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CAUSSADE SEMENCES
KELET-EURÓPA
A Caussade Semences csoport 2009 óta a
Caussade Semences East Europe-n keresztül jelen van
Magyarországon is. A kelet-európai csoport tagjai:
Magyarország, Románia, Bulgária és a Moldovai
Köztársaság.
A 2015/2016-os időszakban a Caussade Semences
Kelet-Európa leányvállalatai több mint 17 millió €
globális forgalmat értek el.
A Caussade Semences csoport regionális központjának a Caussade Semences East Europe-nak a befektetetései, az elmúlt 8 év tevékenysége során meghaladta az 5 millió €-t.
- Mircea Voda, Braila megyében működő Caussade
Semences kutatóhely;
- Nanov, Teleorman, 2011-ben technológiai korszerűsítés;
- 2 db betakarítógép megvásárlása a kukorica vetőmag
előállításhoz;
- Kereskedelmi tevékenységünk kezdete óta technológiai újítások előmozdítása és közzététele a Caussade
Semences Est Europe forgalmazóinak és a növénytermesztőinek a számára.

A Caussade Semences története

A magyarországi lányvállalat megalapításának
éve 2009
A Caussade Semences Hungary Kft fő tevékenységei
a következők: fejlesztés/tesztelés, és a Caussade Semences genetikájú vetőmagvaink forgalmazása.
A Caussade Semences csoport és ezen belül a Caussade Semences Hungary Kft forgalma az elmúlt években a termelési kapacitás növekedéséhez hasonlóan
jelentősen növekedett. A több európai országon
átnyúló vetőmag előállítást és feldolgozást Franciaország koordinálja. A Caussade Semences nem
csupán vetőmagokat kínál a kukorica, napraforgó,
cirok, lucerna, repce kalászos területekre, de megoldást kínál a partnerei részére az ökológiai, ökonómiai adottságokból adódó termesztési kérdésekre is.
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Mircea Voda, Braila kutatóállomás létrehozása

2009

A CAUSSADE SEMENCES Románia megalakulása

2010

CAUSSADE SEMENCES S.R.L. átalakulása
CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L.-é

2010

CAUSSADE VETÖMAG KFT és a
CAUSSADE SEMENCES BULGARIA megalakulása
CAUSSADE SEMENCES ROMANIA S.R.L. létrejötte

2011

SAVA SA Nanov Teleorman megépítése, korszerűsítése

2015

Hűségprogram a Caussade Semences partnereknek

20162020
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FEJLESZTÉS,
Termelés, Innováció
A CAUSSADE SEMENCES VÁLASZOL
A MEZŐGAZDASÁG KIHÍVÁSAIRA
A Caussade Semences kutatócsoportjai kukorica, napraforgó, repce, gabona és gabonafélék,
takarmánynövények termesztését és a kapcsolódó
beruházások ütemezését vizsgálják. Ez több mint
kutatási tevékenység, mivel egyre több fajta, egyre
inkább meghatározó szerepet tölt be nemzetközi
szinten is. E tevékenységek hátterét a Franciaországban meglévő infrastruktúra adja. Lehetővé téve a
cég számára, hogy a referenciáira alapozva létrehozza saját genetikáját a különböző kultúrák területén,
valamint a különösen nehéz éghajlati körülmények
között.

A Caussade Semences mindent megtesz az
állomásairól származó vetőmagok kiváló minőségéért.
A Caussade Semences minőségi tanúsítvány igazolja a
gyártási folyamat minden szakaszának ellenőrzését a
magok elvetésétől kezdve. Az egész előállítási folyamatot gondosan felügyelik a gazdák, szakembereink
hálózatának támogatása mellett. Ezenkívül fontos ellenőrzési pontok az egyes vetőmag feldolgozási fázisok
is. 2013-ban egy új 450 nm-es, új minőségellenőrző laboratórium kezdte meg a működését.
A Caussade Semences csoport feldolgozó kapacitása
60 ezer tonna vetőmag (kukorica, napraforgó, repce,
gabonafélék), amelyből 10 ezer tonna vetőmagot az
alexandriai állomáson dolgoznak fel. A Caussade Semences csoport a saját tulajdonában lévő mezőgazdasági terület 37 000 ha melyből 3 500 ha Kelet-Európa
területén található.

A Caussade Semences a biotechnológiai felfedezések (haploidizálás, szelekció) a markerek
segítségével újradefiniálja a kutatást. A kutatók
erőfeszítéseit támogatja a többi vetőmagházzal és a
vetőmagtermelőkkel kialakított stratégiai partnerség.
A nemzetközi európai projektekben való részvétel révén, mint például a “Amazing” projekt a kukoricában, “Sunrise” a napraforgóban és “Breedhave” a
gabonaféléknél.
A Mircea-Voda kutatóállomás, Braila, fontos lépés a
Caussade Semences napraforgó kutatása területén.
Jelentősen hozzájárul a térségi éghajlathoz alkalmazkodó új hibridek kutatásához Európában.
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KUTATÁS, MARKETING,
TANÁCSADÁS
A Fejlesztési osztály a kapcsolat a kutatási és Marketing osztály között. Nem csak a genetikai, de mezőgazdasági kutatásokért is felelős a laboratóriumtól a
szántóföldi termesztésig. Feladata az egyedi igényekkel kapcsolatos információk gyűjtése a szántóföldi
termesztés és annak ágazatai területén.
A Caussade Semences Fejlesztés fő célja a legmegfelelőbb fajták és hibridek kutatása, tesztelése, fejlesztése és marketingje a a kelet-európai országok
részére is. A fejlesztési programok révén technikai
segítségnyújtással áll rendelkezésre. Az ügyfelek vagy
potenciális ügyfelek részére tartott bemutatókon, a
Caussade Semences genetika ,,élő” teljesítménye
látható. Ez az európai és nemzetközi útja a termesztéstudatosság növelésének a fajták/hibridek változatosságának segítségével.
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A magas teljesítmény elérésének
leglényegesebb pontjai

