Újdonságok

a Syngenta kukorica hibrid kínálatában

SY Torino

Amikor a korai betakaríthatóság
kiváló terméseredménnyel párosul

FAO 340-360

Intenzív, kiváló víz- és tápanyaggazdálkodású területek korai, bőtermő képességű hibridje. Termésszintje a FAO 300
csoport második felére jellemző, de FAO 300 eleji betakarításkori nedvességtartalommal. A nagy termés alapját a vastag
18-22 szemsoros csövek és a mélyen ülő szemek biztosítják. Kiváló szem-csutka arány és igen gyors - az SY Photonhoz
hasonló - vízleadás jellemzi. A NÉBIH fajta vizsgálata alapján az elsőéves fajtajelöltek között 2018-ban a FAO 300 csoport
sztenderdjei felett teljesített majd 4%-kal. Optimális vetésidőt kedveli. Kiváló kalászos elővetemény, nem hagy nagy szártömeget. Gyors vízleadása révén éréscsoportjának egyik első aratásra kész hibridje. Versenyképes ajánlat a korai nagy
teljesíményre képes hibridek között!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
hasznosítás

szemes

érésidő tartomány

korai

szemsorok száma

18-22

csávázás

Maxim Quattro + Force 20 CS + Vibrance

TULAJDONSÁGOK
korai fejlődés

jó

stressztűrés

jó

vízleadás

igen gyors

tápanyag igény

magas

szárszilárdság

jó

korai vethetőség

közepes

vetési idő javaslat

optimális időben, megkésett vetést jól tolerálja

ajánlott termőtőszám

73 000-78 000 tő/ha

SY Infinite

Csúcstermés ott,
ahol minden adott a sikerhez

FAO 390-410

Klasszikus, magas szemszámú, flexibilis csőtípus jellemzőit mutató intenzív hibrid. A NÉBIH 2018-as vizsgálatában
a FAO 300 sztenderjeinek teljesítményét több, mint 8%-kal haladta meg. Intenzív, jó termesztési feltételek mellett az egyik
legmagasabb termés jellemezi a kukorica kínálatunkban. Külső jegyei alapján és agronómia szempontból jellemezve
a szára az SY Orpheushoz hasonló. Szemminősége kiváló, magas hektolitersúly és kiváló zöldszáron érés jellemzi.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
hasznosítás

szemes

érésidő tartomány

korai

szemsorok száma

16-18

csávázás

Maxim Quattro + Force 20 CS + Vibrance

TULAJDONSÁGOK
korai fejlődés

jó

stressztűrés

jó

vízleadás

jó

tápanyag igény

magas

szárszilárdság

jó

korai vethetőség

jó

vetési idő javaslat

korai és optimális idő legelejétől

ajánlott termőtőszám

68 000-75 000 tő/ha
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