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Vážení priatelia,
Rok 2021 a rovnako aj rok 2020 si určite
budeme všetci pamätať ako výnimočný z
viacerých dôvodov. Jedným z nich je
ukončenie môjho pôsobenia vo firme
SAATBAU Slovensko s. r. o po 19 rokoch.
Do firmy som nastúpila 1. novembra v
roku 2001. V tom čase to bola malá
spoločnosť so 4 zamestnancami, zameraná iba na predaj osiva repky ozimnej a
kukurice.
Ako pribúdali roky pôsobenia v SAATBAU z malej osivárskej spoločnosti sa
stala spoločnosť, ktorá v tomto roku
oslávi 25 rokov pôsobenia na Slovenskom trhu.
Z roka na rok narastal predaj ďalších
plodín. Dnes už naša firma predáva

kompletné portfólio ozimín, jarín,
miešanky, trávy... V podstate takmer
všetko okrem cukrovej repy a zemiakov.
V portfóliu máme špičkové odrody
pšenice a sóje, ktoré v podstatnej miere
dopestujeme a spracujeme na Slovensku
u našich zmluvných partnerov a v
našich spracovateľských závodoch a je
nás takmer 30.
V Topoľčanoch spracovávame osivá od
roku 2013. Nakoľko pôsobenie firmy
SAATBAU je na území celého Slovenska
a prepravné vzdialenosti sú veľké, v
minulom roku sa otvoril ďalší závod na
spracovanie osiva na východnom
Slovensku v Sečovciach.
Osobne mám veľkú radosť, že k úspešnému rastu firmy som svojou malou
čiastkou prispela aj ja, samozrejme v
spolupráci s poľnohospodárskymi
podnikmi.
Za svoje pôsobenie vo firme som získala
veľa nových poznatkov a hlavne veľmi
veľa nových priateľov.
S hrdosťou môžem povedať, že dnes je
SAATBAU neoddeliteľnou a nezanedbateľnou súčasťou slovenského osivárskeho
trhu, ktorá pestovateľom ponúka takmer
celý sortiment pestovaných plodín.
Želám Vám všetkým v týchto ťažkých
časoch hlavne veľa zdravia a veľa
pestovateľských úspechov s osivami od
firmy SAATBAU :-)

Ing. Margita Foltánová
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KUKURICA SIATA | FAO 210

KUKURICA SIATA | FAO 250

EDUARDO

SATIVO

Prvá úroda do sila aj do žľabu

Rýchlejší - vyšší – úrodnejší

• veľmi skorý hybrid kukurice, vhodný predovšetkým na siláž
• dobre odoláva teplotným stresom, vzchádzanie a počiatočný
vývoj je rýchly
• má veľmi dobrý zdravotný stav, šúľky sú kompaktné, plne opelené
• je to osvedčený hybrid vyššieho vzrastu, s dobrým stay
green efektom
• vyznačuje sa vhodnou kombináciou vysokej úrody silážnej
hmoty a jej vysokou stráviteľnosťou
• je vhodný aj do chladnejších oblastí pestovania kukurice

•
•
•
•

veľmi skorý, univerzálny hybrid kukurice
má veľmi dobrý počiatočný vývoj aj v chladnejších oblastiach
má veľmi dobrý zdravotný stav
je veľmi vysoký, habitus rastliny dosahuje výšku až 3,2 m,
šúľok je vyššie postavený
• úrodnosťou sušiny prekonáva všetky konkurenčné hybridy
• dosiahuje výborné výsledky aj v stresových podmienkach
• stabilitu obsahu energie garantuje vysoký obsah škrobu v zrne,
používa sa aj na produkciu CCM
Potenciálna produkcia mlieka EPMP v kg/ha
a obsah sušiny v g/kg, hybridy FAO 250, SVK 2020

