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Együtt értéket teremtünk
Dicső múlt és tevékeny jelen: az újgenerációs martonvásári hibridkukoricák 
folyamatos fejlődésről tanúskodnak és évről-évre jobb pozícióra tesznek szert 
nemzetközi vetélytársaikkal szemben a gazdák köreiben.

60 éve különleges fordulat történt az európai kukori-
canemesítés történetében: Martonvásáron, a Magyar 
Tudományos Akadémia Kutatóintézetében ugyan-
is előállították a kontinens első beltenyésztéses 
kukoricahibridjét Martonvásári 5, röviden MV 5 néven. 
Az 1953-ban állami elismerésben részesült hibrid 
dr. Pap Endre kiemelkedő szellemi teljesítménye. A 
martonvásári kukoricanemesítés az ezt követő évtize-
dekben innovatívan fejlődött, és folyamatos sikereket 
könyvelt el a tudományos élet és a gyakorlati ered-
mények területén egyaránt.

Az új évezred egyre szélsőségesebb időjárása 
a kukoricahibridek fejlesztésében is új kihívá-
sok elé állította a kutatókat. Az alkalmazko-
dóképesség az egyik legfontosabb tényezővé 
vált a hazai kukoricatermesztésben, beleértve 
az abiotikus (hideg és szárazság) és biotikus 
(élő környezet) stresszfaktorokkal szembeni 
ellenállóképességet is.

Változó idők – változó kihívások
„Magyarországon, kontinentális klímában a kukorica 
termésátlag növelését korlátozó két éghajlati elem a 
hőmérséklet és a csapadék” (Surányi, 1947).

Az új martonvásári kukoricahibrid-program
A Kutatóintézet széles nemzetközi együttműködésre 
és  a korábbi évtizedek tanulságaira alapozva dol-
gozta ki az új martonvásári kukoricahibrid progra-
mot, és az elődök által létrehozott szellemi, techni-
kai infrastruktúra modern folytatását tűzte ki célul. 
Az új hibrideket a Kárpát medencében a Bázismag 
Kft., azon kívül partnereinkkel közösen vezettük be 
a piacra.

A legutóbbi évtized volt a legtermékenyebb az eltelt 
60 évből: nagyszámú martonvásári hibridkukorica 
kapott állami minősítést Magyarországon és határa-
inkon túl. Az új hibridek felölelik a FAO 150 - FAO 600 
közötti éréscsoportot, s közülük a legtöbbet szemes 
hasznosításra minősítettek. Partnereink emellett 
nagy sikerrel termesztik a leveles (“leafy”) silókuko-
ricákat, s népszerű csemegekukorica-hibrid is talál-
ható az új választékunkban. 

Magyarországon Martonvásár, a  hibridjeink közter-
mesztésben elfoglalt arányával  a magyar fajtatulaj-
donosok közül az 1. helyen áll napjainkban. 
A martonvásári kukoricahibridek vetőmag-felhasz-
nálása külföldön a hazai növekedés mértéket is 
meghaladja. Az elmúlt évtizedben e vetőmagok el-
jutottak Oroszországba, Ukrajnába, Horvátországba, 
Törökországba és Iránba, míg az EU területén fon-

tos célpiac lett Szlovákia, Csehország, Románia, 
Bulgária és Lengyelország. Ismerik és termelik 
immár Franciaország és Spanyolország gazdál-
kodói is.

Az új kukoricák a hagyományos és a legújabb 
genetika kombinációjára épülnek. Az elmúlt 5 év 
legújabb nemesítésű hibridjeiben olyan génkom-
binációkat fixáltunk a kiemelkedő termőképes-
séget, szárazságtűrést és alkalmazkodóképes-
séget biztosító gének mellé, amelyek rendkívól 
gyors szemtelítődést és vízleadást garantálnak. 

Az új martonvásári hibridek termőképesség 
szempontjából kiválóan vizsgáztak az extrém 
éghajlati körülmények között, továbbá rekord-
terméseket értek el a nagyon jó adottságokkal 
rendelkező gazdálkodók termőföldjein. Munkánk 
eredménye a gazdák sikerében és elégedett-
ségében tükröződik: a nagy versenyben egyre 
többen választják a martonvásári vetőmagokat, 
mely egy elkötelezett kutatóintézet és vállalat 
sikeres együttműködése  elismerésének valódi 
mércéje.

MTA ATK MGI Martonvásár.
Együtt értéket teremtünk.

A nemesítés mellett lendületes fejlődésnek indul-
tak a kukoricatermesztés eredményességét meg-
alapozó agrotechnikai újítások is. Magyarországon 
Martonvásáron dolgozták ki elsőként a hibridkuko-
rica vetőmagtermelés szántóföldi technológiáját és 
vetőmagüzemi feldolgozását, így alig néhány év le-
forgása alatt a martonvásári hibridek az ország ku-
korica-vetésterületét szinte egészen meghódították. 
Termésnövelő hatásuk országosan millió tonnákban 
volt kifejezhető. 

Jelen katalógusunk a martonvásári 
kukoricahibrideket ismerteti. Részletes 
útmutatást adunk az egyes hibridek tu-
lajdonságairól és várható eredményeiről, 
hogy gazdálkodó partnereink a legnagyobb 
biztonsággal választhassák ki a számukra 
ideális vetőmagokat. A Kutatóintézet, a Bá-
zismag Kft és partnereink szakértői ország-
szerte, valamint az országhatáron túl is ren-
delkezésre állnak, és segítenek a megfelelő 
fajták kiválasztásában, illetve a termesztés 
bármely szakaszában hasznos tanácsokkal 
látják el a gazdákat a lehető legjobb termés 
elérése érdekében.
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FAO 170 FAO 180

ANGÉLA Tk 190MASUK 180
Mv 173
MARUSSYA

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Északi termőtájakon, optimális vetésidő esetén a termése 

eléri a 8 – 9 t/ha-t.
•	 Délen késői- illetve másodvetésben vízellátottságtól füg-

gően termése 6 – 10 t/ha között lehet.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Az Angéla a leggyorsabban érő hibridek egyike (FAO 170). 

Jellemzően alacsony szemnedvességgel takarítható be, a 
szemtermés gyakran mesterséges szárítás nélkül is be-
tárolható. 

•	 Optimális vetésidőmellett, szemes kukoricaként alacsony 
nedvességtartalommal augusztus végén betakarítható.

•	 Hidegebb, csapadékosabb évjáratban is eléri szeptember 
elején a biológiai érettséget.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 A hibrid hidegtűrőképessége kiemelkedő,  kezdeti fejlődé-

se igen gyors.
•	 Szárazságtűrőképessége jó.
•	 A szem vízleadóképessége gyors.
•	 Szemsorszáma: 16 db.
•	 Ezermag tömege kb. 280 gramm.
•	 Nagyon jól reagál a kiváló agronómiai feltételekre.
•	 Ajánlott tőszám : 70 – 85.000 tő/ha.

Szemtípus: Simaszemű
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Angéla az egyik lekorábbi érésű hibridek egyike a 
szemes kukorica hasznosítású hibridek közül. 
Ajánljuk kukoricadara készítésére is.
Termesztését Európa északi területein ajánljuk.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

A TK 190 háromvonalas hibrid, melyet elsősorban 
szemeskukorica termesztésre ajánlunk, de sikerrel 
termeszthető silózási céllal is.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

A Masuk 180 jól alkalmazkodik a helyi termeszté-
si feltételekhez. Termesztése jövedelmező eltérő 
tápanyagellátottsági szinteken, magas termést hoz 
extenzív termesztési körülmények között is.

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemes- és silókukorica

TERMŐKÉPESSÉG 
• A Masuk 180 korai éréscsoportba tartozó nagy termőképes-

ségű hibrid. Fő hasznosítási formája: szemes kukorica.
• Nagy termőképessége gyors vízleadóképességgel párosul. 

Termése üzemi körülmények között öntözés nélkül is elér-
heti a 9 – 10 t/ha-t.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 A Masuk 180 a leggyorsabban érő szemeskukoricahibridek 

egyike. Jellemzően igen alacsony szemnedvességgel taka-
rítható be, a szemtermés gyakran mesterséges szárítás 
nélkül is betárolható.

•	 A déli termőtájakon április eleji vetéssel szemes kukorica-
ként alacsony nedvességtartalom mellett augusztus végén 
betakarítható.

•	 Hűvösebb, csapadékosabb évjáratban is eléri szeptember 
elején a biológiai érettséget. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Jövedelmező termesztése szemes-, és siló célú hasznosítás 

esetén is széles földrajzi határok között lehetséges.
•	 Jó hidegtűrőképességgel rendelkezik.
•	 A hibrid gyors kezdeti fejlődéssel jellemezhető. A növény-

állomány magas, leveles típusú.
•	 A Masuk 180 nagyon jó alkalmazkodóképességgel rendel-

kezik. Szárazságtűrőképessége kiemelkedő.
•	 Szemsorszáma: 16 db.
•	 Ajánlott tőszám : 65 – 75.000 tő/ha.

FAO 230FAO 190

Szemtípus: Átmeneti
Hasznosítás: Siló és szemeskukorica

TERMŐKÉPESSÉG 
• Jól alkalmazkodik a különböző termesztési feltételekhez. 

