EREDMÉNYEK
ÉS TERMESZTÉSI TANÁCSOK
MAGYARORSZÁG

TELJESÍTMÉNY

2014

KUKORICA

NAPRAFORGÓ
1

BEVEZETŐ
A MAÏSADOUR SEMENCES
TÁVLATI CÉLJA :
AZ ÖN RÉGIÓJÁNAK MEGFELELŐ PRÉMIUM
GENETIKÁT AJÁNLJUK!
Mielőtt kereskedelmi forgalomba kerülnének a Maïsadour Semences kutatásaiból származó új hibridek, azokat 4 éven át Európa több mint 250 termőterületén teszteljük. A magas szintű minőségi követelmények (mint az ISO 9001 és ISO 26000 szabványok) iránt elkötelezett 300 specializálódott termelőnknek,
mérnökeinknek és vetőmag-szakértő technikusainknak köszönhetően ez a genetikai innováció minden Maïsadour Semences vetőmag sajátja.
Ennek azonban az Ön termőterületén is működnie kell ! Hibridjeink termelésének praktikusnak és kifizetődőnek kell lennie!
Ezért hoztuk létre a több mint 3800 egységből álló európai PROFARM hálózatot, amely közvetlen módon teszteli és igazolja a Maïsadour Semences hibridek
genetikai értékét, pedoklimatikus adaptációját és termelésbe állításuk előnyeit. Területi szakértőink nyomonkövető munkájának köszönhetően egyes kukorica
fajtáink 2013-ban rekordtermést, 180 q/ha is hoztak! Napraforgó teszttelepeinken pedig akár 40 q/ha hozamot is megfigyelhettünk!
Ez a kalauz az Ön régiójában betakarított hibridek eredményeit tartalmazza olyan technikai tanácsok kíséretében, amelyek segítenek elérni a maximális hozamot, megoldást kínálnak például a talaj-, vetés-, betakarítási és felhasználási problémákra. A PROFARM hálózatunkban szereplő termelőink beszámolnak a
Maïsadour Semences hibridjeivel kapcsolatos tapasztalataikról és bizalmukról. Köszönettel tartozunk nekik!

Jó 2014-es szezont kívánunk!
MAÏSADOUR Semences csapat

Belépés internetes oldalunkra: www.maisadour-semences.fr/hu
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SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSÚ KUKORICÁINK :
WAXY KUKORICA
A Maïsadour Semences speciális felhasználású hibridjeinek
főbb felhasználási területei:
1. Hagyományos malomipari kukorica (Mas 37.V, Arzano)
2. Madáreledel (Gritz, Mas 26.K)
3. Fehér kukorica (Capsir)
4. Egyéb ipari felhasználás…
5. Waxy kukorica (Mas 39.WX, Mas 42.WX, Mas 45.WX, Mas 56.WX)

A Maisadour Semences fő részvényese, a Maisadour Szövetkezeti Csoport amelynek agráripari
tapasztalata egyedülálló előnyöket biztosít számunkra. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az egyetlen
olyan vetőmag-előállító, amely képes az agrárszektort érintő minden probléma kezelésére a
szántóföldtől a végső fogyasztásig. Termelő partnereink idén is felfedezhetik a Maisadour
Semences kínálatában a sokoldalúságunkat a speciális hasznosítású kukorica hibridjeink
segítségével.
Különböző szerződéses piacokon helyüket megálló hibrideket kínálunk Önöknek.

Mi az a Waxy kukorica:
A waxy kukorica egy olyan hibridkukorica mely magában foglalja egy hagyományos hibridkukorica kiemelkedő agro-technológiai tulajdonságait és egy waxy gént. Ebből a génből adódóan a waxy
kukorica keményítője egy kötőanyag.