A

B

C

A mag megduzzad
Gyököcske kiemelkedése
Gyököcske megnyúlik, a nedvszívó gyökérszőrök megjelenése
Coleoptil növekedése
Coleoptil kiemelkedik
Az I. valódi levél megjelenik
A II. levél látható
A III. levél látható
A IV. levél megjelenése (folyamatosan a 10 - 12. levélig)
A szármegnyúlási stádium kezdete
Az I. nódusz megjelenése
A II. nódusz megjelenik
A III. nódusz megjelenik (a folyamat a maximális méret eléréséig)

D

Az utolsó levélhüvelyben megjelenik a címer
A bugavirágzat láthatóvá válik
A bugavirágzat teljes egészében látható

E

Hímvirágzat: a címer kifejlődik
Nővirágzat: a bajusz fejlődése
Hímvirágzat: megkezdődik a pollentermelődés
Nő virágzat: láthatóvá válnak a stigmák
Hím virágzat: a címer teljesen kifejlett
Nő virágzat: a bajusz teljen kifejlődött
Hím virágzat: a címer fejlődése befejeződik
Nő virágzat: a bajusz leszárad
A virágzás befejeződik

F

A magok fejlődésének kezdete (16% szárazanyag tartalom)
A magvak tejes érése
A magok elérik a teljes méretüket

G

A szemek tejes érésűek (45% szárazanyag)
A szemek viaszérésűek (55%) silózásra alkalmasak
A fekete pont megjelenése, fiziológiai érés (32% víz)
Szemek érése

H

A növények száradása, pusztulása
Betakarítás
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Kukorica

TROIZI CS
FAO 200; szuper korai hibrid, egyszeres keresztezésű, semi ﬂint

•

Magas termékenyülési ráta

•

Kiváló növény egészségügyi állapot a
teljes vegetációs időszakban

•

• Éréscsoporton belül magas
terméspotenciál
• Ke ős hasznosítású: szemes/siló
• Kiváló étrendi hatású takarmány

Stay green - zöldszáron érő jelleg

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

TROIZI CS
Silózhatóság

ELÉGTELEN

KIVÁLÓ

Emészthetőség

ELÉGTELEN

KIVÁLÓ

Energia tartalom

ALACSONY

MAGAS

Keményítő /
Cellulóz arány

KEMÉNYÍTŐ

Keményítő
tartalom

ALACSONY

MAGAS

ALACSONY

MAGAS

A takarmány potenciális
savtartalma

CELLULÓZ

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 9

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 72 000 növény/ha, öntözés nélkül
72 000 - 75 000 növény/ha, öntözö területen
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chamberi CS
FAO 300; korai érésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú
•

Kiváló termés reakció intenzív
Technológia esetén

•

Stay green jelleg

•

Éréscsoportjának kiemelkedő
termőképességű hibridje különböző
környezeti adottságok mellett

• Kiválóan termékenyülő, szemekkel
berakódo csövek
• Szemes hasznosítású
• A hő és vízstresszel szemben ellenálló
erect állású levélzet

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia -9

CHAMBERI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 9

4.0
2.0

BÁ
CS

NA
TO
L

R
JÉ
FE

PE
S

T

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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Kamponi CS
FAO 310; korai érésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

Hibrid, amely meghálálja az intenzív
technológiát

•

Stay green - zöldszáron érő jelleg

•

Kiváló hozam éréscsoportján belül,
különböző környezeti körülmények
között

• Gyors kezde fejlődés
• Ke ős hasznosítás: szemes/siló
• Vezető hibrid az éréscsoportján belül

CS

• Fusarium tolerancia - 7
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 8

NA

•

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 8

KAMPONI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

TO
L

GY
ŐR

R
JÉ
FE

BÁ
CS

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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CLARITI CS
FAO 320; korai érésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Nagy számú szem soronként
• Nagyon jó ellenállóképesség az
Ustilago-val szemben
• Kiemelkedő rezisztencia a csövek
lehullásával szemben
• Szemes hasznosítású
• Stabil terméspotenciál

• Kiváló alkalmazkodóképesség a
klimatikus és technológiai
feltételekhez

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia -7

CLARITI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 7
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 9

