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Tisztelt Gazdálkodó, Kedves Olvasó!

Az LG a változatos vetômag kínálatával, az európai 

mezôgazdaság sokszínûségét testesíti meg.

Olyan új hibrideket és fajtákat nemesítünk, melyek meg-

felelnek a modern technológiai és gazdasági követelmé-

nyeknek, valamint a gazdálkodók és az ipari felhasználók 

specifikus igényeinek.

A szerteágazó kukorica nemesítés során a molekulá-

ris biológia legújabb felfedezéseinek alkalmazásával 

széleskörû genetikai bázist tesztelünk. Ez a genetikai  

változatosság és a világszerte végzett laboratóriumi és 

szántóföldi vizsgálatok biztosítják élô és élettelen környe-

zeti stressz tényezôk befolyásának jobb megismerését,  

az alkalmazkodás lehetôségét.

A Limagrain kutatói jelentôs erôfeszítéseket tesznek a 

klímaváltozás hatásaként a Föld egyre nagyobb terüle-

tein, köztük a Kárpát-medencében is, mind gyakrabban 

bekövetkezô szárazságra adható válaszlépések kidolgo-

zásán, így a termôképesség növelése mellett, a ter-

mésbiztonság további fokozására helyezve egyre 

nagyobb hangsúlyt.

 

A napraforgó nemesítési célkitûzések között a 

kiváló termôképesség, termésbiztonság mellett 

kiemelkedô feladat betegségekkel szembeni 

ellenállóság és nem utolsó sorban a terjedô 

újabb napraforgó szádorrasszokkal szembeni re-

zisztencia is. A magyar piacra azok a hibridek ke-

rültek és kerülnek bevezetésre, amelyekben mindez  

a legmagasabb szinten ötvözôdik.

 

A Limagrain munkatársai minden egyes nap arra töreked-

nek, hogy bôvítsék a lehetôségek tárházát, hiszen csak 

így lehet folyamatosan új és kiegyensúlyozott válaszokat 

találni a felmerülô kérdésekre.

A folyamatos innovációval az LG a mezôgazdaság és 

élelmiszeripar gazdasági fejlôdését segíti, de mindig szem 

elôtt tartja a környezettudatos magatartás fontosságát.

Ezen tapasztalatok alapján termékkatalógusunk olyan 

megoldásokat kínál, amelyek lehetôvé teszik a hatéko-

nyabb növény-termesztést.

Gyarmati Bálint

értékesítési vezető

LG 30.369
Limanova

A korábbi LG hibridekhez képest más geno- 
és fenotípusú, igazi novum a kínálatunkban.
2012-ben tűnt fel a fejlesztési kísérletekben. 
Mind a kedvező, mind a stresszes termőhe-
lyeken szisztematikusan a koraiak átlagánál 
lényegesen nagyobb termést produkált.
2013-ban, megismételve előző évi teljesít-
ményét, kiváló termésstabilitását is bizo-
nyította.

Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek, 
2013.

Középmagas szárú hibrid.
Közepes méretű, hengeres csövei még stressz 
helyzetben is kiegyenlítettek, jól termékenyül-
nek.
Jellemző szemsorszáma: 16-18.
Gyökér-, és szárdőlésre nem hajlamos.
Csőegészsége nagyon jó.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 70-75 ezer tő/ha
gyengébb termőhelyeken 65-70 ezer tő/ha

Limagrain Közép-európai fejlesztési  
kísérletek eredményei alapján, 2012.

Termőképessége, tenyészideje és alkalmaz-
kodó képessége lehetővé teszi, hogy bármely 
gazdaságban gerincét képezze a kukorica ve-
tésszerkezetnek.
Kezdeti fejlődése és hidegtűrése jó, alacsony ta-
lajhőmérsékletnél is biztonságosan vethető.
Vízleadása gyors, betakarításkori szemnedvessé-
ge az azonos érésidejű hibridekénél alacsonyabb.

LG 33.95
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LG 30.440

Kiváló termőképességű, a termésstabilitást 
és a gazdaságosságot ötvöző új hibrid.

Különösen intenzív körülmények között jelentős a 
terméstöbblete, de szerényebb feltételek esetén is 
átlag feletti eredményeket produkált. 

Termékfejlesztési kísérleteinkben az éréscso-
port meghatározó hibridjeit nettó hozamá-
val rendre maga mögé utasította.
Vízleadása gyors.
 
