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Kedves Gazdálkodók!

Az AGRIMAX cég kukorica hibridek 
nemesítésével foglalkozó kutatóc-
soportja Szerbiában már több, mint 
20 éve a legmodernebb genetikai és 
biotechnológiai ismeretek felhaszná-
lásával számos kukorica genotípust 
állított elő.

Vajdaságban a verbászi AGRIMAX 
Kutató és nemesítő állomáson sza-
kembereink nagy hangsúlyt fektet-
nek azokra a nemesítésben fontos 
tulajdonságokra, amelyek elenged-
hetetlenül fontosak a mai sikeres ku-
koricatermesztéshez. Fő irányvonalak 
az - aszály - és stressztűrés, - ellenálló 
képesség, illetve tolerancia különböző 
betegségekkel és kártevőkkel szem-
ben, - a szem vízleadó képessége, - a 
termés beltartalmi értéke.

Célunk olyan kukorica hibridek 
előállítása, amelyek kiválóak nemc-
sak a Vajdaság területén, hanem az 
egész Kárpát medence különböző 
ökológiai és termőhelyi adottságain 
is megállják helyüket. Több éve 
jelen vagyunk különböző hibrid-
választékunkkal Oroszországban , 
Törökországban, az EU országai közül 
pedig Romániában és Görögország-
ban.  2014-től Magyarországon is 
bemutatkozunk a végfelhasználói 
igények magas szintű  kielégítésére 
szolgáló 4 hibridünkkel.

Az AGRIMAX hibridkukorica neme-
sítés célkitűzései a termőképesség 
növelése mellett,a termésstabilitás 
megőrzésére irányulnak. Ezeket a 
szempontokat a Verbászon ( Bác-
skában ) létrehozott kukorica tenyész-
kert és Szerbia egész területén mint-

egy 500 parcellás szűrőkísérleti 
program hivatott biztosítani.

Az AGRIMAX kukorica 
vetőmagok Vajdaság legmoder-
nebb vetőmag feldolgozó üze-
meiben kerülnek feldolgozásra 
és kiváló minőségben kerülnek 
értékesítésre, ezzel is a gazdák 
sikerét szolgálva.  A magyar 
piacra kerülő vetőmagot az 
EU szabvány szerinti vizsgálati 
módszerrel minősítik, amely által 
vetőmagjaink GMO mentessége 
is alátámasztást nyer, mint ahog-
yan ez Szerbiában is elengedhet-
etlen követelmény.

Kutatóintézetünk a létrehozott 
kukorica hibrideket szabadalmi 
oltalomra jelenti be. Ez az oltalmi 
rendszer kompatibilis az EU gya-
korlatával és az előállításukhoz 
fűződő szellemi tulajdon hatékony 
védelmét segíti elő.

Reméljük,hogy hibridjeink 
számos kedvező tulajdonságának 
köszönhetően és  szlogenünknek 

megfelelően a “ HIBRID EREJE”  
extra profitot tud biztosítani a 
magyar gazdák számára is.

 Tisztelettel     
                                                                                
� Dr.�Goran�Saratlić



Az igen korai, FAO 200-as éréscsoport 
tagja. Az elmúlt három évben Szerbiá-
ban a hivatalos kísérletekben minden 
standard hibridet felülmúlt termésmen�-
n�iségével, amel� 800- 1000 kg/ha több-
lettermést jelentett.

Vethető fő-, kései- vag� másodvetés-
ben eg�aránt. G�ökérzete, szára erős, 
növén�felépítése kieg�ensúl�ozott. Cső-
magassága úg� 90 cm magasságban he-
l�ezkedik el. Tipikus lófogú szemtípusú 
hibrid. Vastag, hengeres csövén g�akori 
a 18 szemsor. A szemek mél�en ülnek és 
tetszetősek. Nag�on jól alkalmazkodik a 

különbö- ző, akár szélsőséges termesz-
tési viszon�okhoz is. Minden kísérleti 
termőhel�en kimagasló termőképessé-
géről adott tanubizon�ságot. Az elmúlt 
években megmutatkozott kiváló stressz-
és aszál�-tűrőképessé- ge is, amel�nek 
köszönhetően g�akran esik a kedvezőt-
len adottságú területeken gazdálkodó 
termelők választása ezen hibridre. Az 
érési fol�amatban bekövetkező intenzív 
vízleadó képességének köszönhetően 
átlagos vag� száraz időszakban szárítása 
nem indokolt. Javasolt termőtőszám 68-
70000 tő/ha.
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Közép-korai, a FAO 300-as csoport 
közepén elhel�ezkedő új rekordtermő 
kukoricahibrid. Szerbiában éréscso-
portjának legnépszerűbb hibridje .