2.0

NA
TO
L

R
JÉ
FE

BÁ
CS

SO
M

OG
Y

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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LOUBAZI CS
FAO 350; középkorai hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Kiemelkedő csírázóképesség
• Kiváló adaptációs képesség a
technológiai és környezeti
adottságokhoz
• Kiváló növényegészségügyi állapot
• Ke ős hasznosítású: szemes/siló
• Stressztűrés

• Hő- és vízstressz tűrő

• Fusarium tolerancia- 8
• Us lago tolerancia- 9
• Sorosporium tolerancia-9

LOUBAZI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 7
• Víz stressz tűrés - 9

4.0
2.0

RA
BA

GY
ŐR

NY
A

R
JÉ
FE

VA
S

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden sík és dombvidéki
kukorica termő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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Duo System®

Trilogi Duo
FAO 340; középkorai, három vonalas, lófogú

• Kiváló kezdeti növekedési erély
• Stay green - zöldszáron érő jelleg
• Alkalmazkodó képesség az intenzív
technológiákhoz
• Ke ős hasznosítású: szemes/siló
• Magas béta karo n és fehérje tartalom

• Magas ezermag tömeg

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia -8

TRILOGI Duo
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

DUO

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 8

2.0

NY
A
RA
BA

BÁ
CS

LA
ZA

FE

JÉ

R

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden sík és dombvidéki
kukorica termő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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PARDI CS
FAO 370; középérésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Stabil hozamú, kiváló adaptációs
képességű hibrid
• Gyors vízleadású szemek a fiziológiai
érést követően

• Komplex tolerancia a kukorica
betegségekkel szemben
• Ke ős hasznosítású: szemes/siló
• Zöld száron érő, jellegzetes felépítésű
csövek

• Karakteres, stay green jellegű dús
lombozat

• Fusarium tolerancia - 7
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 8

PARDI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

PARDI

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 7
• Légköri aszálytűrés - 7
• Víz stressz tűrés - 8

2.0

NA

ST
PE

TO
L

SO

M

OG
Y

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha , öntözö területen
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Duo System®

portile Duo
FAO 370; középérésű hibrid, lófogú

• Évelő egyszikűekkel fertőzött
területeken is vethető, cikloxidim
hatóanyagra rezisztens hibrid
• Új generációs, stabil termőképesség
• Stay green - zöld száron érő jelleg
• Modern gene kai há ér
• Magas terméspotenciál

• Kiváló környezeti stressz tűrés

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

PORTILE Duo
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

DUO

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszály tűrés - 7
• Víz stressz tűrés - 9

2.0

NA
TO
L

BÁ
CS

FE

JÉ

R

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Egyszikűekkel fertőzö kukorica termesztő területek

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha öntözetlen területen
70 000 - 72 000 növény/ha öntözö területen
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REALLI CS
FAO 380; egyszeres keresztezésű hibrid, lófogú

• Stabil genetika
• Különösen jó tápanyag reakciójú
hibrid

• Megbízható, stabil gene kájú hibrid
• Magas hozammal hálálja meg az igényes
technológiát
• Erőteljes lombozat, együ virágzó
termőrészek, biztos megtermékenyülés

• Kiváló talaj tolerancia

• Fusarium tolerancia - 7
• Us lago tolerancia - 8
• Víz stressz tűrés - 8

REALLI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés -7
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 8

2.0

NA
TO
L

BÁ
CS

VA
S

SZ

AB
OL
CS

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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BASMATI CS
FAO 380; középérésű hibrid, lófogú

• Új generációs hibrid
• Nagy termés potenciál
• Magas szintű és komplex tolerancia a
meghatározó betegségekkel szemben

• Korai vetésre alkalmas
• Szemes hasznosítású
• Kiváló kezde fejlődés

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 8
• Sorosporium tolerancia - 9

BASMATI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés- 8
• Légköri aszálytűrés- 7
• Víz stressz tűrés- 7

2.0

Y
OG
M
SO

NA
TO
L

VA
S

GY
ŐR

PE
S

T

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 72 000 növény/ha, öntözés nélkül
72 000 - 75 000 növény/ha, öntözö területen
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LABELI CS
FAO 410; középérésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Bőtermő hibrid
• Stabil és kiegyensúlyozott hozam
különböző körülmények között
• Egészséges levélzet és csőállomány a
teljes vegetáció ala
• Szemes hasznosítású
• Vadak kevésbé károsítják

• Stay green - zöld száron érő jelleg

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia -9

LABELI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 7
• Légköri aszálytűrés -7
• Víz stressz tűrés - 9

2.0

NA
TO
L

VA
S

GY
ŐR

BÁ
CS

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termő területen

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
72 000 - 75 000 növény/ha, öntözö területen
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PINCKI CS
FAO 410; középérésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Kivételesen magas termés potenciál
• Jó növény-egészségügyi állapot a
vegetációs ciklus végéig

• Erőteljes, érdes szélű lombozat, nagy
méretű csövek
• Zöld száron érő jelleg
• Az intenzív technológiára magas termés
szin el reagál

• KIVÁLÓ TÁPANYAG REAKCIÓ

• Fusarium tolerancia - 7
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

PINCKI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrő képesség - 7
• Légköri aszálytűrő képesség - 8
• Víz stressz tűrés - 9

2.0

NY
A

R

BA

RA

JÉ
FE

VA
S

BÁ
CS

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő és vadjárta
területeken is.

