SOLFERINO

Charakteristika
Hlavné využitie

na zrno

Doplnkové využitie

-

Typ hybridu

dvojlíniový

Typ zrna

konský zub

Výška rastlín

stredná

Dozrievanie rastliny

rýchle

Uvoľňovanie vody
Počet rastlín pri zbere

veľmi rýchle
72 – 77 tis./ha

Stredne skorý zrnový hybrid určený
primárne do repárskej a kukuričnej
výrobnej oblasti, ale môžeme ho použiť
všade tam, kde chceme skoro pozberať
úrodu s nízkou zberovou vlhkosťou
a pripraviť pôdu pre pšenicu bez toho,
aby hrozilo zníženie úrody.
Vybrali sme ho zo siete nadnárodných
pokusov organizovaných spoločnosťou
KWS. Vďaka skvelým výsledkom bol
okrem Slovenska zaradený do predaja
aj v mnohých ďalších krajinách – napr.

v Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku
a v Bulharsku.
Zaujímavý je mohutnou metlinou,
ktorá poskytuje dostatok peľu, čím
znižuje riziko nedostatočného opelenia
hlavne v kritických rokoch. Excelentné
úrody zaznamenal za priemer rokov
2013 – 2015.

KENOBIS

Charakteristika
Hlavné využitie

na siláž

Doplnkové využitie

na bioplyn

Typ hybridu

dvojlíniový

Typ zrna
Výška rastlín
Dozrievanie rastliny
Uvoľňovanie vody
Počet rastlín pri zbere

konský zub
vysoká
pozvoľné
až stay-green
pozvoľné
72 – 77 tis./ha

Stredne skorý silážny hybrid ideálny
najmä do repárskej výrobnej oblasti, kde
poskytuje skvelý pomer medzi výškou
úrody suchej hmoty z jednotky plochy
a kvalitou úrody. V prevádzkových
pokusoch v roku 2018 dosiahol tento
hybrid úrodu zelenej hmoty 60,2 t/ha,
čo zodpovedalo 22,5 t/ha suchej hmoty.
Okrem toho v roku 2018 dosiahol
v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty
tieto výsledky: NL – 67,7 g/kg,
tuk – 24,1 g/kg, popol – 46,4 g/kg, škrob
– 357,9 g/kg, NDV – 395,1 g/kg,

FAO 320

FAO 340

ADV – 214,2 g/kg, ADL – 28,4 g/kg,
stráviteľnosť NDV – 42,7 %,
NEL 1x – 6,7 MJ/kg a jeho energetický
produkčný mliekový potenciál dosiahol
hodnotu 25,5 kg. KENOBIS je vynikajúci
partner k hybridu BALASCO, keďže
v našich pozorovaniach majú veľmi
podobné krivky dozrievania do silážnej
zrelosti. KENOBIS je skorší približne
o 5 dní, čím poskytuje ideálny prechod
pri silážnych prácach.

