ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ
ПІВНІЧНО-АМЕРИКАНСЬКА ГЕНЕТИКА

ГІБРИД

EXPM-012

Група стиглості
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

Північно-Американська генетика

ФАО 270

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ

Примітки
EXPM-014 середньостиглий гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачою . Має високу
початкову енергію росту, холодостійкий, придатний для ранніх посівів. Стійкість до сажкових хвороб
добра, придатний в монокультурі, стійкий до кореневого та стеблового вилягання, має міцну кореневу
систему. Посухостійкий. Стійкий до фузаріозу(стебла, качана)

8,5/9
9/9
9/9
8/9

Початкова енергія
росту
Холодостікійсть
Посухостійкість

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

9/9

Стійкість до
сажкових хвороб

Г у с т о т а
В посушливих умовах

50тис.-60тис.

Вологовіддача
ДОБРА

д о

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

60тис.-65тис.

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

СТЕБЛО

ЗЕРНО

КАЧАН

Висота рослин - 260-270

Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 260-280г

Висота кріплення качана - 80-90см

Придатність до вирощування
в монокультурі - так

К-сть рядів у качані - 16-18
К-сть зерен у ряді - 36-42
К-сть зерен у качані - 590-760
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ГІБРИД
Група стиглості
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

EXPM-014
Північно-Американська генетика

ФАО 330

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ
Вологовіддача
ДОБРА

Примітки
EXPM-014 середньостиглий гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачою . Має високу
початкову енергію росту, холодостійкий, придатний для ранніх посівів. Стійкість до сажкових хвороб
добра, придатний в монокультурі, стійкий до кореневого та стеблового вилягання, має міцну кореневу
систему. Посухостійкий. Стійкий до фузаріозу(стебла, качана)

Початкова енергія
росту

9/9

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

50тис.-60тис.

д о

60тис.-65тис.

КАЧАН

ЗЕРНО
Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 260-280г

К-сть зерен у ряді - 36-42

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

Висота кріплення качана - 80-90см
К-сть рядів у качані - 16-18

Посухостійкість
Стійкість до
сажкових хвороб

Г у с т о т а
В посушливих умовах

Холодостікійсть

8,5/9
9/9
9/9
8/9

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

СТЕБЛО
Висота рослин - 260-270
Придатність до вирощування
в монокультурі - так

К-сть зерен у качані - 590-760
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ГІБРИД

EXPM-013

Група стиглості
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

Північно-Американська генетика

ФАО 340

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ

Примітки
ЕХРМ – 013 середньостиглий гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачою. Має
високу початкову енергію росту, холодостійкий, придатний для ранніх посівів. Стійкість до сажкових
хвороб добра, придатний в монокультурі. Стійкий до фузаріозу(стебла, качана). Стійкий до
кореневого та стеблового вилягання, має міцну кореневу систему. Посухостійкий.

9/9

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

Г у с т о т а
В посушливих умовах

50тис.-60тис.

Початкова енергія
росту
Холодостікійсть
Посухостійкість
Стійкість до
сажкових хвороб

д о

60тис.-65тис.

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

КАЧАН

ЗЕРНО

Висота кріплення качана - 80-90см

Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 250-290г

К-сть зерен у ряді - 36-42
К-сть зерен у качані - 590-760

8,5/9
9/9
9/9
8/9

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

К-сть рядів у качані - 16-18

3

Вологовіддача
ДОБРА

СТЕБЛО
Висота рослин - 265-275
Придатність до вирощування
в монокультурі - так

ГІБРИД
Група стиглості
СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

EXPM-015

Північно-Американська генетика

ФАО 350

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ
Вологовіддача
ДОБРА

Примітки
ЕХРМ – 015 середньостиглий гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачою . Має
високу початкову енергію росту, холодостійкий, придатний для ранніх посівів. Стійкість до сажкових
хвороб добра. Стійкий до фузаріозу(стебла, качана). Посухостійкий. Стійкий до кореневого та
стеблового вилягання, має міцну кореневу систему .

Початкова енергія
росту

9/9

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

50тис.-60тис.

д о

60тис.-65тис.

