Integrált megoldásaink repcében
a kiszámíthatóbb hozamért

Egyedi, akár az ujjlenyomat
Nincs két egyforma év – nincs két egyforma repcetábla

Jó kezdet egy egyszerű döntéssel.
Egészségesebb és erőteljesebb kelés.

KÉTFRONTOS VÉDELEMMEL
EGÉSZSÉGESEBB ÁLLOMÁNY

Hatékony védelem a repce fiatalkori kórokozói ellen
• Peronoszpóra
• Csírakori fómás betegség

Fungicid
Palántadőlés
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84,2

A repce fejlődésének kezdeti időszakában, amikor a kórokozók és kártevők
a termesztés sikerét nagyban befolyásolják, az Acceleron vetőmag
védelem segíti az állomány megfelelő fejlődését: lehetővé teszi

80

40

49,7

80

89,8

81,2
60
59,1

Pythium labor

Rhizoctonia labor
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Scenic Gold

• földibolhák

Inszekticid

• repce bolha
• káposztalégy

A Bayer saját butenolidok csoportjába tartozó új fejlesztésű hatóanyaga, kedvező ökotoxikológiai tulajdonságok,
a házi méhekre besorolása kockázatbecslés alapján:
nem jelölésköteles.

www.dekalb.hu/repce
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Védelem a jelentős
korai kártevők ellen:
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az erőteljesebb kelést és egységesebb állományfejlődést.
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solani és egyéb kórokozók)

• Csírakori alternáriás betegség

100

A termés biztonságban a tél beállta előtt.

• Palántadőlés (Rhizoctonia

A természet ihlette hatóanyag: a flupiradifuron az ázsiai
Stemona japonica növényből nyert stemofoline természetes vegyületből származtatható.
Hatásmód: a rovar nikotin acetil-kolin receptorára kötődik (nAChR), így a flupiradifuron utánozza a természetes
idegi ingerület átvivő anyagokat; az új hatóanyag
a rovarkártevők nikotin acetilkolin receptorait blokkolja.
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DK SEQUEL

Integrált megoldásaink repcében
a kiszámíthatóbb hozamért

A DEKALB EasyTech hibridje

TECHNOLÓGIAI AJÁNLATUNK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

DEKALB® repcehibridek
Növényvédelem
Decis Mega
Deltametrin hatóanyagú kontakt rovarölő szer. A fiatalkori
kártevők ellen hatékony védelmet nyújt, akár hűvösebb
időben is. Alkalmazása repcebolha, káposztabolha és
repcedarázs lárva elleni védekezésre a repce szik-4 leveles állapota között javasolt.

A Proteus a rágó és szívó kártevők egyidejű fertőzése
esetén is sikeresen alkalmazható. A védekezést a repce
néhány lombleveles állapotáig ajánlott elvégezni.
Ha repcedarázs is károsít a területen, a védekezést a
fiatal lárvák ellen kell időzíteni. A Proteus felhasználása
Magyarországon 2021. február 3-ig engedélyezett!

Folicur Solo

Tilmor

Kórokozók széles köre ellen hatékony, tebukonazol
hatóanyagú növekedésszabályozó hatású gombaölő szer.
Megakadályozza a kórokozók fertőzését, az állomány nem
gyengül, csökken a kifagyás veszélye. Emellett meggátolja
a szárbaindulást, segíti az erős, zömök tőlevélrózsa
kialakulását. A kezelés hatására fokozódik a gyökérzet
növekedése, nagyobb lesz a gyökértömeg és a gyökérnyak
átmérője is, így javítja a repce télállóságát.

Hatóanyagai, a tebukonazol és protiokonazol hatékonyan védenek a repce Magyarországon előforduló főbb
gombabetegségei ellen. Ugyanakkor a tebukonazolnak
köszönhetően kiemelkedő télállóság fokozó és regulátor
hatással is rendelkezik. Az őszi kezelés biztonságosabbá
teszi az állomány áttelelését és megakadályozza az
állomány kiritkulását.

