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Spoštovani pridelovalci,

v veliko zadovoljstvo nam je, da vam 
imamo možnost predstaviti AGRIMAX 
hibride koruze, kateri bodo s svojo 
kvaliteto, zagotovljenim in vrhunskim 
prinosom opravičili Vaše zaupanje. V 
katalogu, ki je pred Vami boste našli 
opise hibridov, ki so svojo kvaliteto 
že dokazali na poljih Evropske unije, 
Srbije, Rusije in Azije in kateri Vas 
v prihajajočih letih zagotovo ne bodo 
razočarali.
Ime AGRIMAX je hitro postalo sinonim, 
tako za seme vrhunske kvalitete, kot 
tudi za visoko rodovitne in izjemne 
hibride koruze. Zaradi tega smo 
odločeni, da ne odstopamo od poslovne 
politike podjetja, ki je zasnovana tako, 
da za nas ne obstaja kompromis, ki bi 
lahko ogrozil kvaliteto naših proizvodov.
Vsaka setvena enota semena koruze, 
ki nosi oznako AGRIMAX, mora 
zadovoljiti najprej Vaše, šele nato 
pa tudi naše visoke standarde, ki 
opredeljujejo kvaliteto semena in 
hibridov. Samo kvalitetno seme, 
kakršno nudimo mi, lahko zagotovi da 
se visoki genetski potencial hibridov 
AGRIMAX, spremeni v Vaše in skupno 
zadovoljstvo zaradi profita, katerega 
boste ustvarili z gojenjem naših 
hibridov.
Končno obdelavo semen AGRIMAX 
izvajajo najsodobnejši stroji v 
naših centrih v Srbiji. Naše seme 
je proizvedeno v srcu Vojvodine, na 
posestvu najboljšega proizvajalca 
semen PD »Sava Kovačević« iz Vrbasa, 
na rodovitni zemlji in v ugodnih 
namakalnih pogojih. Samo AGRIMAX  
se lahko pohvali z dejstvom, da vso svoje 
seme proizvaja v namakalnih pogojih, 
kar mu zagotavlja vrhunsko kvaliteto.

Že doseženo za nas ni dovolj. 
Neprestano izvajamo selekcijo in 
ustvarjamo nove hibride koruze 
za vse namene in različne agro 
ekološke pogoje.  Seveda bodo 
vsi naši bodoči hibridi koruze s 
ponosom nosili naš slogan: MOČ 
HIBRIDOV.
AGRIMAX hibridi koruze so na 
trgu postali prepoznavni zaradi 
njihove lastnosti, da zelo hitro 
sproščajo vlago iz zrnja, kot 
tudi zaradi robustnih in velikih 
zelenih delov, kar prinaša velik 
donos kvalitetne silaže.
Zavedamo se, da samo 
profesionalizem in znanje 
lahko proizvedeta vrhunsko 
seme, zaradi česar ima podjetje 
AGRIMAX v svojih krogih 
najboljše strokovnjake iz vej 
ustvarjanja, proizvodnje in 
dopolnitve semen koruze. 
Naša edina inspiracija pa ste 
Vi,  cenjenji pridelovalci, Vaše 
zadovoljstvo z našimi hibridi 
koruze in ideje katere nam 
nesebično posredujete, da jih 
lahko mi umestimo v AGRIMAX 
seme.
AGRIMAX hibridi koruze so 
hitro zavzeli svoj prostor na 
njivah širem Evrope in ostalih 
delov sveta. Za nas je to 
dokaz, da smo na pravi poti in 
da bomo tudi v kratkem času 
uspeli v naši nameri, da tudi 
slovenskemu trgu ponudimo 
vrhunske hibride koruze.

 S spoštovanjem.
 Dr. Goran Saratlić
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Hibrid zadnje generacije. Zgodnji hibrid z visokim in stalnim donosom. Primeren za setev po žitih, oz.  za 
pozno setev. Steblo je nizko do srednje visoko (okoli 2,5m), z nizko postavljenim storžem (okoli 90 cm).

- Ustvari do 18 vrst zrnja. Storž je 
cilindrične oblike in dolg od 18 cm 
do 20 cm. Zrno je globoko, grobo in 
težko, ter v obliki rumenega zobana.  
Hibrid ima odličen donos in prinos 
zrnja.

- Steblo je čvrsto, odporno na lom. 
Globok koreninski sistem prispeva k 
povečani odpornosti proti poleganju 
v korenu in toleranci na sušo.