КАЧАН

ЗЕРНО
Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 260-280г

К-сть зерен у ряді - 36-42

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

Висота кріплення качана - 80-90см
К-сть рядів у качані - 16-18

Посухостійкість
Стійкість до
сажкових хвороб

Г у с т о т а
В посушливих умовах

Холодостікійсть

8,5/9
9/9
9/9
8/9

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

СТЕБЛО
Висота рослин - 260-270
Придатність до вирощування
в монокультурі - так

К-сть зерен у качані - 590-760
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ГІБРИД

G 40-09

Група стиглості
СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

Північно-Американська генетика

ФАО 400

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ

Примітки
G 40-09 середньопізній гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачою. Має високу
початкову енергію росту, холодостійкий, придатний для ранніх посівів. Стійкість до сажкових хвороб
добра. Стійкий до фузаріозу(стебла, качана). Посухостійкість добра. Стійкий до кореневого та
стеблового вилягання, має міцну кореневу систему.

9/9

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

Г у с т о т а
В посушливих умовах

50тис.-55тис.

Початкова енергія
росту
Холодостікійсть
Посухостійкість
Стійкість до
сажкових хвороб

д о

60тис.-65тис.

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

КАЧАН

ЗЕРНО

Висота кріплення качана - 85-95см

Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 280-380г

К-сть зерен у ряді - 40-46
К-сть зерен у качані - 610-700

8,5/9
9/9
8/9
9/9

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

К-сть рядів у качані - 18-20

5

Вологовіддача
ДОБРА

СТЕБЛО
Висота рослин - 280-290
Придатність до вирощування
в монокультурі - так

ГІБРИД

G 40-12

Група стиглості
СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

Північно-Американська генетика

ФАО 400

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ
Вологовіддача
ДОБРА

Примітки
G 40-12 середньопізній гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачою. Має добру
початкову енергію росту. Холодостійкість добра. Стійкість до сажкових хвороб добра. Стійкий до
фузаріозу(стебла, качана). Посухостійкий на доброму рівні. Стійкий до кореневого та стеблового
вилягання, має міцну кореневу систему.

Початкова енергія
росту

9/9

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

50тис.-55тис.

д о

60тис.-65тис.

КАЧАН

ЗЕРНО
Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 290-370г

К-сть зерен у ряді - 40-46

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

Висота кріплення качана - 85-95см
К-сть рядів у качані - 18-20

Посухостійкість
Стійкість до
сажкових хвороб

Г у с т о т а
В посушливих умовах

Холодостікійсть

8,5/9
7,5/9
8/9
9/9

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

СТЕБЛО
Висота рослин - 285-295
Придатність до вирощування
в монокультурі - так

К-сть зерен у качані - 610-700
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ГІБРИД

EXPM-017

Група стиглості
СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

Північно-Американська генетика

ФАО 400

Тип зерна
ЗУБОВИДНИЙ

Примітки
EXPM – 017 середньопізній гібрид із зубовидним типом зерна, та доброю вологовіддачею . Має добру
початкову енергію росту. Холодостійкість та посухостійкість на доброму рівні. Стійкий до сажкових
хвороб , Стійкий до фузаріозу стебла та качана. Придатний в монокультурі . Стабільний та пластичний
гібрид, стійкий до кореневого та стеблового вилягання.

9/9

Стійкість до фузаріозу
(стебла/качанів)

9/9

Стійкість до кореневого
та стеблового вилягання

9/9

Стабільність та
пластичність

Г у с т о т а
В посушливих умовах

50тис.-55тис.

Початкова енергія
росту
Холодостікійсть
Посухостійкість
Стійкість до
сажкових хвороб

д о

60тис.-65тис.

В умовах достатнього зволоження

70тис.-75тис.