Hagyományos kukorica

Waxy kukorica
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Nagyon sűrű opál zselés
Stabil és viszkózus (nyúlós) szerkezet
Kevésbé folyékony halmazállapot
Világos, folyékony halmazállapot
Zselésítő, sűrűsítő
Összekötő anyag
Tulajdonságok elvesztése fagyasztás után
Tulajdonságok megtartása fagyasztás után
31% Papír-karton, 24% Emberi táplálkozás, 24% Gyógyszeripar, 8% Édességipar, 8% Üdítők, 5% Egyéb (kozmetikumok, építőipari anyagok)
Nagyon jó
Kiváló

A kukorica és búza keményítőjével ellentétben, ennek a terméknek a különlegessége abban rejlik,
hogy fagyasztás után is visszanyeri eredeti állagát. Zselésedésre való hajlamossága szinte
egyenlő a nullával, anyaga krémes lehűléskor és a semleges íze nem rejti el az aromákat. Ezek a
tulajdonságok teszik a waxyt a feldolgozóipar luxus cikkévé.
A waxy piaca egy olyan szerződések alapján működő ágazat, amelynek alapja a minőség és amelynek szereplőit a megbízhatóság köti össze. Egy olyan ágazat amelyet a minőségi szabályok
egyértelműsége és a különböző szereplők komolysága véd. Ennek fenntarthatósága csak a
következetességtől és a rávonatkozó szabályok betartásától függ.
- levesek - szószok

Ajánlott hibridjeink: Mas 39.WX, Mas 42.WX, Mas 45.WX, Mas 56.WX

*Több információért keresse a Maisadour Magyarország Kft képviselőit.
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KUKORICA KÍNÁLAT 2014

Hibrid neve

FAO

Felhasználás

Sorok száma

Szem/
sor szám

Ezerszem
tömeg

Szemtípus

Vetési
sűrűség

HAGYOMÁNYOS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICÁK

DM3902

ÚJ

290

16-18

30-35

320-330

lófogú

65-70 000

Mas 36.A

360

14-16

34-40

300-320

lófogú

65-70 000

Mas 37.V

370

14

38-40

350-370

lófogú

60-65 000

380

16

30-32

320-340

lófogú

70-75 000

Mas 44.A

400

16-18

32-38

360-380

lófogú

65-70 000

Mas 47.P

420-440

16

32-36

330-350

lófogú

65-70 000

Mas 51.G

450

16-18

32-38

360-380

lófogú

60-70 000

Mas 53.B

480

16

34-36

350-370

lófogú

65-70 000

Mas 56.E

480

16-18

30-35

350-380

lófogú

65-70 000

Mas 35.K

ÚJ

WAXY KUKORICÁK

Mas 39.WX

360

14

38-40

350-370

lófogú

60-65 000

Mas 42.WX

400-420

14-16

38-44

320-340

lófogú

65-70 000

420-440

16

32-36

330-350

lófogú

65-70 000

530-540

16-18

34-36

350-360

lófogú

65-70 000

Mas 45.WX
Mas 56.WX

ÚJ

SPECIÁLIS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICÁK

CAPSIR

480

GRITZ
ARZANO

fehér

14-16

28-35

300-320

lófogú

60-70 000

400

14-16

32-34

320-340

üveges

60-65 000

500

14

40-45

300-320

üveges

60-65 000

DUO SYSTEM KUKORICÁK - Toleráns a Focus Ultra-val szemben

Mas 36.CR

360

14

38-40

350-370

lófogú

60-65 000

Mas 40.CR

400-440

14-16

34-38

310-320

lófogú

65-70 000

Ajánlott felhasználás : szemes
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ÚJ

ùj fajta 2014

Malomipar

Ajánlott felhasználás: siló

FOCUS ULTRA növényvédőszer tolerancia

Felhasználási terület: waxy

SZOLGÁLTATÁSAINK

KORÁBBAN VETNI
TELJES NYUGALOMBAN

Mi a PRECOSEM ?
• Személyre szabott támogatás: Ahhoz, hogy a vetést 10-21 nappal előbbre hozza a szokásosnál
• Garancia a vetőmag helyettesítésére: Ahhoz, hogy Ön korábban vethessen teljes nyugalomban
• Egyedülálló modell parcellánként

Partnereink 99 %-a elégedett

A gazdálkodók tanúsítják
M. Desorthes
EARL Dusire
Poursiugues-Boucoue (64)

Nyereség 15 nappal korábbi vetésnél
SZEMESKUKORICA
• Fejlettebb gyökérrendszer.
• Korábbi virágzás.
• Nyereség a szárítási költségen.

