


Sorok száma

Korai betakaríthatóság

Kezdeti fejlődés

Szárszilárdság

Alkalmasság másodvetésre

Javasolt tőszám

Növénymagasság

+++++
++++

+++++Vízleadás

14

++++

++++

Őszi búza/árpa elé vethető +++++

65 000 - 70 000

Tenyészidő FAO 330

középmagas

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

CÉLKERESZ E S L S

ZOMBOR
korai szemeskukorica

Kiválóan alkalmazkodó háromvonalas hibrid. Száraz
évjáratokban is a körülményeknek megfelelő, stabil
terméshozam várható. Éréscsoportjában kiugró
teljesítményre képes.

*forrás az AGROMAG Kft. kisparcellás kísérletei.
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kg/ha
víz %

2019 11 514 15,9 11 680 14,3 11 380 12,8 14 360 14,5

2020 12 870 12,8 13 811 13,1 12 915 11,1 11 770 13,5 13 250 16,6 13 445 15,0 13 576 13,2

2021 12 140 16,1 12 150 15,3

Békéscsaba Pusztaföldvár SzenttamásSzékkutasZimony Óbecse Topolya Szávaszentdemeter

FAO 330

2019
Pusztaföldvár Bóly

14,40 t/ha 12,70 t/ha

2020
Békéscsaba Bóly

13,30 t/ha 12,90 t/ha

2021
Pusztaföldvár Székutas

12,10 t/ha 12,20 t/ha



AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Sorok száma

Korai betakaríthatóság
Kezdeti fejlődés

Alkalmasság másodvetésre

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

+++++
+++++

Hektoliter súly

Vízleadás

77-79 kg

16

++++

++++

Őszi búza/árpa elé vethető +++++

Szárszilárdság ++++

60 000 - 79 000

Tenyészidő FAO 330

plasztikus

középmagas

SHAKIRA
korai szemeskukorica

A hibrid előnyei:
intenzív vízleadás • éréscsoport végére jellemző termőképesség •
kifogástalan csőpenész ellenállóság • tervezhető jövedelmezőség •
kitűnő kezdeti fejlődés • kiváló szárszilárdság • középmagas

Az éréscsoport végére jellemző termőképességgel és
kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkezik. Csőpenész
ellenállósága kiemelkedik a legtöbb piacon lévő hibrid
közül. Ideális vízleadásának köszönhetően az őszi esők

beállta előtt általában betakarítható.
Kései vetésekben is már bizonyított.

Vetőmagjának ár-érték aránya kiemelkedő.

FAO 330

Vízleadás tekintetében az országban a
legmegbízhatóbb hibridek közé
tartozik, évjárattól függetlenül.

2019
Bóly Pusztaföldvár

11,01 t/ha 14,40 t/ha

2020
Bóly Hajdúböszörmény Békéscsaba Székkutas

11,50 t/ha 12,30 t/ha 13,50 t/ha 13,10 t/ha

2021
Székkutas Pusztaföldvár

12,20 t/ha 12,30 t/ha



Az elmúlt években az ország minden területén
folyamatosan, stabil termést produkál, bizonyítva azt, hogy
a legtöbb helyzetben lehet rá számítani.

Sorok száma

Termésbiztonság

Vízleadás
Szárazságtűrés

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

+++++

Hektoliter súly 78 - 80 kg

16

++++

+++++
Talajtípusra tolerancia +++++

Alkalmazkodás szélsőségekhez +++++

60 000 - 70 000

Tenyészidő FAO 370

plasztikus

középmagas

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

TEMES
középkorai szemeskukorica

Kezdeti fejlődési erélye nagyon gyors. Szára és levélzete sokáig
zöld, mely elősegíti a gyors vízleadást. A tenyészidőszakban
bármikor bekövetkező szárazságot jól tűri.
Szélsőséges termesztési feltételekhez képes alkalmazkodni. A
termelői megfigyelések alapján a versenytársakhoz képest
többet terem a száraz évjáratokban, illetve a gyenge és rossz
vízgazdálkodású talajokon bármely évjáratban.

2019-ben kisparcellás kísérletekben 12,5 t/ha
eredményt ért el 15,3%-os víztartalom mellett.

2020-ban Békéscsabán 13,6 t/ha volt a termése
16,1%-os víz mellett, a hajdúböszörményi termése is
meghaladta a 13 t/ha-t.