КАЧАН

ЗЕРНО

Висота кріплення качана - 85-95см

Маса 1000 насінин за
оптимальних умов - 320-400г

К-сть зерен у ряді - 39-43
К-сть зерен у качані - 590-760

8,5/9
8/9
8/9
9/9

з б и р а н н я

В умовах нестійкого зволоження

К-сть рядів у качані - 16-18

7

Вологовіддача
ДОБРА

СТЕБЛО
Висота рослин - 275-285
Придатність до вирощування
в монокультурі - так
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9

ГІБРИД

Призначення

ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛОС

S 38-25

Група стиглості

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

ФАО 380

Тип зерна

ЗУБОВИДНИЙ

Тип рослини
«СТЕЙ ГРІН»

К-сть листків після качана

Гібрид поширений в таких країнах як : США, Канада, Нова Зеландія
Займає 20 % ринку в цих країнах

11-12 ШТ.

Силосна кукурудза: Актуальність зростає!
Бали (1 - 9)

Рекомендована густота на момент
збирання силосу:

Енергія початкового росту
Толерантість до фузаріозу

Агрономічні характеристики

• Зона достатнього зволоження: 75 тис./га

Толерантність до посухи та інших
стресових факторів
Стійкість до полягання

• Зона недостатнього зволоження: 60-65 тис./га

Толерантність до пухирчатої сажки
Швидкість вологовіддачі
Потенціал урожайності зерна в
своїй групі стиглості

7.5

8

8.5

9

9.5

Три унікальні характеристики, які притаманні гібриду S 38-25
1.

Має низьке положення початку на стеблі, тим самим

збільшується його засвоювана

СЕРЕДНЯ ВИСОТА
РОСЛИНИ (МАКСИМ.)

СЕРЕДНЯ К-СТЬ
ЗЕРЕН В РЯДУ

СЕРЕДНЯ К-СТЬ
РЯДІВ У КАЧАНІ

СЕРЕДНЯ МАСА
1000 ЗЕРЕН

280 (330)

36

14 - 16

300г

Над початком: більш
засвоюване волокно

частина (11-12 листків після початку)
2. Початок складається з великих, плоских, м`яких зерен, які повільно висихають.
3. Листова пластинка має велику площу, що дає змогу за рахунок фотосинтезу отримувати
цукор, який потрібний для утворення молочної кислоти. А саме молочна кислота є важливою
складовою для отримання силосу.

Висота початка
Внизу початка: меньш
засвоюване волокно

Яких основних вимог потрібно дотримуватися, щоб отримати якісний силос?
• Силосу, яму рекомендується забетонувати, землю довкола неї викласти камінням .
• Скошену кукурудзу слід подрібнити і якомога ретельніше утрамбувати.
• Шматочки довші, ніж 20 мм, небажані, і їх кількість не повинна перевищувати 20 % маси.
• Щоб ферментація в силосній масі відбувалася правильно, дуже важливо забезпечити відсутність у ямі
кисню. Для цього силосну масу ретельно трамбують, а яму ретельно вкривають, щоб надійно ізолювати
масу від повітря з першого до останнього дня ферментації. Закривають яму в день збирання, ізоляцію
забезпечує правильно вистелена плівка.
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ГІБРИД

Призначення

ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛОС

S 39-09

Група стиглості

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

ФАО 390

Тип зерна

ЗУБОВИДНИЙ

Тип рослини
«СТЕЙ ГРІН»

К-сть листків після качана

Гібрид поширений в таких країнах як : США, Канада, Нова Зеландія
Займає 20 % ринку в цих країнах

11-12 ШТ.

Силосна кукурудза: Актуальність зростає!
Агрономічні характеристики

Бали (1 - 9)

Рекомендована густота на момент
збирання силосу:
• Зона достатнього зволоження: 75 тис./га
• Зона недостатнього зволоження: 60-65 тис./га

Енергія початкового росту
Толерантість до фузаріозу
Толерантність до посухи та інших
стресових факторів
Стійкість до полягання
Толерантність до пухирчатої сажки
Швидкість вологовіддачі

СЕРЕДНЯ ВИСОТА
РОСЛИНИ (МАКСИМ.)

СЕРЕДНЯ К-СТЬ
ЗЕРЕН В РЯДУ

СЕРЕДНЯ К-СТЬ
РЯДІВ У КАЧАНІ

СЕРЕДНЯ МАСА
1000 ЗЕРЕН

290 (340)

34

14 - 16

310г

Над початком: більш
засвоюване волокно

Потенціал урожайності зерна в
своїй групі стиглості

7.5

8

8.5

Три унікальні характеристики, які притаманні гібриду S 39-09
1.

