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KÖZÉP-KORAI ÉRÉSCSOPORT

KÖZÉPÉRÉSŰ

• Legújabb SafeCrossTM nemesítésű hibridünk
• Magas és stabil terméshozam, kiváló olajtartalommal
• Jó tápanyag reakció és télállóság jellemzi 
• Kiemelkedő teljesítmény stresszes körülmények között is
• Jó kórtani adottságokkal rendelkezik és a Tarlórépa sárgaság vírussal 

(TuYV) szemben is ellenálló hibrid

• A kifejezetten magas termésstabilitás kimagasló terméspotenciállal 
párosul

• Kiváló agronómiai tulajdonságokkal rendelkező hibrid
• Kiemelkedő N feltáró képességgel rendelkező hibrid
• Fómával és szklerotíniával szemben nagyon jó ellenállóságot mutat, 

és a Tarlórépa sárgaság vírussal (TuYV) szemben is ellenálló hibrid
• Kitűnő alkalmazkodóképessége okán az ország egész területére ajánlott 

hibrid 

4,69 
t/ha

4,72 
t/ha

SY Floretta

Syngenta kisparcellás kísérlet termésátlaga 
(2021 Magyarország, 6 helyszín)

Syngenta kisparcellás kísérlet termésátlaga 
(2021 Magyarország, 6 helyszín)

SafeCrossTM nemesítés

SafeCrossTM nemesítés

ÚJ!

SY Glorietta

SafeCrossTM nemesítés

A SafeCrossTM hibrid előállítás során az anyavonal sterilitása más elven működik, melynek köszönhetően az 
anyavonal termékenységének visszaállítása könnyebb. A SafeCrossTM hibrid előállítás további előnye, hogy az 
új tulajdonságok, mint a jobb betegségellenállóság, vagy jobb olajtartalom, könnyebben és gyorsabban alkal-
mazhatók, így az új, jobb tulajdonsággal rendelkező repcehibrideink gyorsabban elérhetővé válnak a termelők 
számára.



TARLÓRÉPA SÁRGASÁG VIRUS (TUYV) 
FERTŐZÖTTSÉG FELMÉRÉSE 2021

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK 2022

Agronómiai tulajdonság

Magtermés nagyon magas nagyon magas magas közepes

Termésstabilitás kiváló jó kiváló jó

Olajtartalom nagyon magas közepes közepes közepes

Érés közép-korai közép közép-korai közép

Ajánlott vetés idő közép-késői közép-késői közepes közepes

Virágzás közép-korai közepes korai késői

Növénymagasság magas magas közepes magas

Őszi fejlődés gyors gyors gyors közepes

Őszi regulátor igény nagy nagy nagy közepes

Tavaszi fejlődés gyors közepes közepes közepes

Felnyúrgulási hajlam közepes közepes kicsi kicsi

Tavaszi regulátor igény nagy közepes közepes közepes

Télállóság kiváló jó jó jó

Pergési hajlam jó jó közepes kiváló

Phoma tolerancia jó kiváló kiváló kiváló

TuYV rezisztencia igen igen igen nem

Ajánlott vetés idő közép-késői közép-késői közepes közepes

Növénymagasság magas magas közepes magas

Őszi regulátor igény nagy nagy nagy közepes

Felnyúrgulási hajlam közepes közepes kicsi kicsi

Télállóság kiváló jó jó jó

Phoma tolerancia jó kiváló kiváló kiváló

Magtermés nagyon magas nagyon magas magas közepes

Olajtartalom nagyon magas közepes közepes közepes

SY Floretta SY Glorietta Aganos Bluestar
ÚJ!

Fogékony repce hibridek levélmintájának ELISA teszt eredményei az EAME régió több, mint 50 helyszínéről

nem, vagy alacsony fertőzöttségi szint mérsékelt (minták 30% feletti része 
TuYV vírussal fertőzött)

erős (minták 70% feletti része 
TuYV vírussal fertőzött)



5CS

vetés 
előtt

kelés,
8 leveles

oldalhajtás
megjelenés

vetés után
kelés előtt szárnövekedés bimbó 

fejlődés virágzás érés

gombaölő szergyomirtó szer

növekedésszabályozó szerrovarölő szer

deszikkáló szer vetőmag

1 A Leopard 5 EC az Adama Hungary Zrt. bejegyzett márkaneve.

2 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a mé-
hek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának 
befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell 
fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

3 A Monospel 24 EW azonos 02.5/2322/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel.

4 Az Amistar Sun gombaölő szer azonos a 02.5/2452/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Amistar Top gombaölő szerrel.

5 Hidastraktorral végzett kijuttatás: nagy hasmagasságú (>150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló 
cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával juttatható ki a készítmény.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

1 4

2

3

SYNGENTA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA REPCÉBEN

5

ÚJ!



