
HIBRIDI 2017

LG 32.58
LJ 275 T
FEROXXY
MUSIXX
DKC 3623
LG 23.06
LG 33.30
LG 30.315
DKC 4014
CHAPALU
LG 33.50
CONEXXION
SHERLEY
DKC 4522
DKC 4590
LG 30.369 (LIMANOVA)

DKC 4608 
DKC 4717
FUTURIXX
DKC 5031
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DKC 5830

LGAN HIBRIDI 2017

LG 30.220
LG 30.311
LG 33.87
SHANNON
LG 34.90
AAPOTHEOZ

Novo!

Novo!

Novo!



IZBOR KORUZNIH
HIBRIDOV ZA
LETO 2017

ZNAČILNOSTI HIBRIDA NAMEN UPORABE

ZRELOSTNI
RAZRED

TIP
ZRNA

VIŠINA
RASTLINE

MLADOSTNI
RAZVOJ

SPROŠČAN-
JE VLAGE IZ
ZRNJA

STAY 
GREEN
EFEKT

SUŠENJE
ZRNJA

SILIRANJE
ZRNJA

SILIRANJE
CELE
RASTLINE

BIOPLIN

H
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R
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0

17

LG 32.58 260 PT +++ ++++ +++

LJ 275 T 275 PT ++ +++ +++

FEROXXY 300 PT ++ +++ +++

MUSIXX 300 PT +++ ++++ +++

DKC 3623 300 Z +++ ++++ ++++

LG 23.06 300 Z +++ +++ ++++

LG 33.30 300 Z +++ +++ ++++ •
LG 30.315 310 Z +++ ++++ ++++

DKC 4014 320 Z +++ +++ ++++

CHAPALU 330 Z +++ +++ ++++

LG 33.50 340 TZ ++++ ++++ ++++ •
CONEXXION 340 Z +++ +++ ++++

SHERLEY 340 TZ ++++ +++ +++ •
DKC 4522 345 TZ +++ +++ ++++

DKC 4590 345 Z +++ +++ ++++

LG 30.369
(LIMANOVA)

360 Z +++ +++ ++++

DKC 4608 360 TZ +++ ++++ +++

DKC 4717 370 Z +++ +++ ++++

FUTURIXX 380 Z ++++ +++ +++

DKC 5031 400 Z +++ +++ +++

ACIMILL 400 Z ++++ +++ ++ •
DKC 5542 480 Z +++ +++ ++

DKC 5830 600 Z ++++ +++ +++ •
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LG 30.220 220 PT ++ ++++ +++ •
LG 30.311 320 PT ++++ ++++ +++ •
LG 33.87 380 TZ ++++ +++ +++ •
SHANNON 400 Z +++++ +++ ++ •
LG 34.90 430 Z +++++ +++ ++ •
AAPOTHEOZ 450 Z ++++ +++ ++ •

OKOLJSKE ZAHTEVE SETVENA NORMA V 1000 RASTLIN/HA PRIMERNOST GLEDE NA TIP TAL OPOMBA

TOLERANCA NA VLAGO 
IN NIZKE TEMPERATURE
V  ZAČETKU RASTI

TOLERANCA
NA POMANJKANJE
VLAGE

LAHKA
TLA

TEŽKA
TLA SILAŽA

TEŽKA,
VLAŽNA
TLA

SRED-
NJA
TLA

LAHKA,
PEŠČENA
TLA

+++ +++ 75-85 90-95 90-100

+++ +++ 90-95 95-100

+++ +++ 80-90 85-90 85-95

++++ ++++ 80-90 85-90 85-95

++++ ++++ 75 85-90 85-90

++ ++++ 80-90 80-95 90-100

+++ ++++ 80-85 85-90 85-95

+++ ++++ 75-80 80-85 85-90

+++ ++++ 75-80 80-85 85-90

+++ ++++ 75-80 80-85 85-90

+++ ++++ 70-80 75-85 85

++++ ++++ 75-80 85-90 80-90

++++ +++ 70-80 80-85 85-95

+++ ++++ 70-75 80-85 80-90

+++ ++++ 70-75 80-85 80-90

+++ ++++ 75-80 80-85 80-85

++++ ++++ 75-85 80-90 85-90

+++ ++++ 65-75 80-85 80-85

+++ +++ 75 80-85 85-90

+++ ++++ 70 75-80 80

+++ +++ 70-75 75-80 80-85

+++ +++ 65-75 80-85 80-85

+++ ++++ 65 70-75 70-80

++++ +++ 80-85 85-90 85-100

++++ +++ 75-80 80-85 80-90

+++ ++++ 65-80

+++ +++ 75-85

+++ +++ 70-80

+++ +++ 70-75 75-80 75-80



MUSIXX
Odlična poltrdinka
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

300 PT srednje 
zgodnji

Po pridelku in kakovosti poltrdinka št. 1.