Limagrain kisparcellás fejlesztési kísérletek, 2011.

 
Kezdeti fejlődése jó.
Gyökere és szára erős, dőlésre nem hajlamos, 
fuzáriumos szárkorhadásra nem fogékony.
Alkalmazkodóképessége jó, az ország minden 
kukorica-termő régiójában termeszthető, de 
kizárólag fővetésben javasoljuk.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 68-72 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65-68 ezer tő/ha.

LG 30.430

Termőképessége a középérésű hibridektől  
elvárható magas szintű. Mellé dinamikus  
vízleadás társul. E két tulajdonság együtte-
sen emeli ki versenytársai közül.

Az LG 30.430 vízeladás dinamikája fejlesztési 
kísérletben (2012., Debrecen)

Magas növésű hibrid, közép-magas csőkötés-
sel.Az érés folyamán fokozatosan lehajló, sza-
bályos, vastag csövein 18 szemsor található.

Limagrain bemutató fajtakísérletek, 2013.

A cső egészséges, gombafertőzéseknek jól 
ellenáll. Ezért takarmányozási célra biztonságo-
san felhasználható.

Új típusú hibrid a középérésű csoport elején.
Középmagas növésű, csőkötése közepesen 
magas. Fokozatosan lehajló, zömök csövein 
nem ritkán 20 szemsor található.
Alkalmazkodóképessége nagyon jó, szárazság-
ban is kiegyenlített, stabilan teljesít.

Limagrain kisparcellás fejlesztési kísérletek, 2011.

Gyökere és szára erős. A cső egészsége kiváló, 
gombafertőzéseknek jól ellenáll.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 68–72 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.
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LG 30.360

A jó termőképesség és a kiváló termésstabili-
tás összhangját biztosító hibrid.

Különösen a gyengébb adottságú termőhelyeken 
mutatkozik meg jó alkalmazkodóképessége.
Vízleadása gyors, betakarításkori szemnedvessége 
az éréscsoport közepére jellemző.
Magas szárú hibrid, közepesen magas csőkötés-
sel. Stresszhelyzetben is jól termékenyül.
Jellemző szemsorszáma: 16-18.
Szára erős; fuzáriumos szárkorhadásra nem fogé-
kony. Gyökér-, és szárdőlésre nem hajlamos. Cső 
fuzáriummal szemben nagyon jó toleranciával 
rendelkezik.

LG 33.30

Hosszú, kúpos-hengeres alakú, csöveinek jellemző 
szemsorszáma 14-16. Termékenyülése kedve-
zőtlen feltételek esetén is nagyon jó.

Vízleadása gyors, ezért korán betakarítható. Jó 
évjáratokban az őszi kalászosok optimális időben 
vethetők utána.

Kezdeti fejlődése gyors, megkésett vetésnél május 
közepéig vethető.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 75–82 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–75 ezer tő/ha.

LG 30.325

Új típusú lófogú hibrid a korai éréscsoport elején.
Magyarországon a regisztrációs kísérletek 
két évének átlagában, a két korai szten-
derd szintjén termett.
Vízleadása gyors. Fejlesztési kísérleteinkben 
a legalacsonyabb nedvességtartalommal 
betakarított hibrid volt a korai éréscso-
portban.
Gyors vízleadásával azoknak jelent kitűnő 
megoldást, akik a korai betakarítás előnyeit 
kihasználva nem akarnak lemondani a nagy 
terméshozamról sem.

Az LG 30.325 vízleadása fejlesztési kísérletben. 
(Debrecen 2013.)

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–70 ezer tő/ha.

Kezdeti fejlődése jó.
Jellemző szemsorszáma: 16–18.
A viszonylag kisméretű szemek, jól kitöltik a 
kompakt csöveken rendelkezésükre álló helyet.