- V odnosu do drugih sort, podob-
nega zrna, ga odlikuje izredno hitro 
odvajanje vlage iz zrnja. Zelo malo 
hibridov iz tega FAO razreda, mu je 
lahko na tem področju kos. Dodatno 
sušenje skoraj ni potrebno. Lahko se 
goji kot naknadna poljščina, po 
ozimnih žitih ali posevkih, ki se shra-
njujejo.

- Hibrid je toleranten na sušo in 
skoraj vse ostale ekonomsko oprede-
ljene bolezni.

- KALINA se zelo dobro odziva na 
optimalne količine gnojenja zaradi 
izredno visokega genetskega poten-
ciala rodnosti, kateri omogoča vrhun-
ske letine. V kolikor ste pripravljeni 
vložiti malo več sredstev  v samo pro-
izvodnjo, vam bo Kalina  to povrnila s 
superiornim donosom. Prilagodljiv 
hibrid pa se zaradi tega lahko goji na 
različnih tipih zemlje ter v različnih 
agro ekoloških pogojih. Hibrid je pri-
meren tudi za nizka in hribovita po-
dročja, kjer daje odlične rezultate.

- Priporočena gostota setve: 78.000 
zrn/ha (razmik 18 cm), na slabših ze-
mljiščih gostoto setve prilagoditi, 
vendar ne izpod 73.000 zrn/ha.
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KALINA FAO 280
PRIPOROČILO PRIMERNO ZELO PRIMERNO
Sušenje zrnja 
Siliranje zrnja in CO₂ 
Silaža 

Težka, vlažna tla Lahka, peščena tlaSrednja tlaPRIMERNOST
GLEDE NA TIP TAL

PRIPOROČENA
GOSTOTA SETVE

NAMEN
UPORABE

TIP TAL Težka Lahka
Zrnje 76 - 78.000 70 - 73.000

VSETRETIRANO SINSEKTICIDOM



- Hibrid ustvari od 16 do 18 vrst 
zrnja, na storžu, ki je cilindričen in 
zdrav. Zrno je v obliki rumenega 
zobana ter grobo in težko. Zelo 
visok donos zrnja. 

- Steblo je zelo čvrsto in upoglji-
vo, odporno na poleganje.

- Zelo dobro odvaja vlago iz zrnja 
v času jesenske žetve, kar ga uvršča 
med enega najboljših hibridov v 
svojem razredu.

- Toleranten na stresne pogoje, 
sušo in skoraj vse ekonomsko po-
gojene bolezni koruze. Prilagodljiv 
hibrid, ki se lahko goji na različnih 
tipih zemlje in v različnih agro eko-
loških pogojih. Priporoča se tam, 
kjer se uporablja intenzivna agro 
tehnika, ker zelo dobro reagira na 
ustrezne pogoje, kar poplača z vr-
hunskimi donosi, zaradi svojega 
visokega genetskega rodnega po-

Preverjeni, srednje zgodnji hibrid vrhunskega donosa v svojem razredu, s steblom srednje višine
(okoli 2,7 m) in nizko postavljenim storžem (okoli 110 cm).

tenciala. Goji se lahko vse do nad-
morske višine 800 metrov.

- Prednost hibrida je v tem, da se 
lahko žanje pred ostalimi, po  
donosu pa pogosto prekaša hibride 
kasnejše vegetacije. Ta lastnost 
omogoča zgodnejšo pripravo 
zemlje na jesen.

- Priporočena gostota  setve: 
74.000 zrn/ha (razmik 19 cm), na 
slabših zemljiščih gostoto setve pri-
lagoditi, vendar ne izpod 65.000 
zrn/ha.
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ZEROS FAO 350
PRIPOROČILO PRIMERNO ZELO PRIMERNO
Sušenje zrnja 
Siliranje zrnja in CO₂ 
Silaža 

TIP TAL Težka Lahka
Zrnje 72 - 74.000 63 - 65.000

Težka, vlažna tla Lahka, peščena tlaSrednja tlaPRIMERNOST
GLEDE NA TIP TAL

PRIPOROČENA
GOSTOTA SETVE

NAMEN
UPORABE

VSETRETIRANO SINSEKTICIDOM
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- Hibrid formira od 18 do 20 vrst 
zrnja. Zrno je v obliki rumenega 
zobana, zelo grobo in težko. Storž 
je dolg okoli 23 cm. Značilna valja-
sta oblika storža nakazuje na zelo 
hitro odvajanje vlage. Pogosto se 
na eni rastlini, pojavita dva normal-
na storža.

- Odlična zgodnja rast, tudi pri 
temperaturah zemlje okoli 10 °C.