Jó körülmények között 10 – 12 t/ha szemtermést képes 
produkálni 14%-os szemnedvesség mellett.

• A magyarországi hivatalos kísérletekben a TK 190 szem-
termése 8 hely átlagában: 2010-ben: 8,82 t/ha volt 19,56 % 
szemnedvességgel, míg 2011-ben szemtermése 8,40 t/ha 
volt 13,51 % szemnedvességgel. 

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 A TK 190 a leggyorsabban érő hibridek egyike. Jellemzően 

alacsony szemnedvességgel takarítható be, a szemtermés 
gyakran mesterséges szárítás nélkül is betárolható.

•	 Optimális vetésidőmellett, szemes kukoricaként alacsony 
nedvességtartalommal augusztus végén betakarítható.

•	 Hidegebb, csapadékosabb évjáratban is eléri szeptember 
elején a biológiai érettséget.

 
AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 A Tk 190 kiváló hidegtűrőképességgel és igen gyors kelés-

sel, kezdeti fejlődéssel jellemezhető.
•	 A kimagasló szárazság- és hő-tűrőképességének köszön-

hetően magas hőmérséklet mellett és száraz években is 
stabil termést hoz.

•	 A betegségekkel és kártevőkkel szembeni ellenállóképes-
sége és toleranciája, szárának szilárdsága és jó vízleadó-
képessége biztosítják a megbízható termést és a veszte-
ségmentes betakarítást.

•	 Szemsorszáma: 14 – 16 db.
•	 Ezerszem tömege: 280 gramm
•	 A Tk 190 ajánlott tőszáma kedvező körülmények esetén 

vagy silózási céllal történő termesztéskor 70 – 85 ezer tő/
ha, száraz körülmények között 65 – 70 ezer tő/ha.

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Kiváló termőképességű hibrid. Száraz termőhelyeken 

szemtermése 7-8 t/ha körüli.
•	 Csapadékosabb viszonyok között, megfelelő agrotechno-

lógiai körülmények mellett 8-9 t/ha szemtermés elérésére 
képes.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Az Mv Marusya a leggyorsabban érő hibridek egyike. Jellem-

zően alacsony szemnedvességgel takarítható be, a szemter-
més gyakran mesterséges szárítás nélkül is betárolható.

•	 Április eleji vetéssel szemes kukoricaként alacsony nedves-
ségtartalom mellett augusztus végén betakarítható.

•	 Csapadékosabb évjáratban is eléri szeptember elején a bi-
ológiai érettséget.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Magas növekedésű, egészséges levélzetű, jó szárú hibrid. 
•	 Az alkalmazott agrotechnológiától függően közepes méretű, 

de gyakran egynél több csövet fejleszt. 
•	 Déli termőtájakon másodvetésre is kiválóan alkalmas, 

ajánljuk gyep- és lucernatörés után, zöldborsó, korán leke-
rülő repce és árpa után kedvező évjárati körülmények kö-
zött.

•	 Korán vethető, rövid tenyészidejének köszönhetően széles 
vetésidő-optimummal rendelkezik. Ajánlott termőtőszám: 
70-80 000 tő/ha.

Szemtípus: Átmeneti
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

 Szuperkorai érésű, igen korán betakarítható, kiváló 
alkalmazkodóképességű kukorica, ezért különböző 
talajtípusok, vetésidő, tápanyag- és csapadékellá-
tottság mellett is eredményesen termeszthető.
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Mv 270

FAO 270

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Termőképessége éréscsoportjában kiváló. Átlagos körül-

mények között 8 t/ha körüli termést is elérhet. Csapadéko-
sabb viszonyok mellett nem ritka a 10-11 t/ha szemtermés, 
illetve a 16-18 t/ha feletti összes szárazanyag.

•	 A termőképességének alapjául vastag csövei szolgálnak, 
melyeken mélyre nyúló szemek vannak, tőszámhiány ese-
tén két csövet is fejleszt.

•	 Átlagos évjáratban magasabb tőszámmal vetve nagyobb 
termőképességre késztethetjük az Mv 270-et.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Optimális időben vetve alacsony, 13-14 % körüli szemned-

vességgel takarítható be.
•	 Csapadékosabb évjáratban a technikai érettséget szeptem-

ber végére-október elejére eléri, szárazabb időjárási viszo-
nyok mellett augusztus végén, alacsony szemnedvességgel 
takarítható be. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Magas növekedésű, zöldszáron érő kukorica, szárszilárdsá-

ga kiváló.
•	 Széles alkalmazkodóképességű hibrid. Eltérő vetésidőhöz, 

tápanyagszinthez, csapadékellátáshoz, talajtípushoz kedve-
zően alkalmazkodik.

•	 Ajánlott termőtőszám 65-75 000 tő/ha.

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Kiváló termőképességű hibrid. Száraz termőhelyeken 

szemtermése 7-8 t/ha körüli.
•	 Csapadékosabb viszonyok között, megfelelő agrotechno-

lógiai körülmények mellett 8-9 t/ha szem-, illetve 18-20  
t/ha összes szárazanyag-termés elérésére képes.

•	 A 2011-es évben Bácsbokodon platform üzemi kísérletben 
10,48 t/ha termést adott.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Az Mv 241 a leggyorsabban érő hibridek egyike. Jellemzően 

alacsony szemnedvességgel takarítható be, a szemtermés 
gyakran mesterséges szárítás nélkül is betárolható.

•	 Április eleji vetéssel silóként augusztus elején, szemes ku-
koricaként alacsony nedvességtartalom mellett augusztus 
végén betakarítható.

•	 Csapadékosabb évjáratban is eléri szeptember elején a bi-
ológiai érettséget.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Magas növekedésű, egészséges levélzetű hibrid. Kiváló 

szárszilárdságát a zöldszáron érés képessége alapozza 
meg.

•	 Az alkalmazott agrotechnológiától függően hosszú, gyak-
ran egynél is több csövet fejleszt. 

•	 Másodvetésre is kiválóan alkalmas, ajánljuk gyep- és lu-
cernatörés után, zöldborsó, korán lekerülő repce és árpa 
után kedvező évjárati körülmények között.

•	 Korán vethető, rövid tenyészidejének köszönhetően széles 
vetésidő-optimummal rendelkezik. 

•	 Ajánlott termőtőszám: 65-75 000 tő/ha.

FAO 260

Mv 241

Mv 241 teljesítménye platform üzemi kísérletben (2011)

Mv 270 teljesítménye platform üzemi kísérletben (2011)

Mv 270 termése üzemi kísérletekben (Csehország, 2011)

Megye Termőhely t/ha Víz(%)

Bács-Kiskun Bácsbokod 10.48 14.9

Nagyszombat Vrakún 8.48 18.4

Győr-Moson-Sopron Győrszentiván 8.30 14.0

Komárom-Esztergom Ászár 8.00 13.0

Fejér Martonvásár 7.96 12.3

Tolna Dalmand 7.85 13.7

Borsod-Abaúj-Zemplén Gesztely 7.22 15.5

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 7.20 15.1

Megye Termőhely t/ha Víz(%)

Bács-Kiskun Bácsbokod 9.72 13.2

Tolna Dalmand 9.33 14.1

Nagyszombat Vrakún (Csallóköz) 9.21 18.5

Komárom-Esztergom Ászár 9.00 13.0

Fejér Martonvásár 8.95 11.8

Baranya Kozármisleny 8.24 14.9

Győr-Moson-Sopron Győrszentiván 8.20 14.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 7.70 15.2

Kovászna Uzon (Székelyföld) 7.64 18.0

Termőhely t/ha Szemnedvesség %)

Vysledky 11.10 32.9

Hrusovany-Litobratice 8.90 19.6

Svábenice 10.73 24.9

Troubelice 11.27 25.8

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemes- és silókukorica

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemes- és silókukorica 

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Kiváló alkalmazkodóképességű kukorica, ezért 
különböző talajtípusok, tápanyag- és csapadékel-
látottság mellett is eredményesen termeszthető.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Kiváló kalászos elővetemény, de megkésett és 
másodvetés esetén is tökéletes választás.

Mv 241 érésdinamikai reakciója (Simonpuszta, 2010-2011-2012)
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Mv 270 érésdinamikai reakciója (Simonpuszta, 2010-2011-2012)
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Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemes- és silókukorica

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica
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Mv 280

FAO 280

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Kiváló termésstabilitású hibrid, szemtermése a különböző 

termőhelyi viszonyok közt is eléri a 8-10 t/ha hozamot, szá-
razanyag-termése a 18-20 t/ha-t.

•	 Termőképessége a FAO 300 elején érő hibridekkel verseny- 
képes, azoknál kedvezőbb vízzel, gazdaságosan betaka-
rítható.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Vízleadása gyors, betakarításkori szemnedvessége rendkí-

vül alacsony. Gyakran szárítás nélkül is betárolható.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Növényállománya magas, egészséges, kiegyenlített.
•	 Zöldszáron érő hibrid, az erős szárakon vastag csöveket fej-

leszt.
•	 Gyakran hoz második csövet.
•	 Kiválóan alkalmazkodik az eltérő termőhelyi viszonyokhoz.
•	 Megbízható hibrid, termése különböző vetésidő és tápanyag- 

ellátás esetén is stabil és magas.
•	 Ajánlott termőtőszám 65-75 000 tő/ha.