Relatívna úroda a vlhkosť hybrid FAO 200 - 250, 5 lokalít SVK, 2018

MARCAMO

Aj oneskorená sejba rodí špičkovo
• veľmi skorý dvojlíniový hybrid - medzityp
• veľmi rýchly počiatočný vývoj a špičková tolerancia proti chladu
poskytuje využitie nielen do okrajových oblastí, ale aj pre neskoré
termíny sejby po ozimnej raži zberanej pre GPS
• skoro uzatvorené porasty rýchle vytvárajú optimálnu mikroklímu
• steblo je pevné a nelámavé
• aj napriek rýchlemu dozrievaniu, siláž má vysoký obsah ľahko
stráviteľnej sušiny
• kvalitu siláže vytvára kombinácia enormne vysokej úrody zrna a
ľahko stráviteľného škrobu
• v stresových podmienkach po zbere ozimnej raže doporučujeme
navýšiť hustotu sejby
• s ohľadom na nízke FAO je nutné dodržať termín zberu

110

EDUARDO

100

KUKURICA SIATA | FAO 230
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 95 000 - 100 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 90 000 - 95 000 rastlín/ha
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 95 000 - 100 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 90 000 - 95 000 rastlín/ha
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• veľmi skorý dvojlíniový hybrid, ktorý vyniká v sortimente na
siláž aj na zrno
• vytvára bezkonkurenčne najvyššie rastliny
• vyniká veľmi rýchlym počiatočným vývojom
• vynikajúco toleruje chlad
• porasty sú veľmi dobre odolné proti poliehaniu
• tento atraktívny hybrid vyniká najvyššou úrodou sušiny
• excelentné agronomické parametre pri normálnej až vysokej hustote
sejby dotvára 14 radov zrna v šúľku, s počtom zŕn v rade 36-40
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SATIVO

Potenciálna produkcia mlieka EPMP v kg/ha
a obsah sušiny v g/kg, hybridy FAO 200, SVK 2020
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KUKURICA SIATA | FAO 200

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

120

Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky:
85 000 - 90 000 rastlín/ha
• horšie podmienky:
80 000 - 85 000 rastlín/ha
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha

osivá / Jar 2021 / Kukurica

STRANA 6

• vylepšený skorý trojlíniový hybrid na vysokú produkcie siláže
najvyššej kvality
• má rýchly počiatočný vývoj
• vysoké porasty až 3,2m s vysoko nasadeným klasom garantujú
najvyššie úrody zelenej hmoty a sušiny
• koncentrácia využiteľnej energie a dobrý zdravotný stav rastliny
zvýrazňujú kvalitu siláže, obzvlášť v prepočte na produkciu
mlieka na hektár
• vynikajúci stay green poskytuje dlhé obdobie na silážovanie, čo
privítajú aj pestovatelia s väčšími plochami pre veľké chovy a GPS
Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 300, 15 lokalít SVK, 2018

Stále viac a viac energie
• univerzálny, skorý, trojlíniový hybrid kukurice, vhodný pre
všestranné použitie na siláž a zrno
• má rýchly počiatočný rast a vysokú odolnosť proti chladu, čo
umožňuje skoršie termíny sejby aj v severnejších okresoch
• rastliny sú vysoké, mohutné s minimálnym výskytom
helmintosporiózy a dobrou toleranciou k fuzáriám
• zaručuje najvyššie úrody siláže, vysoký obsah celkovej energie
• jemné pletivá garantujú ľahkú stráviteľnosť a silážovateľnosť
• v produkcii zrna sa vyznačuje priaznivou kombináciou vysokého
výnosu a prijateľnej zberovej vlhkosti
• veľmi dobrý stay green zabezpečuje dlhé obdobie na silážovanie
• energetický potenciál siláže sa vyrovnáva hybridom s vyšším FAO
• vyznačuje sa toleranciou proti suchu
• predajnosť v roku 2019 v celej EÚ dosiahla rekordných 96 000 vj