Proteus

A repce 4 leveles állapotától felhasználható fluopiram és
protiokonazol hatóanyagot tartalmazó gombaölő szer.
Ősszel kijuttatva a fómás betegség ellen nyújt védelmet,
tavasszal alternária, fóma, szürke- és fehérpenész
elleni védekezésre ajánlott. Kijuttatása preventíven,
előrejelzésre alapozottan javasolt.

Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag, a tiakloprid és a deltametrin gyári kombinációja: gyors taglózó
hatású, ugyanakkor kiváló, hosszú hatástartamú inszekticid. Modern formulációja kiváló tapadást, fedettséget
és esőállóságot, ezáltal fokozott hatékonyságot biztosít.

Propulse

90°

90°
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AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...
...akiknek a termésbiztonság és a könnyű betakaríthatóság a legfontosabb.

A kiváló termőképességű EasyTech hibrid
JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

WWW.REPCEBIZTOSITAS.HU
A DEKALB kelési kockázat-átvállalási program
a 2020-as szezonban is folytatódik.
75.000 Ft/zsák kompenzáció – akár már 1 zsák
DEKALB repce vásárlása esetén is!
Ne kockáztasson, döntsön időben – csatlakozzon
a programhoz 2020. július 20-ig!

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

...stabil, erőteljes szárának köszönhetően
kevésbé hajlamos a megdőlésre.

Az EasyTech hibrideket elsősorban olyan területekre ajánljuk, ahol magasabb lehet a megdőlés
kockázata, nagyobb az elérhető nitrogén mennyisége, esetleg nagyobb tőszámmal dolgoznak.

...télállósága révén csökken
a téli kifagyás kockázata.

Az optimális tőszám: 25–35 növény/m²

...alacsony szárának köszönhetően gyorsabban
és könnyebben betakarítható.

Jól alkalmazható a termésbiztonságra
és a könnyebb betakaríthatóságra koncentráló
technológiákban.

A részvétel pontos részleteiről, kérjük, érdeklődjön a regionális DEKALB szaktanácsadójánál.
A szaktanácsadók elérhetősége megtalálható a www.dekalb.hu/kapcsolat weboldalon.
További információkért látogassa meg a www.dekalb.hu weboldalt.
Kövessen minket a FB-on is: www.facebook.com/BayerCropScienceMagyarorszag/

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollegánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu

DK EXCITED (DMH44O)

DK EXTERRIER

Tuyv-rezisztencia és kiemelkedő
termőképesség

Fő a biztonság: kiváló termőhelyés termésstabilitás

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

DK EXCITED

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik szívesen kipróbálják az EXTRA NAGY termőképességű repcehibrid-újdonságokat.

...akik nagy termőképesség mellett termésstabilitást keresnek.

Hektáronként akár 320 Kg-mal több termés

Stabil termésmennyiség, magas olajtartalom

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

...kiküszöbölheti a tarlórépa sárgaság
vírus által okozott lehetséges termésés olajtartalom csökkenést, erukasav
és glükozinolát tartalom növekedést.

Kiemelkedően magas terméspotenciállal és magas
olajtartalommal rendelkező új hibrid

...kiváló termőképesség jellemzi.
Az eltérő területi viszonyok és évjárati hatások
ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.

...kiemelkedő termőképesség és kiváló
termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és
változékony időjárási viszonyok ellenére számíthat
a hibrid teljesítményére.

A DK EXCITED (DMH440) szélesebb időintervallumban is optimálisan vethető, kirobbanó kezdeti
fejlődése révén akár megkésett vetésre is alkalmas.

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...
...kiváló termőhely- és termésstabilitás jellemzi.
Az eltérő területi viszonyok és évjárati hatások
között is számíthat a hibrid teljesítményére.

...kiváló termőképesség jellemzi.
Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik.