• Za poltrdinko zelo velik in kakovosten 
  pridelek.
• Rastlina nižje do srednje visoke rasti.
• Zelo hiter mladostni razvoj. Primerna za 
  zelo zgodnje setve.
• Dober pridelek tudi v slabših pridelovalnih 
  pogojih.
• Primerna tudi za lažji tip tal, dobro prila-  
  godljiva na sušne pogoje.
• Priporočamo jo predvsem za pridelavo 
  kakovostnega zrnja.
• Hitro sproščanje vlage ob dozorevanju.

DKC 4014
OBVEZnO SEJAtI ZA ZrNJE
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

320 Z srednje 
zgodnji

Hibrid DKC 4014 priporočamo prideloval-
cem, ki prisegajo na pravočasno spravilo 
obilnega pridelka zrnja z nizko vlago. Hibrid 
izstopa po dobrem pridelku zrnja na tleh, 
kjer pride v času rasti do pomanjkanja vlage.

• Odlično sproščanje vlage iz zrnja.
• Izredna toleranca na pomanjkanje vlage v 
  času vegetacije.
• Svoj potencial za pridelek izkoristi ob do-
  bri tehnologiji v dobrih tleh.
• Srednje visoka rastlina.
• Dobro vpeti storži, neobčutljivi na izpada-
  nje ob žetvi.
• Sinhroniziran čas cvetenja zagotavlja do-
  bro oprašitev in dobro zapolnjene storže.

LG 32.58
VSEStranSko uporaBna poltrdinka

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

260 PT zgodnji

POSEBNOST Visoka dobro stabilna sorta z odličnim pri-
delkom zrnja in silaže v zgodnji zrelostni 
skupini. Zelo kakovostna poltrdinka z velikim 
odstotkom trdega meljaka. Prava poltrdinka 
za koruzni zdrob za ljudsko prehrano.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Velik pridelek kakovostnega zrnja v zgod-
  njem razredu.
• Odlična ješčnost pri živalih.
• Zelo primerna za ljudsko prehrano, za 
  zdrob in polento.
• Hiter mladostni razvoj.
• Primerna tudi za pozne setve konec maja 
  v pridelavi silaže.
• Srednje visoka rastlina.

DKC 3623
NiZki Stroški SušEnJa ZrnJa

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

300 Z srednje 
zgodnji

POSEBNOST V primerjavi s hibridom DKC 4014 ima DKC 
3623 hitrejši mladostni razvoj in čvrstejše 
steblo. Zato ga lahko sejemo tudi na neko-
liko težje tipe tal. Hibrid prenaša nekoliko 
gostejši sklop. Zgodnje cvetenje in zgodnje 
polnjenje zrnja. Izredno roden hibrid glede
na svojo zgodnost.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Primeren za zgodnje setve.
• Odličen pridelek zrnja v zgodnjem 300 
  razredu.
• Nizka vsebnost vlage ob spravilu, hitro 
  sproščanje.
• Močan koreninski sistem.
• Hiter mladostni razvoj.
• Posebno dobra tolerantnost na koruzno 
  progavost (HT).
• Zelo dobra kakovost zrnja pri spravilu.



LG 33.50
ZAnESLJIVA SoRtA ZA ZrNJE AlI SIlAŽO
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

340 TZ srednje 
zgodnji

Odlikuje ga zelo velik pridelek zrnja. Zanimiv, 
razmeroma visok in izenačen hibrid. Ima 
dobro odpornost na poleganje in zelo dober 
stay green efekt. Lepi dolgi in izenačeni 
storži so zelo dobro pritrjeni, lepo razviti in 
zapolnjeni. Dobro sproščanje vlage in nizka 
vlaga ob spravilu. Storži imajo odprto ličje, 
zato hitro spuščajo vlago. Hibrid je zanesljiv 
in dobro prilagodljiv na sušne pogoje ter ne-
občutljiv na koruzno bulavo snet na storžih. 
Ima sposobnost kompenzacije pridelka 
ob redkejši setvi. V intenzivni proizvodnji 
priporočljiva gostejša setev.