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %
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HLAVNÝ ROZDIEL OD BEŽNEJ KUKURICE
Zrno waxy hybridov má iné kvalitatívne zloženie škrobu. Pokiaľ
bežný hybrid obsahuje 25% amylózy a 75% amylopektínu, tak
waxy hybridy obsahujú 99% amylopektínu a 1% amylózy. Takýto
obsah z nej robí vysokohodnotný produkt nielen pre
potravinárstvo, ale aj pre iné produkty.
PRODUKTY Z WAXY KUKURICE
AGRANA Rakúsko vyrába od 90-tych rokov:
• škrob pre prídavky do potravín na zahustenie
• prídavky pre jedlá do mikrovlnových rúr
• emulzie do šalátov, omáčok, džemov, polievok...
• výživy pre dojčatá
• prídavky pre gumárenský, farmaceutický a papierenský priemysel

COSMINO
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %
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FERARIXX WAXY

Kukurica waxy sa navonok nelíši od bežnej kukurice siatej.
Vďaka menším zrnám a vysokej sklovitosti poskytuje škrob
iného zloženia. Pri ich pestovaní platí rovnaká agrotechnika
avšak väčšinou sa pestovanie riadi zmluvnými podmienkami
odberateľa (napr. AGRANA). Vždy treba dodržiavať priestorovú
izoláciu 200m, sejba len GMO FREE osiva schválených hybridov,
vedenie denníka pestovateľa, predkladanie faktúr o pôvode a
certifikácii osiva, kontrola hustoty výsevku, čistoty sejačiek a
kombajnov, transportu, 96% čistoty úrody a iné v zmluve
uvedené pokyny.

Z tohto dôvodu každoročne narastá dopyt a tým aj pestovateľské
plochy waxy hybridov. Celý priebeh produkcie je certifikovaný a
GMO FREE. Samozrejme pestuje sa aj v BIO režime.

Vhodný do gastronómie
•
•
•
•
•

excelentná kvalita zrna pre produkciu škrobu a krmív
dobrý zdravotný stav klasu s počtom 14 - 16 radov
vysoký obsah proteínov
vysoká odolnosť proti poliehaniu
vysoké úrody zrna a kvalitného škrobu
Relatívna úroda a vlhkosť hybridov Waxy kukurice, SVK 2019
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

DANUBIO
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha
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Relatívna úroda a vlhkosť v %, skupina FAO 200 - 300, 5 lokalít SVK, 2017
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Silážovať viac a kvalitnejšie

DANUBIO

KUKURICA SIATA | FAO 360

Alternatíva pestovania kukurice na zrno

COSMINO
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KUKURICA WAXY

KUKURICA SIATA | FAO 300

KUKURICA SIATA | FAO 260
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KUKURICA SIATA | FAO 330

KUKURICA SIATA | FAO 360

ARDENNO

FERARIXX

Profesionál, ktorý má potenciál

Zaostrené na plný výkon

• vysokoúrodný, stredne skorý dvojlíniový hybrid na zrno
• má rýchly počiatočný vývoj, je vhodný do intenzívnejších
podmienok
• charakterizuje ho výborný zdravotný stav, zdravá listová plocha a
nelámavé steblo
• vytvára kompaktné nepoliehavé porasty
• rastlina má výborný DRY DOWN efekt, zrno rýchlo odovzdáva
vodu, čoho výsledkom sú nízke náklady na zber a včasné
uvoľnenie pestovateľskej plochy pre následnú plodinu
• je lídrom v úrodnosti zrna s najnižšou vlhkosťou

• stredne skorý zrnový hybrid
• hybrid má rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu
a majú nevýrazný stay green
• zdravotný stav rastlín a šúľkov je dobrý, HTZ dosahuje
priemerné hodnoty 350 – 380 g
• šúľky sa dobre opeľujú, vytvárajú na tenkom klasovom vretene
dlhé, rovnomerne dozrievajúce zrná, počet radov v šúľku býva 16
- 18 a počet zŕn v radoch minimálne 32
• v priaznivých pestovateľských podmienkach opakovane
prekonáva renomované neskoršie zrnové hybridy úrodou aj
obsahom proteínov
• plasticitou v stresových podmienkach, nelámavým steblom a
výborným zdravotným stavom šúľkou si udržuje dlhoročný
záujem u pestovateľov
• vysokými úrodami zrna s nízkou vlhkosťou potvrdil svoje
prednosti aj v stresovom ročníku 2019