Az optimális tőszám területtől, vetésidőtől és
talajállapottól függően: 30–40 növény/m²
Betegség-ellenállósága kiemelkedő:
fóma- és TuyV-rezisztens.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollegánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

...a becők betakarítás előtt kevésbé nyílnak fel.
Jelentősen csökken a termésveszteség kockázata,
illetve megelőzhető az árvakelés okozta probléma is.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS
Termés- és termőhely stabilitása miatt minden
termésszinten és területen javasolt termesztése.
Kiváló dőlés-, kipergés- és betegség-ellenállósága
miatt az esetlegesen megkésett betakarítás
kevésbé jelent kockázatot.
Átlagosan javasolt tőszám: 35–40 növény/m²
Vetését az optimális vetési időszak elején
javasolt megkezdeni.

www.dekalb.hu

DK IMPORTER CL

DK EXCEPTION

Az átlagos termőhelyek új
Clearfield hibridje

Mindenütt jól teljesít

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

...akik Clearfield hibridet szeretnének kipróbálni elsősorben átlagos termőhelyeken,
közepesen intenzív körülmények között.

...akik olyan hibridet keresnek, amivel extenzívebb körülmények között is jó terméseredmény érhető el.

Magas hozam átlagos termőhelyeken is
JÓ VÁLASZTÁS, MERT...
...magas termés esetén sem törik, nem fekszik
a földre. Könnyen és gyorsan betakarítható.

...vetés után gyors gyökér- és levélzetfejlődéssel
indul, így a korai kártevők és károsítók hatása
kevésbé érint(het)i. Az állomány biztonságosabb,
egészségesebb állapotban megy a télbe, még
megkésett vetés esetén is.
...télállósága révén csökken
a téli kifagyás kockázata.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS
Stressztűrő képessége miatt kiválóan reagál
az átlagos terméspotenciállal rendelkező területekre. Kirobbanó őszi fejlődése, valamint kiváló
télállósága miatt alkalmas lehet a kissé megkésett
vetésekhez. Vetése minden Clearfield repcehibridet
választó termelőnek javasolt.
Átlagosan javasolt tőszám: 30–40 növény/m²
Korai vetés, illetve elhúzódó enyhe őszi
időjárás esetében az őszi regulátorozás mindenképpen javasolt. Érésidejének megfelelő
időben javasolt betakarítani.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollegánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

Kimagasló évjárat és termőhely stabilitás
JÓ VÁLASZTÁS, MERT...
...tenyészidőszak alatt optimálisan
hasznosítja a nitrogént. A hibrid az emelkedő
N-dózisokra magasabb termésnövekedéssel reagál,
mint a többi hibrid, míg N-megvonás esetén kevesebb terméscsökkenéssel.
...kiemelkedő termőképesség és kiváló
termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és
változékony időjárási viszonyok ellenére számíthat
a hibrid teljesítményére.
...csökkenthető a repcetermesztés kockázata a
DEKALB TERMÉSVÉDELEM PLUSZ révén.
A DEKALB Termésvédelem Plusz = a stabil poligénes
fómarezisztencia + szklerotíniatolerancia + egyedülálló
kipergés és szárdőlés ellenállóság.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS
Kimagasló évjárat és termőhely stabilitása miatt
termesztését minden repcetermesztőnek ajánljuk.
Megdőlésre még magas nitrogén dózisok
alkalmazása mellett sem hajlamos.
Kimagasló nitrogénhatékonysága miatt
a rendelkezésre álló nitrogént maximálisan
hasznosítja, illetve a nitrogén-ellátottsági
hiányokat jobban képes tolerálni.

www.dekalb.hu

DK EXPANSION

DK EXPRESSION

Kirobbanó kezdeti fejlődés,
széles vetésintervallum

Gyors eredmény – korai virágzás és termés

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

…akik olyan kiváló minőségű, magas olajtartalmú hibridet keresnek, amely akár széles sortávú termesztésre alkalmas.

…akik korán betakarítható, jó termőképességű, univerzális hibridet keresnek.