SILÓKUKORICA
• Fejlettebb gyökérrendszer.
• Korábbi virágzás.
• Nagyobb tápanyagtartalom

NAPRAFORGÓ
• Fejlettebb gyökérrendszer.
• Korábbi virágzás.
• Olaj- és Oleinsav –
tartalom növelése

+4,5 Qx/Ha
-2,7% nedvességtartalom

1 t Sz.a. T./Ha
+0,02 UFL

+4,5 Qx/Ha

„Növeli a
terméspotenciált”

SCEA de Loposoal
Baud (56)
„Növeli a
takarmánykészletemet”

Korábbi
virágzás

P. Labrouche
Landes (40)
100% en PRECO’SEM®

Fejlettebb
gyökérrendszer

„Vízhiánnyal szembeni
ellenállóság”

Nyereség a szárítási
költségen

Forrás: 242 termelői vélemény alapján, 2013. június 4. és 24. között

Ez egy olyan a Maïsadour Semences által kínált szolgáltatás, amely
segítséget nyújt a termelőknek az optimális vetési idő kiválasztásában,
ezáltal egy jó vetés megvalósításában. Mindez annak érdekében,
hogy növeljük gazdálkodó partnereink növénytermesztésének értékét.

DOMINIQUE FALCOU
(Landes, Franciaország)
Már 2 éve veszem igénybe a Maisadour Semences által kínált PRECOSEM szolgáltatást.
A szokásosnál 25 nappal hoztam előre a vetési időt és azt tapasztalom, hogy a lehető
legkoraibb vetési időpont kiválasztása nálam eredményekkel járt és bevált :
magasabb terméshozam kisebb nedvességtartalom mellett. Ezenfelül az sem hátrány,
hogy a csövek elhelyezkedése alacsonyabb volt az eddig megszokottnál,
így a tenyészidőszak végi viharok nem okoztak megdőlési problémát a területemen.
Jövőre is kérem a PRECOSEM szolgáltatást.
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Mas 36.A
KÖZÉP-KORAI (FAO 360)

• Kitűnő kezdeti növekedési erély
• Meghálálja a korai vetést
• Potenciál szemes és silóként

« Tavaszi intenzív fejlődés »
PUSZTAI JENŐ
Gazdálkodó, Pannonhalma
Mas 36 A kukoricát idén vetettem először. A mi területünkön főleg a FAO 300 -as éréscsoportba tartozó
kukoricákat vetjük. Ez a kukorica szépen kikelt és intenzíven indult fejlődésnek a tavasszal. Igaz, hogy
mi mindent meg szoktunk adni a kukoricának ami a megfelelő hozam eléréséhez kell, de a nyár közepén
beköszöntő aszály minket sem kímélt. Így a terméskilátások nem sok jót igértek. Ez a kukorica azonban a
térség átlagához viszonyítva mintegy 20 %-kal többet termett.
Emellett a 16,5% víztartalom is nagyon kedvező volt. Biztos vagyok benne, hogy ha egy kicsit jobb évünk
van a kukoricára és több eső esik akkor kiemelkedő hozamot érünk el.

Terméshozam-Nedvességtartalom

TANÁCSOK
• Kitűnő kezdeti növekedési erély és kései virágzás !
• A virágzás utáni stresszre kevésbé érzékeny hibrid.
• Főképpen stabil ezerszemtömeggel jellemezhetjük a Mas 36.A-t.
• A hibrid elsősorban akkor ér el sikereket, ha azt a területünknek és
az időjárási viszonyoknak megfelelően a lehető legkorábban vetjük.
• A növény minősége rugalmasságot nyújt a betakarítás idejének
meghatározásában.
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Mas 37.V
KÖZÉP-KORAI (FAO 370)

• Szabályosság
• Termésbiztonság
• Megbízhatóság

« Megbízhatóság »
SIPOS GYÖRGY
Gazdálkodó, Szentgothárd
A mi régiónkat idén még soha nem látott aszály
sújtotta. Az idei termelési körülmények a
tavalyinál rosszabbak voltak.
Már 4 éve vetem rendszeresen a Mas 37.V kukorica
hibridet. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja,
hogy legyen bár aszályos vagy átlagos az év, ez a
kukorica nagyon megbízhatóan hozza az általam
elvárt termésszintet.
Mind a hibrid termőképessége mind vízleadása
kitűnő. A növény magasra nő erős szár és gyökér
jellemzi. A csövek termékenyülése kiváló volt
ebben az évben is. A FAO 300 éréscsoportban az
egyik legjobb kukorica hibrid.