Mv 251

FAO 280

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Tenyészidő-csoportjában kiemelkedő termőképességgel és 

termésstabilitással rendelkező hibrid, amelyet a magyaror-
szági üzemi eredmények termésadatai is megerősítenek.

  - 2010:   8,28 t/ha termés
  - 2011:   8,13 t/ha termés
•	 A vetélytársakkal lépést tartó termőképesség és az azokat 

jóval meghaladó vízleadás együttesen biztosítja az Mv 251 
átlagot meghaladó jövedelmezőségét.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Minden évjáratban bizonyította kedvező vízleadását – ezzel 

a kivételes tulajdonságával erősítve a szárítás nélkül is  
betárolható igen korai hibridek csoportját.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Szilárd szárú hibrid, vékony, hosszú csövek jellemzik.
•	 A szem palástja piros, amely preferált tulajdonság számos 

déli importőrnél.
•	 Nagyon gyors és erőteljes kezdeti fejlődésű, nagytestű ku-

korica.
•	 Jó a keléskori hidegtűrése, korán vethető. Kései, ill. másod-

vetés esetén is időben beérik.
•	 Rövid tenyészidejének és alacsony szemnedvességének 

köszönhetően korán betakarítható.
•	 Hektolitertömege magas, közel 80 kg, így megfelel a legki-

finomultabb felhasználói követelményeknek is.
•	 Ajánlott tőszám: 65-75 000 tő/ha.

Megye Termőhely t/ha Víz(%)

Bács-Kiskun Bácsbokod 11.60 12.6

Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántháza 9.87 15.7

Nagyszombat Vrakún 9.47 19.0

Fejér Martonvásár 8.56 13.0

Tolna Dalmand 8.50 13.4

Komárom-Esztergom Ászár 8.40 13.0

Győr-Moson-Sopron Győrszentiván 7.90 14.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 7.56 15.3

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Tenyészidejéből adódóan kiváló kalászos előve-
temény, megkésett és másodvetés esetén is  
egyaránt ajánljuk.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Az Mv 251 igen korán betakarítható, még „Ó” kukorica- 
áron értékesíthető, az első árbevételt hozó hibrid.  
Kiváló kalászos elővetemény, későn vethető terüle-
tekre és másodvetésre is ajánljuk.
A fő kukoricatermő területek mellett ajánljuk a  
gyengébb vízgazdálkodású, lazább talajokon történő 
termelését is.

Mv 251 teljesítménye platform üzemi kísérletben (2011)

Mv 251 érésdinamikai reakciója (Simonpuszta, 2010-2011-2012)
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Mv 255

FAO 290

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Éréscsoportjának egyik legkiemelkedőbb termőképességű 

hibridje. A magyarországi minősítési eljárás utolsó évében 
kimagasló termést hozott, nagy termőképességét üzemi 
eredményeink is alátámasztják.

  - 11,28 t/ha (GOSZ, 2008)
  - 9,32 t/ha (üzemi átlag, 2010)
  - 9,01 t/ha (üzemi átlag, 2011) 
•	 A 2012-es aszályos évben üzemi kísérletben, Hajdú-Bihar 

megyében 9,39 t/ha-t adott.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Vízleadása rendkívül gyors, betakarításkor szemnedvessége 

éréscsoportjának megfelelően alacsony.
•	 A 2011. évi üzemi termesztésben az Mv 255 szemnedves-

sége 14,9% volt, az egyik legalacsonyabb a korai hibridek 
közül.

•	 A 2012. évi üzemi kísérletekben a biológiai érettséget  
augusztus végére elérte.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Szilárd szárú hibrid, megdőlésre nem hajlamos. Szárszi-

lárdságának köszönhetően sokáig „állva” marad, ezért 
szántóföldön alacsony szemnedvességig biztonsággal le-
szárítható.

•	 Növényállománya látványos, magas növekedésű. Igen  
generatív típusú hibrid, csövei végig termékenyülnek, sok 
növény terem két csövet.

•	 Éréskor a csöve lehajlik, a csuhélevelek fellazulnak,  
alacsony szemnedvességét betakarításig megőrzi.

•	 Optimális időben elvetve korán, alacsony szemnedves-
séggel betakarítható. Optimális vetési ideje április eleje. A 
Debreceni Egyetem 2012. évi kísérleteiben azonban a május 
eleji vetéssel is 11 t/ha feletti termést adott, vagyis vetési 
optimuma igen széles.

•	 A cső szemsorainak száma jellemzően 16, a soronkénti  
szemszáma 41-43 db. A cső szárazanyag-tartalmának  
85-86%-a szemhányad.

•	 Ajánlott termőtőszám: 65-72 000 tő/ha.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Mv 255 teljesítménye üzemi kísérletekben (2012)

Megye Helyek 
száma

 Átlagtermés 
(t/ha) Átlag / Víz %

Békés 1 6.77 13.5

Bihar 1 7.47 13.0

Borsod-Abaúj-Zemplén 5 6.72 13.9

Fejér 5 7.73 16.3

Győr-Moson-Sopron 4 8.75 15.8

Hajdú-Bihar 3 9.39 14.8

Komárom-Esztergom 5 6.44 14.5

Nagyszombat 6 6.53 16.9

Nyitra 2 7.10 14.3

Kassa 1 9.70 17.0

Vas 3 7.26 16.8

Veszprém 3 7.13 15.6

Zala 3 7.25 15.7

Összesen (helyek) (t/ha) (víz%) 42 7.56 15.2

Az Mv 255 jó alkalmazkodóképességű kukorica, 
ezáltal termesztése különböző agrotechnológiai 
körülmények közt is biztonságos. Gyengébb ter-
mőhelyi körülmények között is versenyképes 
termést hoz, intenzív termőhelyeken az érés-
csoportjába tartozó versenytársakhoz képest 
kiválóan terem. 

Mv 255 érésdinamikai reakciója (Simonpuszta, 2011-2012)
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Mv 255 vetésidő reakciója (Debrecen-Látókép, 2012)
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BODROG

FAO 290

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Tenyészidőcsoportjában kiválóan szereplő hibrid.
•	 Üzemi körülmények között 8-10 t/ha szemtermésre vagy 

17-18 t/ha feletti összes szárazanyagtermésre képes.
•	 A magyarországi minősítési eljárás három éve alatt 9,89  

t/ha átlagtermést ért el.
•	 Üzemi kísérleteinkben is gyakori a 9 t/ha feletti hozam, mely 

ebben a tenyészidőcsoportban kiemelkedő szintet képvisel.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Az igen korai tenyészidőcsoport sztenderdjeitől 2 nappal ké-

sőbb virágzik.
•	 Vízleadása gyors, dinamikus, betakarítási szemnedvessége 

a sztenderd hibridek átlagával egyezett meg az OMMI minő-
sítés három évében.

•	 A kukorica leszáradására kedvező évjáratokban a szántóföl-
dön oly mértékben leszáradhat, hogy nem igényel  szárítást 
betárolás előtt. A 2012-es évben szeptember elején 14% kö-
rüli szemnedvességgel volt betakarítható.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Szárdőlésre nem hajlamos, szilárd szárú hibrid, amely 

veszteségmentes leszáradást és betakarítást tesz lehetővé.
•	 Nagyon jó a kezdeti hidegtűrése, vetésidő-optimuma széles.
•	 Termése, levélzete, szára egészséges, zöld száron érő hib-

rid, a szem palástja piros.
•	 Kiváló a termésbiztonsága, évjárat-stabilitása.
•	 Jól alkalmazkodik eltérő termőhelyi tápanyag- és csapadék-

ellátáshoz.
•	 Ajánlott termőtőszáma: 65-75 000 tő/ha.

Megye Termőhely t/ha Víz(%)

Bács-Kiskun Bácsbokod 9.72 13.4

Tolna Dalmand 9.64 13.4

Komárom-Esztergom Ászár 9.00 13.5

Nagyszombat Vrakún 8.66 18.7

Borsod-Abaúj-Zemplén Szirmabesenyő 8.60 14.3

Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszakeszi 8.20 16.4

Fejér Martonvásár 8.16 13.1

Baranya Kozármisleny 7.84 14.9

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemes- és silókukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

A Bodrog igen korán vethető, korán betakarítható 
hibrid, jó őszi kalászos elővetemény. Belvizek miatt 
későn vethető területekre és korán betakarítható 
kultúrák (pl. zöldborsó) után másodvetésre is ajánljuk.

BODROG teljesítménye platform üzemi kísérletben (2011)

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

Mv 277

FAO 310

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Nagy erénye és előnye a termésbiztonság, több egymástól 

eltérő évben bizonyította megbízhatóságát.
•	 Korán vethető, így virágzása elkerülheti a kritikus nyári 

aszályos időszakot, s jól termékenyül.
•	 Jó alkalmazkodóképességének köszönhetően gyengébb, 

homokosabb területeken, extenzívebb termesztési körül-
mények között is kiegyenlítetten terem.