Kirobbanó kezdeti fejlődés, magas terméspotenciál

Korán betakarítható

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...
...kiváló termőképesség jellemzi.
Az eltérő területi viszonyok és évjárati hatások
között is számíthat a hibrid teljesítményére.

...tenyészidőszak alatt optimálisan
hasznosítja a nitrogént. A hibrid az emelkedő
N-dózisokra magasabb termésnövekedéssel reagál,
mint a többi hibrid, míg N-megvonás esetén kevesebb terméscsökkenéssel.

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

Kirobbanó kezdeti fejlődése okán a megkésett
vetésekhez az egyik legjobb választás lehet.
Gyors fejlődése miatt kevésbé kitett a korai
kártevők kártételének.

...korán, akár az őszi búza előtt
is betakarítható.

A rendelkezésre álló nitrogént maximálisan
hasznosítja, illetve a nitrogén-ellátottsági
hiányokat jól tolerálja.

...kiemelkedő termőképesség és kiváló
termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és
változékony időjárási viszonyok ellenére számíthat
a hibrid teljesítményére.

...magas olajtartalom jellemzi.

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollegánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS
Kifejezetten ajánlott a tavaszi regulátoros kezelés
a megdőlés elkerülése érdekében.
A termés maximalizálás és a megdőlés elkerülése
érdekében a tavaszi nitrogént minden esetben több
részletben adjuk ki a növénynek.
Koraisága miatt betakarítása a búza aratását
megelőzően tervezhető.

...tenyészidőszak alatt optimálisan
hasznosítja a nitrogént. A hibrid az emelkedő
N-dózisokra magasabb termésnövekedéssel reagál,
mint a többi hibrid, míg N-megvonás esetén kevesebb terméscsökkenéssel.

www.dekalb.hu

DK EXSTORM

DK PLATINIUM

Elemi erő

Az első gyökérgolyva-rezisztens
DEKALB repcehibrid Magyarországon

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

…akik jó alkalmazkodóképességű hibridet keresnek extenzív termesztési körülményre.

…akik olyan hibridet keresnek, amivel extenzívebb körülmények között is jó terméseredmény elérhető.

Átlagon felüli olajtartalom, akár extenzív körülmények között is

Gyökérgolyva rezisztencia

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

7,0

4,0

...korán, akár az őszi búza előtt
is betakarítható.

...kiváló termőképesség jellemzi.
Az eltérő területi viszonyok és évjárati hatások
ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.

Kiskunlacháza

Iregszemcse

Sárvár

Kiskunlacháza
Mélykút

Iregszemcse
Körmend

Buzsák Sárvár

Bóly, Kislippó

Forrás: DEKALB nagyüzemi fejlesztői kísérletek, Magyarország, 22 helyszín, betakarítási év: 2017–2018

Bóly, Kislippó
Füzesabony

Juta Bóly,
Sziebertpuszta
Középhídvég
Nádudvar II.

Gesztely
Füzesabony
Szeghalom
Dalmand
Nádudvar I.
Mözs
Berettyóújfalu,
Bakonszeg
Gesztely
Juta
Szeghalom
Középhídvég
Nádudvar I.Szikszó,
Alsóvadász
Berettyóújfalu,
Bakonszeg
Rádóckölked

Mözs

Dalmand

Füzesabony

SzigetvárMélykút

1,0

...a becők betakarítás előtt kevésbé nyílnak fel.
Jelentősen csökken a termésveszteség kockázata,
illetve megelőzhető az árvakelés okozta probléma is.

Nádudvar II.Körmend

2,0

1,0

Bóly, Buzsák
Sziebertpuszta

2,0

4,0
...stabil poligénes
rezisztencia több fontos
betegség – többek között a fóma több biotípusa –
3,0
ellen is védetté
teszi.

Széles tőszámoptimummal termeszthető:
24–40 növény/m².

Rádóckölked
Füzesabony

3,0

5,0

Nagyon jól alkalmazkodik a különböző környezeti
körülményekhez.

