kísérleteinkben a sztenderd 
versenytárs hibridek teljesítményével megegyező 
terméseredményt ért el, egy jobb vízleadási dinamikával kísérve.

•  Kiemelkedő jellemzője a magas hektolitersúly, amely stabilan 
74 kg/hl feletti értéket mutat.

•  Agrotechnikai jellemzői kiválóak:
  kiváló szár és gyökérerősséggel rendelkezik,
   közepes növénymagasság mellett,
    növény arányainak megfelelő csőtűzéssel jellemezhető.

•  Normál vetésidőben 65 000-75 000 t/ha mellett ajánljuk 
mindazon innovatív gazdáknak akik szeretnek kezdeményezni, 
elsők lenni.

•  2015-ben mind a fejlesztési mind a bemutató kísérletekben 
igazolta kvalitásait és magas terméshozamok mellett kiváló 
vízleadást produkált.
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KUKORICAKUKORICA

DS 1083C MT MATADO
KUKORICA KUKORICA

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Középkorai
Hasznosítás     Normál vetésidő (alacsony tőszám, flex típus)

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Átlagos
Kora fejlődési erély     Jó
Növénymagasság     Közepesen magas 260-280 cm
Csőillesztés     Közepesen magas 120-140 cm 
Gyökérerősség     Jó
Szárszilárdság     Jó
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Kiváló

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Korlátozottan javasolt
Normál idejű vetés     Javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Nem javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     55 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Közepesen magas (18-20)
Vízleadás     Átlagos
Ezerszem tömeg     Magas (370-400 g)
Hektoliter súly     Közepes (65-69)
Terméspotenciál     Magas (12-14 t/ha)

Hibrid típus     Lófogú
Éréscsoport     Középkorai
Hasznosítás     Normál vetésidő, szemes

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Kelési erély     Kiváló
Kora fejlődési erély     Jó
Növénymagasság     Alacsony-közepesen 250-270 cm
Csőillesztés     Alacsony-közepesen 110-130 cm 
Gyökérerősség     Kiváló
Szárszilárdság     Kiváló
Zöld törés     Kiváló
Szárazságtűrés     Kiváló

VETÉSI INFORMÁCIÓK
Extra korai vethetőség (6 °C)     Nem javasolt
Korai vethetőség (8 °C)     Javasolt
Normál idejű vetés     Kifejezetten javasolt
Megkésett vetés (május közepétől)     Nem javasolt
Másodvetés     Nem javasolt

TŐSZÁMOK
Alacsony     Korlátozottan javasolt
Közepes     Javasolt
Magas     Javasolt
Nagyon magas     Nem javasolt
Javasolt tőszám     65-75 ezer tő/ha

BETAKARÍTÁSKORI JELLEMZŐK
Szemsorszám     Magas (18-20)
Vízleadás     Kiváló
Ezerszem tömeg     na.
Hektoliter súly     na.
Terméspotenciál     Nagyon magas (16-17 t/ha)

•  Nagy kompenzációs képességgel rendelkező hibrid.

•  Kiválóan alkalmazkodik a különböző időjárási és termesztési 
körülményekhez. Ez a terméspotenciáljában is megmutatkozik, 
hiszen ez az egyik legjobb termőképességű kukorica.

•  Agrotechnikai jellemzői kiválóak:
  közepesen magas, jó korai fejlődésű,
    tőszám optimuma a közepes tartományba tartozik, kerüljük 

a túlzott állománysűrítést,
    stabil, dőlésre nem hajlamos gyökér.

•  Az intenzív körülményeket meghálálja, terméspotenciálját normál 
vetésidőben vetve maximalizálja.

•  Az MT MATADO normál idejű vetéshez ajánlott flex típusú hibrid.

•  Rendkívül jó alkalmazkodóképességgel és kiváló 
vízhasznosítással rendelkezik.

•  Szemsorszáma 14-16, a soronkénti szemszám az évjárattól 
függően meghaladhatja az ötvenet. Éréscsoportjából kitűnik nagy 
szemméretével.

•  Flex típusú hibrid, rendkívül jó tőszámkompenzáló képességgel.

•  Alacsony-közepes vetéssűrűséggel (55 ezer tő/ha) ajánljuk 
termesztését.
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8H449CLDM
NAPRAFORGÓ

NAPRAFORGÓ

ÉRÉSI JELLEMZŐK
Éréscsoport     közepes 
Virágzásig eltelt napok száma     67
Fiziológiai érésig eltelt napok száma     103-109

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK
Növénymagasság     8
Nyak típusa     közepesen rövid
Nyak törési hajlandóság     9
Fejállás     függőleges
Megtermékenyülés     7
Pergési hajlam     8

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
Diaporte     8
Napraforgó rozsda     8
Sclerotinia (fejen)     7
Sclerotinia (száron)     7
Verticillium     8

PIACI SZEGMENS
                       Magas olajsavas napraforgó
                       CL gyomirtási technológiával
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®CLEARFIELD és CLEARFIELD logó a BASF Corporation védjegye. ®™
Felhasználás előtt kérjük, mindig olvassa el a címkét.