Növén�felépítése nag�on kedvező. 
Erős g�ökérzettel, stabil szárral ren-
delkezik, amel� ellenáll az esetleges 
kedvezőtlen őszi időjárási körülmé-
n�eknek is. Csövei alacson�an hel�ez-
kednek el (kb. 110 cm.) A cső hengeres, 
a csúcsig kötött és csuhéjlevéllel 

fedett. Szemtípusa lófogú 16-18 szem-
sorral. Normál évjáratokban és stresz-
szes körülmén�ek között is átlag feletti 
teljesítmén�re képes. Rendkívül g�ors 
vízleadási dinamikával rendelkezik, 
termőképességére az évjárat stabilitás 
jellemző. Őszi gabona elővetemén�-
ként biztonságosan termeszthető.  
Javasolt tőszám 66-72000 tő/ha. Ezt a 
hibridet Ön se hag�ja ki a vetésterv-
ből!

ZEROS
FAO-360

0      5       10      15       20     25cm

HIBRIDKUKORICA

AJÁNLATUNK A MAGYAR

GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

Az idei évtől  4,  Mag�arországon még új 
hibridet kínálunk a kukorica termesztők 
részére fő szempontként kiemelve a  
termésbiztonságot.

A HIBRID EREJE



A FAO-400-as éréscsoport elején 
érő, rekordtermő kukorica hibrid. 
Vastag, hengeres csövén 18-20 szem-
sort képez. Kiváló szem-csutka arán� 
jellemzi. Termőképessége standardát-
lag feletti, alkalmazkodóképessége 
kimagasló. G�akori a tövenkénti 2 cső. 
Talajra nem igén�es, íg� minden ku-
korica termőhel�re javasoljuk. Eltűri a 
korai vetést és már +10 °C-ot megha-
ladó talajhőmérsékleten is g�ors 
kezdeti fejlődésnek indul. Levélzete 

sűrű, kesken� és felfelé ívelő, amel� 
lehetővé teszi a napfén� befogadását 
sűrűbb állomán�ban is. Kiváló műtrá-
g�a-reakciójának köszönhetően mind 
intenzív, mind extenzívebb termesz-
tési feltételek mellett ajánlott ter-
mesztése. Stressztűrése és vízleadó 
képessége kitűnő. Megkésett betaka-
rításra is alkalmas kiváló szárszilárdsá-
gának köszönhetően.

Ajánlott az ország egész területére 
68-73000 tő/ha termőtővel.
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Érésidő tartomán�a a FAO 400-as 
csoport eleje. Kimagasló terméspo-
tenciállal, aszál�-és stressztűréssel 
rendelkező hibrid. Magas, attraktív, 
robusztus felépítésű növén�zetet 
nevel, ezért kettős hasznosításra alkal-
mas. Stabil szárszilárdsága és fejlett 
g�ökérzete következtében ellenáll a 
megdőlésnek. Csőtípusa hosszú, hen-
geres, 25-26 cm hosszúságú. Egészsé-
ges és jó szemtelítettség jellemzi. 
Szemsorszáma 16-18. A tetszetős 

sárga, lófogú szemek nag�ok, amel� 
nag� fajsúll�al is párosul. G�ors fejlő-
dési erél�ének köszönhetően meghá-
lálja, ha a vetőmag meleg magág�ba 
kerül. Vetése +15°C talajhőmérséklet 
elérésekor ajánlott. Talajtípusra nem 
igén�es. Termesztése az Alföldön és a 
magasabban fekvő területeken is 
ajánlott. Intenzív termesztési körül-
mén�ek között rekord termésre képes. 
Ajánlott tőszám hasznosítási irán�tól 
függően 68-72000 tő/ha.
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Az Ön forgalmazója:
6791 Szeged, Dorozsmai út 143.

Telefon/Fax: 62/554-640
Mobil: 30/6553-584

Email: szegana1@t-online.hu
web: www.szegana.hu

AGRIMAX d.o.o. korlátolt felelöségű társaság
21460 Vrbas, utca Ivana Milutinovića 33 szám Szerbia

office Beograd:
AGRIMAX d.o.o. 11070 Novi Beograd,
Utca Bulevar Crvene armije 11d/61,  SZERBIA

Tel.: +381116300248
Fax.: +381116300249
www.agrimax.rs
e-mail: komercijala@agrimax.rs
            goran.saratlic@agrimax.rs