FAO 370



Sorok száma

Betegség és kártevő ellenállóság

Gyökérzet erőssége

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

+++++
gyorsVízleadás

16-18

+++++
Zöldszáron érés +++++

64 000 - 73 000

középmagas-magas

plasztikus

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK
Tenyészidő FAO 380

Agromag kisparcellás kísérletek
eredménye 3 hely átlagában

CÉLKERESZTBEN A STABILITÁS

AGRAM
korai szemeskukorica

Erős és magas szárú, zöldszáron érő erektív, felfelé törő levélállású.
Lófogú hibrid, 16-18 szemsorral rendelkezik.
Új és modern hibrid, amely az alacsonyabb tőszámmal történő
vetést ellensúlyozza a nagyobb csőmérettel vagy a kétcsövűséggel,
elsősorban intenzív körülmények között. Rekord hozamokat ér el
csoportjában, de extenzív körülmények között is jól teljesít.

FAO 380

Baranya átlag

2020 t/ha

15,67

16,25

16,43

14,33

Szentpál

Pitomacsa

Cabuna

Hajdúböszörmény

2021 t/ha

11,50

12,10

12,40

Székkutas

Pusztaföldvár



2017-ben Somogyszilen elért 15,01 t/ha-os eredménnyel az
Agromag Kft. bemutatósoraiban a legnagyobb termésátlagot
produkálta a korai érésű hibridek között.

2018-ban több fajtasorban és termelőnél is meghaladta a 12
tonnás termésátlagot, hajdúböszörményi kisparcellás kísérletben
14,2 t/ha-t termett.

2019-es évben Pusztaföldváron 13,9 t/ha eredményt ért el.

2020-ban, Hajdúböszörményben 13,4 t/ha-os eredményt hozott.

Kétcsövűségi hajlandóság

Csőpenész ellenállóság

Terméspotenciál

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

++++
Vízleadás

++++

++++

Szem-csutka arány +++++

+++++

60 000 - 75 000
Tenyészidő FAO 380

plasztikus

középmagas

kiváló vízleadás • kiemelkedő terméspotenciál • jól
reagál a különböző termesztési technológiákra •
kétcsövűségre hajlamos • kiváló vízleadású, sárga lófogú,
modern hibrid

MAGDOLNA
Közepes magasságú, zöldszáron érő kukorica. Vékony csutkájának, jó
szem-csutka arányának és a második csöveinek köszönhetően
lényegesen többet terem, mint amennyit mutat magából. Csöve
csőpenésznek ellenálló. Az ország minden tájegységén sikerrel
termeszthető. Tőszámra nem igényes, ritkára vetve nagyobb második
csöveket fejleszt, sűrű vetésnél az első cső mérete nem csökken.

középérésű szemeskukorica

SZUPERVÉKONY
CSUTKA

FAO 380

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK



Sorok száma

Csőpenész ellenállóság
Terméspotenciál

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

++++

++++Vízleadás

14-16

++++
+++++

63 000 - 73 000
Tenyészidő FAO 390

középmagas

plasztikus

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

CÉLKERESZTBEN A STABILITÁS

ZP 4567
korai szemeskukorica

Középmagas, nagy vegetatív tömeget adó, a korai éréscsoportban
kimagasló termőképességű, ZÖLD SZÁRON ÉRŐ, ÚJ, LÓFOGÚ
hibrid.
Csúcshozamú hibrid a saját éréscsoportjában, 15 TONNÁRA is
képes hektáronként. JÓ VÍZLEADÁSSAL rendelkezik. Igazi értéke
az alkalmazkodóképessége. Intenzív és szerényebb körülmények
között is megállja a helyét. A szárazabb évjáratokhoz, az aszályhoz
is viszonylag jól alkalmazkodik. Középmagas növényein a felső
csövek kb. 110 cm magasságban helyezkednek el. Tetszetős,
kompakt, hengeres, 20-23 cm hosszú, 14-16 soros csövek jellemzik,
mélyen ülő, lófogú szemekkel, melyek a cső végéig berakódnak. Az
ezermagtömege magas, akár a 370 grammot is elérheti. Nagyon jó
ellenállósággal rendelkezik a szár-, cső- és gyökérbetegségekkel
szemben.

260 cm

Székkutasi kisparcellás kísérletünkben, 2021-ben, 12,79 t/ha
termést adott 16,3%-os betakarításkori nedvességtartalom mellett.
Ez azt jelenti, hogy a korai és középérésű hibridek együttes
átlagtermését, de a koraiakra jellemző nedvességet produkált. A
saját hibridjeink közül a Tomasov termését megközelíti, de
nedvességtartalma a Magdolnáét alig haladja meg. Az ország
teljes területén sikerrel termeszthető. Korán vethető. Vetőmagja
általában apró szemű.