Szikszó,
AlsóvadászSzigetvár

5,0

7,0

...kiváló termőhely- termésstabilitás jellemzi.
Az eltérő területi viszonyok és évjárati hatások ellené6,0
re számíthat a hibrid teljesítményére.

Termés (t/ha)

Termés (t/ha)

6,0

...kiemelkedő termőképesség és kiváló
termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi
és változékony időjárási viszonyok mellett is
számíthat a hibrid teljesítményére.

Kimagasló évjárat és termőhely stabilitása miatt
termesztését minden repcetermesztőnek ajánljuk.
Megdőlésre még magas nitrogén dózisok
alkalmazása mellett sem hajlamos.
Kimagasló nitrogénhatékonysága miatt
a rendelkezésre álló nitrogént maximálisan
hasznosítja, illetve a nitrogén-ellátottsági
hiányokat jobban képes tolerálni.

Forrás: DEKALB nagyüzemi fejlesztői kísérletek, Magyarország, 22 helyszín, betakarítási év: 2017–2018

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollegánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu

DK IMARET CL

DK IMPRESSION CL

A hagyományos hibridek
termésszintjével- és stabilitásával

Kiemelt DEKALB termésvédelemmel

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

AZOKNAK A PARTNEREKNEK AJÁNLJUK...

…akik Clearfield hibridet termesztenének és a prémium konvencionális DEKALB hibridek termésszintjét szeretnék elérni.

…akik széles intervallumú vetésidejű, jó termőképességű Clearfield hibridet termesztenének intenzív körülmények között.

Rugalmas megoldás

Széles vetésidő optimum, jól tervezhető betakarítás

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

TERMESZTÉSI AJÁNLÁS

6,0

Termés (t/ha)

...kiváló termőképesség jellemzi.
3,0
2,0 Az eltérő területi viszonyok és évjárati hatások
ellenére számíthat a hibrid teljesítményére.

Télállósága és szűk vetésforgó-toleranciája
az egyik legjobb a DEKALB portfólióban.

Kalocsa,
Állampuszta

Győr

Tamási, Fornád

Forrás: DEKALB nagyüzemi fejlesztői kísérletek, Magyarország, 18 helyszín, betakarítási év: 2017–2018

Békés
Kalocsa,
Állampuszta
Tiszafüred

Békés
Berettyóújfalu,
Bakonszeg
Tiszafüred
Középhídvég
Tamási, Fornád
Balmazújváros
Győr

Balmazújváros
Nagycserkesz

Középhídvég
Nádudvar II.

Nagycserkesz
Bóly,
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Mözs

1,0
...magas olajtartalom
jellemzi.

A kiváló termőképességű DEKALB Clearfield
repce a legkiválóbb hagyományos repcékkel
azonos szinten képes teremni.

Kipergés-ellenállósága miatt a betakarítása
rugalmasan tervezhető.

2,0

1,0

Dalmand
Szeghalom

...EXTRA tulajdonságként a hibrid jó toleranciával
rendelkezik a dohányfojtó szádorral szemben
(Orobanche ramosa).

Alacsony hibrid, kiváló agronómiai tulajdonságokkal, jól alkalmazható a termelési biztonságra
koncentráló és gyorsabb betakarítást igénylő
technológiákban.

3,0

Füzesabony

...magas termés esetén sem törik, nem fekszik
a földre. Könnyen és gyorsan betakarítható.

6,0 a repcetermesztés kockázata a
...csökkenthető
DEKALB TERMÉSVÉDELEM PLUSZ révén.
5,0
A DEKALB Termésvédelem
Plusz = a stabil poligénes
4,0 fómarezisztencia + szklerotíniatolerancia + egyedülálló
kipergés és4,0
szárdőlésellenállóság
5,0

Dalmand

...magas olajtartalom jellemzi.

A legmagasabb termőképességű DEKALB
Clearfield repce a lekiválóbb hagyományos
prémium DEKALB repcének megfelelő szinten
képes teremni. Termőképessége alkalmassá
teszi a konvencionális prémium hibridek
helyettesítésére is, míg a gyomirtási
technológia szabadon választható marad.