MgSzH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérle-
tek, 2010-2011. (Korai érésű csoport)
 

Mivel korán beérik, érdemes azonnal betakaríta-
ni, hogy utána kellő időben, jó magágyat készít-
hessünk az őszi búza számára.
Alkalmazkodóképessége és termésstabilitása jó.
Általános betegség-ellenállósága jó, cső-fuzári-
umra nem fogékony.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 68–72 ezer tő/ha
gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha
Az indokolatlanul magas tőszám alkalmazását
kerüljük.
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LG 30.491

Kiemelkedő termőképesség és profita-
bilitás jellemzi. Fejlesztési kísérleteinkben 
2010-ben és 2011-ben a hasonló tenyészidejű 
versenytárs hibrideket jelentősen felülmú-
ló terméseredményeket ért el. Kiváló ter-
mőképessége különösen az intenzív termesztés 
technológiát alkalmazó gazdaságokban, jó 
termőhelyi feltételek között fejeződik ki. Ma-
gas növésű, közepesen magas csőkötéssel. 
Jellemző szemsorszáma 16.
Alkalmazkodóképessége jó.
Szárszilárdsága nagyon jó, gyökér- és szárdő-
lésre nem hajlamos. Szár- és csőfuzáriumra 
valamint üszögre nem fogékony. Ezért takar-
mányozási célra -– akár nedvesen roppantva,  

LG 35.35

Termesztését elsősorban az ország déli megyéiben 
javasoljuk, ahol a megfelelő hőösszeg biztosított a 
késői hibridek beéréséhez.

Kiváló termőképességű, az éréscsoportjára jellem-
ző termésszintű hibrid. Jó alkalmazkodóképessé-
gének és szárazságtűrésének köszönhetően ter-
mésstabilitása nagyon jó, szárazabb évjáratokban 
és termőhelyeken is megbízhatóan terem. 

Betakarításkori szemnedvessége, az éréscsoport 
átlaga alatti. Nagy, vastag csövei kiegyenlítettek, 
jól termékenyülnek. Fehér csutkáján a szemsor-
szám 16. A cső egészséges, gombafertőzéseknek 
jól ellenáll. Ezért takarmányozási célra – akár ned-
vesen roppantva, akár szárítva – biztonságosan 
felhasználható.

LG 33.50

Kézzelfogható előnyöket nyújt a legkereset-
tebb éréscsoportban. Kiváló termésstabilitá-
sú, a korai éréscsoport közepén érő hibrid.
Jó kezekben és jó termőhelyi adottságok ese-
tén kiemelkedő termésre képes. Vízleadása jó, 
betakarításkori szemnedvessége az éréscsoport 
átlagára jellemző. Jó alkalmazkodóképességének 
és stressztűrésének köszönhetően, egyre népsze-
rűbb. Szára szilárd, fuzáriumos szárkorhadással 
szemben ellenálló. Általános betegség-ellenállósá-
ga jó, fuzáriumos csőpenészre nem fogékony.
Zöld száron érő hibrid.
Csutkája fehér. Jellemző szemsorszáma 16.
Korán vethető, jól tűri a keléskori hideget.
Kezdeti fejlődése egyenletes és gyors.

A korai éréscsoport végén érő, kiváló termő-
képességű hibrid. Bőségesen megtérül, ha 
kiszolgálják az igényeit, ezért az intenzív 
termesztést folytató gazdálkodóknak jó ter-
mőhelyi adottságok közé ajánljuk.

Magas, zöld száron érő hibrid.
Szemei nagyon jól telítődnek, hektoliter tömege 
nagy. Vízleadása az éréscsoportjának megfelelően 
gyors. Gyökér-, és szárdőlésre nem hajlamos.
Általános betegség-ellenállósága jó, szárszilárd-
sága kiváló. Vékony, piros csutkáján a jellemző 
szemsorszám 14-16.

Hidegtűrése és kezdeti fejlődési erélye jó, már 
alacsony talajhőmérsékletnél is vethető.

LG 33.95 

akár szárítva – biztonságosan felhasználható.
Vízleadása az éréscsoportjára jellemző.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 65–72 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 57–65 ezer tő/ha.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 65–72 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 57–65 ezer tő/ha.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 63–70 ezer tő/ha.

