KUKURŪZAS SĒKLU PIEDĀVĀJUMS 2021
Pārbaudīti hibrīdi, kas uzrāda labākos rezultātus
savās agrīnuma grupās!

JAUNUMI

Emblem FAO 190

Anselmo FAO 210

Ekselenta cietes raža apvienojumā
ar izcilu enerģĳas un sausnas ražu.
Nodrošina liela apjoma kvalitatīvu
skābbarības iznākumu, kas palīdz
samazināt kopējās barības izmaksas.

Vidēji agrīns, augstražīgs hibrīds no
Saatbau selekcĳas. Hibrīds ar ļoti augstu
sausnas ražu un labiem kvalitātes
rādītājiem augstvērtīgas skābbarības
sagatavošanai.

Jaunums no Limagrain

Jaunums no Saatbau

Agrīnā gatavība un labā
veldres noturība nodrošina
labu ražas novākšanu
Piemērots visiem
audzēšanas reģioniem
Emblem agrīnā vālīšu
gatavība nodrošina augstu
cietes saturu ražai
Augsta kopējā barības
izmantojamība
Augstais sausnas ražas
apjoms un barības enerģĳa
samazina kopējās barības
izmaksas

Piemērots augstu un
kvalitatīvu ražu ieguvei
Hibrīdam piemīt spēcīga
augu attīstība augšanas
sākumposmā
Anslemo piemīt laba
aukstuma tolerance – labi
pacieš un attīstās arī vēsākos
klimatiskos apstākļos
Veido spēcīgus, garus augus
ar ļoti labu veldres noturību

DKC 2891 FAO 220
Jaunums no Dekalb

Vidēji agrīns hibrīds augstvērtīgas kukurūzas skābbarības un graudu ražošanai. Hibrīds ar augstu cietes saturu
kopējā ražas masā un ļoti labu kokšķiedras sagremojamību, kas nodrošina augstu barības izmantojamību.
Hibrīds nodrošinās augstas un stabilas ražas
vidēji agrīno hibrīdu grupā
Piemērots vēsākiem klimatiskajiem apstākļiem
Strauja augu attīstība pavasarī ar ļoti labu
izturību uz zemākām temperatūrām veģetācĳas
sākumā, kā arī augu spēcīga un pilnvērtīga
attīstība visā veģetācĳas periodā, veidojot graudu
pilnas valītes
Augi, maz ietekmējoties no darbību un vides
nelabvēlīgiem apstākļiem, veido pilnas graudu
vālītes, jo DKC 2891 raksturojas kā “flex/fixed
ears” hibrīds, norādot uz pilnvērtīgu graudu

vālīšu izveidi veģetācĳas periodā, kas arī ir
nodrošinājums augstas enerģĳas saturam
ražas masā
Augiem raksturīga spēcīga sakņu sistēma un
ļoti laba veldres noturība, spēcīgi stublāji
Iegūtos graudus var izmantot lopbarības
ražošanai, kramveida (flint) graudos esošā ciete
īpaši piemērota un izmantojama dzīvnieku
barības gatavošanā
Labi padosies arī īpaši vidējas auglības un
mazāk auglīgās augsnēs

Agrīni kukurūzas hibrīdi

Aalborg FAO 170

Coditank FAO 180

Selekcionārs: Saatbau

Selekcionārs: Codisem

Izteikti agrīna nogatavošanās un izcila kvalitāte – piemērots
augstvērtīgas skābbarības sagatavošanai
Selekcĳa ar ļoti spēcīgu augu attīstību, arī pie vēsiem laika
apstākļiem pavasarī
Īsā veģetācĳa dod iespēju izmantot sējai arī vēlākos termiņos
Vecauces izmēģinājumos uzrāda vienu no augstākajiem cietes
saturiem izmēģinājumā

Izcils ražības un kvalitātes savienojums ar pietiekami agrīnu
nogatavošanos
Labie kvalitātes rādītāji to padara īpaši piemērotu augstvērtīgas
skābbarības sagatavošanai
Pārliecinoši rezultāti gan ražošanas, gan Vecauces izmēģinājumos

Vidēji agrīni līdz vidēji vēlīni kukurūzas hibrīdi

SY Skandik FAO 200/210 Eduardo FAO 200
Selekcionārs: Syngenta

Selekcionārs: Saatbau

Pārdotākais hibrīds 2019. gadā!
Augstais ražas potenciāls apvienojumā ar labiem kvalitātes
rādītājiem ierindo hibrīdu pie labākajām izvēlām augstvērtīgas
barības ieguvei
Stabilitāte arī mainīgos un skarbākos augšanas apstākļos
Hibrīdam augsts cietes saturs, enerģĳa un laba
sagremojamība
Augšanas sākumā augi labi attīstās arī vēsākos pavasaros

Plaši audzēts hibrīds Latvĳā jau vairāku gadu garumā
Uzrāda kvalitatīvas un stabilas ražas dažāda veida augšanas
apstākļos pie mainīgiem laikapstākļiem
Raksturīgi masīvi augi ar augstu zaļās masas un sausnas ražu
Laba sagremojamība apvienojumā ar augstu cietes saturu un
enerģĳu
Augstražības un kvalitātes īpašību dēļ piemērots gan
augstvērtīgai skābbarības ieguvei, gan lopbarībai, gan arī biogāzes
ražošanai

Pirro FAO 200

Cranberri CS FAO 210 / 220

Selekcionārs: Saatbau

Selekcionārs: Causaade

Kukurūzas hibrīds, piemērots gan skābbarības gatavošanai,
gan biogāzei
Izteikti masīvi augi ar augstu ražas potenciālu, uzrāda vienas
no augstākajām zaļās masas un sausnas ražām
Strauja augu attīstība augšanas sākumposmā
Augiem laba noturība pret slimībām

Augsta ražība un barības vērtība!
2019. gadā Vecauces izmēģinājumā starp 28 hibrīdiem uzrādīja
trešo augstāko ražību
Hibrīdam piemīt īpašība “palikt zaļam” pēc rudens salnām
Augstražības un kvalitātes īpašību dēļ piemērots augstvērtīgai
skābbarības ieguvei, gan lopbarībai, gan arī biogāzes ražošanai

Latvĳā
pārbaudīti
hibrīdi!

