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A SHAKIRA évek óta megta-
lálható az AGROMAG kínálatá-
ban, töretlen népszerűségnek 
örvendve a termelők körében. 
Vetésterülete folyamatosan nő, 
mert egyre többen ismerik és 
kedvelik meg a  jó vízleadással 
és jó termőképességgel rendel-
kező fajtát. Minek is köszönhe-
tő ez az eredmény? 
 Rugalmas, jól alkalmazkodó 
hibrid, ezért gyengébb talajo-
kon és rossz évjáratban ke-
vésbé sínylődik, mint néhány 
„nagynevű” hibrid. Gyors vízle-
adású, ezért a korai betakarít-
hatóság tervezhető, így utána 
bármilyen őszi kalászos nagy 
biztonsággal vethető.
 Kiváló kezdeti fejlődésű 
hibrid, korai éréscsoport első 
harmadában érő, de a az érés-
csoport végére jellemző ter-
mőképességgel. Nagyon jó 
évjáratbiztonságú, jó termőké-
pességű és kiemelkedő szá-
razságtűréssel rendelkezik. Az 
egyik legbiztonságosabb hibri-
dünk. Az elmúlt évek egymás-
tól sokban különböztek, de a 
SHAKIRA, mind a száraz, mind 

fajták közül. Ezt 2014-ben volt 
alkalma meg is mutatni olyan 
termőhelyeken, ahol nagynevű 
hibridekbe belekötöttek a felvá-
sárlók. Megkésett vetéshez is 
felhasználható rövid tenyészi-
deje és gyors vízleadásának kö-
szönhetően. Tőszámreakciója 
plasztikus: jól sűríthető, ugyan-
akkor alacsony tőszámnál jól 
kompenzál. Javasolt tőszám: 
termőhelytől függően 60.000–
77.000 tő/ha. Hektolitersúlya: 
77–79 kg (13,5% nedvességtar-
talomnál).
 Vetőmagjának ár-érték ará-
nya jó.
 2007 és 2015 között – az 
AGROMAG-os bemutatósorok 
mérési eredményei alapján 
– nagy termése és alacsony 
nedvességtartalma miatt jöve-

delmezőségben ez a hibrid a 
legjobbak között szerepelt. Jö-
vedelmezőségének biztonsága 
kiemelkedő. 
 A Shakirával illetve egyéb 
hibridkukoricáinkkal, tavaszi 
árpával, tavaszi búzával, szójá-
val, zabbal kapcsolatos kérdé-
seikkel forduljanak bizalommal 
területi képviselőnkhöz, Kovács 
Tamáshoz a 70/620-3396-os 
telefonszámon vagy a közpon-
tunkban vetőmag értékesítés-
sel foglalkozó kollégánkhoz, 
Müller Zsolthoz a 30/628-
7591-es számon. Honlapunkon 
megtalálhatja fajtaleírásokat, 
fajtáinkkal kapcsolatban meg-
jelent újságcikkeket és egyéb 
hasznos információkat: 

www.agromag.hu. 

a nedves években megállta a 
helyét, ezért megállapíthatjuk, 
hogy a SHAKIRA megbízható-
sága kiemelkedő. 2012-ben na-
gyon sok termelőnél – a korai 
virágzásának köszönhetően 
– elkerülte a termékenyülési 
problémákat, és nagy verseny-
társakat előzött meg. 2013-ban 
és 2014-ben is, a számos ver-
senytársat is felvonultató kis-
parcellás kísérletünkben kissé 
átlag fölötti terméssel, ugyan-
akkor kissé átlag alatti víztar-
talommal remekelt. Korai és 
gyors vízleadásának köszönhe-
tően 2015-ben nagyon sok he-
lyen az őszi esők előtt sikerült 
betakarítani.  
 Erős szára kiváló szilárdsá-
gú. Középmagas, széles levelű, 
kellemes megjelenésű. Hosz-
szúkás csövei vannak, melyek 
általában 16 sorosak. Vékony 
terméshéjú, ami a kiváló víz-
leadó képességéhez nagy-
ban hozzájárul. Csövei végig 
termékenyülnek, egészséges 
szemekkel. Csőpenész-ellenál-
lósága kiváló, az egyik legjobb 
a Magyarországon kapható 
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2015-ben nyertes pályázó.
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