DKC 4590
kO GA ENkRaT PrEiZkUSItE ...
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

345 Z srednje 
zgodnji

DKC 4590 priporočamo pridelovalcem, ki 
želijo na svojih poljih rekorden pridelek zrnja. 
Priporočamo ga tudi za pridelavo zrnja na 
intenzivno usmerjenih kmetijah.

• Rekorden pridelek zrnja v srednje zgodnji 
  skupini.
• Odprto ličje na storžu – odlično sproščan-
  je vlage iz zrnja.
• Srednje hiter mladostni razvoj.
• Srednje visoka in stabilna rastlina.
• Močan razvoj koreninskega sistema.
• Izredna toleranca na pomanjkanje vlage v 
  času vegetacije.
• Tvori debele, dobro zapolnjene storže.
• Dobro odporen hibrid na fuzarioze storža, 
  zato je primeren tudi za poznejša spravila 
  zrnja.

CHAPALU
PrIpRaVlJEN nA ZaGoN

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

330 Z srednje
zgodnji

POSEBNOST Chapalu je hibrid, ki se je v letu 2015 odlič-
no izkazal v stresnih razmerah. Po vseh
agronomskih lastnostih lahko chapalu
uvrstimo med hibride, ki s svojimi lastnostmi 
popolnoma ustrezajo pravi profesionalni 
pridelavi zrnja.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Izredno velik potencial za pridelavo zrnja.
• Stabilen pridelek zrnja v različnih stresnih 
  pogojih.
• Dobro sproščanje vlage iz zrnja.
• Kompaktna, manjša rastlina.
• Zelo zdrava rastlina – posebej tolerantna 
  na koruzno listno progavost (Helminto
  sporium).
• Stabilna rastlina, odporna na poleganje.
• Srednje hiter mladostni razvoj.

DKC 4522
HIBRiD, kI NaVdUšUJE VSE oD A dO Ž

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

345 TZ srednje
zgodnji

POSEBNOST DKC 4522 je rezultat nove Dekalbove gene-
tike in spada v isto skupino kot DKC 4590. 
Oba hibrida sta intenzivna in dosegata 
običajno najboljše pridelke zrnja v zrelostni 
skupini fao 300-400. DKC 4522 ima vse 
možnosti, da postane vodilni hibrid za pride-
lavo zrnja v našem prostoru. Prednost DKC 
4522 pred konkurenčnimi hibridi je v boljši 
tolerantnosti na sušo in večji stabilnosti 
stebla proti lomu.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Odlična ekonomičnost (pridelek + vlaga).
• Zanesljiv hibrid tudi v sušnih letih.
• Rastlina z močno razvitim koreninskim 
  sistemom.
• Hitro sproščanje vlage iz zrnja.
• Srednje visoka rastlina, optimalna žetev.
• Čvrsto stabilno steblo – manj loma rastlin.
• Zelo zdravo zrnje.



LG 30.369 (LIMANOVA)

ViSoK pRiDELEK ENERGIJE
ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

360 Z srednje
zgodnji

POSEBNOST Hibrid dosega dober stabilen pridelek zrnja 
in je prilagodljiv na različne stresne razmere. 
Priporočamo ga za vsa pridelovalna področ-
ja. Selekcioniran je na velik energijsko bogat 
pridelek zrnja, ob pravočasnem siliranju ga
lahko namenimo tudi za silažo iz cele 
rastline.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Srednje visok hibrid z nizko vpetim stor-
  žem.
• Izredno velik pridelek zrnja.
• Odlično sproščanje vlage iz zrnja (dry 
  down).
• Srednji »stay green«.
• Dobro oplojeni storži, tudi v sušnih raz-
  merah.
• Lepi izenačeni storži s 16–18 vrstami 
  zrnja.
• Dober mladostni razvoj.