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha öntözö területen
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Duo System®

PINCKI Duo
FAO 410; középérésű hibrid, lófogú

• Évelő egyszikűekkel fertőzött
területeken is vethető hibrid
• Stabil termőképesség
• Cikloxidim hatóanyagra rezisztens
• Ke ős hasznosítású: szemes/siló
• Magas környeze tolerancia szint

• Erőteljes habitus

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

PINCKI Duo
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

DUO

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 7
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 9

2.0

S
VE
HE

NA
TO
L

A
ZA
L

FE

JÉ

R

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Évelő egyszikűekkel fertőzö területeken is
termeszthető

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha öntözetlen területen
70 000 - 72 000 növény/ha öntözö területen
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GERZI CS
FAO 430; középérésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Stabil termő- és alkalmazkodó
képesség különböző termesztési
körülmények között
• Gyors vízleadás a fiziológiai érést
követően

• Magas ezermag tömeg és kiváló
terméspotenciál
• Magas toleranciaszint az aszállyal és
hőstresszel szemben
• Gyors vízleadású szemek

• Stay green típusú, erőteljes lombozat

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia -7

GERZI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 7

2.0

Y
OG
M
SO

ST
PE

NY
A
RA
BA

BÁ
CS

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
65 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
68 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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GASTI CS
FAO 450; középérésű hibrid, egyszeres keresztezésű, lófogú

• Egészséges hibrid a vegetáció végéig
• Sorosporium toleráns
• Rezisztens a szár dőlésre
• Ke ős hasznosítású: szemes/siló
• Gyors vízleadású szemek

• Kiváló terméspotenciál

• Fusarium tolerancia - 8
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

GASTI CS
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CS

16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 8
• Víz stressz tűrés - 9

4.0
2.0

VA
S

T
PE
S

KÉ
S
BÉ

OL
CS
SZ
AB

GY
ŐR

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
68 000 - 70 000 növény/ha, öntözés nélkül
70 000 - 72 000 növény/ha, öntözö területen
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®

duo 460 CS
Ke ő középérésű hibrid kombinációja

• A laktációt és a testtömeg gyarapodást egyaránt segítő két, azonos
éréscsoportú siló hibrid
kombinációja
• Kiváló emészthetőség
• Egészséges növény- és állatállomány
• Magasabb tejhozam kevesebb
takarmánnyal

• Kiváló étrendi hatású, egészséges
bendő flórát biztosító siló kukorica

• Fusarium tolerancia - 9
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

Lorem
m ipsum
ipsum
ips
ps m
ps

Egészséges siló alapanyag

Minimális acidózis veszély
Lassú és gyors lebomlású fehérjék
a silóban

NO.1 SILÓ

DUO CS®

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 7
• Víz stressz tűrés - 8

EREDMÉNYES TERMELÉS

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
Ajánlo állománysűrűség:
72 000 - 80 000 tő/ha
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®

duo 610 CS

Ke ő hosszú tenyészidejű hibrid kombinációja

• Két jól termékenyülő,
azonos környezeti igényű hibrid
kombinációja
• Magas biológiai értékű tápanyag
hasznosulás
• Több tej- és hús termelés kevesebb
takarmány szükségle el
• Silóként és roppanto kukoricaként is
hasznosítható

• Kiváló takarmányértékű szem- és
zöld tömeg arányú siló

• Fusarium tolerancia - 9
• Us lago tolerancia - 9
• Sorosporium tolerancia - 9

Lorem
m ipsum
ipsum
ips
p m
ps

Egészséges siló alapanyag

Minimális acidózis veszély
Lassú és gyors lebomlású fehérjék
a silóban

NO.1 SILÓ

DUO CS®

• Szárazságtűrés - 8
• Légköri aszálytűrés - 7
• Víz stressz tűrés - 8

EREDMÉNYES TERMELÉS

Termesztésre ajánlott területek
Magyarország minden kukorica termesztő területe

Vetési javaslat
Ajánlo állománysűrűség:
72 000 - 80 000 tő/ha
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Két jó ok arra, hogy nyerjünk
a hozamon!
Ha a megfelelő silókukorica hibridet választjuk, akkor op malizálhatók a szarvasmarha ágazat takarmányozási költségei.
Különösen érvényes ez a tejtermelés vonatkozásában.
A Caussade Semences által kifejleszte DUO CS® koncepció egyedülálló a magyar piacon. Segítségével biztosítható
az állatok számára a silókukorica leghatékonyabb hasznosítása és hozzájárul a tejtermelő gazdaságok termelési
eredményeinek op malizálásához.
A DUO CS® két, egymással megegyező éréscsoportú kukorica vetőmagjának együ ese, amelyek eltérő pusú, egymást
kiegészítő speciﬁkus keményítőket tartalmaznak, így kiváló minőségű, az állatok által szívesen fogyaszto és kitűnően
hasznosuló silótakarmányt állíthatunk elő.
A DUO CS®-t alkotó két kukoricafajtát szigorúan az agronómiai értékükre (hozam, megdőléssel szembeni ellenállóság,
stb.), valamint tápértékbeli és emészthetőségi tulajdonságaikra (energiatartalom, emészt-hetőség) koncentrálva
nemesíte ük ki.
A kutatóállomásokon és a termelő gazdaságokban elért eredmények világosan mutatják, hogy érdemes a DUO CS®
koncepciót alkalmazni a kérődzők takarmányozásában.