Értékelési skálák: A DOW SEEDS által használt skála: 9=kitűnő, 1=rossz minősítés.
Növénymagasságnál a 9=alacsony, 1=magas.
A virágzás napja és az érés napja a vetéstől számított idő napokban megadva.
n/a. = nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat.

www.seedsuccess.eu/hu

DOW fejlesztési kísérletek 2015, 6 helyszín
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ERŐSSÉGEK, JELLEMZŐK
•  Közepes tenyészidejű, magas olajsavas hibrid CL technológiával.

•  Peronoszpóra elleni rezisztenciával rendelkezik a legtöbb rassz ellen.

•  Nagyon magas termőképesség jellemzi.

JELLEMZŐK

TERMESZTÉSI JAVASLATOK, IRÁNYMUTATÓK
•  A növények állóképességének megtartása fontos, 

a növényállomány optimális kondícióban tartásával és folyamatos 
ellenőrzéssel ez fenntartható.

•  A tőszám az adottságoknak megfelelően kerüljön beállításra,  
a vetésidőt pedig az éréscsoportnak megfelelően kell megválasztani.

•  A talajkímélő technológia („non tillage”) alkalmazása esetén 
növeljük a tőszámot a normál technológiához képest 5-10%-kal.

•  Folyamatosan figyeljük a területen megjelenő kártevőket, 
azok gradációit és szükség esetén védekezzünk az ajánlott 
rovarölőszerekkel. Gombaölőszeres kezelés javasolt az állomány 
megóvása érdekében.

•  A túl sűrű növényállomány termésdepressziót és a betegségekkel 
szembeni ellenállóság csökkenését okozhatja.

Korai fejlődés
Szárszilárdság

Gyökérerősség
Olajtartalom

Termőképesség
Szinkronizált 

virágzás
Öntermékenyülés
Szinkronizált érés

Szárazságtűrés
Skála értékek: 9=kiváló, 1=rossz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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8N421CLDM

ÉRÉSI JELLEMZŐK
Éréscsoport     közepes 
Virágzásig eltelt napok száma     67
Fiziológiai érésig eltelt napok száma     103-109

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK
Növénymagasság     8
Nyak típusa     közepesen rövid
Nyak törési hajlandóság     9
Fejállás     függőleges, kissé visszahajló
Megtermékenyülés     8
Pergési hajlam     8

BETEGSÉG ELLENÁLLÓSÁG
Diaporte     8
Napraforgó rozsda     8
Sclerotinia (fejen)     8
Sclerotinia (száron)     8
Verticillium     8

PIACI SZEGMENS
                       Közepes tenyészidejű hibrid
                       CL gyomirtási technológiával

ERŐSSÉGEK, JELLEMZŐK
•  Közepes tenyészidejű, közepes tenyészidejű hibrid.

•  Peronoszpóra elleni rezisztenciával rendelkezik a legtöbb rassz ellen.

•  Nagyon magas termőképesség jellemzi.

JELLEMZŐK

TERMESZTÉSI JAVASLATOK, IRÁNYMUTATÓK
•  A növények állóképességének megtartása fontos, 

a növényállomány optimális kondícióban tartásával és folyamatos 
ellenőrzéssel ez fenntartható.

•  A tőszám az adottságoknak megfelelően kerüljön beállításra,  
a vetésidőt pedig az éréscsoportnak megfelelően kell 
megválasztani.

•  A talajkímélő technológia („non tillage”) alkalmazása esetén 
növeljük a tőszámot a normál technológiához képest 5-10%-kal.

•  Folyamatosan figyeljük a területen megjelenő kártevőket, 
azok gradációit és szükség esetén védekezzünk az ajánlott 
rovarölőszerekkel. Gombaölőszeres kezelés javasolt az állomány 
megóvása érdekében.

•  A túl sűrű növényállomány termésdepressziót és a betegségekkel 
szembeni ellenállóság csökkenését okozhatja. szembeni 
ellenállóság csökkenését okozhatja.

®CLEARFIELD és CLEARFIELD logó a BASF Corporation védjegye. ®™
Felhasználás előtt kérjük, mindig olvassa el a címkét.

Értékelési skálák: A DOW SEEDS által használt skála: 9=kitűnő, 1=rossz minősítés.
Növénymagasságnál a 9=alacsony, 1=magas.
A virágzás napja és az érés napja a vetéstől számított idő napokban megadva.
n/a. = nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat.

www.seedsuccess.eu/hu

Korai fejlődés
Szárszilárdság
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virágzás
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Szinkronizált érés
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Ez óriási!