FUTURIXX
uSMErJEN V pRiHoDnOST

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

380 Z srednje
pozni

POSEBNOST Vrhunska genetika iz Ragt. Futurixx je zelo 
podoben hibridu saxxoo, vendar je boljši, 
s stabilno visokim pridelkom in odličnim 
zdravstvenim stanjem.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Izredno rodoviten hibrid za zrnje in silažo.
• Odlično zdravstveno stanje rastline in 
  storža.
• Srednje hiter mladostni razvoj.
• Močan koreninski sistem zagotavlja dobro 
  črpalno moč v sušnih obdobjih.
• Primeren tudi za težka tla, kjer občasno 
  zastaja voda.

DKC 4717
ZAnESLJIVO dO VISOkEGA pRiDELkA
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

370 Z srednje 
pozni

Hibrid vas bo navdušil z odličnim pridelkom 
in hitrim sproščanjem vlage iz zrnja po za-
ključku vegetacije. Primeren je za kombini-
rano rabo, za pridelavo vrhunskega pridelka 
zrnja in za siliranje cele rastline.

• Rekorder v pridelku zrnja konec FAO 300 
  zrelostne skupine.
• Dober mladostni razvoj.
• Dobra tolerantnost na stresne razmere.
• Stabilen pridelek v različnih pridelovalnih 
  pogojih.
• Močno stabilno steblo.
• Visoka rastlina.
• “Stay green” efekt.

DKC 5830
VRHUnSkI, ZA ZrNJE nA pRiMoRSKEM
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

600 Z zelo
pozni

Pozni hibrid z izjemnim potencialom za pri-
delek zrnja. Zelo toleranten na stresne raz-
mere, npr. sušo in visoke temperature. 
Intenziven hibrid z debelimi storži in zelo 
kakovostnim zrnjem!

• Rekorder v pridelku zrnja FAO 600 zre-
  lostne skupine.
• Hiter mladostni razvoj, zahteva intenzivno 
  gnojenje.
• Dobra tolerantnost na stresne razmere 
  med vegetacijo.
• Močno stabilno steblo, odporno na pole-
  ganje in lom.
• Visoka močna rastlina s pokončnimi listi in
  globokimi koreninami.
• Dobro sproščanje vlage iz zrnja.
• Možna kombinirna raba za zrnje ali silažo 
  cele rastline.



Ostali priporočeni hibridi
HIBRID FAO TIP

ZRNA
ZRELOSTNI 
RAZRED

ŽLAHTNITELJ KRATEK OPIS HIBRIDA

LJ 275 t 275 PT zgodnji Avtohtona sorta (hibrid) koruze, za pride-
lavo kakovostne krme ali zdroba za ljudsko 
prehrano.

FEROXXY 300 PT srednje
zgodnji

Izredno rodna poltrdinka za pridelavo zrnja, 
za sušenje, siliranje ali za CO2 skladiščenje. 
Glede na agronomske lastnosti je zelo
zdrava rastlina, srednje visoke rasti. Odlič-
no se obnaša tudi v sušnih in stresnih 
razmerah.

LG 23.06 300 Z srednje
zgodnji

Srednje intenziven hibrid, primeren za se-
tev na lažjih tipih tal. Uporaben za pridela-
vo zrnja ali za spravilo pridelka v storžih.

LG 33.30 300 Z srednje
zgodnji

Srednje visoka rastlina s hitrim mladost-
nim razvojem. Dobra prilagoditev na rastne 
razmere. Primerna tudi za manj intenzivno 
pridelavo.

LG 30.315 310 Z srednje
zgodnji

Hibrid za pridelavo suhega zrnja. Zrno je 
v tipu čiste zobanke, kar zagotavlja tudi 
nizko vlago ob spravilu. Srednje visoka 
rastlina, dobro tolerantna na sušne pogoje.

LG 30.311 320 PT srednje
zgodnji

Osnovni namen pridelave hibrida je pride-
lava silažne mase, vendar LG 30.311 daje 
tudi odličen pridelek zelo kakovostnega 
zrnja. Sejemo ga lahko na vse tipe tal.

Ostali priporočeni hibridi
HIBRID FAO TIP

ZRNA
ZRELOSTNI 
RAZRED

ŽLAHTNITELJ KRATEK OPIS HIBRIDA

CONEXXION 340 Z srednje
zgodnji

Hibrid je namenjen pridelovanju zrnja za 
sušenje. Pridelovalce bo v jeseni navdušil
z optimalno vlago zrnja ter enostavnim in 
hitrim spravilom. Vsebuje tudi nadpov-
prečno vsebnost beljakovin.