A választás számos tekintetben indokolt.
A DUO CS® koncepció három fő érve magáért beszél:
1. DUO CS® biztosítja
az energiában gazdag
alaptakarmányt és csökkenti az emésztőszervi
betegségek előfordulását

2. DUO CS® serkenti a napi
takarmányhasznosulást
a tápanyagmennyiség
etetésenkén növelésével

Vetési javaslat
Javasolt tőszám:
• 70 000-75 000 termőtő növény/ha
• 65 000 termőtő növény/ha intenzív tápanyag
utánpótlással és kiváló termőtalaj esetén

3. DUO CS® a kukoricában
lévő tápanyagok (UFL)
hasznosításával
maximalizálja a napi
tejtermelést

4 soros vetőgép:

ABBA

6 soros vetőgép:

ABBAAB

8 soros vetőgép:

ABBAABBA

10 soros vetőgép:

ABBAABBAAB

„A hibrid”: narancssárga zsák
„B hibrid”: zöld zsák
A B B

A vetőgéppel kétsoronként váltva kell vetni a két hibridet!

A A

(az egyik hibrid narancssárga, a másik pedig zöld zsákban van)
* Figyelem! A DUO CS® silóhibridek nem részei a BASF Duo System® rendszerének!
A DUO CS® silóhibridek NEM kezelhetők cikloxidim hatóanyagú gyomírtó szerekkel, pl. Focus Ultra-val.
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B

A magas teljesítmény
elérésének leglényegesebb pontjai

A

B

E

F

M

Csírázás, gyökérképződés
SzintA0 (01): Csírázás
SzintA1 (09): Hipokotil megjelenése
SzintA2 (10): Coleoptil fejlődése
Vegetatív fázis
Szint B1/B2 (12): A sziklevelek között megjelenik az első lomblevélpár, kb 4 cm-es növény
csúcshajtása láthatóvá válik
Szint B3/B4 (14): Megjelenik a második levélpár, tenyészőcsúcs látható
Szint B5 (15): Minden növényi rész barna, a mag nedvességtartalma kb.:15%
Szint Bn (19): Újabb levélpár jelenik meg, hosszuk kb 4 cm, hajtáscsúcs látható
Csillagbimbó fázis
Szint E1 (51): A fiatal levelek között megjelenik a virág bimbó,virágképződés kezdete
Szint E2 (53): A csészelevelek felnyílnak,a virágzat átmérője 0,5-2 cm
Szint E3 (55): A csészelevelek felnyílásával a virág átmérő 3-5 cm
Szint E4 (57): A virágbimbó erőteljes fejlődése,a virágzat átmérője 5-8 cm
Szint E5 (59): A virágzat még mindig zárt, a szirmok nem láthatóak
Virágzás
Szint F1 (61): A csillagbimbó meghajlik,a tányérra merőlegesen megjelennek a szirmok
Szint F3.2 (63): A virágzati tányér hátoldala sárga,a kaszatok nedvességtartalma kb.20%
Szint F3.5 (65): A külső virág körök termékenyülnek a portok és bibe körök láthatóak,
a következő portokkörök szabadon láthatóak, szürkék
Szint F4 (69): Minden virág virágzik a sugár virágok elszíneződnek,száradásuk kezdete
Érés
Szint M0 (80): Kifejlett növények,a virágzati tányér hátoldala még zöld
Szint M1.1 (81): A virágzati tányér hátoldala még zöld, a kaszatok nedvességtartalma
kb. 50%,az alsó levelek száradása megkezdődik
Szint M1.2 (83): A virágzati tányér hátsó oldala sárga,a csészelevelek sárgák,
a magvak nedvességtartalma kb.40 %,az alsó levelek száradnak
Szint M1.3 (85): virágzati tányér hátsó oldala sárga,a csészelevelek sárgák,
a tányér nedvességtartalma 80 %,a kaszatok nedvességtartalma kb.30%
Szint M2 (87): A virágzati tányér hátoldala sárga,a kaszatok nedvességtartalma kb.20%.
Szint M3 (89): A virágzati tányér barnul,a szár nedvességtartalma is csökken,
a kaszatok nedvességtartalma kb.15%
Szint M4 (92): Minden növényi rész barna,a mag nedvességtartalma kb.10%
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Napraforgó

klarika ho cl
Korai érésű hibrid

• Stabil genetikájú speciális
tulajdonságokkal bíró hibrid
• Nagyon magas toleranciaszint a
tányér napégéssel és a légköri
aszállyal szemben
• Mindkét szülői forma imazamox
rezisztens

• Magas olajsavtartalmú hibrid (High Oleic)
• Magas olajszint
• Kiegyenlíte hozam

• Plasmopara tolerancia- 8
• Sclero nia tolerancia- 8
• Botry s tolerancia- 8
• Ver cilium tolerancia-9