Має низьке положення початку на стеблі, тим самим

збільшується його засвоювана

частина (11-12 листків після початку)
Висота початка
Внизу початка: меньш
засвоюване волокно

2. Початок складається з великих, плоских, м`яких зерен, які повільно висихають.
3. Листова пластинка має велику площу, що дає змогу за рахунок фотосинтезу отримувати
цукор, який потрібний для утворення молочної кислоти. А саме молочна кислота є важливою
складовою для отримання силосу.

Яких основних вимог потрібно дотримуватися, щоб отримати якісний силос?
• Силосу, яму рекомендується забетонувати, землю довкола неї викласти камінням .
• Скошену кукурудзу слід подрібнити і якомога ретельніше утрамбувати.
• Шматочки довші, ніж 20 мм, небажані, і їх кількість не повинна перевищувати 20 % маси.
• Щоб ферментація в силосній масі відбувалася правильно, дуже важливо забезпечити відсутність у ямі
кисню. Для цього силосну масу ретельно трамбують, а яму ретельно вкривають, щоб надійно ізолювати
масу від повітря з першого до останнього дня ферментації. Закривають яму в день збирання, ізоляцію
забезпечує правильно вистелена плівка.
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ГІБРИД

Призначення

ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛОС

S 42-10

Група стиглості
СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

ФАО 420

Тип зерна

ЗУБОВИДНИЙ

Тип рослини
«СТЕЙ ГРІН»

К-сть листків після качана

Гібрид поширений в таких країнах як : США, Канада, Нова Зеландія
Займає 20 % ринку в цих країнах

11-12 ШТ.

Силосна кукурудза: Актуальність зростає!
Бали (1 - 9)

Рекомендована густота на момент
збирання силосу:

Енергія початкового росту
Толерантість до фузаріозу

Агрономічні характеристики

• Зона достатнього зволоження: 75 тис./га

Толерантність до посухи та інших
стресових факторів
Стійкість до полягання

• Зона недостатнього зволоження: 60-65 тис./га

Толерантність до пухирчатої сажки
Швидкість вологовіддачі
Потенціал урожайності зерна в
своїй групі стиглості
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Три унікальні характеристики, які притаманні гібриду S 42-10
1.

Має низьке положення початку на стеблі, тим самим

збільшується його засвоювана

СЕРЕДНЯ ВИСОТА
РОСЛИНИ (МАКСИМ.)

СЕРЕДНЯ К-СТЬ
ЗЕРЕН В РЯДУ

СЕРЕДНЯ К-СТЬ
РЯДІВ У КАЧАНІ

СЕРЕДНЯ МАСА
1000 ЗЕРЕН

280 (340)

34

16 - 18

320г

Над початком: більш
засвоюване волокно

частина (11-12 листків після початку)
2. Початок складається з великих, плоских, м`яких зерен, які повільно висихають.
3. Листова пластинка має велику площу, що дає змогу за рахунок фотосинтезу отримувати
цукор, який потрібний для утворення молочної кислоти. А саме молочна кислота є важливою
складовою для отримання силосу.

Висота початка
Внизу початка: меньш
засвоюване волокно

Яких основних вимог потрібно дотримуватися, щоб отримати якісний силос?
• Силосу, яму рекомендується забетонувати, землю довкола неї викласти камінням .
• Скошену кукурудзу слід подрібнити і якомога ретельніше утрамбувати.
• Шматочки довші, ніж 20 мм, небажані, і їх кількість не повинна перевищувати 20 % маси.
• Щоб ферментація в силосній масі відбувалася правильно, дуже важливо забезпечити відсутність у ямі
кисню. Для цього силосну масу ретельно трамбують, а яму ретельно вкривають, щоб надійно ізолювати
масу від повітря з першого до останнього дня ферментації. Закривають яму в день збирання, ізоляцію
забезпечує правильно вистелена плівка.
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