Termés (t/ha)

...kiemelkedő termőképesség és kiváló
termésstabilitás jellemzi. Az eltérő területi és
változékony időjárási viszonyok ellenére számíthat
a hibrid teljesítményére.

Forrás: DEKALB nagyüzemi fejlesztői kísérletek, Magyarország, 18 helyszín, betakarítási év: 2017–2018

További információkért, kérjük, keresse területileg illetékes
szaktanácsadó kollegánkat vagy látogassa meg weboldalunkat:

www.dekalb.hu

A DEKALB® és az Acceleron® a Monsanto Technology LLC
bejegyzett márkanevei. Minden más márkanév azok tulajdonosai
tulajdonát képezi. © 2019 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

Termékeinkkel kapcsolatos felvilágosítással
szívesen állunk rendelkezésére:
Észak-Nyugat

Dél-Nyugat

Régióvezető:
Kökény Benő

Régióvezető:
+36 (20) 455 1094

Fejér
Cserényi József
Fekete Zoltán
Juhász Éva

+36 (20) 567 7259
+36 (20) 953 4943

Győr-Moson-Sopron
Kiss Balázs
Pusztai Gábor

Vas

+36 (20) 455 1074
+36 (20) 265 3289

+36 (20) 455 1074
+36 (20) 265 3289

+36 (30) 456 2834

+36 (30) 161 3766
+36 (20) 390 3510
+36 (20) 352 0543

Hajdú-Bihar
+36 (20) 953 4590
+36 (30) 180 1545
+36 (30) 737 4631

Borsod-Abaúj-Zemplén
Hengsperger Péter
Lakatos Péter
Udvarhelyi Csaba

+36 (30) 252 6823
+36 (20) 572 2547

Zala
Stéger Bence Péter
Ürmösi László

+36 (20) 572 2547
+36 (30) 252 6823

Lovász Ágota

+36 (20) 436 0360

Békés

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Kovács László
Polgári Csaba
Styecz György

Ürmösi László
Varga Laszló

+36 (30) 949 9605
+36 (30) 630 6868
+36 (20) 455 1054

Régióvezető:
+36 (20) 209 4255

Heves

Nagyhaju Norbert József
Udvarhelyi Csaba
Vágner László

+36 (30) 630 6868
+36 (30) 206 8237
+36 (30) 967 0765

Dél-Kelet

Régióvezető:

Sasvári Enikő

Lengyel Márió
Rónai Gábor
Szemes Ákos

+36 (20) 210 0833

Észak-Kelet
Görcsös Gábor

Tolna

Czigány Zsolt
Lengyel Márió
Lovász József

Nógrád
Fehérvári-Lovász Erzsébet
Nagy Gábor

+36 (30) 658 6535
+36 (20) 572 2747

Somogy

Pest
Fehérvári-Lovász Erzsébet
Nagy Gábor

Fábiánné Zs. Annamária
Wortmann-Alt Gyula

+36 (20) 572 2784
+36 (20) 956 0386

Veszprém
Szabó Levente

+36 (20) 961 3955

Baranya
+36 (20) 567 7259
+36 (20) 519 2748
+36 (20) 218 2571

Komárom-Esztergom
Cserényi József
Takács István

Csernus Péter

+36 (20) 253 8705
+36 (30) 698 8490
+36 (20) 390 3510

Csomós István
Pljesovszki Tibor
Tálas Tibor

+36 (20) 572 2549
+36 (20) 519 2762
+36 (70) 366 6156

Csongrád
Arany Ferenc
Sipos József

+36 (30) 208 6013
+36 (20) 519 2745

Bács-Kiskun
Szabó István
Szakács Andrea
Tamás Csaba
Zeke Adrienn

+36 (30) 346 2354
+36 (20) 570 2393
+36 (30) 426 5912
+36 (20) 345 8768

Jász-Nagykun-Szolnok
Leszkó László
Pintér Orsolya

+36 (20) 519 2750
+36 (30) 162 3084

