P9903

ZOBANKA
ZRNJE, SILAŽA

FAO 400

VISOK
PRIDELEK

VISOKA VSEBNOST
ENERGIJE V SILAŽI

VISOKA TOLERANCA
NA SUŠO

• Optimum® AQUAmax® hibrid, ki pokaže konstantno rodnost na lažjih
tleh in v sušnih pogojih rasti
• Hibrid je poznan, da v svoji zrelostni skupini hitro sprošča vlago
• P9903 je hibrid, ki ga krasi hiter mladostni razvoj in izjemen agronomski
paket
• Pelod ostaja v vročinskem šoku dalj časa vitalen
• Storž je, napram samemu steblu, izredne dolžine, kar privede do
intenzivnega zorenja
• Silaža je izredne kvalitete, z visoko vsebnostjo zrnja in prebavljivostjo
silažne mase
Priporočilo za setev zrn/ha
Nasvet pridelovalcem:
®
®
Suha zemljišča
do 80.000
Optimum AQUAmax hibrid P9903 je pravi
izbor za doseganje rekordnih pridelkov
Mokra zemljišča
do 85.000
zrnja in bogate prebavljive silaže na lažjih
in sušnih tleh.
Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla

Srednja

PRIDELEK ZRNJA v letu 2019

Suha, peščena tla

PR31Y43

Pridelek
svež kg/ha

Vlaga
%

Pridelek suh
kg/ha

Marjan Štaus, Ižakovci

20.665

28,3

17.229

Marko Kreft, Kutinci

17.679

20,7

16.301

Lokacija

ZOBANKA,
ZRNJE, SILAŽA, BIOPLIN

VISOK
PRIDELEK

•
•
•
•
•
•

VISOKA VSEBNOST
ENERGIJE V SILAŽI

FAO 690
VISOKA TOLERANCA
NA SUŠO

Klasična zobanka, namenjena predvsem za Primorsko
Hibrid ima dobro toleranco na sušo in odlične pridelke zrnja
Pridelki silaže so iz leta v leto rekordni
Stabilno steblo in odličen agronomski paket sta glavni lastnosti hibrida
Odlikuje ga visoka toleranca na bolezni
Predvsem na Primorskem je ta hibrid namenjen za vse načine proizvodnje

Nasvet pridelovalcem:
PR31Y43 je primorski hibrid in hibrid za
bioplin.
Primernost za setev glede na tla
Mokra, hladna tla

Srednja

Suha, peščena tla

PRIDELEK ZRNJA v letu 2019

Priporočilo za setev zrn/ha
Suha zemljišča

do 75.000

Mokra zemljišča

do 80.000

Pridelek
svež kg/ha

Vlaga
%

Pridelek suh
kg/ha

Branko Klemenčič, Ptuj

18.352

24,9

16.026

Vladislav Balažic, Hotiza

18.075

31,5

14.397

Lokacija
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