Új, globális fenntarthatósági vállalásaink  
a 2020-2025 közti időszakra



SY Dooblin
• harmadik generációs hibridárpa nemzedék, 

szélesebb szülői genetikabázissal rendelkezik
• korai, hatsoros
• terméstabilitás és magas termésszint jellemzi, 

nagyon jó általános betegségtoleranciával
• jó tápanyagellátottság mellett intenzív bokrosodása miatt 

időbeni szárszilárdítás indokolt

• hatsoros, középérésű takarmányárpa
• magas hozampotenciál kitettebb és stresszes körülmények között, 

kifejezetten jó adaptációs képesség jellemzi
• kitűnő rezisztencia általános gombabetegségekkel szemben, 

mint a lisztharmat
• Hyvido hibrid árpákra jellemző impozáns gyökérfejlődés és 

robbanásszerű bokrosodás jellemzi, megdőlésre nem hajlamos

SY Dakoota

• korai, hatsoros hibrid, az ország bármely területére ajánlott
• kiemelkedő terméspotenciálját elsősorban kitettebb körülmények 

között mutatja meg
• jó szárazság és stressztoleranciával rendelkezik, tavaszi újrafejlődése, 

bokrosodása robbanásszerű
• konvencionális fajtákhoz képest intenzívebb gyökérnövekedés, 

robosztus gyökértömeg jellemzi

10,5 
t/ha

10,8 
t/ha

11,1 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

HIBRID ÁRPA ÉS ŐSZI BÚZA KÍNÁLAT



• korai érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• kimagasló termés mellett kimagasló beltartalmi paraméterekkel 

(fehérjetartalma: 11,5-13%) rendelkezik
• általános betegségekkel szembeni tolerancia, 

közepes kalászfuzáriózissal szembeni fogékonyság jellemzi
• jó N hasznosító képességgel rendelkezi

Gabrio

10,91 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

11,10 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

11,03 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

• kései érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• stabil termés és kiemelkedő termésminőség jellemzi
• rozsdabetegségekkel egy más gombabetegségekkel szembeni 

toleranciája jó
• középmagas, megdőlésre nem hajlamos

SY Exaltation
ÚJ!

• középkorai, szálkás kalászú, malmi búza
• magas és stabil termésotenciálja kiváló beltartalommal párosul
• gombabetegségekkel szembeni ellenállóképessége kitűnő
• középmagas termete miatt megdőlésre nem hajlamos

SY Passion
ÚJ!



• korai érésű, szálkás kalászú, malmi búza
• kimagasló és stabil termés és jó betegség tolerancia jellemzi
• intenzív termelési körülmények közé ajánlott, kiegészítő mezo- és 

mikroelem utánpótlással látványosan javíthatunk beltartalmi paraméterein
• megdőlésre nem hajlamos

• középkorai érésű, szálkás kalászú, malmi búzafajta
• rekord termésre képes, míg fehérjetartalma a magas hozam mellett is 

stabilan 11,5% felett van
• intenzív körülmények közé ajánlott, nagyon jó N reakcióval rendelkezik
• fuzáriózis toleranciája kiváló, klórtoluron rezisztens fajta

• korai érésű, szálkás kalászú, javító búzafajta
• kiemelkedő termés, stabilan kiemelkedő minőséget adó fajta
• jó környezeti adaptációs képessége miatt az ország teljes területére 

ajánlott
• jól reagál a minőségjavító, osztott N kijuttatásra

Falado

Pibrac

Bologna

11,16 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

10,65 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)

9,37 
t/ha

SY adaptációs kísérleti átlag 
(2021, Magyarország, 4 helyszín)



KALÁSZOS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2022

HIBRID 
ÁRPA

Minőségi 
besorolás

Ajánlott 
csíraszám/ha

Termő-
képesség

Tenyész-
idő

Kalász-
típus

Növény-
magasság

Vetésidő
klórtoluron 
rezisztencia

SY Dooblin
takarmány-

árpa
2 millió 
csíra

magas középérésű hatsoros átlagos 09.25-10.30 igen

SY Dakoota
takarmány-

árpa
1,6-2,2 millió 

csíra
magas korai hatsoros átlagos 09.25-10.30 igen

Jallon
takarmány-

árpa
2 millió 
csíra

magas korai hatsoros átlagos 09.25-10.30 igen

ŐSZI BÚZA
Minőségi 
besorolás

Ajánlott 
csíraszám/ha

Termő-
képesség

Tenyész-
idő

Kalász-
típus

Növény-
magasság

Vetésidő
Betegségek-
kel szembeni 
ellenállóság

SY Exaltation
B1-B2 
(malmi)