Limagrain magyarországi fejlesztési kísérletek, 
2013.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 63–70 ezer tő/ha.
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Egyedi silóprogramunk
Tej-, és profitfakasztó hibridek

LGAN silókonferenciánk 2013

Franciaországtól Lengyelországig és Hollandiá-
tól Csehországig végzünk élő állat vizsgálatot 
kiváló eredménnyel. A hazánkban már két éve 
tartó kísérleti eredmények is kiválóak hiszen a 
kísérletekben egy kontroll csoport és az LGAN 
hibridet fogyasztó csoportok esetében az 
LGAN szilázst fogyasztó csoport 2011-ben 
+ 0,6 kg tej/nap/tehén míg 2012-ben 
+1,09kg tej/nap/tehén tejtöbbletet adtak 
úgy, hogy nőtt a tejzsír és tejfehérje meny-
nyisége is.
Ennek a programnak az egyik legfontosabb 
hozadéka, hogy a kukoricában sikerült a lig-
nin, mint rostalkotó és egyes rostfrakciók 
közötti kötéseket gyengíteni így lehetővé 
téve a magasabb, jobb rost emészthetősé-
get. Ezáltal a napi takarmányadag adott kukori-
ca szilázs részéből, mint a legfontosabb tömeg-
takarmányból a tejelő szarvasmarhák nagyobb 
mennyiségű energiát képesek nyerni, növelve 
ezzel a napi és laktációs tejtermelést (vizsgála-
taink szerint magasabb tejzsír, tejfehérje szint 

mellett alacsonyabb tejkarbamid tartalommal). 
Az ilyen tulajdonságokkal is rendelkező hibridek 
kapják meg az LGAN minősítést és logót.
Az ilyen speciális tulajdonságokkal ellátott si-
lókukoricánkat egyedi jelöléssel tesszük még 
felismerhetőbbé:

Összefoglalva, a termelők előnye  
az LGAN hibridkukoricák használatával:
– a hektáronkénti többletenergia
–  a magasabb napi rost- és  

szárazanyag bevitel
– egészségesebb állatállomány 
– többlet tejhozam
– eredményesebb tejtermelés
– a hibridválasztás biztonsága

Magas, zöld száron érő, felszáradásra nem haj-
lamos.
Általános betegség-ellenállósága jó, fuzárium 
fertőzésekkel szemben ellenálló.
Tenyészideje alapján az ország legnagyobb siló-
kukorica termesztő megyéiben eredményesen 
és sikerrel termeszthető.
Kiváló beltartalmi mutatókkal rendelkező, 
a minőségi takarmányozás alapjait megte-
remtő, kitűnő zöldtermésű silókukorica.
A teljes növény emészthetősége kiváló, így 
nagy energia tartalmú, kiválóan hasznosuló 
szilázs készítését teszi lehetővé.
Ezen értékmérői alapján kapta meg az „LGAN” 
megkülönböztető jelzést.

Az LG 34.90 hibridből készült szilázst fogyasz-
tó tehéncsoport többlet tejtermelése

Azonos laktációs stádiumban lévő 2 tehén-
csoport összehasonlításakor, 2 hónap kísérleti 
periódus alatt, a jobb rost emészthetőségű LG 
34.90 hibridből készült szilázst tartalmazó 
TMR-t fogyasztó állatok a kontroll cso-
portnál 2011-ben 0,6 , míg 2012-ben 1,09 
kilogrammal több tejet termeltek naponta.
(Dr. Orosz Sz. és munkatársai Mezőhegyesen 
2011-2013 időszakban végzett kísérlete alapján.)

Kukoricaszilázs NDF lebonthatóság,  
Herceghalom 2012

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 75–80 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 70–75 ezer tő/ha.

Hasznosítás: silókukorica
Éréscsoport: középérésű
FAO 480
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Acienda

Kettős hasznosításra alkalmas, kitűnő szem-, 
és zöldtermést adó hibrid. Az elmúlt években 
számos kísérletben és üzemi táblán bizonyította 
kiváló tulajdonságait. 

Beltartalmi mutatói nagyon jók, ezért silókukori-
caként termelve energiában gazdag, tömegtakar-
mány előállítására alkalmas.
Magas, nagy vegetatív tömeget növel.
Zöld száron érő hibrid, felszáradása lassú.

Szemesként termesztve, nagy termőképessége 
mellett jó csőegészsége, szilárd szára a gazda-
ságosság biztosítéka. Csövei nagy szeműek, a 
csutka vékony, piros színű.

Magjának minősége kiváló, grízkihozatala 
alapján élelmiszeripari célra is  
felhasználható.

Vízleadása átlagos, az éréscsoportjára  
jellemző.
Általános betegség-ellenállósága jó, szár-  
és csőfuzáriumra nem fogékony, golyvásüszöggel 
szemben toleráns.
Vetését az éréscsoportra és a termőhelyre jellem-
ző optimális időszakban ajánljuk.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 75–80 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–75 ezer tő/ha.