•	 A 2012. évi aszályos időszakban is a termésátlaga mindenütt 
az országos átlag felett szerepelt.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Jó a stressztűrő képessége.
•	 Rendkívül gyors vízleadó képességgel rendelkezik.
•	 Szemnedvessége szorosan összefügg az évjárattal, kihasz-

nálja a leszáradáshoz kedvező meteorológiai körülményeket. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Plasztikus hibrid, a nagyobb tenyészterületre csőméretének 

növekedésével, illetve kétcsövűséggel reagál. 
•	 Közepes szármagasságú kukorica.
•	 Szilárd szárú hibrid, túlérésben is állva marad.
•	 Hidegtűrése rendkívüli, a legkorábban vethető hibridek egyi-

ke. Gyorsan kibújik a talajból, intenzív a kezdeti fejlődése.
•	 Kiváló regenerálódási képességgel rendelkezik.
•	 Vetési optimuma széles, így korai és megkésett vetéshez 

egyaránt kiváló választás.
•	 Alacsony vagy átlagos tápanyagellátás mellett is stabilan te-

rem (80-100 kg/ha N).
•	 Ajánlott tőszám: 60-75 000 tő/ha.

Az ország minden kukoricatermő területén ered-
ményesen termelhető, az intenzív körülményeket ma-
gasabb terméseredménnyel hálálja meg. Az átlagos vagy 
annál kedvezőtlenebb helyeken kitettebb körülmények 
mellett is stabil, megbízható, versenyképes termést ad 
minden évjáratban. Koraisága miatt belvizes területre, 
késői vetésre is ajánljuk. Az ország egész területén kiváló 
előveteménye az őszi kalászosoknak. Az Mv 277 a legjobb 
választás azon termelőknek, akik visszafogott költség-
szinten, eredményesen szeretnének gazdálkodni.

Mv 277 termése üzemi területen (2012)

Megye Hely Terület 
(ha)

 Átlag- 
termés 
(t/ha) 

Átlag / 
Víz %

Vas Szakony 4 12.40 17.0

Zala Őrimagyarosd 20 11.00 18.0

Veszprém Zirc 100 9.30 18.0

Somogy Buzsák 78 9.12 17.7

Komárom-
Esztergom Tokod 15 8.00 15.0

Győr-
Moson-
Sopron

Újkér 16 7.80 16.0

BODROG érésdinamikai reakciója 
(Simonpuszta, 2010-2011-2012)
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Mv 277 érésdinamikai reakciója (2012)
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FAO 340

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Termésstabilitását mutatja, hogy az eltérő csapadékellá-

tottságú években a Somacorn kiegyenlítetten terem. Demon-
strációs kísérleteinkben, valamint az üzemi termesztésben 
elért eredményei is igazolják kiváló termőképességét:

  - 9,42 t/ha termés (üzemi átlag, 2010)
  - 8,91 t/ha termés (üzemi átlag, 2011) 
•	 A 2012-es rendkívül aszályos évben is számos helyen tudott 

8 t/ha felett teremni üzemi táblákon.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 A kukorica szemtelítődés/érés aktív időszakában (augusztus 

vége-szeptember) napi vízleadása 2011-ben az 1 %-ot is 
meghaladta.

•	 A 2012-es évben a Somacorn szeptember első dekádjának 
végére elérte a technikai érettséget jelentő 20% körüli 
szemnedvességet.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 A kis vegetációs felületnek és a kifejezetten generatív jel-

legének köszönhetően egyszerűen és költséghatékonyan 
elvégezhető a kevés szármaradványának bedolgozása a 
termőterületbe.

•	 Csövei henger alakúak, végig termékenyülnek, szemsorszá-
ma 14-16, soronként 40-41 fajsúlyos szemmel.

•	 Szilárdszárú hibrid.
•	 A kukoricának optimális időszakban, április közepétől május 

elejéig vethető.
•	 Hektolitertömege stabilan magas, 75 kg feletti.
•	 Malomipari feldolgozásra kiválóan alkalmas paramé-

terekkel rendelkezik.
•	 Ajánlott tőszám: 65-75 000 tő/ha.

SOMACORN
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Az ország teljes kukoricatermő területén sikerrel 
termelhető. Csapadékhiányos, gyengébb vízgazdál-
kodású, extenzív területeken is stabilan terem. 
Az intenzívebb és kevésbé jó, eltérő termőhelyi  
adottságok között is megbízható termést ad.
A délebbi országrészeken korán beérik, jó őszi ka-
lászos elővetemény. Kiszámítható stabil termés 
minden termőhelyen.

HUNOR

FAO 350

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Kiváló termőképességgel rendelkezik, amelyet a 2012-es 

aszályos évjárat eredményei is igazolnak. Több mint 2000 ha 
üzemi területen szemtermése mintegy 2,5 t/ha-ral haladta 
meg az országos kukorica-termésátlagot 15,4% betakarítá-
si szemnedvességgel.

•	 Legnagyobb termést Ászáron üzemi kísérletben mértek 
(13,21 t/ha, 16,0%-os szemnedvesség). 

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Vízleadása éréscsoportjára jellemző. Kedvező évben az érés 

intenzív időszakában a napi 1,5% értéket is elérheti.
•	 Üzemi körülmények között alacsony szemnedvességig le-

szárad, 2011-ben 17,5% átlagos szemnedvességgel takarí-
tották be, míg 2012-ben nem volt ritka 14%-os érték sem. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Morzsolási százaléka igen magas, a cső szárazanyagának 

86-88%-a a szemhányad.
•	 Vetési optimuma széles, termés szempontjából legkedve-

zőbb időszak az április második-harmadik dekádjában tör-
ténő vetés.

•	 Igen jól hasznosítja a talaj tápanyagtőkéjét.
•	 Meghálálja az emelkedő N adagokat is, 100–120 kg/ha dózi-

sig meredeken növeli a termését.
•	 Csapadékhiányos, gyenge adottságú területeken, alacso-

nyabb tőszámmal rendelkező állományokban, száraz évek-
ben kimagasló termésekre képes!

•	 Tenyészidejéből adódóan minden kukoricatermő területre 
ajánljuk, az ország középső és déli vidékein kiváló őszi kalá-
szos elővetemény is lehet.

•	 Maximális termését már 60 000 termőtő/ha-nál eléri, tilos 
sűríteni!
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Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Egy megbízható harcos az elmúlt évek szélsőséges 
időjárási viszontagságai között. A martonvásári 
nemesítés hagyományosan intenzív termőhelyeinek 
kukoricája.

HUNOR teljesítménye üzemi területen (2012)

HUNOR teljesítménye üzemi kísérletekben (2012)

Megye Helyiség Terület 
(ha)

Átlag 
termés 
(t/ha) 

Víz % 

Komárom-
Esztergom Ács 10.00 10.00 16.00

Veszprém Nemesgörzsöny 13.00 8.50 18.00

Győr-Moson-
Sopron Bősárkány 14.00 8.00 17.00

Győr-Moson-
Sopron Ágfalva 2.00 12.00 20.00

Fejér Kápolnásnyék 10.00 8.50 15.00
Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 15.00 9.00 14.00
Hajdú-Bihar Hajdúdorog 4.00 8.50 14.00
Hajdú-Bihar Vámospércs 4.00 8.30 14.70
Hajdú-Bihar Hortobágy 50.00 8.20 15.20
Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény 6.00 9.00 14.70
Hajdú-Bihar Balmazújváros 40.00 8.60 14.90

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Fényeslitke 80.00 8.20 15.80

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Nagyecsed 40.00 8.00 15.50

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencs 6.00 12.10 14.00

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kesznyéten 10.00 8.20 15.30

Megye Termőhely  Terület 
(ha)

 Termés 
(t/ha) Víz % 

Bács-Kiskun Katymár 10 6.20 13.6

Békés Kunágota 50 6.40 12.4

Győr-Moson-Sopron Pér 15 8.50 16.0

Győr-Moson-Sopron Veszkény 82 6.80 15.8

Győr-Moson-Sopron Tét 10 6.60 16.0

Hajdú-Bihar Hajdúdorog 17 9.00 15.0

Komárom-Esztergom Bakony-
szombathely 20 8.00 17.0

Komárom-Esztergom Szomód 50 7.00 16.0

Komárom-Esztergom Héreg 30 6.70 18.0

Komárom-Esztergom Mezőlak 15 6.50 16.0

Komárom-Esztergom Ete 45 6.20 16.0

Pest Páty 35 6.80 16.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Balkány 25 7.80 14.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagyecsed 20 7.40 14.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Rétköz-
berencs 18 7.30 14.5

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírkarász 20 6.80 13.9

Szabolcs-Szatmár-Bereg Gemzse 14 6.50 13.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg Rakamaz 220 6.50 15.5

Veszprém Nemes-
görzsöny 20 7.20 18.0

SOMACORN termése üzemi területen (2012)

SOMACORN érésdinamikai reakciója (2012)
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TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Nagy termőképességet hordozó, korai hibrid. Kiemelkedő 

termésstabilitás jellemzi.
•	 A minősítés éveiben a versenytársakhoz képest 7%-al töb-

bet termett.
•	 2011-ben üzemi termesztésben szemtermése több termő-

hely átlagában meghaladta a 9,5 tonnát. 
•	 Az üzemi területen mért termése 2012-ben minden megyé-

ben meghaladta az országos átlagot.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Betakarításkori szemnedvessége az éréscsoportjába  

tartozó hibridekhez képest jobb, 2011-ben összehasonlító  
kísérletekben 15,3%.