Komplett megoldást kínáló 
korai posztemergens gyomirtás 
a kukoricában, egyedülálló 
évelő kétszikűek elleni 
hatékonysággal.

• Speciális korai poszt összetétel
• Széles hatásspektrum
• Hosszú tartamhatás
• Gyors hatáskifejtés

www.dowagro.hu

Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292

www.dowagro.hu

A kukorica gyomirtásában az elmúlt években a legnagyobb 
sikert a korai posztemergens gyomirtás érte el, mely a gyom-
növények szik-2 leveles állapotában történő kezelést jelenti. 
Sikerének feltétele, hogy kikelt gyomok legyenek a területen, 
illetve a  tartamhatást adó készítmény használata, mivel későb-
bi csapadék esetén a kezelt terület újra gyomosodhat. 
A korai posztemergens gyomirtás a már kint lévő gyomokat 
kiválóan írtja, ugyanakkor hosszú tartamhatással rendelke-
zik.  Mivel a már kikelt gyomok ellen hatékony és  tartam-
hatással rendelkezik, ezért szélesebb hatásspektrummal bír, 
mint a preemergens gyomirtás. A gyomkonkurenciát a lehető 
leghamarabb kiiktatjuk, így a korai gyomosodás által okozott 
termésveszteség elhanyagolható. A készítmények kockázata 
a kultúrnövényre lényegesen alacsonyabb, mint a posztemer-
gens készítményeké.

A technológia elterjedése azonban előhozott néhány olyan prob-
lémát, amellyel korábban nem voltunk tisztában. Az időzítés na-
gyobb szakmai és gépészeti felkészültséget igényel, mivel egy 
‚szűkebb időablak” áll a rendelkezésünkre a kezelésre.  A gyomok 
optimális fejlettsége a szik-2 levél, míg a kukorica fejlettsége is 
korlátozva van egyes esetekben (3 levél). Bizonyos fejlettebb 
gyomok esetén a hatékonyság csökken. Szárazabb évjáratok 
után komoly utónövény problémák merülhetnek fel, pl. napra-
forgó 2012-ben. Nagyon fontos probléma, hogy a jelenleg nép-
szerű korai posztemergens készítmények nem adnak megfelelő 
hatékonyságot az évelő gyomokkal erősen fertőzött területeken. 
A technológia sikere várhatóan folytatódni fog a következő 
években is.  A fenti problémákat hivatottak kiküszöbölni a Pyt-
hon technológiai csomagok, a Python Optima és 2014-től a 
Python Duplo.
Mindkét készítmény kijuttatható a kukorica 6 leveles álapotá-
ig, ami az időzítés nagy rugalmasságát biztosítja. A gyomnö-
vények fejlettsége sem korlátozza túlságosan a technológiát, 
mivel akár a 6-8 leveles kétszikű gyomok ellen is jók a tapasz-
talatok. A magról kelő egyszikűek közül a kakaslábfű 5 levélig, 
a muharfajok, a magról kelő fenyércirok és a pirókujjas muhar 
3 leveles korig érzékeny. A köles fajokat szik-1 leveles állapot-
ban írtják.  Rendkívül széles hatásspektrummal rendelkeznek, 
amivel egyedülállóak a korai posztemergens piacon.
A Python Duplo-t költséghatékony megoldásként olyan területek-
re ajánljuk  önmagában, ahol a magról kelő gyomok okozzák a 
legnagyobb problémát a kukoricában. Az évelő fenyércirokkal fer-
tőzött helyeken -a gyomok fejlettségét fi gyelembe véve -, javasolt 
40-45 gramm nikoszulfuron kombinációban történő kijutattása. 
Azokon a területeken, ahol nemcsak a magról kelő gyomok, 
hanem az évelő kétszikű gyomok is megjelnnek, prémium 
megoldásként a Python Optima-t javasoljuk.

Python család
Új dimenzió a kukorica korai
posztemergens gyomirtásában

Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292
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A kukorica gyomirtásában az elmúlt években a legnagyobb 
sikert a korai posztemergens gyomirtás érte el, mely a gyom-
növények szik-2 leveles állapotában történő kezelést jelenti. 
Sikerének feltétele, hogy kikelt gyomok legyenek a területen, 
illetve a  tartamhatást adó készítmény használata, mivel későb-
bi csapadék esetén a kezelt terület újra gyomosodhat. 
A korai posztemergens gyomirtás a már kint lévő gyomokat 
kiválóan írtja, ugyanakkor hosszú tartamhatással rendelke-
zik.  Mivel a már kikelt gyomok ellen hatékony és  tartam-
hatással rendelkezik, ezért szélesebb hatásspektrummal bír, 
mint a preemergens gyomirtás. A gyomkonkurenciát a lehető 
leghamarabb kiiktatjuk, így a korai gyomosodás által okozott 
termésveszteség elhanyagolható. A készítmények kockázata 
a kultúrnövényre lényegesen alacsonyabb, mint a posztemer-
gens készítményeké.

