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KLIMAFIT

• velika prilagodljivost na rastne razmere

• nadpovprečni pridelki v preizkušanjih

• sorta/hibrid se ne glede na različne stresne pogoje, vedno 

uvršča v sam vrh med preizkušenimi sortami

• preizkušanje se izvaja več let in na različnih lokacijah

MME
Mleko, Meso, Energija

• nova genetika silažnih hibridov

• agronomske prednosti: hiter mladostni razvoj + stabilnost 

rastlin + Stay-green + tolerantnost na nizke temperature

• prehranske prednosti: zdrave rastline ob žetvi + več 

škroba + boljša prebavljivost + odlična ješčnost 

SORTIMENT

SODOBNA GENETIKA  |  NOVOSTI 2022

FAO 290 | HIBRID: DKC3805 | UPORABA: Z

FILMENO
Pridelek zagotovljen

• izjemen pridelek zelene mase in suhe snovi
• odlična prebavljivost (NFD vrednost)
• nadpovprečna tolerantnost na koruzno proga-

vost Helmintosporium)
• izjemen Stay-green

FAO: 270 | UPORABA: S/Z

ATLANTICO
Je 100% avstrijski

• Zelo hiter mladostni razvoj

• Najvišji pridelek zelene in suhe mase

• Izjemen Stay-green

• MME genetika

ZA ODLIČEN

PRIDELEK
***

SODOBNA GENETIKA

NAPREDNO

KMETIJSTVO

***



FAO 420 | HIBRID: DKC5206 | UPORABA: Z/S

ASSPRO®

Izjemni storži

• Velik pridelek zrnja
• Veliki storži
• Zelo stabilna rastlina
• Pozna žetev 

FAO 380 | UPORABA: S/Z

ARSANTTO®

Odlična kombinacija

• Univerzalna uporaba za zrnje ali silažo
• Izjemno olistana rastlina
• Odlična tolerantnost na bolezni
• Prva registracija leta 2020

FAO 390 | HIBRID: DKC5001 | UPORABA: Z/S

AMBITIO®

Nova dimenzija pridelka

AMBITIO® je nov hibrid koruze z največjim 
potencialom pridelka in bo v bodoče nadomestil 
že prepoznavni hibrid AURELIO® DKC 4953. 
Odlikuje ga kombinirana možnost rabe za zrnje 
ali silažo, izjemno zdravstveno stanje in odlični 
pridelki. 

• Vzhajajoča zvezda med koruzami
• Kompaktna rastlina
• Zelo stabilna rastlina
• Izjemna HT – 

toleran tnost
FAO 350 | HIBRID: DKC4508 | UPORABA: Z

ALERO®

Nov standard pridelka

• Odlični pridelki zrnja
• Zelo stabilna rastlina
• Kompaktna rastlina
• Izjemen Stay-green

FAO: 340 | UPORABA: Z

ANTARO®

Povsod med najboljšimi

• Visok potencial pridelka zrnja
• Primeren za vsa pridelovalna  

področja
• Kompaktna rastlina
• Zelo stabilna rastlina