LG 30.310 

Alkalmazko- 
dó képessége jó,  
a keléskori hideget jól tűri, korán vethető.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 68–75 ezer tő/ha, 
gyengébb termőhelyeken 63–68 ezer tő/ha.

Hasznosítás: kettős hasznú
Éréscsoport: középérésű
FAO 460 

Acie
nd

a

Hasznosítás: malomipari
Éréscsoport: korai
FAO 350

SHANNON
LGAN

Kiváló minőséget biztosító silókukoricáink 
csoportjának új tagja.
Azok figyelmébe ajánljuk, akik nem akarnak 
kompromisszumot kötni; kiemelkedő hozamot 
terveznek, jó minőséggel a nagyobb tejhoza-
mok érdekében.

Magas növésű hibrid, kiemelkedő zöld-, és szá-
razanyagtermés jellemzi. Kiválóan emészthető, 
energia-dús szilázs készítését teszi lehetővé.
Zöld száron érő hibrid, a szár felszáradása lassú.
Általános betegség-ellenállósága jó, fuzáriumos 
fertőzésekkel szemben jól ellenálló.
Gyors kezdeti fejlődésű.

Kiváló emészthetősége és jól hasznosuló 
energiatartalma alapján
a speciális „LGAN” minőség követelménye-
inek teljes mértékben megfelelő hibrid.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 68–78 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.

Hasznosítás: silókukorica
Éréscsoport: késői érésű
FAO 570

Hasznosítás: silókukorica
Éréscsoport: késői érésű
FAO 520

JANETT 
LGAN

JA
NET

T

Zöldtermése és energiatartalma kiváló.
Dús levélzete valamint rostjainak emészthetősé-
ge a teljes növény emészthetőségét kedvezően 
befolyásolja.

A késői éréscsoport második felében érő, köze-
pesen magas növésű silókukorica.
Szárszilárdsága kiváló.

Termesztését elsősorban az ország déli régiói-
ban javasoljuk, ahol a késői hibridek termeszté-
séhez szükséges hőösszeg rendelkezésre áll.

Tőszámjavaslat:
jobb termőhelyeken 68–75 ezer tő/ha,
gyengébb termőhelyeken 65–68 ezer tő/ha.
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LG 56.33 CL 

Nagy termőképessége mellet a korai érés, 
gyors és gazdaságos betakaríthatóság  
a fő erénye.
Magas technológiai színvonalú termesztésnél,  
jó évjáratban kiugró termésre képes.
Nagy olajtermését a kiváló kaszattermése és  
45-46% körüli olajtartalma eredményezi.
Eltérő termőhelyi adottságoknál is eredményesen 
és biztonságosan termeszthető.

Limagrain bemutató fajtakísérletek, 2013.

Limagrain kisparcellás fejlesztési kísérletek, 2012.

Középmagas, erős szárú hibrid.
Nagy tányérátmérő, félig bókoló tányérállás, 
még a kedvezőtlen feltételek esetén is jó ter-
mékenyülés jellemzi.
Kaszatja enyhén csíkolt.
Ezerkaszattömege kimagasló.

Peronoszpóra és szádorrezisztens, így  
– az imazamox kezeléssel együtt – kettős  
védelemmel rendelkezik a szádorral szemben.
Általános betegség-ellenállósága nagyon jó.
Diaportéval és fómával szembeni ellenállósága 
kifejezetten jó, szártő- és tányér-szklerotiniával 
szemben jó toleranciával rendelkezik.

Javasolt tőszáma: 55–57 ezer tő/ha.

Hasznosítás: olajnapraforgó
Éréscsoport: korai
Termesztési technológia: Clearfield®
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Clearfield®

A Clearfield® gyomirtási technológia egyik eleme  
a gyomirtószeres kezelés, amely két lépésből áll.
Az első a közvetlenül vetés után, kelés előtt kijut-
tatott, tartós talajon keresztüli hatást biztosító

3,5 l/ha Wing®-P. A második a 
kikelt gyomok kettő-négy 

leveles állapotában, 
állományban kiper-

metezett 1,2 l/ha 
PULSAR® 40 SL. 
A PULSAR® 40 
SL a Clearfield® 
napraforgó hib-
ridekre nézve 
szelektív, a nap-

raforgónak valódi 
posztemergens 

gyomirtó szere.
 