A technológia elterjedése azonban előhozott néhány olyan prob-
lémát, amellyel korábban nem voltunk tisztában. Az időzítés na-
gyobb szakmai és gépészeti felkészültséget igényel, mivel egy 
‚szűkebb időablak” áll a rendelkezésünkre a kezelésre.  A gyomok 
optimális fejlettsége a szik-2 levél, míg a kukorica fejlettsége is 
korlátozva van egyes esetekben (3 levél). Bizonyos fejlettebb 
gyomok esetén a hatékonyság csökken. Szárazabb évjáratok 
után komoly utónövény problémák merülhetnek fel, pl. napra-
forgó 2012-ben. Nagyon fontos probléma, hogy a jelenleg nép-
szerű korai posztemergens készítmények nem adnak megfelelő 
hatékonyságot az évelő gyomokkal erősen fertőzött területeken. 
A technológia sikere várhatóan folytatódni fog a következő 
években is.  A fenti problémákat hivatottak kiküszöbölni a Pyt-
hon technológiai csomagok, a Python Optima és 2014-től a 
Python Duplo.
Mindkét készítmény kijuttatható a kukorica 6 leveles álapotá-
ig, ami az időzítés nagy rugalmasságát biztosítja. A gyomnö-
vények fejlettsége sem korlátozza túlságosan a technológiát, 
mivel akár a 6-8 leveles kétszikű gyomok ellen is jók a tapasz-
talatok. A magról kelő egyszikűek közül a kakaslábfű 5 levélig, 
a muharfajok, a magról kelő fenyércirok és a pirókujjas muhar 
3 leveles korig érzékeny. A köles fajokat szik-1 leveles állapot-
ban írtják.  Rendkívül széles hatásspektrummal rendelkeznek, 
amivel egyedülállóak a korai posztemergens piacon.
A Python Duplo-t költséghatékony megoldásként olyan területek-
re ajánljuk  önmagában, ahol a magról kelő gyomok okozzák a 
legnagyobb problémát a kukoricában. Az évelő fenyércirokkal fer-
tőzött helyeken -a gyomok fejlettségét fi gyelembe véve -, javasolt 
40-45 gramm nikoszulfuron kombinációban történő kijutattása. 
Azokon a területeken, ahol nemcsak a magról kelő gyomok, 
hanem az évelő kétszikű gyomok is megjelnnek, prémium 
megoldásként a Python Optima-t javasoljuk.

Python család
Új dimenzió a kukorica korai
posztemergens gyomirtásában

Dow AgroSciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13. Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292

DowAgrosciences_Python csalad PR_210x275.indd   1 2013.12.19.   10:14:54

Dow AgroSciences Hungary Kft. www.dowagro.hu
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.     Telefon: (+36 1) 202 4191     Fax: (+36 1) 202 4292 www.dowseeds.eu/hu

Solutions for the Growing World



3130

NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSADÓK

HORVÁTH ZSOLT 
telefon: +36 30 444 9107
Győr-Moson-Sopron, Vas megye

RAJCSÁNYI MÁTÉ 
telefon: +36 30 429 7354
Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér megye

ÁRGYELÁN GÁBOR
telefon: +36 30 447 5997 
Somogy és Zala megye

PIRGI ZOLTÁN 
telefon: +36 30 351 3363
Tolna, Baranya megye

MAROSI ROLAND 
telefon: +36 30 868 1426
Bács-Kiskun megye északi része és Pest megye

HORVÁTH PÉTER 
telefon: +36 30 967 7121
Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye

CSÁVÁS LÁSZLÓ 
telefon: +36 30 326 3131
Csongrád, Békés megye és Bács Kiskun megye déli része

DANKÓ RÓBERT 
telefon: +36 30 228 7435
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

VÍZHÁNYÓ RÓBERT
telefon: +30 985 6294 
Hajdú-Bihar megye

PAPP ZOLTÁN 
telefon: +36 30 249 8074
Technológiai információk

SÁNDOR JÓZSEF 
Észak-Nyugat-magyarországi területi képviselő
e-mail: jsandor@dow.com
telefon: +36 30 440 0966   

NAGY ALBIN 
Közép-magyarországi területi képviselő 
e-mail: anagy2@dow.com
telefon: +36 30 572 9930  

SZABADOS ISTVÁN 
Észak-Kelet-magyarországi területi képviselő 
e-mail: sistvan@dow.com
telefon: +36 30 725 6441    

ELÉRHETŐSÉGEK
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