
2022 

 
Termelő: Györke Győző     Vetés ideje: - 

Cím: 9944 Bajánsenye     Betakarítás ideje: 2022/07/11 

  Kísérleti parcella mérete: 900 m2   Vetett tőszám: - 

Hibrid 
Bruttó betakarított súly 

t/ha 
Nettó betakarított súly 

t/ha(1) 
Átlagtól való eltérés 

% 
RGT BLACKMOON 4.22 4.25 103.90 

Kísérleti átlag 4.06 4.10 100.00 

(1)Nettó betakarított súly (kg/ha) 9 %-os tárolási nedvességtartalomra van számolva. 

 
Termelő: Barecz Mihály     Vetés ideje: 2021/08/27 

Cím: 5811 Végegyháza     Betakarítás ideje: 2022/07/04 

  Kísérleti parcella mérete: 10000 m2   Vetett tőszám: 420.000 szem/ha 

Hibrid 
Bruttó betakarított súly 

t/ha 
Nettó betakarított súly 

t/ha(1) 
Átlagtól való eltérés 

% 
RGT BLACKMOON 2,81 2,93 108,06 

Kísérleti átlag 2.61 2.71 100.00 

(1)Nettó betakarított súly (kg/ha) 9 %-os tárolási nedvességtartalomra van számolva. 

 
Termelő: Agroprodukt Kft.    Vetés ideje: 2021/08/27 

Cím: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u.28.    Betakarítás ideje: 2022/07/04 

  Kísérleti parcella mérete: 1620 m2   Vetett tőszám: 280.000 szem/ha 

Hibrid 
Bruttó betakarított súly 

t/ha 
Nettó betakarított súly 

t/ha(1) 
Átlagtól való eltérés 

% 
RGT BLACKMOON 4,20 4,35 108,94 

Kísérleti átlag 4.10 4.10 100.00 

(1)Nettó betakarított súly (kg/ha) 9 %-os tárolási nedvességtartalomra van számolva. 

 

RGT BLACKMOON fajtakísérleti eredmények 

https://www.google.hu/maps/place/6440+J%C3%A1noshalma+K%C3%B6lcsey+u.28.+


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 JANCSÓ ISTVÁN 

 

 Jancsó István, ebben a kedvezőtlen gazdasági 

környezetben sem “engedi el” az őszi káposztarepce 

termesztését. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

sajátos agroklimatikai tulajdonságok, a gazdaságára 

jellemző magas szintű termesztéstechnológia az, ami a 

sikeres szántóföldi növények sorába emeli a repcét.  

István rendkívül fontos termesztéstechnológiai 

elemnek, mondhatni annak alapjának tartja 

fajtaválasztáskor, a magas ezermagtömeget. Évek óta 

elégedetten használja az RAGT magas adaptációs 

képességgel, nagy terméspotenciállal rendelkező 

hibridjeit.  

JANCSÓ ISTVÁN 
Abaúji Charolais Kft. 

Léh 

 

  

 FARKASDI GÁBOR 

 

A Gyermelyi cégcsoportnál 2023-ban kicsivel több mint ezer ha-on 

termesztünk repcét. Ebből 110 ha-on van az RAGT tavaly őszi 

újdonsága az RGT BLACKMOON. Mind ősszel, mind kora tavasszal a 

zömök növényekből szép, homogén állományt láttunk. 

A szárbainduláskor egy-pár nappal követte az azonos táblában lévő, 

szintén korai éréscsoportú konkurens hibridet. A virágzás első 

harmadára azonban ez a néhány napos különbség eltűnt. Szemre egy 

tetszetős, sok oldalhajtással rendelkező, robosztus növényt 

ismertünk meg. Reméljük, hogy a betakarítási eredmény az eddigi 

kedvező tapasztalatainkat megerősíti. 

 FARKASDI GÁBOR 

főmezőgazdász 
Gyermelyi Holding Zrt. 

Gyermely 

 



 

 

 

 

További bővebb információért látogasson el a www.ragt-vetomag.hu weboldalra. 

 

 

  

 BARECZ MIHÁLY 

 

A tavalyi év megpróbáltatásai okán – jelen esetben a repce kapcsán – 

elgondolkodtam a lehetőségen, hogy az idei évben kikerüljön a 

vetésforgóból a repce. Végül ez nem következett be, és miután a 

legutóbbi fajtasorban az egyik legjobb eredményt érte el, valamint 

igencsak vaskos zsáksúlyára tekintettel bekerült az RAGT vadonatúj RGT 

BLACKMOON hibridje is a vetésterületbe.  

A kelése rendkívül intenzív, homogén volt, szemmel láthatóan 

intenzívebb, mint társaié. Most tavasszal, az elsők között virágzott, 

nagyon látványos állományt mutat, hihetetlen magas és robosztus, 

illetve sok oldalelágazást hozott.  

BARECZ MIHÁLY  

ügyvezető 

Végegyháza 

 

  

 CSÁKI SZABOLCS 

 

Lenyűgöző vitalitás, erő jellemzi az RAGT repce hibridjeit. Az RGT 

CADRAN már bizonyított a gazdaságunkban, az RGT BLACKMOON 

teljesítményéhez pedig a látottak alapján nem fér kétség.  

Egyöntetűség, robosztus habitus, számtalan elágazás, kiváló 

növényegészség állomány szinten. Illetve idén tábla szinten 1,8 - 

helyenként 2 méteres növénymagasság, kimagasló hozam ígéretével.  

CSÁKI SZABOLCS 
termelő 

Nagyhegyes 

 

http://www.ragt-vetomag.hu/