SHERLEY 340 TZ srednje
zgodnji

Priporočamo ga za pridelavo zrnja in silaže 
pri poznejših setvah. Dosega odličen pri-
delek kakovostnega zrnja in silažne mase. 
Tvori nekoliko daljše dobro zapolnjene 
storže z zrnjem. Primeren za vse tipe tal. 
Ugodna cena!

DKC 4608 360 TZ srednje
zgodnji

Trda zobanka z zelo visokim kakovostnim 
pridelkom. Zanesljiv hibrid tudi v manj 
ugodnih razmerah.

DKC 5031 400 Z srednje
pozni

Primeren za pridelavo zrnja in silaže. Odli-
kuje ga velik pridelek in dobra tolerantnost 
na sušne stresne razmere. Tvori robustno, 
dobro olistano steblo z močnim korenin-
skim sistemom.

ACIMILL 400 Z pozni Robustna, dobro olistana rastlina za kom-
binirano rabo (silaža in zrnje). Hibrid pripo-
ročamo za pridelavo silažne mase, kot tudi 
za pridelavo zrnja za poznejša spravila. 
Rastlina je robustna, dobro olistana. hibrid 
je primeren za vse tipe tal. Ugodna cena!

DKC 5542 480 Z zelo
pozni 

Robusten, dobro olistan hibrid, srednje
visoke rasti, primeren za silažo. V svoji
zrelostni skupini dosega dober mladostni 
razvoj.

Novo!

Novo!



LG 30.220
lGaN Z OdLiČnO PrEBAVLJIVOSTJO

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

220 PT zelo
zgodnji

POSEBNOST Hibrid  iz skupine visoko prebavljivih hibri-
dov silažne koruze s kratko rastno dobo. 
Primeren tudi za setev za silažo po spravilu 
zgodnjih ozimnih ječmenov.

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Dobra toleranca na hladne in stresne   
  rastne pogoje po setvi in med rastjo.
• Primeren za setve tudi na višjih nadmor-
  skih višinah.
• Srednje visoka zelo močno olistana rast-
  lina z močnim koreninskim sistemom.
• Dobro zdravstveno stanje rastline in
  zrnja.
• Hiter mladostni razvoj ter rast in razvoj.
• Dober stay green efekt.

LG 33.87
lGaN GEnEtIkA ZA VEČ MlEkA

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

380 TZ srednje
pozni

POSEBNOST Dvolinijski  hibrid – izjemna trda zobanka 
za silažo s povečano prebavljivostjo silažne 
mase. Prvi LGAN hibrid v Sloveniji, ki je pre-
pričal rejce mleka s povečano mlečnostjo 
živali in boljšo prirejo mesa!

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Hibrid za redne setve ali po 1. odkosu 
  mnogocvetne ljujke.
• Posebna kakovost silaže zaradi izjemne 
  prebavljivosti vlaknine.
• Povečana konzumacija zaradi okusnejše 
  silaže brez silirnih dodatkov.

LG 30.311
lGaN GEnEtIkA ZA kASNEJšO SETEV
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

320 Z srednje 
zgodnji

Zgodnejši hibrid iz skupine LGAN namenjen 
setvi po odkosu trav in DTM ali TDM. Hibrid 
odlikuje kakovostna vlaknina iz bolj prebav-
ljive koruznice in kakovostno zrnje z večjim 
deležem trdega meljaka. Zrnje je intenzivno 
obarvano in bogato s kakovostnim škrobom. 

• Dobra toleranca na stresne razmere, hi-
  ter vznik in dober mladostni razvoj.
• Primeren za poznejše setve, odličen 
  pridelek tud po 1. košnji na njivah.
• Zelo visoka, zelo močno olistana rastlina
  za srednje zgodnji razred.
• Dobra toleranca na bolezni je osnova za 
  kakovostno silažo.
• Dober stay green efekt.

SHANNON
lGaN GEnEtIkA, OdLiČEN DiNaG
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

400 Z pozni

Hibrid  iz skupine visoko prebavljivih hibri-
dov silažne koruze z odličnim pridelkom 
energije iz zrnja in še boljše koruznice. Pri 
krmljenju živali najboljši rezultati zaradi 
najboljše kakovosti v skupini LGAN.