•	 Optimális időben vetve alacsony szemnedvességgel takarít-
ható be.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Átlagos magasságú növényállomány, kellően erős szár jel-

lemzi.
•	 Szilárd szárának köszönhetően szántóföldön alacsony 

szemnedvességig biztonsággal leszárítható.
•	 Szárszilárdságát bizonyítja, hogy a hivatalos kísérletekben 

az Mv 350 dőlt növényeinek aránya 0,3%-kal kisebb volt, 
mint a sztenderdeké.

•	 Szemsorainak száma jellemzően 16, a soronkénti szemek 
száma 41-43.

•	 A cső szárazanyag-hányadának 85-86%-a a szemhányad.
•	 A 3 éves trágyázási kísérletek azt mutatták, hogy 240 kg/ha, 

illetve az a fölötti hatóanyagdózist meghálálja.
•	 Széles vetési optimummal rendelkezik, május elejéig vetve 

kiegyenlített termést hoz.
•	 Ajánlott termőtőszám: 60-70 000 tő/ha.

FAO 350

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Az ország egész területére ajánljuk, a déli megyék-
ben őszi kalászos előveteményként is javasoljuk.  
Optimális vetésidőnek április közepét tanácsoljuk.

Mv 350 teljesítménye üzemi területen (2012)

Megye Terület (ha)  Termés 
(t/ha)  Víz %

Bács-Kiskun 32 7.50 13.7

Baranya 57 5.46 14.2

Békés 100 5.56 12.5

Borsod-Abaúj-Zemplén 304 6.47 17.1

Csongrád 45 4.25 12.7

Fejér 60 6.80 16.8

Győr-Moson-Sopron 207 7.37 16.4

Hajdú-Bihar 101 7.25 14.4

Nagyszombat 300 7.36 17.5

Nyitra 60 6.35 16.5

Pest 70 4.00 17.0

Szabolcs-Szatmár-Bereg 111 6.88 15.5

Vas 108 5.45 18.0

Zala 47 4.62 17.2

Összesen (helyek) (t/ha) (víz%) 1602 6.55 15.8

Országos kukorica termésátlag: 3.91

Mv 350
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica
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TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Ez a kukorica a martonvásári nemesítés évek óta bizonyító 

vezéregyénisége.
•	 Az ország több gazdaságában beállított üzemi kísérletek 

eredményei is megerősítették, hogy kiválóan alkalmaz-
kodik az eltérő agronómiai feltételekhez és termőhelyi  
adottságokhoz.

• 12,36 t/ha termés 2012-ben, üzemi kísérletben (Ászár), 
aszályos, kedvezőtlen csapadékellátottságú évben.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG
•	 Vízleadása gyors, dinamikus. Csuhélevelei éréskor fellazul-

nak, segítve a minél alacsonyabb betakarítási szemnedves-
ség elérését.

•	 2011. és 2012. évben is a 30% körüli augusztus végi szem-
nedvességről szeptember közepére átlagosan 20% víztarta-
lomra száradt le, mely napi 0,7-0,9% vízvesztést jelent.

•	 Az Mv 343 kiváló vízleadása garancia arra, hogy átlagos kö-
rülmények esetén a kukorica szeptember hónapban eléri 
15-20% közötti betakarítási szemnedvességet.

•	 Ez utóbbi tényező költségtakarékos termesztéstechnológia 
esetén fontos érv lehet az Mv 343 választása mellett.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Gyors kezdeti fejlődéssel rendelkezik.
•	 Az állomány középmagas, egészséges.
•	 Szára erős, túlérésben is állva marad.
•	 Meghálálja az intenzív termőhelyi körülményeket.
•	 A Debreceni Egyetem vetésidő-kísérleteiben a legoptimáli-

sabb vetésidőnek az április második felében történő vetés 
bizonyult, az Mv 343 esetében törekedjünk az április végi 
vetés befejezésre.

•	 Ajánlott tőszám: 65-72 000 tő/ha.

FAO 360

Mv 343
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Stabil termés várható tőle minden termésszinten. Azon 
igényes gazdálkodók számára ajánljuk ezt a hibridet, akik 
közepes termőhelyi, de szakszerű technológiai körülmé-
nyek között teszik dolgukat és évről évre így viszik sikerre 
gazdálkodásukat. A stresszes évjáratokban is megbízha-
tóan hozza az átlagot, csapadékos évjáratokban azonban 
magas termést várhatunk tőle. Biztos befektetés, garan-
tált hozamok a kiugró teljesítmény lehetőségével!

Mv 343 teljesítménye üzemi kísérletben (2012)

Megye Termőhely  Termés 
(t/ha)  Víz %

Bács-Kiskun Mélykút 9.95 12.0

Békés Szentes 9.58 13.4

Fejér Aba 10.24 17.8

Fejér Seregélyes 9.20 22.4

Győr-Moson-Sopron Töltéstava 10.35 18.1

Győr-Moson-Sopron Győrzámoly 9.40 17.9

Hajdú-Bihar Hajdúnánás 11.80 16.0

Hajdú-Bihar Hajdú-
böszörmény 11.00 14.2

Hajdú-Bihar Kaba 10.78 16.1

Jász-Nagykun-Szolnok Kunhegyes 8.83 16.3

Komárom-Esztergom Ászár 12.36 16.1

Komárom-Esztergom Bakonyszom-
bathely 8.70 15.7

Nagyszombat Okoc (Ekecs) 9.72 16.5

Szatmár Turterebes 8.80 16.4

Kassa Nagykapos 9.90 18.6
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Mv 343 vetésidő-reakciója (Debrecen-Látókép, 2010-2011-2012 évek átlaga)

Mv 343 érésdinamikai reakciója (2012)
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FAO 380

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Kiegyenlített termésre képes, termésstabilitását mutatja 

az eltérő klimatikus és termőhelyi adottságok mellett mért 
hozama.

•	 A korai tenyészidőcsoport felső harmadához tartozik, ter-
mésszintje hasonló a FAO 370–390-es hibridekéhez.

•	 A hibrid 2012-ben 15,5 %-os szemnedvesség mellett 11,57  
t/ha szemtermést adott üzemi  kísérletekben Ászáron.

•	 Az Mv Tarján állománya az aszályos években is hosszabb ideig 
megőrzi a növényre jellemző sötétzöld színét, életfolya-
matait tovább fenntartja, így a szemkitelítődés időszakában 
kevésbé károsodik a szemek szárazanyag-beépítése. 

•	 Üzemi táblákon és kísérletekben sok termelő figyelmét fel-
keltette versenyképes termésével.

•	 Igazi terméselőnyt szárazabb évjáratban várhatunk a hibrid-
től.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Gyors vízleadásának köszönhetően betakarítási szemned-

vessége a sztenderdek átlagához hasonló.
•	 Vízleadása a szárazanyag-berakódás/érés/leszáradás tel-

jes időszakára számítva naponta 0,5-0,7% körüli.
•	 A biológiai érettséget mutató fekete réteg átlagos évjárat-

ban szeptember közepe után alakul ki, ekkor a szemnedves-
sége 25% körüli. Szárazabb évjáratban a technikai érettsé-
get szeptember végéig garantáltan eléri.

MINŐSÉG ÉS BELTARTALOM
•	 Hektolitertömege vizsgálatainkban elérte a 77 kg értéket.
•	 Keményítőtartalma kiemelkedően magas: 73%, vagy ennél 

is magasabb.
•	 HPLC-vel mért etanolhozama a 2007. évi mérési adatok sze-

rint 32,5-33g/100g kukorica, amely kiváló értéket képvisel.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Szemei mélyen ülők, hosszúak. 
•	 Szemsorszáma magas: 16-18, soronkénti szemszáma 40-42.
•	 Szárszilárdsága jó.
•	 Széles vetési optimummal rendelkezik, legnagyobb termésre 

április második-harmadik dekádjában vetve számíthatunk.
•	 A jó tápanyagellátásra kiemelkedő terméssel reagál.
•	 Ajánlott tőszám: 60-70 000 tő/ha.

Megye Termőhely  Termés 
(t/ha)  Víz %

Komárom-Esztergom Ászár 11.57 15.50

Hajdú-Bihar Kaba 10.99 16.00

Békés Szentes 10.24 13.80

Hajdú-Bihar Hajdúnánás 9.80 17.40

Győr-Moson-Sopron Gyarmat 9.20 20.40

Jász-Nagykun-Szolnok Kunhegyes 8.23 16.20

Megye Helyiség Terület (ha)  Átlagtermés 
(t/ha) 

Átlag 
víz %

Győr-Moson-Sopron Csorna 18 9.00 18.5

Győr-Moson-Sopron Táp 50 8.60 15.7

Fejér Herceghalom 164 8.60 16.0

Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló 10 8.67 15.2

Hajdú-Bihar Hortobágy 70 9.20 14.7

Hajdú-Bihar Balmazújváros 40 9.24 15.2

Zala Őrimagyarosd 20 9.70 16.0Mv TARJÁN
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

Mv Tarján termése üzemi kísérletben (2012)

Mv Tarján termése üzemi területen (2012)

Mv Tarján érésdinamikai reakciója (2012)

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Tenyészidejéből adódóan az ország fő kuko-
ricatermő területein biztonsággal termelhető. 
Maximális termését már 65 000 tő/ha tarto-
mányban eléri. Nem javasoljuk a nagyon magas 
tőszámot, kerüljük a nagy állomány vízfogyasz-
tást és termelési kockázatot növelő hatását.  
Kiváló alapanyaga az etanolgyártásnak.
Az Mv Tarján a költséghatékonyságra törekvő 
gazdálkodó egyik legkiválóbb választása!
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FAO 420

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 Remek teljesítményt nyújt a kedvező csapadékellátottságú 

évjáratokban. Aszályos években is átlag feletti termésered-
ményre képes, bárhol megállja a helyét. 

