KUKORICA

Új

Tomasov

FAO 420 szemes/siló

Rendkívüli terméspotenciállal rendelkező,
közepes szármagasságú hibrid, melynek
kiterjedt levélfelülete van.
Szárszilárdsága kiváló.

„Ami a cs

övön kifé

r”

Végigtermékenyült, 14–16 soros nagy csöveket hoz, mélyen ülő vörös alapon sárga
szemekkel, melyhez nagyon jó beltartalmi
értékek párosulnak.
Csőpenész ellenállósága kiváló.

Mély és kiterjedt gyökérrendszerének köszönhetően kiválóan hasznosítja a vizet és
a tápanyagot.
Kitűnő alkalmazkodóképességgel és ezen belül elsőrangú aszálytűréssel rendelkezik.
Kisparcellás kísérletek keretei között 2015-ben az átlagnál minimálissal jobb víztartalom mellett 11,78 %-os terméstöbbletet produkált, Pusztaföldváron 13,68 t/ha
termésátlagot hozott.
A 2016-os évben kisparcellás kísérletekben Bólyban 14 tonnát, Kaposváron 15 tonnát termett hektáronként. Az AGROMAGOS bemutatósorban 11,85 t/ha-os átlagterméssel az első helyet szerezte meg. Békés megyében, Gyulán 15,13 t/ha termésát
laga volt.
Kisparcellás kísérletekben 2017-ben Bólyban 13 t/ha, Békéscsabán 12 t/ha termést
hozott. Az AGROMAGOS bemutatósorokban Somogy megyében remekelt, Somogyszilben 12,26 t/ha, Szentgáloskéren pedig 11,26 t/ha termésátlaggal takarították be.
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KUKORICÁK
Shakira

Salonta

A korai éréscsoport első harmadában érő,
jó évjáratbiztonságú, nagyon jó termőképességű hibrid. Jövedelmezőségének biztonsága kiemelkedő.

A Kárpát-medence kukoricatermő vidékein mindenütt megbízhatóan termelhető,
új, korszerű, nagy termőképességű hibrid.

FAO 330 szemes

FAO 360 szemes

    „A tapasz

talt virtu

óz”

Eric

FAO 340 szemes

A korai éréscsoport első harmadában érő,
az ország kukoricatermő vidékein mindenütt
megbízhatóan termelhető hibrid.
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Magdolna

Temes

FAO 380 szemes

FAO 370 szemes

Fajsúlyos, egészséges, csőpenész ellenálló, agronómiailag tökéletes, nagy
termésű hibrid.

Jó termőképességű, nagyon megbízható
hibrid az ország minden termőhelyére.

Isztria

„Tengern

yi tengeri”

FAO 420 szemes/siló

temes”

Kiemelkedő termőképességű,
mély gyökérzetű, dús
levélzetű, kettős hasznosítású hibrid.
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Jennifer
hás sziláz

FAO 450 siló/szemes
s”

Középérésű, kitűnő csőaránnyal
rendelkező silóhibrid, mely az ország
kukoricatermő vidékein mindenütt
megbízhatóan termelhető.

FAO 420 szemes/siló

Kiemelkedő terméspotenciálú, a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal, különösen az aszállyal szemben fokozott toleranciával rendelkező, jól alkalmazkodó hibrid.
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