3,8-4,5 millió 
csíra

magas kései szálkás
közép-
magas

09.30-10.30 jó

SY Passion
B1-B2

 (malmi)
3,8-4,5 millió 

csíra
magas középkorai szálkás

közép-
magas

09.30-10.30 kitűnő

Gabrio
B2-B1

 (malmi)
4-4,5 millió 

csíra
magas középkorai szálkás átlagos 09.25-10.30 közepes

Pibrac B2-B1
4-4,5 millió 

csíra
magas középkorai szálkás átlagos 09.30-10.30 jó

Falado
B1-B2 
(malmi)

4-4,5 millió 
csíra

magas korai szálkás átlagos 09.25-10.30 jó

Bologna
A1-A2 
(malmi)

4-4,5 millió 
csíra

A1-A2 
szegmens-
ben kiemel-

kedő

korai szálkás alacsony 09.30-10.30 jó



SYNGENTA NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA KALÁSZOSOKBAN

1 Virtuális kereskedelmi ajánlat. Amistar: a szárbaindulás kezdetén, illetve a virágzás kezdetén ajánlott kijuttatni. 
Tern: A készítményt lisztharmat ellen bokrosodás végén, szárbaszökkenés kezdetén, javasolt kijuttatni.

2 Egy tenyészidőszakban csak egyszer használható.

3 Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve ha a területet bármely okból a mé-
hek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának 
befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell 
fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

4 A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy 
virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!

5 A Monospel 24 EW azonos a 02.5/2322/2/2007. MgSzHK számon engedélyezett Klartan 24 EW rovarölő permetezőszerrel.

6 Az Afi nto azonos a 02.5/1174/4/2007. MgSzHK számon engedélyezett Teppeki rovarölő permetezőszerrel.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!

Box-R Pack

Era

5CS

Judo

2

2

3

4

5

6

2 2

1, 2

2

gombaölő szer

növekedésszabályozó szer

gyomirtó szer

rovarölő szer

csávázó szer

vetés 
előtt

1-3 leveles bokrosodás 1 nódusz 2 nódusz zászlóslevél
megjelenése

kalászolás érés tarlóvirágzás

2

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

+
2



MÁR ELÉRHETŐ MEGOLDÁSAINK

Cropwise Spray Assist

Új digitális applikáció, amely segít a legjobb döntések meghozatalában arról, 
hogy mikor, hol és hogyan lehet a legjobban permetezni az Ön területén.

Töltse le a Google Play-ről 
vagy az App Store-ból

Cropwise Seed Selector

Új eszközünk segít kiválasztani a legjobb hibridet! 
Maximalizálja termését személyre szabott vetésidő 
javaslatunkkal, alkalmazza az agronómiai információ-
kat, hasonlítsa össze a termékek teljesítményét 
hasonló területeken, mindezt adatokon alapuló 
elemzésekre alapozva.

A digitális növényvédelem úttörő megoldása, 
amely képes akár a nagyobb üzemek komplexebb 
növényvédelmi tevékenységeinek digitális alapú 
koordinációjára is. Az adatgyűjtés, döntés előké-
szítés és az elvégzett munkák adminisztrációja 
mellett, számos más hasznos funkcióval (beteg-
ség előrejelzés) rendelkezik, ami digitalizálhatja az 
üzem működését.

Az elmúlt évtized rendkívül nagy előrelépést hozott az agrár digitalizációban. A Syngenta számára stratégiai 
kérdés, hogy a mezőgazdasági termelők számára olyan a fenntarthatóságot is szem előtt tartó komplex 
megoldásokat fejlesszen, amelyek hozzájárulnak gazdálkodásuk eredményességéhez. Ennek fontos 
szeletét jelentik a digitális megoldásaink, amelyek Cropwise márkanéven jelennek meg.

Látogasson el a Cropwise weboldalára!
www.syngenta.hu/cropwise

HAMAROSAN ÉRKEZIK



Syngenta Kft. 1117 Budapest, Alíz utca 2. • Központi telefonszám: +36 1 488-2200 • E-mail: info.hungary@syngenta.com

www.syngenta.hu •  www.facebook.com/syngentaagrarklub •  www.instagram.com/syngenta_magyarorszag

BÁCS-KISKUN MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Boros Barnabás: 06 20 972 7982
barnabas.boros@syngenta.com

Sörös Attila: 06 20 463 2834
attila.soros@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Greksa Tibor: 06 30 551 9358
Martina Balázs: 06 20 371 5366

BARANYA MEGYE 
Vetőmag területi képviselők:
Arnold Gergely: 06 20 462 2036
gergely.arnold@syngenta.com

Czintula-Vida Szilvia: 06 20 447 3081
szilvia.czintula-vida@syngenta.com

Ferencz Zoltán: 06 20 981 4323
zoltan.ferencz@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Antal György: 06 30 779 8148
Kovács Gergő: 06 20 451 0708