CL gyomirtási technológia

Technológiai ajánlatunk a napraforgó gyomirtására
a Clearfield® gyomirtási rendszer alkalmazásával

+
Pulsar® 40 SL 1,2 l/ha

a kétszikű gyomok 2-4 leveles
állapotában, egyszikű gyomok

esetén gyökérváltásig

Wing-P®

3,5 l/ha

 01 09 31 32 35 51 57

  Fejlettségi
stádiumok

a BBCH-skála
alapján

bemosócsapadék nélkül is hat

bemosócsapadékkal hat, tartós talajhatás

Időjárástól független hatás keléstől a sorok záródásáig

LG
 5

6.
58

 C
L

A technológia másik pillérét az imidazolinon ellenál-
ló, más néven Clearfield® napraforgó hibrid jelenti.
A Clearfield® hibridek rendelkeznek azokkal 
a génekkel, amelyek lehetővé teszik a nap-
raforgó számára az imazamox hatóanyag 
lebontását. A Limagrain CL napraforgó 
hibridjeiben hatékonyabban működnek a 
lebontást végző enzimek, így más hibri-
dekkel ellentétben fitotoxicitási tünetek, 
mint például levélsárgulás, deformációk – 
a gyomirtószer előírás szerinti alkalmazá-
sa esetén – nem, vagy lényegesen kisebb 
mértékben jelentkeznek.
A tenyészidő folyamán gyakran komplexen je-
lentkező stressz hatásokra érdemes olyan hibridek 
választásával felkészülni, amelyek ellenállóké-
pessége a megfelelően illeszkedő technológiával 
együttesen biztosítja a maximális termést.

1514

A Clearfield® a BASF bejegyzett márkaneve. © 2011 BASF Corporation. 
Minden jog fenntartva.

Gyom- és stresszmentes napra-
forgó állomány: a Clearfield® 
gyomirtási rendszer pillérei
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LG 56.55  

A Limagrain legnagyobb területen vetett 
hagyományos technológiával termeszthető 
napraforgó hibridje Magyarországon.
Kiemelkedő termőképességű és termésbiz-
tonságú napraforgó.
Kiváló tulajdonságait különböző évjáratokban és 
agrotechnikai színvonalon, valamint eltérő adott-
ságú termőhelyeken üzemi körülmények között is 
folyamatosan bizonyítja.

Kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredmé-
nyei alapján, MgSzH 2007–2012.

Olajtartalma 47-48 %.
Nagy kaszattermése és a jó olajtartalma kiváló 
olajtermést eredményez.
Alkalmazkodóképessége nagyon jó, szárazságtű-
rése jó.

Napraforgó hibridek fehérpenészes szártőrotha-
dás (Sclerotinia sclerotiorum) fertőzöttsége a NÉ-
BIH kísérleteiben, 2012

Peronoszpóra rezisztens (PR).
A leggyakrabban előforduló szár- és tányérbeteg-
ségekkel szemben jó ellenállósággal rendelkezik.
Középmagas, zöld száron érő hibrid.
Magyarország bármely napraforgó termőhelyén 
eredményesen és kockázatmentesen  
termeszthető.

Ajánlott tőszáma: 55–57 ezer növény/ha.

Hasznosítás: olajnapraforgó
Éréscsoport: középkorai
Termesztési technológia: hagyományos
Minősítés éve: 2006 
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LG 56.58 CL 

A hibriden az elmúlt évben (2013) a fe-
lülkezelések után fitotoxicitási tünetek 
egyáltalán nem jelentkeztek.

Kiegyensúlyozott teljesítményét a közter-
mesztésben már évek óta bizonyítja.
Alkalmazkodóképessége az eltérő termőhe-
lyekhez és technológiákhoz nagyon jó.
Olajtartalma magas: 48–50%.

Napraforgó hibridek fehérpenészes szártőrot-
hadás (Sclerotinia sclerotiorum) fertőzöttsége  
a NÉBIH kísérleteiben, 2012

Kiváló termőképességű, 
imidazolinon-ellenálló 
napraforgó hibrid.
A hibrid a speciális gyomirtási technológia al-
kalmazásával növeli a termesztés biztonságát, 
emeli az üzemi átlagot!
Szádortoleráns, így az alkalmazott gyomirtási 
technológiával kiegészülvea terjedő szádorfer-
tőzéssel szemben kettős védelemmel  
rendelkezik.

Kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek  
eredményei, NÉBIH 2012.

Peronoszpóra rezisztens.
Különösen ellenálló diaporte, fóma és tányér-
szklerotiniával szemben.
Szár-szklerotinia és makrofomina toleranciája 
nagyon jó.
Vetése során törekedjünk az egyenletes,  
homogén növényállomány kialakítására.

Javasolt tőszáma: 55–57 ezer tő/ha.

Hasznosítás: olajnapraforgó
Éréscsoport: középérésű
Termesztési technológia: Clearfield®
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Napraforgó 
összefoglaló táblázat

Hibrid
Tenyész-

idő
Speciális tulaj-

donság 
Termő- 

képesség
Olajtarta-

lom

Szádor 
rezisz-
tencia

Alkalmaz-
kodó- 

képesség

Ajánlott 
tőszám            

(ezer termő 
tő/ha)

Megje-
gyzés

LG 56.33 CL korai CLEARFIELD® kiváló átlagos E rassz kiváló 55-57
 csíkos 
kaszat

LG 56.46 CL középkorai CLEARFIELD® kiváló jó kiváló 55-57

LG 56.58 CL középérésű CLEARFIELD® kiváló magas toleráns nagyon jó 55-57

LG 56.63 CL középérésű CLEARFIELD® nagyon jó jó E rassz nagyon jó 55-57
csíkos 
kaszat

LG 53.77 igen korai nagyon jó magas nagyon jó 55-57

LG 54.85 korai nagyon jó magas E; G rassz kiváló 55-57

LG 56.55 középkorai kiváló jó kiváló 55-57

LG 54.51 HO CL korai
magas olaj-
savtartalom, 
CLEARFIELD® 

nagyon jó átlagos nagyon jó 55-57

LG 54.52 HO CL korai
magas olaj-
savtartalom, 
CLEARFIELD® 

nagyon jó jó E; G rassz kiváló 55-57

LG 56.56 HO korai
magas olajsav-

tartalom
kiváló jó nagyon jó 55-57

Kukorica 
összefoglaló táblázat

Hibrid
FAO 
szám

Hasznosítás 
/ Speciális 

tulajdonság 

Termő-
képesség

Vízleadás
Cső- 

egészség
Alkalmazkodó-

képesség

Termőhelyi  és tőszám 
javaslat (ezer tő)

gyenge átlagos jó

LG 32.58 260 szemes és siló jó átlagos kiváló jó 65 75 80

LG 23.06 320 szemes jó gyors nagyon jó kiváló 65 75 80

LG 30.325 330 szemes jó nagyon gyors nagyon jó nagyon jó 65 68 72

LG 33.30 340 szemes jó gyors nagyon jó kiváló 65 75 82

LG 30.310 350
malomipari

jó átlagos kiváló jó 65 75 80

LG 33.50 350 szemes nagyon jó átlagos kiváló nagyon jó 63 70 75

LG 30.360 360 szemes jó átlagos nagyon jó kiváló 65 70 75

LG 30.369  ÚJ 370 szemes kiváló nagyon gyors kiváló kiváló 65 70 75

LG 33.95 390 szemes kiváló átlagos nagyon jó jó 60 68 75

LG30.430  ÚJ 430 szemes kiváló nagyon gyors kiváló kiváló 65 68 72

LG 30.440  ÚJ 450 szemes kiváló nagyon gyors kiváló kiváló 65 68 72

LG 34.75 450 szemes nagyon jó gyors nagyon jó nagyon jó 57 65 72

LG 30.491 460 szemes nagyon jó átlagos nagyon jó jó 57 65 72

LG 35.35 510 szemes nagyon jó átlagos kiváló nagyon jó 55 63 70

Acarro 440 siló kiváló
felszáradása 

lassú
jó jó 70 75 80

Acienda 460 siló és szemes kiváló
szemesként 

átlagos
nagyon jó jó 70 75 80

LG 34.90 480                siló kiváló
felszáradása 

lassú
kiváló kiváló 70 75 80

Shannon  ÚJ 520                siló kiváló
felszáradása 

lassú
kiváló nagyon jó 65 68 75

LG 35.62 560 siló kiváló
felszáradása 

lassú
kiváló kiváló 65 68 75

Janett 570                siló kiváló
felszáradása 

lassú
kiváló nagyon jó 65 68 75
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