« Teljesítmény »
BERKENYÉS LÁSZLÓ
Gazdálkodó, Zalamerenye
Az idei évben kipróbált hibridem a Mas 37.V, illetve
a Mas 47.P volt. A száraz, aszályos időjárás ellenére
megdöbbenve tapasztaltam, hogy a Maisadour
hibridek a környező gazdák hibridjeihez viszonyítva
10-15%-kal jobban teljesítettek. Sajnos az időjárás
nem volt a legkedvezőbb, remélem a következő
években jobb időjárási körülmények között tudom
próbára tenni a Maisadour hibridjeit.

Terméshozam-Nedvességtartalom

« Hirtelen kiemelkedő fejlődés »
GYŐRI LÁSZLÓ
Gazdálkodó, Tiszaalpár
Most már 4. esztendeje megbízhatóan termesztjük
a Mas 37.V nevet viselő hibridkukoricát.
Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy ez
a hibrid nagyon jól tolerálja a homokos, rossz
talajadottságot, sőt jobban mint más intenzív
kukoricafajták.
Korán vethető és a 4-5 leveles állapot után
hirtelen kiemelkedő fejlődésbe kezd, úgymond
„elstartól”. Mutatós, magas növény. 2013-ban a
fajtasorba beállított hibridek közül a Mas 37.V
maradt a legtovább zöld. Én ezt a kukoricát főképp
a sertéseim etetésére használom, mert nagyon
szeretik, de mindenképp ajánlom állattartóknak
kettős hasznosíthatósága (szemes, siló) miatt.

Közepes potenciál

Magas potenciál

Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

TANÁCSOK
• A hibridet a vetési időt tekintetve megfelelő rugalmasság jellemzi.
• A tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a talajtípustól
függetlenül a terméshozam jelentősen stabil.
• A Mas 37.V kínálatunk régi referenciája.
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Mas 35.K

• Potenciál
• Kezdeti növekedési erély
• Korai virágzás

KÖZÉP-KORAI (FAO 380)

« Terméshozam »
« Egészséges növény és cső, kiváló termés »

KODELA LÁSZLÓ
Gazdálkodó, Semjénháza
Az elmúlt években egyre nagyobb területen alkalmazom a Maïsadour
hibridek vetését. Az idei évben a területemen beállított kísérletben
örömmel tapasztaltam, hogy az összes Maïsadour hibrid 10 tonna feletti
terméssel szerepelt. Októberi betakarításom után nálam a legjobban
teljesítő hibrid a Mas 35.K volt a maga 146,15 q/ha terméshozamával
utána következett a Mas 36.A 145,15 q/ha-ral.

« 25%-os terméstöbblet »
BENCZÉS JÁNOS
Miklósfai MGZRT

GYÖRGY DÁNIEL ÉS GERGŐ
Családi gazdálkodók, Cigánd
Az idei évben használtunk először Maisadour vetőmagot, és ha röviden kellene
jellemeznünk tapasztalatainkat a kipróbált hibridekről, mindösszesen ennyit
mondanánk: Egészséges növény és cső, kiváló termés. A 10 tagú kisparcellás
kísérleti táblába a következő 3 Maisadour hibridet állítottunk be: MAS 35K (FAO
380), MAS 36A (FAO 360), MAS 37V (FAO 370). Számunkra a legnagyobb pozitív
meglepetést a Mas 35.K szolgáltatta, amelynek eredménye elérte a 14,3 tonnát
májusi morzsoltan. Mindhárom fajtáról egyaránt elmondható, hogy száraik
vastagok és erőteljesek. Ezt bizonyították mikor egy zivatargócból adódóan
100 km/h feletti széllökésnek is ellenálltak, és egyik fajtában sem találtunk
szártörésre vagy szárdőlésre utaló nyomokat, ezzel szemben a kísérleti parcellák
közelében több táblában is jelentős volt a megdőlés. (…)
A Mas 35.K-t azon termelőknek ajánljuk, akik intenzív körülmények között
gazdálkodnak és igazán nagy terméseredményt kívánnak elérni.