BÉKÉS MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Bősi József: 06 70 324 7014
jozsef.bosi@syngenta.com

Kiss Levente: 06 20 462 8965
levente.kiss@syngenta.com

Kónya Imre: 06 30 627 8088
imre.konya@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Oláh Tibor: 06 70 637 1107

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 
MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Egyed Attila: 06 30 436 7284
attila.egyed@syngenta.com

Kántor László: 06 20 991 3666
laszlo.kantor@syngenta.com

VETŐMAG ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ 
Kalmár Ferenc: 06 20 424 0139

VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ 
Északnyugat-Magyarország
Varjú Ákos: 06 20 943 3079

VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Délkelet-Magyarország
Schipp Márton: 06 20 996 4375

Értékesítési támogatók:
Farkas István: 06 30 347 7262
Sztrakon Zsolt: 06 20 324 0076

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Horváth-Zsikó Sándor: 
06 20 522 9697
sandor.horvath_zsiko@syngenta.com

Kiss Levente: 06 20 462 8965
levente.kiss@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Szurovecz Ernő: 06 20 367 8542

FEJÉR MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Buza Krisztina: 06 30 958 5904
krisztina.buza@syngenta.com

Karóczkay Dávid: 06 20 463 8039
david.karoczkai@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Havranek György: 06 30 345 6340
Erős Norbert: 06 30 931 6511

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Erdős Attila: 06 30 439 6556
attila.erdos@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Varga Barnabás: 06 30 984 9986

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Bodnár Sándor: 06 30 256 0137
sandor.bodnar@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Kertész László: 06 30 472 1569 
Kerekes János: 06 30 248 8065
Varga Balázs Csaba: 06 20 326 5325

HEVES MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Kántor László: 06 20 991 3666
laszlo.kantor@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Farkas István: 06 30 347 7262
Tari Pál: 06 20 265 4974

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Kálmán Tamás: 06 20 911 1231
tamas.kalman@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Szatmári Dániel: 06 70 418 0517
Tari Pál: 06 20 265 4974

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Geiling János: 06 20 943 3080
janos.geiling@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Szeimann Péter: 06 70 385 8207

NÓGRÁD MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Nagy Zsolt: 06 20 333 3210
zsolt.nagy-1@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Igaz Attila: 06 20 475 2189

PEST MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Karóczkay Dávid: 06 20 463 8039
david.karoczkai@syngenta.com

Nagy Zsolt: 06 20 333 3210
zsolt.nagy-1@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Feke Mónika: 06 20 261 4402
Igaz Attila: 06 20 475 2189

SOMOGY MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Tonács Attila: 06 20 424 0202
attila.tonacs@syngenta.com

Értékesítési támogatók:
Kálmán Péter: 06 70 513 4262
Zakariás Zoltán: 06 30 201 4091

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG  
MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Borbás Attila: 06 30 527 2765
attila.borbas@syngenta.com

Szentesi László: 06 20 914 2490
laszlo.szentesi@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Lakatos Gergely: 06 30 326 4372
Bodnár Miklós: 06 20 454 3990 

TOLNA MEGYE
Vetőmag területi képviselők:
Czintula-Vida Szilvia: 06 20 447 3081
szilvia.czintula-vida@syngenta.com

Ferencz Zoltán: 06 20 981 4323
zoltan.ferencz@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Gréczy Balázs: 06 30 406 7869

VAS MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Lőrinczy György: 06 20 366 5309
gyorgy.lorinczy@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Horváth Zoltán: 06 30 526 4780

VESZPRÉM MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Hartmann Kata: 06 20 463 6902
kata.hartmann@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Szeimann Péter: 06 70 385 8207

ZALA MEGYE
Vetőmag területi képviselő:
Bagó Attila: 06 20 444 1865
attila.bago@syngenta.com

Értékesítési támogató:
Horváth Zoltán: 06 30 526 4780

VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Délnyugat-Magyarország
Kőszegi György: 06 20 424 0192

Mivel a helyi éghajlati és egyéb viszonyok befolyással lehetnek a termékek teljesítményére, a termékek és azok teljesítményére vonatkozó, valamennyi, a Syngenta 
Kft. által szóban vagy írásban szolgáltatott információ jóhiszeműen adott információ, vagyis nem minősül a Syngenta Kft. általi kötelezettségvállalásnak a termékek 
teljesítményére vagy alkalmasságára vonatkozóan. A kiadványban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. 
A kiadvány tájékoztató jellegű információt tartalmaz. A készítmények felhasználása előtt kérjük, olvassa el a címke utasításait.

Felelős kiadó: Syngenta Kft.
Grafika: Agroinform Média Kft.

VETŐMAG RÉGIÓ VEZETŐ
Északkelet-Magyarország
Barati Ferenc: 06 20 463 8256