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 330 - 340
15 lokalít SVK, 2018

KUKURICA SIATA | FAO 320

CORONADO

Oslní úrodnosťou a vyváženosťou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoko úrodný hybrid v stredne skorom zrnovom segmente
veľmi dobre toleruje stres
má stredne rýchly počiatočný vývoj, rastliny sú vyššieho vzrastu
zdravé rastliny v každom ročníku upútajú najdlhšie zelenými
listami v segmente
vyniká mimoriadne vysokou odolnosť proti fuzáriám stebla
vďaka excelentnému zdravotnému stavu je vhodný pre opakované
pestovanie po kukurici
tvorí pevné a nepoliehavé steblo, cenené aj pri neskorom zbere
jeho najvyšší úrodový potenciál vytvára 18-20 radov zrna v klase
rýchle odovzdávanie vody zo zrna predurčuje tento hybrid pre
najintenzívnejšiu agrotechniku
Relatívna úroda a vlhkosť hybridov 340 - 350
14 lokalít SVK, 2019
110

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

115

CORONADO

105
100

Priemer

95
90
85
80

92

94

96

98

100

RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 75 000 - 80 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
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Prepisuje rekordy skorých hybridov

80

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 310 - 330
14 lokalít SVK, 2019
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Relatívna úroda a vlhkosť v %, hybridov FAO 360 - 380
12 lokalít SVK, 2018

PERACINO
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najskorší zrnový typ v sortimente
vysokoúrodný, stredne vysoký dvojlíniový hybrid
zdravé rastliny vykazujú veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu
má stredne rýchly počiatočný vývoj
skoré sejby a chlad znáša veľmi dobre
stres zo sucha toleruje veľmi dobre
celkový vysoký úrodový potenciál je veľmi vyvážený
pri normálnej hustote sejby tento dent typ vytvára až 18 radov zrna
oslní vysokou HTZ, počet zŕn v rade dosahuje 30-42

ARDENNO
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 380

OXXYGEN

Výnosová stálica

• stredne neskorý, rokmi overený, suchovzdorný, zrnový hybrid
• má pevné, stredne vysoké a nepoliehavé steblo s
poloprevisnutými listami
• zdravotný stav pozberaného zrna je výborný
• šúľky sú nasadené stredne vysoko, majú valcovitý tvar a
štandardne vytvárajú 18 radov zrna
• silne rozvetvený koreňový systém zabezpečuje dostatočný prísun
vody a živín do rastliny aj v suchých podmienkach
• opeľovanie je dostatočné aj za extrémnych letných horúčav
• zrno je svetložlté, dlhé a má vysokú objemovú hmotnosť
• počas celého obdobia dozrievania uvoľňuje vodu zo zrna veľmi
intenzívne, čím prevyšuje konkurenčné hybridy
Relatívna úroda a vlhkosť v %, hybridov FAO 360 - 380
12 lokalít SVK, 2018

KUKURICA SIATA | FAO 360

KUKURICA SIATA | FAO 360

ESTEVIO

NEW

Dynamika prekonáva sucho

TORRANO

Prekvapí v úrode zrna aj siláže
• stredne skorý hybrid vhodný na zrno a produkciu
vysokoenergetickej siláže
• počiatočný rast je stredne rýchly a odolnosť proti chladu je priemerná
• dobre olistené rastliny sú vysoké 300 – 330 cm, poskytujú
vysoké úrody sušiny
• šúľky sú vysoko nasadené vo výške 145 – 150 cm, dobre
opelené s minimálne 14 - 16 radmi zrna
• zrno pravidelne dosahuje najvyššiu HTZ
• stay green je dobrý, hybrid poskytuje siláže s veľmi vysokou
stráviteľnosťou a úrodou sušiny
• dlhoročne ponúka optimálny pomer ceny a kvality

