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Hibridas

FAO (S/K)

Komentarai

SCANDINAV ~160

SCANDINAV ankstyva
kukurūzų veislė. Tinkanti
vėlyvai sėjai. Dėl plačių lapų
augalas užaugina daug
silosavimo masės. Grūdai
krakmolingi ir labai gerai
virškinami. SCANDINAV gerai
prisitaiko prie šalto ir drėgno
klimato sąlygų.

MARCAMO

MARCAMO veislė puikiai
vertinama siloso ir biomasės
produkcĳoje. Ankstyvas
vystymasis ir brendimas lemia
greitą augalo augimą ir solidų
derlių. Labai aukštas
krakmolo kiekis kartu su geru
augalo virškinimu duoda
energĳa turtingą silosą. Daug
žalios masės ir energĳos
užtikrina gerus rezultatus ir
biodujų gamyboje.

AGA GOLD

FIREFOX

~180

~200

AGA GOLD vidutinio dydžio,
stiprūs augalai. Dėl savo
didelio atsparumo, AGA
GOLD subrandina didelį
derlių net prie blogų klimato
sąlygų. Didelis energĳos bei
krakmolo kiekis kartu su
daug žalios masės užtikrina
didelį siloso kiekį iš hektaro.

~200 FIREFOX yra gerai
įsisavinamas dėl aukšto
krakmolo ir žemo
nevirškinamo lignino kiekio.
FIREFOX demonstruoja
išskirtinį atsparumą
sausringais ir šaltais
periodais. FIREFOX duoda
gerus rezultatus įvairiuose
dirvožemiuose.

Hibridas

FAO (S/K)

Komentarai

LANDLORD ~210

Vidutinio aukščio LANDLORD
lengvai prisitaiko prie įvairaus
dirvožemio tipo ir duoda
ženklų grūdų bei žalios
masės derlių, nepriklausomai
nuo auginimo vietos. Be to,
LANDLORD
yra labai atsparus stresams ir
tinka tiek ankstyvai, tiek
vėlyvai sėjai.

FENIZIA

~220

FENIZIA vidutinio aukščio,
daug masės užauginanti
veislė. Pasižymi didelėmis
kiek atvertomis burbuolėmis.
FENIZIA subrandina
krakmolingus, daug energĳos
turinčius grūdus, kuriuos
gerai virškina gyvuliai. Augalai
tinka ankstyvai sėjai.

BARULA

~220

BARULA stambių lapų ir
stambių burbuolių veislė,
užtikrinanti maksimalų žalios
masės ir energĳos kiekį.
Vokietĳoje populiari dėl savo
universalumo, stabilaus
derliaus ir tolerancĳos
vandens trūkumui.

VITALLY

~230 VITALLY masyvūs augalai
stipriu stiebu ir šaknų
sistema. VITALLY tinkamas
silosui, grūdainiui ir grūdams
dėl didelio žalios masės ir
stambių burbuolių kiekio.
VITALLY labai stabilus
hibridas esant įvairioms
dirvožemio ir aplinkos
sąlygoms. VITALLY veislė
viena populiariausių tarp
ūkininkų.
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