- Steblo je čvrsto. Oblika zgornjih 
listov je kratka, suličasta in ravna, 
kar omogoča boljše vpijanje sončne 
energije, pri večji gostoti setve in s 
tem večji donos. V času žetve se 
steblo popolnoma osuši, medtem 
ko storž na njemu ostane.

- Zelo hitro odvaja vlago. 
Dodatno sušenje, velikokrat ni po-
trebno.

Srednje zgodnji hibrid, poznan po stabilnem in visokem donosu zrnja. Steblo je srednje višine
(okoli 2,65 m), z nižje postavljenim storžem (okoli 115 cm).

- Zelo toleranten na stresne 
pogoje, sušo in bolezni rastlin. Visoki 
genetski potencial rodnosti.

- Na kvalitetno agrotehniko se 
odzove z visokim donosom, v 
slabših pogojih pa je to hibrid, na 
katerega se lahko zanesete. Prime-
ren za setev na nizkih in hribovitih 
področjih, kot tudi ob rečnih 
strugah. Jeseni se hitro odstrani iz 
njive, kar omogoča zgodnejšo pri-
pravo zemljo.

- Priporočena gostota setve: 
73.000 zrn/ha (razmik 20 cm), na 
slabših zemljiščih gostoto setve pri-
lagoditi, vendar ne izpod 60.000 
zrn/ha. 
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RABINA FAO 360
PRIPOROČILO PRIMERNO ZELO PRIMERNO
Sušenje zrnja 
Siliranje zrnja in CO₂ 
Silaža 

Težka, vlažna tla Lahka, peščena tlaSrednja tlaPRIMERNOST
GLEDE NA TIP TAL

PRIPOROČENA
GOSTOTA SETVE

NAMEN
UPORABE

TIP TAL Težka Lahka
Zrnje 71 - 73.000 60 - 65.000
Silaža 83 - 85.000 80 - 82.000

VSETRETIRANO SINSEKTICIDOM
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- Storž tega hibrida ima od 16 do 
18 vrst zrnja in je dolg okoli 26 cm. 
Valjaste oblike in zdrav. Zrno je v 
obliki rumenega zobana, zelo 
grobo, težko in čvrste strukture.  Ob 
ugodnih pogojih, se oblikujeta tudi 
dva storža, v tem primeru je drugi 
malo manjši.

- Steblo je čvrsto, odporno na 
poleganje. Hibrid je zelo robusten, 
z veliko količino zelene mase, glede 
na svoj razred. Primeren za silažo.

- Odlikuje ga izreden zgodnji 
porast po setvi, ne glede na čas 
setve. 

POMEMBNO:  Dokler se zemlja 
ne segreje na vsaj 10 °C, se setev ne 
priporoča. 

- Toleranten na sušo in skoraj vse 
ekonomsko pogoje bolezni koruze. 

Srednje zgodnji hibrid, primeren tudi  za hrambo v košu. Visok genetski potencial rodnosti.
Steblo je visoko okoli 2,8 m, storž pa je postavljen nekoliko višje (okoli 140cm).

Značilno za ta hibrid je tudi, da zelo 
hitro odvaja vlago iz zrnja.

- Odlikuje ga dobra prilagodlji-
vost, zato ga lahko gojimo v različ-
nih agro ekoloških pogojih ter na 
različnih tipih zemlje. Primeren za 
ravna in hribovita področja.

- Priporočena gostota setve: 
70.000 zrn/ha (razmik 21,5 cm), na 
slabših zemljiščih gostoto setve pri-
lagoditi, vendar ne izpod 60.000 
zrn/ha. 
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ZONA FAO 380
PRIPOROČILO PRIMERNO ZELO PRIMERNO
Sušenje zrnja 
Siliranje zrnja in CO₂ 
Silaža 

Težka, vlažna tla Lahka, peščena tlaSrednja tlaPRIMERNOST
GLEDE NA TIP TAL

PRIPOROČENA
GOSTOTA SETVE

NAMEN
UPORABE

TIP TAL Težka Lahka
Zrnje 70 - 71.000 60 - 65.000
Silaža 83 - 85.000 80 - 82.000

VSETRETIRANO SINSEKTICIDOM

MOČ HIBRIDOV



ZRNO D.O.O.    
Ravno 13,
8274 Raka

Tel.: 07 81 46 304
07 81 46 343
07 81 46 330

Int. stran: www.zrno.si 
E-mail: irena.cvelbar@zrno.si

Društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje
i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

21460 Vrbas, Ivana Milutinovića 33 Srbija

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

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