KLARIKA HO CL
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CL

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

• Tolerancia a betegségekkel szemben- 8
• Rezisztencia a napégéssel szemben- 8
• Technológiai rugalmasság- 8

1.0

VA
S

NA
TO
L

NO
K
SZ
OL

M
OG
Y
SO

Ú
JD

GY
ŐR

HA

BA

RA

NY
A

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Minden magyarországi magas olajsavas, Clearﬁeld és
hagyományos technológiájú napraforgó termesztő
területen

Vetési javaslat
50 000 - 55 000 növény/ha
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EUROPA CLP
Középérésű hibrid

• Homogén állomány
• Magas olajtartalom
• Clearﬁeld Plus technológiához igazodó
gene ka
• Stabil és magas terméspotenciál
• Biztos termeszthetőség különböző
környeze ado ságok melle is

• Komplex tolerancia a napraforgó
főbb kórokozóival szemben

• Plasmopara tolerancia- 8
• Sclero nia tolerancia- 8
• Botry s tolerancia- 8
• Ver cilium tolerancia- 9

EUROPA CLPLorem ipsum
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CLP

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

• Tolerancia a betegségekkel szemben- 8
• Rezisztencia a napégéssel szemben-9
• Technológiai rugalmasság-8

1.0

ST
PE

R
JÉ
FE

AB
OL
CS
SZ

BA

RA

NY
A

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Minden magyarországi erős gyomboríto ságú,
Clearﬁeld technológiájú napraforgó termesztő területen

Vetési javaslat
50 000 - 55 000 növény/ha
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GENOVA CL
Középérésű hibrid

• Imazamox rezisztencia mindkét
szülői oldalon
• Magas olaj tartalom
• Gyors vízleadás
• Nagy terméspotenciál
• Kiegyenlíte hozamok

• Kiváló növényegészségügyi állapot a
teljes vegetációs időszakban

• Plasmopara tolerancia- 8
• Sclero nia tolerancia- 8
• Botry s tolerancia- 8
• Ver cilium tolerancia-9

GENOVA CL
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CL

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

• Tolerancia a betegségekkel szemben-8
• Rezisztencia a napégéssel szemben- 8
• Technológiai rugalmasság- 9

1.0

NA
TO
L

GY
ŐR

FE

JÉ

R

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Minden magyarországi Clearﬁeld és hagyományos
technológiájú napraforgó termesztő területen

Vetési javaslat
50 000 - 55 000 növény/ha
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fushia cl
Középkorai hibrid

• Magas terméspotenciál
• Kiváló hektoliter súly
• Állomány sűrítésre is alkalmas hibrid
• Kiváló olajtartalom
• Évjáratonként is kiegyenlíte hozam,
termésstabilitás

• Technológiai rugalmasság különböző
adottságok esetén

• Plasmopara tolerancia- 8
• Sclero nia tolerancia- 8
• Botry s tolerancia- 8
• Ver cilium tolerancia- 9

FUSHIA CL
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CL

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

• Tolerancia a betegségekkel szemben- 8
• Rezisztencia a napégéssel szemben- 9
• Technológiai rugalmasság- 8

1.0

ST
PE

GY
ŐR

NA
TO
L

FE

JÉ

R

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Minden magyarországi Clearﬁeld és hagyományos
technológiájú napraforgó termesztő területen

Vetési javaslat
50 000 - 55 000 növény/ha
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MARBELIA cL
Középkorai hibrid

• Genetikailag kódolt Plasmopara
rezisztencia
• Alkalmazkodóképesség különböző
klimatikus adottságokhoz
• Nagyon jó hozam
• Magas olajszint
• Állománysűrítésre is alkalmas hibrid

• Kiváló fejlődés aszályos
körülmények között is

• Plasmopara tolerancia- 9
• Sclero nia tolerancia- 8
• Botry s tolerancia- 8
• Ver cilium tolerancia- 9

MARBELIA CL
ORSZÁGOS ÁTLAG

VT1

VT2

CL

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0

• Tolerancia a betegségekkel szemben- 9
• Rezisztencia a napégéssel szemben- 9
• Technológiai rugalmasság- 8

1.0

NA
TO
L

GY
ŐR

R
JÉ
FE

BÁ
CS

0.0

Termesztésre ajánlott területek
Minden magyarországi Clearﬁeld és hagyományos
technológiájú napraforgó termesztő területen

Vetési javaslat
50 000 - 55 000 növény/ha
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Lucerna

RACHEL
• No.1 fehérjetartalmú- protein
királynő
• Ízletes, kiváló takarmányozási értékű szálas-, zöld-, széna-, szenázs
vagy szilázs takarmány
• Gyorsan megújuló, egészséges
állomány

• Alacsony lignocellulóz-tartalom
• Nagyon jó takarmány minőség és
mennyiség
• Mélyrehatoló gyökérzet, kitűnő téltűrés

• Ver cillium rezisztencia- 7
• Antraknózis rezisztencia- 7
• Nematoda rezisztencia- 9

• Dőléssel szembeni rezisztencia- 8
• Tél tűrés- 8
• Aszály tűrés- 8

Termesztésre ajánlott területek
Zöldítésbe, AKG-ba bevont, közepes és
gyenge ado ságú termőterületek