• Zelo visoka, dobro olistana rastlina z  
  močnim koreninskim sistemom ter 
  močnim steblom.
• Stabilna rastlina zelo dobro odporna na 
  poleganje.
• Dobra toleranca na stresne pogoje.
• “Stay green” efekt.

PriporočEno SpraVilo
pri Sušini raStlin
MEd 30 in 35 %!



Zagotovite si dober vznik koruze
Super Start je mikrogranulirano gnojilo, ki stimulira rast rastlin v začetni fazi razvoja.
Visok delež fosforja in prisotnost cinka močno vplivata na rast in razvoj koreninskega 
sistema rastlin. Večja kontaktna površina z zemljiščem vpliva na hitrejše sprejemanje lahko 
dostopnih hranil. Super Start rastlinam omogoča lažje premagovanje neugodnih stresnih 
razmer, ki se lahko pojavljajo v začetnih fazah razvoja (nizke temperature, vlaga ...).

Norma gnojenja za koruzo:

13-30 kg/ha

SUPER START
Skupni dušik amonijska oblika 10 %

Fosfor P2O5 skupni 35 %, topen v vodi 30 % 
(>85 %)

MgO 2 %

S 5 %

Zn 2 %

Velikost granul: 0,5-1,2 mm

LG 34.90
VEČnI SiLaŽnI ZMaGoVaLEC

ZNAČILNOSTI
HIBRIDA

FAO TIP 
ZRNA

ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

430 Z pozni

POSEBNOST Edinstvena silažna genetika LGAN, ki po 
pridelku presega vse do sedaj znane silažne 
koruze. Poleg odličnega pridelka kakovost-
ne koruznice ima odličen pridelek zrnja. Za 
kmetije z omejenimi njivskimi površinami in 
z veliko živalmi. 

LASTNOSTI
HIBRIDA

• Zelo visoka dobro razvita silažna koruza.
• Rastlina z močnim steblom in močnimi 
  koreninami, odporna na poleganje.
• Dobra odpornost na vse pomebne bolez-
  ni koruzne.
• Stabilen pridelek silaže tudi v stresnih 
  pogojih - suši.

APOTHEOZ
ZA šE VEČ OdLiČnE SIlAŽE
FAO TIP 

ZRNA
ZRELOSTNI
RAZRED

ŽLAHTNITELJ

450 Z pozni

Ogromna zelo olistana silažna koruza z od-
ličnim pridelkom. Poleg zelo velikega pridel-
ka in bolj prebavljive koruznice ima odličen 
pridelek zrnja. Je prava izbira za najbolj in-
tenzivne govedorejce, ki želijo več mleka 
in večje priraste živali iz najboljše osnovne 
krme!

• Zelo visoka, stabilna in olistana silažna 
  koruza.
• Rastlina z močnim steblom in močnimi 
  koreninami, odporna na poleganje.
• Dobra tolerantnost na bolezni koruzne  
  (progavost, snet, fuzarioze ...).
• Ogromen iz stabilen pridelek kakovostne 
  silaže mase.

PriporočEno SpraVilo
pri Sušini raStlin
MEd 30 in 35 %!

Novo!



Več informacij o ponudbi Agrosaat dobite na prodajnih mestih,
v katalogu Gospodarjev priročnik 2017, na naši spletni strani
www.agrosaat.si ter na spodnjih kontaktnih številkah:

Pomurje: 
Štefan Kranjec (041 383 321)
Maja Lazarevič (031 664 080)
Sebastjan Černel (031 621 035) 
Aleš Kozar (041 879 142)

Štajerska, Koroška
in Savinjska: 
Petra Šolar (031 568 034)
Robert Železinger (041 319 020)
Drago Strmšnik (031 266 363)

Gorenjska, Dolenjska, osrednja
Slovenija in Primorska: 
Jože Mohar (041 699 695)
Andrej Vencelj (051 306 063)
Tina Dinghauser (040 805 326)
Franci Fon (040 889 646)

Agrosaat, d. o. o.
Dolenjska cesta 250 a, Lavrica, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, f: 01 514 00 73, e: semena@agrosaat.si
w: www.agrosaat.si