Idén már a 2. évben próbáltuk ki a Maisadour hibrideket. Az első évben
az Alinea jó szereplése után döntöttünk a további kipróbálások mellet,
amit nem bántunk meg. Idén a Mas 35.K, Mas 37.V, Mas 38.D-re esett a
választásunk. Tapasztalatunk alapján a Maisadour hibrideket 22-23%os nedvességtartalommal tudtuk aratni, amíg a többi kukorica átlagosan
3-4%-al nedvesebben jött. A kombájnos bemérés alapján a Maïsadour
hibrideknél 0,6 ha-nál telt meg a kombájn, amíg a versenytársak esetében 0,8 ha-t kellett ugyanehhez aratni. Ezzel a 25 %-os terméstöbblettel
elégedett voltam, a jövőben valószínűleg nagyobb területen fogom
alkalmazni a Maisadour hibridek vetését.

Terméshozam-Nedvességtartalom

« Kielégítő terméshozam »
ÁNCSÁN ZOLTÁN
Béke Mg. Szövetkezet, Hajdúnánás

Közepes potenciál

A szövetkezetünkbe beállított kisparcellás kísérletben 4 nemesítőház
22 hibridje lett termesztésbe állítva. Ezek közül a Mas 35.K a második
helyezést érte el 135 q/ha kombájntiszta terméshozammal, 20,3 %
víztartalom mellett. A többi hibrid eredményei is kielégítőnek
bizonyultak. A 2014-es gazdasági évben üzemi szinten is kipróbálásra
kerül a Maïsadour hibridje(i).

Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

TANÁCSOK
• A nagyon jó kezdeti fejlődése meghálálja a lehető legkorábbi vetést.
• Nem kell hezitálni amikor a vetési sűrűségen gondolkodunk, ugyanis a
potenciálja maximumának eléréséhez nyugodtan vethetjük sűrűn.
• A gyors tenyészidőszak végi vízleadása lehetővé teszi a korai aratást.
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Magas potenciál

Mas 51.G
KÖZÉP-KÉSEI (FAO 450)

• Elit terméshozam minden körülményben
• Kezdeti gyors fejlődés
• Rugalmas felhasználás

Alacsony potenciál

Terméshozam-Nedvességtartalom

Közepes potenciál

« Hozam és vízleadás »
KÖVECSES GÁBOR
Gazdálkodó, Győrszentiván
A Mas 51.G kukorica hibridet idén
vetettem először. Tapasztalataim
alapján mondhatom, hogy igen jól
bírta az idei aszályos évet.
A cső jól termékenyült, szép formájú,
16-18 soros. Mind hozamban mind
vízleadásban kiemelkedően
teljesített a környék kukoricáihoz
képest. Jövőre biztos helye van
ennek a hibridnek a területemen a
kukoricák között.

Magas potenciál

Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

TANÁCSOK
• Minden helyzetre nagyon jól alkalmazkodó,
stabil és biztonságos hibrid.
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Mas 47.P
KÖZÉP-KÉSEI (FAO 420-440)

Terméshozam-Nedvességtartalom

• Teljesítmény
• Kitűnő kórtani jellemzők
• Rugalmas használat

Alacsony potenciál

Közepes potenciál

« Jól termékenyült csövek »
ENYEDI JÓZSEF
Lőkösházi Mg. Sz.
Magas potenciál
A Mas 47.P-t egészséges, szép állomány jellemezte
területemen. Stabil, erős szára és jól termékenyült
nagy csövei voltak a hibridnek. Az aszályt és a hőséget
jól viselte, így elégedettek voltunk a Maisadour
hibridjével. A Mas 47.P-nek a jövőben is szerepe lesz a
termesztésünkben.

Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013. (25 helyszín)

TANÁCSOK
• A Maisadour hibridekre jellemző kitűnő kezdeti
fejlődés ennél a hibridnél is jól tapasztalható.
• A terméshozam összetevői megbízhatónak
mondhatók.
• Egészséges növény, kiemelkedően jó minőségű
szárral és csövekkel.
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Kukorica vetőmag csávázószer

Technikai leírás

JELLEMZŐI
Összetevők:
400 g/l thiacloprid
Engedélyezve:
Kukorica: szemes, siló,
vetőmag-előállítás (2,2 zsák/ha)
Védekezés:
Drótféreg ellen
Felhasználás feltételei:
Nem hátráltatja a vetésforgót,
a következő évben vetett
növény tulajdonságait és a
talajban sem ejt kárt
Hatékonyság:
Védekezési periódus: 6-8 leveles
állapotban a drótféreg ellen

További információ a SONIDO-ról:
Tanúsítványra vár Diabrotica, Geomyza ellen
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Szemeskukorica eredmények 2009-2012
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SONIDO
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100,35 q/ha

+q/2ha/K5on,8
trol

75,57 q/ha

SONIDO

Kontrol

SONIDO: a globális agronómiai megoldások egy része
A környezethez való
alkalmazkodás
• Megfelelő hibridválasztás
• Optimális vetési sűrűség és mélység
• Megfelelő talajszerkezet

Hibridválasztás

Sűrűség és mélység

Talajszerkezet

Műtrágya

SONIDO

Csigaveszély

Kiegészítések:
• Starter műtrágya használata
• Inszekticid használata (SONIDO…)
• Csigaveszély felmérése

Azonban, a dupla védelem (SONIDO + Microgranulátum)
rendkívűl tanácsolt magasszintű drótféreg előfordulása esetén.
Hangsúlyt kell fektetnünk
a vetési idő optimális
kiválasztására, melyben az
agronómiai és technikai
megoldások segíthetnek.
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NAPRAFORGÓ KÍNÁLAT 2014

JELLEMZŐK
Típus

KÖZÉP KORAI

Production System for Sunflower

Mas 80.IR

PotenciálÉréscsoport arány

Olajsavtartalom

Phomopsis
(szár)

9

7

KH

KH

NH

ÚJ

Szklerotínia Szklerotínia
(tányér)
(tő)

Hagyományos

Mas 83.R

9

8

KH

NH

KH

Magasolajsavas

Mas 85.OL

8

8

KH

KH

KH

Production System for Sunflower

Mas 91.IR

7

9

KH

NH

KH

Production System for Sunflower

Mas 92.IR

8

8

KH

NH

NH

Mas 95.IR

8

7

KH

NH

KH

Mas 87.IR

9

9

KH

KH

NH

Production System for Sunflower

KÖZÉP KÉSEI

Hibrid

Production System for Sunflower

Hagyományos

Mas 89.M

ÚJ

9

8

NH

KH

NH

Magasolajsavas

Mas 95.OL

ÚJ

7

8

NH

KH

NH

Hagyományos

Mas 97.A

9

8

KH

KH

KH

ÚJ

Production System for Sunflower

2014-ben forgalomba helyezett hibrid

PULSAR 40 herbicid toleráns hibrid

KH = kevésbé hajlamos NH = nem hajlamos
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Mas 92.IR
KÖZÉP-KORAI

• Egyenletes állomány
• Megbízhatóság
• Megfelelő egészségi profil

Production System for Sunflower

« Alacsony nedvességtartalommagas termésszint »
PÓKECZ ISTVÁN
Gazdálkodó, Nagykanizsa
Az idei évben használtam először a Maïsadour-t.
Választásom a gazdag napraforgó kínálatból a
Mas 92.IR-re esett. Miért a Mas 92.IR ?
Mivel már több helyről hallottam, hogy ezt a
hibridet hasonlítják egy ismertebb, zalai
viszonylatban piacvezető hibridhez.
Az én területemen a Mas 92.IR rendkívül jól
szerepelt, ugyanis ha leszámítjuk a sajnos
jelentős madárkárt, a termése elérte a 3,5 t/ha-os
termésszintet.
Különösen örültem, hogy ez a jó termés egy alacsony 9,2 %-os nedvességtartalommal párosult.