Vetési javaslat
20-25 kg/ha
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Cirok

SUPER SILE 20
Siló cirok

• Magas energiatartalmú siló cirok
• Látványos zöld tömeg
• Kedvező zöld tömeg és mag arány
• Nagyon jó étrendi hatású takarmány
• Gyenge termőképességű talajok
hasznosítására kiválóan alkalmas

• Könnyen betakarítható és
tartósítható siló alapanyag

• Fusarium rezisztencia - 9
• Sorosporium rezisztencia - 8
• Pseudomonas rezisztencia- 9

• Szár törés rezisztencia- 9
• Szem pergési rezisztencia- 9
• Szárazságtűrés- 9

Termesztésre ajánlott területek
Minden hazai kukorica termesztő és
a gyenge tápanyag szolgáltató képességű talajon

Vetési javaslat
180 000 szem/ha kedvező ado ságok melle
210 000 szem/ha nehezíte körülmények közö
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Termelői vélemények
Több éve kedvező tapasztalatokkal termelek Caussade kukoricát. A régió vezető ajánlására az új generációs PORTILE CS-t már termeltük üzemi szinten is. Átlagos agrotechnikai ado ságok melle , a kedvezőtlen időjárás ellenére ne ó 8,1 t/ha termést takaríto unk be. Meggyőző eredménye, jó ár-érték
aránya mia ez a hibrid nagyobb szerepet kapo a vetéstervünkben, de a kedvezőtlen gyomösszetételű,
kukorica vetésére szánt területeinkre várom a PORTILE Duo hibridet is, mely a PORTILE CS cikloxidim
rezisztens változata.
Szabó Balázs
Városföld, 2017.
1400 hektáron gazdálkodunk és ebből 500 ha a kukorica. Mi a FAO 300-tól 500-ig terjedő éréscsoportból vetünk üzemi területeinkre, mert a talaj, a hőösszeg és a csapadék
viszonyoknak ezek felelnek meg legjobban. Hibrid választáskor nem csak a termés mennyisége, hanem a víz leadás is fontos szempont nálunk.
A Caussade BASMATI CS (380 FAO) kukoricáján 2016-ban megakadt a szemem a fajtasorunkban, mert
éréscsoportjából kitűnt a 17,19 t/ha termésével miközben a vízleadása az elsők közö volt. Leszárítva
15,99 t/ha le a BASMATI CS és ez magáért beszélt szerintem! 2017 üzemi tervében is helye van.
Pajer Gyula
Regöly, 2016.
Családi gazdálkodóként 100 ha szántóterületen folytatok növénytermesztést. Fő proﬁlom a kukorica termesztés. A Caussade hibridekkel 2014-ben találkoztam akkor a jól bevált REALLI CS-t
használtam. Mivel nagyon megtetsze nekem, a következő években kipróbáltam jó pár Caussade hibridet. A terüle leg illetékes szakamber tanácsait megfogadva, és a saját tapasztalataimnak köszönhetően
a BASMATI CS melle raktam le a voksom. Az idei évben 30 ha-on vete em talaj pustól függően 64 - 72
ezres tőszámmal. Úgy érzem jól döntö em, mivel a hibrid egy jó kezde fejlődésű egész nyáron zöld,
életerős kukorica képét muta a. Nagyon jól viselte az aszályt, jól termékenyült. Ilyen szélsőséges körülmények közö is átlagosan 10 tonnát produkált 18 %-os szemnedvességgel.
Oláh Ferenc
Kisvárda, 2017.
Háfra József nagykátai termelő évek óta használja a Caussade hibrideket, az idén PARDI CS és GASTI CS
szerepelt a vetés területén. A GASTI CS 8,52 t/ha, míg a PARDI CS 8,61 t/ha hozamot ado . - Elégede
voltam az idei évben az eredményekkel, jövőre is nagy valószínűséggel bent lesznek a Caussade kukoricák
az elvete hibridek közö .
Háfra József
Nagykáta, 2017.
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Zsámbok térségében a Caussade és több más cég vetőmagját próbáltam. A GASTI CS ezek közül
10,8 t/ha- t hozo az idén, ezért ezt a hibridet jövőre is szívesen vetem.
Molnár Krisz án
Zsámbok, 2017.