•	 Korrelációtörő típus, tenyészidejéhez képest magasabb ter-
méspotenciállal rendelkezik. 

 - 13,19 t/ha átlagtermés – a minősítés évében 
 - 12,80 t/ha üzemi termés – 2011-es évben (Fejér megye) 
 - 12,42 t/ha termés üzemi kísérletben– 2012-es évben (Kaba)
•	 A korábbi évek rendkívüli időjárásaiban is bizonyította átlag 

feletti termőképességét, ami jó vízleadással párosult. 

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Vízleadása gyors, augusztus utolsó harmadától október ele-

jéig tartó érési időszakra számítva a napi vízleadása megha-
ladja a 0,6%-ot. 

•	 A kukoricára kedvező évben korán, szeptember végére biz-
tonságosan 20%-os szemnedvességig leszárad. A 2012-es 
extrém száraz évben már szeptember közepére elérte a 15-
20% közötti szemnedvességet.

MINŐSÉG, BELTARTALOM 
•	 Hektolitertömege magas, több termőhely átlagában 76 kg 

értéket mutatott az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetének 
mérései szerint. 

•	 Keményítőtartalma kiemelkedő, az intézeti vizsgálatok  
szerint 73,3% a termőhelyek átlagában. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI 
•	 Korai virágzás jellemzi, jól termékenyül. A csővégi szemek 

is berakódnak. 
•	 Szemsorszáma 16-18 közötti, a soronkénti szemszáma 42-

44. 
•	 Morzsolási százaléka 85%-os. 
•	 A minősítő kísérletekben a szárszilárdsági hibája 1,5% volt, 

szemben a sztenderdek 3,5%-os átlagértékével. 
•	 Időben, április második dekádjától kezdve vethető. Ebben 

az esetben a biológiai érése nyugodt körülmények között 
történik, a szemek kitelnek. Az eredmény magas termés,  
alacsony szemnedvességgel. 

•	 Jól reagál a növekvő tápanyagmennyiségekre, a 100-120 
kg/ha N hatóanyagot kiemelkedő terméssel honorálja.  
Jól reagál az öntözésre is. 

Megye Termőhely  Termés (t/ha)  Víz %

Bács-Kiskun Mélykút 10.70 14.80

Békés Bucsa 7.88 16.00

Fejér Aba 11.02 20.10

Fejér Alap 8.22 15.20

Hajdú-Bihar Kaba 12.42 17.00

Hajdú-Bihar Hajdúnánás 11.50 17.50

Jász-Nagykun-Szolnok Kunhegyes 8.01 17.80

Komárom-Esztergom Ászár 11.06 16.30

Mv KOPPÁNY
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

•	 A Debreceni Egyetem 2012-es tápanyagreakció-kísér-
leteiben a 160 kg/ha tápanyagdózisra reagált a legma-
gasabb terméssel.

•	 Ajánlott tőszám: 60-70 000 tő/ha. 

Mv Koppány teljesítménye üzemi kísérletekben (2012)
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SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Tőszámvizsgálatainkban az Mv KOPPÁNY ter-
mése a 70 000 tő/ha körüli szintnél elérte a 
maximumát. E szint fölé jó termőhelyi adott-
ságok mellett se sűrítsük! Kiváló alapanyaga a 
bioetanol-gyártásnak. Azon kukoricatermő kör- 
zetekbe ajánljuk, ahol a korai FAO 400-as hib-
ridek biztonsággal termelhetők. 

Mv Koppány vetésidő-reakciója (Debrecen-Látókép, 2010, 2011, 2012 évek átlaga)

Mv Koppány tápanyag-reakciója (Debrecen-Látókép, 2012) Mv Koppány érésdinamikai reakciója (2012)
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FAO 460 FAO 390

TERMŐKÉPESSÉG
•	 Stabil, kiegyensúlyozott nagy termésre képes.
•	 Kiválóan alkalmazkodik a különböző évjáratokhoz és ter-

mőhelyekhez.
•	 A Gazda nagy egyedi produktivitású hibrid (nagy csőméret, 

nagy ezerszem tömeg, 16 szemsorszám), így hagyományos 
technológia mellett is sikeresen termelhető.

•	 Terméselőnye az átlagos és annál alacsonyabb termés- 
szinteken mutatkozik meg, de jó technológiai feltételek 
mellett kiemelkedő hozamokra képes.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Szárszilárdsága kiváló, túlérésben is szilárd vastag szárú 

hibrid.
•	 Átlagos évjáratban a legnagyobb termést április közepétől 

április végéig vetve várhatjuk a Gazdától.
•	 Termesztése kis és nagyüzemekben egyaránt ajánlott, ahol 

a középérésű hibridek termelésének ökológiai feltételei  
adottak.

•	 Ajánlott tőszám: 60-70 000 tő/ha

TERMŐKÉPESSÉG
•	 Szilázs célú termelésnél 40-50 t/ha zöldtömeg elérésére 

képes, magas csőhányaddal.
•	 Eltérő évjáratokban, alacsony költségszint mellett is szá-

míthatunk 7-8 t/ha-os táblaszintű szemtermésre.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI 
•	 Szemtelítődése gyors, vízleadása átlagos, a silóérettségi 

állapotot hosszú ideig megtartja.
•	 Szára közepesen vastag.
•	 Gyors kezdeti fejlődéssel bíró, szárazságot jól toleráló hibrid.
•	 Vetése április 3. dekádjától ajánlott, az ország egész terü-

letén biztonsággal termelhető.
•	 Szemeskukoricaként termelve előnye elsősorban extenzív 

körülmények között mutatkozik meg kiegyenlített termé-
sében.

•	 A kukoricatermelők kiemelkedő vetőmag ár/érték alapján 
elsősorban szemeskukoricaként termelik, de alkalmas 
szilázs célú termelésre is.

•	 Ajánlott tőszám: 60–70 000 tő/ha szemeskukoricaként, 75–
80 000 tő/ha szilázs célú hasznosításra 

GAZDA Mv NK 333
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Siló- és szemeskukorica

TERMŐKÉPESSÉG
•	 A minősítő vizsgálatokban – az összehasonlító hibridek ter-

mését 6,5%-kal meghaladóan – 13,26 t/ha termést ért el.
•	 A minősített hibridek posztregisztrációs kísérletében a 

12,89 t/ha termésével az élmezőnyhöz tartozott, szemned-
vessége 18,6% volt.

•	 Üzemi kísérletekben (Újkígyós, 2011) 13,28 t/ha termést  
adott 17% betakarítási szemnedvességgel.

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Gyors vízleadásának köszönhetően a betakarításkori szem-

nedvessége a sztenderdekhez hasonló.
•	 A technikai érettséget jelentő 20%-os szemnedvességét – 

évjáratoktól függően – szeptember közepétől a hónap vé-
géig eléri.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Termékenyülése jó, a csövek végig berakódnak.
•	 Szárszilárdsági hibája a hivatalos kísérletekben a két év át-

lagában 1,5 % volt.
•	 Vetési optimuma széles, azonban április második-harmadik 

dekádjában vetve számíthatunk a legjobb termésre.
•	 Csöve hosszú, szemsorszáma 16-18, soronkénti szemszá-

ma 42-46.
•	 Kezdeti fejlődési erélye gyors.
•	 Golyvásüszög-fertőzésre rezisztens.
•	 Ajánlott tőszám: 60-70 000 tő/ha.

MIRANDA
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

A Miranda –a magas keményítőtartalmának köszön-
hetően – egyik legjobb alapanyaga a bioetanol gyár-
tásnak. 70 000 tő/ha tőszám feletti vetését csak a 
jobb termőhelyi feltételek mellett gazdálkodóknak 
javasoljuk. Kedvező, csapadékos évjáratokban min-
den termőhelyen kiemelkedő teljesítményt nyújt. A 
Mirandában genetikailag rejlő magas terméshozam-
potenciál jó tápanyagellátottságú területeken, inten-
zív gazdálkodási körülmények között érhető el.
Az eltérő évjáratok hatását figyelembe véve a Mirandát 
magas termelési színvonalon, intenzíven gazdálkodó-
nak ajánljuk.

Termés (t/ha) víz
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MIRANDA teljesítménye platform üzemi kísérletekben (2011)

MIRANDA érésdinamikai reakciója (2012)
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TERMŐKÉPESSÉG 
•	 A legnagyobb termésekre képes martonvásári nemesítésű 

kukoricahibrid.
•	 Az Mv 500 egyedi termőképességének főkomponense a 

rendkívüli csőmérete. A cső szemsorainak száma 16-18, so-
ronkénti szemszáma 43-45, ezermagtömege 350g feletti.

