ГІБРИД КУКУРУДЗИ ЛГ 30273 ФАО 260
ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ ДО ПОСУШЛИВИХ УМОВ
Призначення: зерно, крупа
Група стиглості: середньоранній
Тип зерна: кременисто-зубоподібний
Тип рослин: «стей грін»

ГІБРИД
КУКУРУДЗИ
З ЛІНІЙКИ

Найкраще cпіввідношення
ціни та якості!

Гібрид кукурудзи ЛГ 30273:
• високотолерантний до посухи;
• з високим потенціалом урожайності;
• інтенсивного типу, розкриває максимальний потенціал
за інтенсивної технології;
• придатний для класичного та мінімального обробітку ґрунту;
• має притаманну кременисто-зубоподібним формам, відмінну
холодостійкість, толерантний до ультраранніх строків посіву;
• інтенсивного стартового росту на початкових стадіях розвитку;

• раннього цвітіння, за рахунок якого пом’якшується вплив
липнево–серпневої посухи;
• не потребує загущення посівів;
• має високу адаптивність до стресових умов;
• за типом зерна близький до зубоподібних,
а за вологовіддачею – на рівні з ними;
• найменшою мірою "стресує" в посушливих умовах і здатний
забезпечити високу врожайність у сприятливих умовах.

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА:
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Потенціал урожайності зерна
у своїй групі стиглості
Швидкість вологовіддачі
Толерантність
до пухирчатої сажки
Стійкість до вилягання
Толерантність до посухи
та іншіх стресових факторів
Толерантність до фузаріозу
Енергія початкового росту
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Агрономічні характеристики гібрида:

• вологовіддача на рівні зубоподібних конкурентів;
• стабільний за різних умов;
• швидкий стартовий ріст;

• використовується на крупу
промисловістю Франції та Польщі;
• швидкі вологовіддача й продуктивність.

Рекомендації:

Рекомендована густота до збирання:

• добре реагує на внесення добрив;
• рекомендовано для класичних технологій.
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• зона достатнього зволоження: 70–80 тис./га;
• зона недостатнього зволоження: 60–70 тис./га;
• посушлива зона: 50–55 тис./га.

Hydraneo – індекс посухостійкості. Базовими принципами системи Hydraneo є впровадження гібридів, стійких
до водних і температурних стресів, здатних максимально ефективно використовувати обмежені ресурси
ґрунтової вологи, та оптимізація всіх ланок технологічного процесу вирощування кукурудзи з метою створення
передумов для максимального накопичення ґрунтової вологи, скорочення її непродуктивних втрат та ощадливого використання.