Tolna megyében Pörbölyön 70 ha területen gazdálkodom. Már harmadik éve termelem a
GERZI CS hibridet, az elmúlt idő tapasztalatai azt mutatják, hogy különböző ado ságú talajokon is megbízhatóan terme három különböző időjárású évben. Termései alapján a családunk úgy döntö , hogy
újra ezt a hibridet vetjük. Mások alapján a család úgy döntö , hogy 2016-ban is ezt a fajtát vetjük.
Másoknak is bátran ajánlom.
Sipos Lajos
Pörböly, 2016.
Szabolcsbákán a Nyírség észak-kele részén gazdálkodom, gyenge homok illetve közepes ado ságú talajokon. A gazdaságom fő proﬁlja a tejtermelés, amely megélhetésem bázisa. 2015-ben próbáltam ki
a Caussade DUO 460 CS silókukoricát, ami kiválóan vizsgázo . 2016-ban nem volt annyi csapadék
mint az előző évben de a DUO 460 CS ennek ellenére is, nagyon nagy megelégedéssel vizsgázo . Az
elő ünk álló évben kizárólag ezt a hibridet fogom vetni köszönhetően magas zöld tömegének, illetve kiemelkedően magas beltartalmi értékének. Különösen tetszik nagyon magas nyersfehérje tartalma és az
alacsony emészthetetlen ros artalma. Ezen tények és üzemi tapasztalatok ismeretében kijelenthetem,
hogy a DUO 460 CS továbbra is vetésszerkezetem vezér hibridje lesz a jövőben is!
Katona Ferenc
Szabolcsbáka, 2017.
Már harmadik éve termesztem a Caussade DUO CS siló koncepciót, amely az idei évben is bizonyíto
számunkra. 2017-ben 500 hektár vetésterületet kapo a DUO 610 kombináció, amely idén is kiváló takarmányt biztosíto cégünk tejhasznú szarvasmarhái számára.
Geebelen Christophe, CDG K .
Csanádapáca, 2017.

Már harmadik éve a DUO 610 biztosítja az állatállományunk siló ellátását. Elégede ségünk évről-évre
nő. Idén öntözetlen körülmények közö 50 t/ha zöld tömeget takaríto unk be. Túlteljesíte e a várakozásainkat, így a vete állomány 1/3-át szemesként takarítha uk be.
Dani Balázs, Dani István
Dömsöd, 2017.

Béres Károly tápiósági gazdálkodó EUROPA CLP, MARBELIA CL napraforgó hibridek, valamint LOUBAZI CS
kukorica hibrid volt a területén. Tetsze ek neki a Caussade napraforgók, mert a korábban vete hibridekkel felve ék a versenyt, jövőre is vásárol belőlük.
Béres Károly
Tápióság, 2017.
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2016-ban 25 hektár KLARIKA HO CL napraforgót lejtős, időjárásnak kite , 12 AK-ás területre vete em el. Az egész tenyészidő ala szemet gyönyörködtető látvány volt az erős, egészséges
növénnyel boríto domboldal. A viharok többször próbára te ék, de nem volt számottevő megdőlés. A 3,57 t/ha terméseredménnyel rendkívül elégede voltam. 2017-ben is ezt a kiváló
fajsúlyú hibridet vete em. Idén a tavalyit is meghaladó 3,87 t/ha eredményével rendkívül elégede
vagyok.
Nagy Miklós
Lige alva, 2016.
2017-ben a korábban évekig termeszte napraforgó hibridet KLARIKA-ra válto am le. Állománya
egyenletesen fejlődö , szép tányérokat nevelt. Több táblába vetve átlagban 4,0 t/ha eredményt sikerült vele elérnem az idei nem túl kedvező csapadék viszonyok melle is. 2018-ban is a KLARIKA-t
szándékozom vetni.
Takács Tamás
Szarvaskend, 2017.
Testvéremmel Pest megye déli részén, a Duna mellékén gazdálkodunk. A Caussade hibridjeit 3 éve
használjuk üzemi szinten, megelégede séggel. 2016-ban FUSHIA CL napraforgót 60 ha-on termesztettünk. Egy nagyon heterogén homoktól a szikig változó talajú táblán ne ó 3,7 t/ha termést takaríto unk
be. Testvérem és én maximálisan elégede ek vagyunk. 2017-ben is FUSHIA CL-re alapozzuk a napraforgó termelésünket.
Dani Balázs, Dani István
Dömsöd, 2016.
A MARBELIA CL tapasztalataim szerint egy kifejeze en gyorsan fejlődő, jó tápanyag reakcióval és betegség ellenálló képességgel rendelkező hibrid. Mindez magas olajtartalommal és átlag fele terméseredménnyel párosul területeinken. Kell ennél jobb?
Geebelen Christophe, CDG K .
Csanádapáca, 2017.
Teskándon a GIULIA jobban, de a RACHEL lucerna fajta is kiemelten jól szerepelt. Alapvetően mindke őt mennyiségre, levél-szár arány, kelési erély, vitalitás szempontjából és bálázhatóság tekintetében
jobbnak tartjuk, mint bármelyik magyar fajtát.
Harmadás Balázs, Harmadás Kornél
Teskánd, 2016.

2017-es évben már harmadízben is vetésszerkezetünk kihagyhatatlan részét képezik a Caussade silócirok fajtái. Technológiánk jól bevált, így SUPER SILE május végi és június közepi vetéssel korán lekerülő állományok után, illetve megkése vetésekben intenzíven fejlődik. Növényvédelmi szempontból
legelőnyösebb, hogy vele egy időben kelő T4-es gyomokat könnyedén elnyomja. Évelőktől mentes, jó
kultur állapotú és gyorsan melegedő talajokon a kémiai gyomirtás is elhagyható. Rendkívül erős szárstabilitás jellemzi. Közepesen magas 3-4 méter közö . Kiváló tömegtakarmány! Igazi „super size”
menü a bociknak!
Durkó Lajos, Fríz-Tej Mg. Zrt.
Kondoros, 2017.
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