•
•
•
•
•

zrnový hybrid, vyznačujúci sa rýchlym vývinom na jar
úrodné klasy diferencuje so 16-18 radmi zŕn
dosahuje vyššie úrody aj v suchých podmiekach
dobre a rýchlo uzatvorené porasty excelentne tolerujú stres
vyniká pevným a nepoliehavým steblom, odoláva
prívalovým búrkam
• rastliny vykazujú veľmi dobrú odolnosť proti chorobám stebla
• dobre opelený šúľok tvorí až 36-38 zŕn v rade
• pre dosiahnutie najvyšších úrod doporučujeme navýšiť
výsevok o 10%

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %
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RELATÍVNA POTENCIÁLNA PRODUKCIA
MLIEKA V KG/HA, PRIEMER JE 27 704 KG

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 360 - 380
AGES Rakusko, 2019

Relatívna potenciálna produkcia mlieka v kg/ha (FCM)
stredne skoré hybridy, SVK 2017
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RELATÍVNA ÚRODA SUŠINY V KG/HA, PRIEMER JE 18 875 KG
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 85 000 - 90 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 80 000 - 85 000 rastlín/ha
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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KUKURICA SIATA | FAO 370

KUKURICA SIATA | FAO 390

ARTENYO

ILLUSTRADO

Skorou úrodou predstihne neskorých

Ilustrácia vynikajúcich vlastností

• od r. 2016 žiari výsledkami úrod a patrí k najrýchlejšie
dozrievajúcim hybridom v segmente
• v praxi výrazne prekonáva úrodami zrna neskoršie hybridy
• rýchle uvoľnené listene na šúľku garantujú DRY DOWN a tým
zanedbateľné náklady na sušenie
• rýchlym vývinom na jar vytvára vysoké vitálne porasty, s
ohľadom k skorosti až robustné
• skorosť zberu a rýchle dozrievanie zrna minimalizujú choroby klasu
• dobre opelené klasy ponúkajú 16-18 radov zrna
• na hlbokých a humóznych pôdach tvorí pri strednej HTZ až 36
zŕn v rade
• dobrým zdravotným stavom eliminuje sklon porastov k poliehaniu
• kombinácia vitálnych vlastností ho predurčuje pre pestovateľov,
kde sa pestuje intenzívne a efektívne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ILLUSTRADO je stredne skorý hybrid pre intenzívnu produkciu
má pozvoľný počiatočný vývoj a dobrú odolnosť proti chladu
vyniká výbornou toleranciou proti stresu zo sucha
porasty sú stredne vysoké, bez sklonu k poliehaniu a lámavosti stebla
z našich hybridov má najnižšie nasadený klas
výnimočne dlhý klas tvorí stredne veľké zrno až v 18 radoch
listene v šúľku sa včas oddeľujú
nízke porasty majú dobrý zdravotný stav
pri vysokej úrode nepoliehajú a steblá sú nelámavé
súlad týchto vlastností ho predurčuje aj do veternejších a
stresových oblastí
• kombinácia nižšieho vzrastu, spontánneho zosychania celej rastliny
a nízko položeného klasu, radí tento hybrid k špičke v nízkych
nákladoch na zber a následnú zaorávku pozberových zvyškov

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 360 - 380
14 lokalít SVK, 2019

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 390 - 40
14 lokalít SVK, 2019
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 70 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
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osivá / Jar 2021 / Kukurica

STRANA 14

KUKURICA SIATA | FAO 410

KUKURICA SIATA | FAO 480

HARMONIUM

CORASANO

Pre rôzne ročníky a lokality

Viac zrna? Určite áno!