« Gyomelnyomó képesség »

« Stressztűrő képesség »
DRAGOVICS ANDRÁS
Gazdálkodó, Tököl
Idén már második éve vetettem a Maïsadour
Mas 92.IR napraforgó hibridjét. Területünk
adottságait és a hibrid éréscsoportját is
figyelembe véve ez a napraforgó most is jól
szerepelt. A szép kezdeti fejlődése után nekünk
is szembe kellett nézni a rendkívüli hőstresszel. Ezek után is meg vagyok elégedve
mind a hozammal mind a hibrid stressztűrő
képességével. Ajánlom más gazdálkodóknak is
kipróbálásra.

Terméshozam-Nedvességtartalom

NÉGY-HATÁR 99 KFT.
Pitvaros
A harmadik éve termesztjük a Mas 92.IR
napraforgót nem a legjobb termőhely adottságú
területen, mégis jó terméseredményt
takarítunk be.
Erőteljes kezdeti fejlődésű, az állomány gyorsan
záródik a nagy robosztus levelei miatt.
Éppen ezért, jó a gyomelnyomó képessége és a
nagy levélfelület erősebb fotoszintézist
eredményez. Kiemelném még, hogy ez a hibrid
egy zöld száron érő típus. Az idei évben is az
üzemi átlag termése 34 q/ha volt.
Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

TANÁCSOK
• A vetési sűrűséget megháláló hibrid, melyet ajánlunk a
növényeket fenyegető gyakori stresszhelyzetekkel és
betegségekkel jellemezhető területekre.
• Kínálatunk referencia hibridje.
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Mas 87.IR

• Magas terméshozam
• Olajsavban és olajban gazdag
• Korai vetés

KÖZÉP-KÉSEI
Production System for Sunflower

« Kiváló vízleadó képesség »
« Gyors éréskori vízleadás »
URBÁN ZOLTÁN
Gazdálkodó, Kiskunfélegyháza
Gyenge, szélhordta homokterületre vetettem el az
új hibridet, a Mas 87.IR-t (57 500 tőszámmal). Azért
választottam ezt a napraforgót, mert ár-érték arányban
a legjobb volt, illetve állományban felül lehet kezelni.
Meglepődve tapasztaltam, hogy a növény kezdeti fejlődése erős volt, és a csírázás is átlag felett mutatkozott.
Zöld száron érik, de vízleadó képessége kiváló.
Ha figyelembe vesszük a területem talaj- és éghajlati
adottságait illetve azt a tényt, hogy nyáron
gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű csapadékot
kaptunk, a termésátlag kielégítő volt (28 q/ha).
Én teljesen meg voltam vele elégedve s a következő
évben is vetni fogok a Mas 87.IR hibridből.

KOTROCZÓ JÓZSEF
Növ.ter. Igazgató, Bercsényi Zrt.
Gazdaságunkban 2013. évben 100 hektáron termesztettünk
napraforgót. Idén először próbáltuk ki a Mas 87.IR-t. Nagyon
elégedettek vagyunk vele. Jó kezdeti fejlődés, egészséges szép
állomány, gyors éréskori vízleadás jellemzi. A termésátlag a
nagy légköri aszály ellenére is 37,4 t/ha volt 8 %-os
nedvességtartalom mellett. Ígéretes növény, a jövőben is
számolunk vele.

TANÁCSOK

Terméshozam-Nedvességtartalom

• Közép-korai hibrid, nagyon magas szintű terméspotenciállal.
• Meghálálja a lehető legkoraibb vetést, hála a kiemelkedő
kezdeti fejlődésének.
• Az IMI rezisztens napraforgók kategóriájához mérten ez egy
olajban nagyon gazdag növény.
• A betakarításban rugalmasságot biztosítanak a növény
kórtani jellemzői.
Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