• 15,1 t/ha rekordtermés – Kondoros
• 13,74 t/ha üzemi termés – Újkígyós, 2011
•	 10,95 t/ha termés üzemi kísérletek átlagában, 18,6% beta-

karítási szemnedvességgel (2011).

ÉRÉS, SZEMNEDVESSÉG 
•	 Vízleadása gyors, méréseink szerint évjárattól függően napi 

0,5-0,8% száradásra képes.
•	 A korai FAO 500-as hibridekre jellemzően biológiai és tech-

nikai érettségét szeptember  végére, október legelejére  
érheti el (évjárati hatások).

•	 A szántóföldön történő dinamikus leszáradást a fellazuló 
csuhélevelek segítik.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Az átlagosnál kicsit magasabb, egészséges növényállomány 

jellemzi.
•	 Egészséges, végig berakódott, mutatós csövei vannak. 

A kombájn által könnyen morzsolható szemek a tenyész-
időből adódó relatíve magasabb nedvességet a szárítóban 
könnyen, gyorsan leadják.

•	 Szára túlérésben szilárd, amely veszteségmentes betaka-
rítást biztosít.

•	 Vetését április utolsó dekádjában tanácsos befejezni, de 
minél korábban vessünk, hogy a vízleadás szempontjából 
hasznos tenyészidő-periódust előbbre hozzuk.

•	 Élelmes növény, jól hasznosítja a talajok természetes táp-
anyagtőkéjét.

•	 Ajánlott tőszám: 60-70 000 tő/ha.

FAO 510

Mv 500
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Szemeskukorica

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Ahol a víz és tápanyag nem limitált, ott a magasabb tőszám rekordtermést eredményezhet. Szokásos termesztési céllal, szárításra 
alapozott technológiába vetését elsősorban az ország déli megyéiben javasoljuk. Az ország középső részén azoknak a saját szárító-
val rendelkező termelőknek ajánljuk, akiknél a kiemelkedően magas szemtermés a cél, és nem a szárítási költség a meghatározó.  
Az ország más területein azon gazdálkodóknak szánjuk, akiknek lehetőségük nyílik a magas termés szárítás nélküli értékesítésére. 
Az ország teljes területére ajánljuk nedvesen betakarítva (etanol, CCM, izocukor felhasználásra). Az Mv 500 kiemelkedő terméspo-
tenciálja korai vetés és intenzív termesztési körülmények közt, megfelelő tápanyag- és csapadékellátottság mellett tud realizálódni.

Frissfogyasztásra és fagyasztott csöves felhasználásra javasolt 
extrakorai érésű csemegekukorica. 
Íze édes, különösen zamatos, krémszerű.

TERMŐKÉPESSÉG
•	 Öntözött viszonyok közt 13-15 t/ha, öntözetlen körülmények 

közt 12-13 t/ha vágott csőtermésre képes.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Erőteljes, magas, kiegyenlített növényállomány jellemzi.
•	 Szára finom, vékony, termesztési feltételektől függően  

fattyasodik.
•	 Világoszöld levelei közepesen szélesek, egészségesek.
•	 A csövek 20-22 cm hosszúak, vastagok. Alakjuk hengeres.
•	 A szemek sorszáma 16, aranysárga-narancs átmeneti szí-

nűek, gyöngyszerűek.
•	 Csírázáskori hidegtűrése és korai kezdeti fejlődése jó, ezért 

korán vethető.
•	 Széles vetésidő optimummal rendelkezik, április 20-június 

20. között, szakaszosan vethető.
•	 Jól hasznosítja a talaj tápanyagtőkéjét, alacsonyabb mű- 

trágya-adagoknál is jól terem.
•	 Öntözési reakciója kiváló.
•	 Korai vetés esetén a javasolt betakarítási időpont július 20-

25 között.
•	 Ajánlott tőszám: 60-65 000 tő/ha

Mv JÚLIUS
Csemegekukorica / FAO 140
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Mv 500 vetésidő-reakciója (Debrecen-Látókép, 
2010-2011-2012 évek átlaga)
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FAO 310

MAROS
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Siló- és szemeskukorica

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 A korai tenyészidőcsoportba tartozó szemes és silóhaszno-

sítású kukoricahibrid. A minősítő vizsgálatok éveiben  
 - 63,8 t/ha zöldtermés – 7,5%-kal haladta meg a szten- 
  derdek termésátlagát, 

 - 22,63 t/ha szárazanyaghozam – 5,8% termése- 
  lőnyt jelentett az összehasonlító hibridekhez viszonyítva,  
 - A csőhányad 43,5% volt az összes szárazanyag-tartalmon  
  belül. 
•	 2011-ben döntően megkésett, májusi vetésekbe, levegőtlen 

víznyomott területekre került, ilyen szélsőséges körülmé-
nyek között is silótermése stabilan meghaladta a 30 tonnát. 

•	 Szemesként is jól terem, 2011-ben átlagosan 8,74 t/ha (7,03-
11,52 t/ha) volt szemtermése, 15,2 %-os betakarításkori 
szemnedvességgel. 

•	 Kevésbé jó adottságú helyeken is stabilan terem. A 2012-es 
aszályos évben is képes volt 25-30 t közötti zöldtermést adni. 

MINŐSÉG, BELTARTALOM 
•	 A technológiai ajánlások betartásával a Marosból készült 

szilázs beltartalmi mutatói kiválóak (2010). 
•	 A Nettó Laktációs Energia-tartalma (NEL) megbízhatóan 

6,5 MJ/kg feletti (2010-ben 6,76 MJ/kg), ami kiváló értéknek 
számít, amellyel fedezhető az intenzív tejelő állományok tö-
megtakarmány-igénye. 

•	 Fajlagos biogáz-kihozatala 481,5 l/kg szárazanyag. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI 
•	 Erős szárú, magas, nagytestű, zöldszáron érő kukorica. 
•	 Csőkötése magas, 1 m körüli. 
•	 Silótermesztés céljából vetésideje rugalmasan választ- 

ható meg az agronómiailag optimális betakarítási időpont-
hoz igazodva. 

•	 Ajánlott tőszám: 70-80 000 tő/ha szilázs célú hasznosításnál, 
60-70 000 tő/ha szemesként termelve.

Vizsgált komponens Mért eredmény Módszer

Eredeti sz.a.(g/kg tak.) 484.40 MSZ ISO 6496:1993

Nyersfehérje (g/kg sz.a.) 71.80 MSZ 6830-4: 1981

Nyerszsír (g/kg sz.a.) 20.30 MS 6830-6: 1984

Nyersrost (g/kg sz.a.) 177.00 MSZ 6830-7

Nyershamu (g/kg sz.a.) 44.50 MSZ ISO 5984

N-m.k.a. (g/kg sz.a.) 686.40 számított

NDF (g/kg sz.a.) 448.80 Van Soest, 1963

ADF (g/kg sz.a.) 175.20 Van Soest, 1963

ADL (g/kg sz.a.) 25.30 Van Soest, 1963

MFE (g/kg sz.a.) 90.60 számított

MFN (g/kg sz.a.) 46.00 számított

NEL (MJ/kg sz.a.) 6.76 számítottSz
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MAROS zöld silókukorica alapanyag vizsgálati eredmény
(Hódmezővásárhely, 2010)
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Termés (t/ha) víz

MAROS teljesítménye platform üzemi kísérletben (2011)

Termésátlag (t/ha)

2010 2011 2012

Baranya 44,5 42,0 40,0
Borsod-Abaúj-Zemplén 51,0 47,0 45,0
Győr-Moson-Sopron 44,5 35,0 37,0
Hajdú-Bihar 54,0 46,0 42,0
Somogy 45,0 43,0 39,0
Zala 44,0 41,0 38,0

A MAROS zöld termésének alakulása üzemi kísérletekben

FAO 370

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Silókukorica

Zöldtömege és tenyészideje miatt állattenyésztő gazda-
ságokban fő, másod- és megkésett vetésekre egyaránt 
ideális választás! Koraisága miatt belvizes területre, 
késői vetésre is ajánljuk. Átlagos vagy gyengébb adott-
ságú területeken gazdálkodók részére is javasoljuk. 

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

NUTRISIL
TERMŐKÉPESSÉG
•	 A korai éréscsoportba tartozó „Leafy” hibrid, melynek para-

méterei a minősítés éveiben (2010-2012) a következőképpen 
alakultak:

•	 A szárazanyagtermése a tesztelés során 21,1 t/ha – amely 
7,6 %-kal haladta meg a sztenderdek termésátlagát.

•	 A  szemtermése 8,97 t/ha – versenytársakéhoz képest 7,9 
%-kal volt magasabb.

