A jó kezdet
jelentősége.
INITIO csávázással elérhető
KWS kukorica hibridek!
HIBRID

KETTŐS- ÉS SILÓ
HASZNOSÍTÁSÚ
TOP KUKORICA
HIBRIDEK

FAO

HASZNOSÍTÁS

KWS SMARAGD

300-350

szemes

KWS KASHMIR

350-400

szemes

KWS DURANGO

ÚJ

450-500

szemes

KWS BELLAVISTA

ÚJ

300-350

szemes

KONFITES

400-450

szemes

KATHEDRALIS

450-500

kettős

KONSENS

550-600

siló

KLEOPATRAS

600-650

siló

CSÁVÁZÁS

KWS MAGYARORSZÁG KFT.
9027 Győr,
Gesztenyefa u. 4.
www.kws.hu
INITIO – KWS vetőmag technológiák

www.kws.hu

JÖVŐT VETNI
1856 ÓTA

Hogy minden
vetőmag
növénnyé
fejlődjön!
A vetőmagcsávázás az erős
és egészséges növények fejlődésének
egyik meghatározó része. Az apró
vetőmagok védelmével és növekedésének
támogatásával az erőteljes és optimális
kezdeti fejlődést alapozzuk meg.

Jobb gyökérfejlődés



Az INITIO főbb előnyei

Az optimális kezdeti
fejlődés eredményeként
a növények egészségesek,
a terméseredmény pedig
stabil lesz.

Erőteljesebb gyökérfejlődés, jobb tápanyagfelvétel és
növekedés hideg körülmények között is (<12° C).
Az INITIO-val kezelt növények gyökérzete mind a szántóföldi,
mind az üvegházi kísérletekben erőteljesebb gyökérfejlődést

Egyenletes csírázás
hideg környezetben

Erőteljes,
robusztusabb
növények

Gombaölő hatás

mutatott az összes növekedési szakaszban.

A megfelelő
kombináció
a siker kulcsa!

Erőteljesebb, robusztusabb növények.
A növényfejlődés korai szakaszában az INITIO-val kezelt

A KWS intenzív kutatást végzett
az optimális csávázási technológia
kidolgozása érdekében, és olyan
egyedi rendszert fejlesztett ki,
amely egyesíti a gazdák igénye
szerinti tápelemeket.

növények egyenletesebb fejlődést mutattak, és tömegük
több mint 12%-kal meghaladta a kezeletlen növényekét.

Kelés aránya 10 nap után 12°C-on
100%

Egyenletes csírázás hideg környezetben is.
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INITIO-val kezelt vetőmagok kelése kétszer jobb volt.
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Kashmir
• Control

Bernardino

CONTROL

A kukorica,
különösen
a korai fejlődési
szakaszban,
az ötleveles
állapotig érzékeny
az abiotikus
stressztényezőkre,
például a hidegre,
szárazságra.
Az INITIO védelmet
nyújt ezekkel
szemben,
és segíti a növények
ellenállóságának
növelését.

Átlag
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