Mas 80.IR
KÖZÉP-KORAI

Terméshozam-Nedvességtartalom

• Korai virágzás
• Rugalmas használat
• Alacsony növény

Production System for Sunflower

TANÁCSOK

Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

• Ez egy olyan hibrid, amely a korai virágzásának köszönhetően elkerüli a légköri
felmelegedés legmelegebb időszakát, tehát elkerüli a virágzás utáni stresszt.
• Ezáltal a Mas 80.IR-t ajánljuk a melegebb területekre. Használatában rugalmas
hibrid és minden helyzetben el tudja érni potenciálja javát.
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Mas 83.R
KÖZÉP-KORAI

• Terméspotenciál
• Magas olaj tartalom
• Termésbiztonság
Közepes potenciál

« Kitűnően bizonyít »
SIPOS GYÖRGY
Gazdálkodó, Szentgothárd

Terméshozam-Nedvességtartalom

A Mas 83.R napraforgó hibridet már második éve
vetettem. A hibrid optimális magasságú, gyors kezdeti
fejlődésű, erős szárú, megdőlésre nem hajlamos,
betegségekre nem fogékony, a tányérok nagyok, félig
bókoló állásúak. Az idei több mint 3,4 T/ha hozammal
úgy gondolom kitűnően bizonyított és meghálálta a
bizalmat. Ajánlom más termelőknek is kipróbálásra.

Magas potenciál

Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013.

TANÁCSOK
• A Mas 83.R katalógusunk referenciájaként szolgál a terméshozam, a rugalmasság és a megbízhatóság szempontjából.
• Ez a korai hibrid alacsony és kiemelkedően egészséges növény.
• Pozicionálásában nem mutatkoznak határok, tehát minden körülményben ajánlhatjuk.

« Kiemelkedő teljesítmény »
VÖLGYI CSABA
Marosi Agro-Profit Kft.,
Balatonszabadi
Az idén már második éve vetettem Maïsadour
napraforgó hibrideket elsősorban a kiemelkedő
stressztűrésük miatt amit már a tavalyi évben is
bizonyítottak. Az idei év bár jól indult, a nyári aszály
ismét nagy gondot jelentett. Ennek ellenére a
Mas 95.IR és a Mas 91.IR teljesítményével mind
hozamban mind aszálytűrésben nagyszerűen megállta
a helyét. Erős szár, nagy tányérok és stressztűrés
jellemzi ezeket a hibrideket. A 3,4 t/ha hozam amit
átlagban elértek ebben az évben kiemelkedőnek
mondható. A jövő évben is feltétlenül vetni fogom
ezeket a napraforgókat.

Mas 95.IR
KÖZÉP-KÉSEI
Production System for Sunflower

• Magas terméspotenciál
• Középmagas hibrid
• Egyenletes, szép állomány

Alacsony potenciál

Terméshozam-Nedvességtartalom

TANÁCSOK

Közepes potenciál

Magas potenciál

• A Mas 95.IR kiváló termőképességgel rendelkező napraforgóhibridünk,
amely a kínálatunk egy a termelők körében is már jól elfogadott hibridje.
• Toleráns a főbb kórokozókkal szemben.
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Forrás: Maisadour Semences adatbázis, 2013. (25 helyszín)

Mas 85.OL
KÖZÉP-KORAI

• Magas potenciál
• Homogén állomány
• Magas olajsav tartalom

Terméshozam-Nedvességtartalom

TANÁCSOK
• A hibrid megmutatja magas terméspotenciálját azokon a
termőterületeken ahol a magas terméshozam jellemző.
• Homogén, egészséges állományban fejlődik a növény.
• Olajsav- és olaj- tartalma igen magas.
• A kezdeti gyors fejlődésének köszönhetően meghálálja a lehető legkoraibb vetést.

Mas 95.OL
KÖZÉP-KÉSEI

• Alacsony növény
• Homogén állomány
• Kiváló meleg területekre

TANÁCSOK
• Nagyon alkalmas a melegebb területekre.
• A stabilitása a legfőbb tulajdonsága annak érdekében,
hogy még a stresszel jellemző területeken is sikeres
legyen a betakarítás eredménye.
• Alacsony, homogén állomány és jó stay-green jellemzi.
• Részesítse előnyben a korai vetést ha ezt a hibridet választja.
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