termés 

kg/ha
víz %

termés 

kg/ha
víz %

termés 

kg/ha
víz %

termés 

kg/ha
víz %

termés 

kg/ha
víz %

2018 13 686 15,3 14 648 17,1 11 371 13,9 11 639 16,5 14 816 14,7

2019 11 661 16,2 11 617 14,6 11 943 13,8 13 099 15,0

PancsovaZimony Óbecse Topolya Szávaszentdemeter

FAO 390





Sorok száma

Csőpenész ellenállóság
Víz- és tápanyaghasznosítás

Alkalmazkodóképesség

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

+++++
+++++

Vízleadás középkései, de gyors

16

+++++

+++++
Aszálytűrés ++++

Szárszilárdság

++++

60 000-68 000
Tenyészidő FAO 420

plasztikus

középmagas-magas

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

Szárszilárdság

TOMASOV
középérésű szemeskukorica

Rendkívüli terméspotenciál • kiemelkedő víz- és tápanyag-
hasznosítás • kiváló csőpenész ellenállóság • elsőrangú
aszálytűrés • nagy csövek • mélyen ülő szemek • nagyon jó
beltartalmi értékek.

2017-ben Somogy megyében remekelt, Somogyszilen
12,26 t/ha, Szentgáloskéren pedig 11,26 t/ha
átlagtermést hozott.

2018-ban a kisparcellás kísérleteinkben mutatta meg a
remek genetikai hátterét, Hajdúböszörményben 15,1
t/ha-os termésátlaggal takarították be.

2019-ben Bólyban illetve Pusztaföldváron nagyon eltérő
éghajlati illetve talajtani adottságok mellett is 13 tonnát
jóval meghaladó eredményt produkált.

2020-ban 14 tonna felett teljesített Békéscsabán
kisparcellás kísérletben, illetve 15,1 t/ha eredménnyel
szerepelt Hajdúböszörményben.

2020-ban a legnagyobb mennyiségben
értékesített agromagos kukorica hibrid.
A termelői visszajelzések kitűnőek. Mély
és kiterjedt gyökérrendszerének
köszönhetően meglehetősen jól
hasznosítja a vizet és a tápanyagot.
Kitűnő alkalmazkodó képességgel és
ezen belül elsőrangú aszálytűréssel
rendelkezik.
Csőpenész ellenállósága jó.

FAO 420



Azoknak, akik minőségi silókukoricát keresnek!

Sorok száma

Betegség és kártevő ellnállóság

Silózásra való alkalmasság

Gyökérzet erőssége

Javasolt tőszám - szemes

Javasolt tőszám - siló

Tőszámreakció
Növénymagasság

+++++
+++++

Kétcsövűségre való hajlam ++++

lassúVízleadás

16-18

+++++
Zöldszáron érés ++++

60 000 - 66 000
Tenyészidő FAO 430

73 000 - 83 000

magas

plasztikus

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

FAO 430
ISZTRIA

középérésű kettős hasznosítású
kukorica

Az éréscsoportban kiemelkedő szem- és zöldtermés • legjobb
csőarány • kiváló tápanyag-hasznosítás • kifejezetten jó szárszilárdság
• kettős hasznosítás • dús levélzet • magas termőképesség •
kifejezetten jó szárszilárdság • kétcsövűségre való hajlam.

2017-ben Somogyszilen 13,69 t/ha,
Kálmánházán 11,96 t/ha termésátlaggal
remekelt.

A 2018-as NÉBIH silókísérletben
kiemelkedő eredményt ért el az 1 kg
jutó energia tartalomban az
éréscsoportjában, de a 300, 400, 500,
600 és 700-ok között sem született jobb
eredmény!

2020-as szemes kísérleti eredménye
13,5 t/ha volt Hajdúböszörményben.





Sorok száma

Csőpenész ellenállóság
Víz- és tápanyaghasznosítás

Alkalmazkodóképesség

Javasolt tőszám

Tőszámreakció

Növénymagasság

+++++
+++++

Vízleadás gyors

16

+++++

+++++
Aszálytűrés ++++

Szárszilárdság

++++

60 000-68 000

Tenyészidő FAO 440

plasztikus

középmagas-magas

Szárszilárdság

AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK

FILIGRAN
középérésű szemeskukorica

Kiváló szárszilárdság •mélyre ható gyökérrendszer • nagy
terméspotenciál • átlagosnál jobb szárazságtűrés
• évjáratstabilitás • nagy csöveket hoz, mélyen ülő szemekkel.

CÉLKERESZTBEN A STABILITÁS

*forrás az AGROMAG Kft. kisparcellás
kísérletei.

FAO 440

2019
Bóly Pusztaföldvár

14,2 t/ha 13,3 t/ha

2020
Bóly Hajdúböszörmény

13,0 t/ha 16,7 t/ha

2021
Székkutas Hajdúböszörmény Pusztaföldvár

12,8 t/ha 11,9 t/ha 13,8 t/ha




