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REPCE FAJTAKÍNÁLAT

INSPIRATION

 • Csehországban legmagasabb hozamot biztosító hibrid
 • rendkívül nagy teljesítményű középérésű hibrid
 • középmagasan, sűrűn elágazó generatív hibrid
 • alacsony erukasav- és glükozinolát tartalom
 • jó alkalmazkodó képesség a különböző termőhelyi viszo-

nyokhoz
 • betegségekkel szemben ellenálló

Ajánlott vetőmagnorma: 450–500.000 mag/ha

LEXER

 • a repcék napraforgója
 • kimagasló olajtartalommal rendelkező új generációs 

hibridrepce
 • baltikumi regisztrációja is bizonyítja a hibrid kiváló télál-

lóságát
 • növényei ősszel erőteljesen fejlődnek, és vastag gyökér-

nyakat fejlesztenek
 • kompakt, zömök hibrid, erőteljes, vastag szára kiváló 

szárszilárdságot biztosít
 • kifejezetten sok elágazódást fejleszt, a tőhiányt képes 

kompenzáló képességével ellensúlyozni
 • magas szintű fóma-rezisztenciával rendelkezik
 • a kontinentális klímához jól alkalmazkodó hibrid, mely jól 

tűri a stresszes viszonyokat
 • klasszikus, illetve annál későbbi vetésidő
 • széles sortávú vetésekhez is alkalmas hibrid

BRENTANO

 • vastag gyökérnyakat és rendkívül erős gyökérzetet képes 
fejleszteni ősszel, mely megalapozza a stressztűrőképes-
ségét

 • kivételes télállósággal rendelkezik
 • az éréscsoporton belül virágzása késői, lehetőséget 

teremtve a munkacsúcsok tompítására
 • megdőlésre nem hajlamosak, könnyű betakaríthatóságot 

biztosítanak
 • kivételesen nagy ezermagtömeg elérésére képes.
 • az extenzív körülmények hibridje, kiváló stressztűréssel 

rendelkezik
Vetésidő: augusztus vége–szeptember első fele 
Termesztés technológiától és termőhelyi adottságoktól füg-
gően 300–400 ezer mag/ha vetésnormával ajánljuk.

PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

INV1022
 • első a sorban
 • első kereskedelmi forgalomba kerülő InVigor hibridrepce 

Magyarországon
 • 2016-ban egyike volt a legbőtermőbb középérésű hibri- 

deknek, amikor rekord közeli volt az országos termésátlag
 • az elmúlt 3 év átlagában a sztenderdek termésének 

111,1%-át teljesítette
 • őszi fejlődése rendkívül erőteljes, széles vetésidő opti-

mummal rendelkezik
 • szemtelítődése intenzív, termését nagy ezermagtömeg 

jellemzi
Vetésidő: augusztus vége–szeptember első fele 
termesztés technológiától és termőhelyi adottságoktól füg-
gően 300–400 ezer mag/ha vetésnormával ajánljuk.

SILVER
 • ragyogó terméseredmények
 • alkalmazkodó képességét bizonyítja, hogy Közép Európa 

számos országában regisztrált hibrid
 • tavaszi fejlődése erőteljes, a növények tetszetősek, ará-

nyos felépítésűek, száruk szilárd, ami kiváló állóképessé-
get biztosít az állománynak

 • a becők látványosan hosszúak, melyben nagy ezermag-
tömegű szemek fejlődnek  

Vetésidő: szeptember 15-nél nem később 
Termesztés technológiától és termőhelyi adottságoktól füg-
gően 300–400 ezer mag/ha vetésnormával ajánljuk.

SAFER
 • biztonságban az olajhozam
 • egyesíti magában a magas termés szintre való képessé-

get és a kimagasló olajtartalmat
 • télállósága kitűnő, tavaszi regenerációja gyors
 • kiváló termésstabilitásának és alkalmazkodó képessé-

gének is köszönhetően, a regisztrációs kísérletek egyik 
sztenderdje

 • virágzása hosszú, sok elágazás, vastag becőréteg jellemzi
 • fóma-rezisztenciája magas szintű
 • klasszikus, illetve annál későbbi vetésidő
 • széles tőszám optimummal rendelkező hibrid

Termesztési technológiától függően: 300-450 ezer mag/ha 
vetésnormával ajánljuk.

PUNCHER
 • biztonságban az olajhozam
 • egyesíti magában a magas termés szintre való képessé-

get és a kimagasló olajtartalmat
 • télállósága kitűnő, tavaszi regenerációja gyors.
 • kiváló termésstabilitásának és alkalmazkodó képessé-

gének is köszönhetően, a regisztrációs kísérletek egyik 
sztenderdje

 • virágzása hosszú, sok elágazás, vastag becőréteg jellemzi
 • fóma-rezisztenciája magas szintű

Vetésidő: klasszikus, illetve annál későbbi vetésidő
Széles tőszám optimummal rendelkező hibrid, termesztési 
technológiától függően: 300–450 ezer mag/ha vetésnormá-
val ajánljuk.