• stredne neskorý, náš najpredávanejší zrnový hybrid
• má veľmi rýchly počiatočný vývoj aj vďaka mohutnému
koreňovému systému
• výnimočný zdravotný stav potvrdzuje odolnosťou proti
fuzariózam šúľka a helmintosporióze
• vytvára veľmi homogénne porasty, ktoré vynikajú nelámavým a
nepoliehavým steblom až do najneskorších termínov zberu
• zrno dosahuje HTZ 335 gramov, počet radov zrna na šúľku je
16 a viac
• odovzdávanie vody zo zrna je rýchlejšie ako u skorších hybridov
• na území celej EÚ patrí k najúrodnejším hybridom nielen v
dobrých, ale aj menej vhodných podmienkach
• vo všetkých hodnotených prejavoch je adaptabilný a
harmonický, čím garantuje najvyššie úrody a zisk
• v ponuke iba s insekticídnym morením Force 20 CS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ES JASMINE

• stredne neskorý hybrid kukurice, vhodný
predovšetkým pre pestovanie na siláž
• má veľmi rýchly počiatočný vývoj a predstihuje hybridy s
porovnateľným FAO
• šľachtením vylepšený koreňový systém a silne zahustené
sekundárne korene zabezpečujú účinnejšie prijímanie živín a vody
• vytvára vysoké a husto olistené rastliny, ktoré poskytujú
vysokokvalitnú úrodu siláže
• nasadenie šúľkov je vysoké, HTZ sa pohybuje na úrovni 380 - 400
gramov, rezistencia proti najrozšírenejším chorobám šúľkov a zrna
je v rozmedzí stupňov 7 – 9
• je to plastický hybrid, poskytuje siláž s veľmi vysokým obsahom
sušiny a ľahkostráviteľným škrobom
• veľmi dobre toleruje stres zo sucha
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 65 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha

104

• stredne neskorý, vysoký hybrid
• má excelentný štart, rast a vývoj je intenzívny, rýchlo zakoreňuje
• dobre využíva jarnú vlahu, aby neskôr dobre zvládal
bezzrážkové obdobie
• rastliny majú pevné a odolné steblo
• hrubé a plne ozrnené šúľky sú nasadené stredne vysoko, majú
valcovitý tvar a mierne odstávajú
• dozrievanie zrna je zo začiatku postupné, neskôr veľmi rýchlo
odovzdáva vodu, čo sa potvrdilo aj v mokrých ročníkoch
• zrno je dobre vyvinuté, usporiadané v 16 – 18 radoch
• odolnosť proti helmintosporióze, fuzariózam a sneti
kukuričnej má vynikajúcu
• medzi stredne neskorými hybridmi sa svojou úrodnosťou
aktuálne drží na vrchole
Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 460 - 500
9 lokalít SVK, 2018
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RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

Vyniká už na pohľad

HARMONIUM

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 380 - 400
12 lokalít SVK, 2018
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neskorý hybrid, s rýchlym počiatočným vývojom
aj v chladnejšom ročníku vytvára vysoké porasty
celá rastlina má výborný zdravotný stav
má veľmi dobrý stay green efekt a rovnomerne dozrieva
tvorí stredne vysoké a vyrovnané porasty
odolnosť proti poliehaniu je veľmi dobrá vďaka pevnému steblu
dosahuje nadpriemerné úrody
masívny šúľok má 16-18 radov zrna
nadpriemerná produkcia metánu dopĺňa výnimočnosť hybridu
vysoké úrody zrna dosahuje aj v rozdielnych pestovateľských
podmienkach v celej EÚ
Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 460 - 500
9 lokalít SVK, 2018

120
KUKURICA SIATA | FAO 420

MILANNO

Relatívna úroda a vlhkosť hybridov FAO 410 - 420
8 lokalít SVK, 2019

Excelentná v siláži!

STRANA 15
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Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 65 000 - 70 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha

Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 65 000 - 75 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha
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RELATÍVNA ÚRODA (T/HA) V %

KUKURICA SIATA | FAO 400
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CORASANO
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RELATÍVNA ZBEROVÁ VLHKOSŤ V %
Odporúčaný výsevok:
• lepšie podmienky: 60 000 - 65 000 rastlín/ha
• horšie podmienky: 55 000 - 60 000 rastlín/ha
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Pre pokračovanie, kliknite prosím sem:
https://indd.adobe.com/view/f731304c-a70e-4bd6-8521-eaf9429c85d5