•	 A zöldtermése 62,4 t/ha – 4,1 %-os előnyt biztosított a ver-
senytársakhoz képest.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 „Leafy” (leveles) típus silóhibrid, a csőfeletti levélszáma mini- 

mum 9 db.
•	 Alsó levelei sokáig zöldek maradnak, így a silózásra kedvező 

nedvességállapot hosszú ideig fennmarad.
•	 Ajánlott tőszám: 75-80 000 tő/ha.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Zöldtömege és tenyészideje miatt állattenyésztő gaz-
daságokban fő, másod- és a megkésett vetésekre egya- 
ránt ideális választás! A Nutrisil legkorábbi „leafy” 
silóhibrid a martonvásári portfólióban, így a FAO 
300-tól a FAO 600-ig minden tenyészidőcsoportban 
rendelkezünk kiváló emészthetőségű „leafy” típusú 
hibriddel. 
Tenyészidejéből adódóan az ország egész területén 
eredményesen termeszthető. 
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FAO 610

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Silókukorica

TERMŐKÉPESSÉG
•	 A minősítő kísérletek éveiben (2010; 2011;) a Megasil ki-

emelkedően teljesített, zöldtermése 13,2%-kal, száraz-
anyagtermése 6,6%-kal haladta meg a sztenderdek átlagát:

 - 59,8 t/ha zöldhozam,
 - 21,68 t/ha szárazanyagtermés,
 - 46,1% csőhányad a szárazanyagban.

MINŐSÉG, BELTARTALOM
•	 A fajlagos összenergia mennyisége 17,22 MJ/kg értéket mu-

tatott két év átlagában. 
•	 Összes energiatartalma 368 GJ/ha volt a hivatalos vizsgála-

tok éveiben, mely 4,2%-kal van az összehasonlító hibridek 
teljesítménye felett.

•	 Beltartalmi eredményeinek köszönhetően jó minőségű, ma-
gas energiatartalmú szilázs készíthető belőle, mely tökéle-
tes takarmány a magas hozamú tejtermelő és húsmarha-
állatállományok számára egyaránt.

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI
•	 Az 50%-os nővirágzás ideje a vetéstől számítva 80 nap.
•	 Kezdeti fejlődési erélye jó; korán, április közepétől vethető.
•	 Alsó levelei sokáig zöldek maradnak, így a silózásra kedvező 

nedvességállapot hosszú ideig fennmarad.
•	 Ajánlott tőszám: 75-80 000 tő/ha.

FAO 440

Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Silókukorica

MEGASIL

MEGASIL teljesítménye minősítő kísérletekben 
(Mg.Sz.H. 2010, 2011)

MEGASIL teljesítménye minősítő kísérletekben 
(Mg.Sz.H. 2010, 2011)
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A Megasil a FAO 440-es tenyészidejéből adódóan 
kiegészíti és kiszélesíti a martonvásári silóhibrid-
ajánlatot, így a silósor minden hibridje a silóérettség 
szempontjából optimális időben takarítható be.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

MASSIL
TERMŐKÉPESSÉG 
•	 A Massil kiemelkedő zöldhozammal rendelkező hibrid, 

amelyet a minősítő kísérletekben elért eredményei is tanú-
sítanak: 

•	 64,6 t/ha zöldhozam,
•	 22,87 t/ha szárazanyag-produkció, 
•	 45,1% csőhányad a szárazanyagban. 
•	 Kiugró teljesítményekre is képes, a 2012-es aszályos évben 

is képes volt 35-60 t/ha termésre üzemi területeken. 

MINŐSÉG, BELTARTALOM 
•	 A Nettó Laktációs Energia-tartalma (NEL) megbízhatóan 6 

MJ/kg feletti .
•	 Beltartalmai eredményeinek köszönhetően jó minőségű, 

magas energiatartalmú szilázs készíthető belőle, mely töké-
letes takarmány a magas hozamú tejtermelő és húsmarha-
állatállományok számára. 

• Fajlagos biogáz-kihozatala 411 l/kg szárazanyag. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI 
•	 „Leafy” (leveles) típus silóhibrid, a csőfeletti levélszáma mi-

nimum 9 db. 
•	 Nővirágzás ideje a vetéstől számítva 82 nap. 
•	 Jó kezdeti fejlődési eréllyel rendelkezik, korán, április kö-

zepétől vethető. 
•	 Kiváló szárszilárdságú kukorica, vékony száron nagy csövet 

fejleszt.
•	 Ajánlott tôszám: 75-80 000 tô/ha.

Vizsgált komponens Mért 
eredmény Módszer

Eredeti sz.a.(g/kg tak.) 414.00 MSZ ISO 6496:1993

Nyersfehérje (g/kg sz.a.) 71.60 MSZ 6830-4: 1981

Nyerszsír (g/kg sz.a.) 23.10 MS 6830-6: 1984

Nyersrost (g/kg sz.a.) 236.00 MSZ 6830-7

Nyershamu (g/kg sz.a.) 45.60 MSZ ISO 5984

N-m.k.a. (g/kg sz.a.) 623.60 számított

NDF (g/kg sz.a.) 556.10 Van Soest, 1963

ADF (g/kg sz.a.) 228.30 Van Soest, 1963

ADL (g/kg sz.a.) 32.30 Van Soest, 1963

MFE (g/kg sz.a.) 86.50 számított

MFN (g/kg sz.a.) 45.80 számított

NEL (MJ/kg sz.a.) 6.46 számított

Megye Termőhely  Termés 
(t/ha)  Víz %

Bács-Kiskun Dávod 150 40.0

Baranya Bicsérd 12 43.0

Borsod-Abaúj-Zemplén Emőd 60 45.0

Borsod-Abaúj-Zemplén Onga 44 43.0

Hajdú-Bihar Kaba 55 58.0

Hajdú-Bihar Balmazújváros 200 42.2

Hajdú-Bihar Hosszúhát 20 36.0

Komárom-Esztergom Komárom-
Esztergom 65 60.0

Nagyszombat Horny Bar 7 42.0

MASSIL termése üzemi területen (2012)

MASSIL zöld silókukorica alapanyag vizsgálati eredmény
(Hódmezővásárhely, 2010)

Tenyészidejéből adódóan jól kiegészíti a silósort, így a 
silósor minden komponense a silóérettség szempont-
jából optimális időben takarítható be. 
Termesztését elsősorban intenzívebb, jó tápanyag- és 
csapadék-ellátottságú területeken javasoljuk.

SZAKÉRTŐI JAVASLAT
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FAO 530

SILOKING
Szemtípus: Lófogú
Hasznosítás: Silókukorica

TERMŐKÉPESSÉG 
•	 „Leafy” típusú (leveles) silóhibrid kiemelkedő termőké-

pességgel! 
•	 Magas energiahozamú szilázs, kiváló takarmány a magas 

hozamú állományok számára! 
•	 66 t/ha zöldtömeg – üzemi termesztésben, kedvező termő-

helyi adottságok mellett, 
•	 24,1 t/ha szárazanyagtermés, 
•	 40% feletti csőhányad az összes szárazanyag-tartalmon be-

lül. 
•	 A 2012-es száraz évjáratban is hosszú ideig megtartotta 

silózásra alkalmas állapotát. Az alsó levelek felszáradása 
nem volt jellemző. A cső fölötti nagy, vegetatív tömeg kima-
gasló mennyiségű és jól tömöríthető szilázs-alapanyagot 
eredményezett. 

•	 A Siloking piacvezető pozícióját üzemi eredményeivel vívta 
ki magának. Az aszályos években is 45-55 t/ha szilázs-alap-
anyagot adott üzemi termesztésben. 

•	 2011-es évben silótermése 40-50 t között mozgott, több 
mint 3700 ha átlagában. 

•	 A 2012-es aszályos évben is jól teljesített, a zöldtermése 35-
40 t közötti hozamokat mutatott.

MINŐSÉG, BELTARTALOM 
•	 A technológiai ajánlások betartásával a Silokingből készült 

szilázs beltartalmi mutatói kiválóak! 
•	 A Nettó Laktációs Energia-tartalma (NEL) megbízhatóan 6,5 

MJ/kg feletti, amellyel fedezhető az intenzív tejelő állomány 
tömegtakarmány-igénye. 

•	 Az emészthető szárazanyag-tartalom mintegy kétharmada 
a szemhányadból származik. A Siloking szemtermése is 
kiemelkedő, ezért is kiváló energiatartalmú a Silokingből 
készült szilázs. 

•	 Fajlagos biogáz-kihozatala 425 l/kg szárazanyag. 

AGRONÓMIAI JELLEMZŐI 
•	 Leveles („Leafy”) típusú hibrid, a cső fölötti levélszáma sta-

bilan 9-10 levél. 
•	 A növényállomány magas, kiegyenlített. 
•	 A Siloking erős szárán termetes csövet fejleszt, szemtermé-

se is figyelemre méltó! 
•	 Gyors szárazanyag-beépülésének köszönhetően betakarí-

táskori szárazanyag-tartalma magasabb. 

•	 Korai vetésre alkalmas, a talaj 10 °C-os hőmér-
sékletének elérésekor, április közepétől vethető. 

•	 Viszonylag szűk az optimális betakarítási intervalluma. 
•	 Ajánlott tőszám: 75-80 000 tő/ha.

Megye Termőhely Terület (ha) Termés (t/ha)

Bács-Kiskun Kiskőrös 52 43

Bács-Kiskun Kalocsa 33 40

Borsod-Abaúj-Zemplén Csobaj 20 46

Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkeresztes 44 45

Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkeresztes 65 40

Győr-Moson-Sopron Bősárkány 60 40

Győr-Moson-Sopron Máriakálnok 37 40

Hajdú-Bihar Kaba 48 55

Hajdú-Bihar Báránd 50 47

Hajdú-Bihar Berekböszörmény 53 45

Hajdú-Bihar Berettyóújfalu 116 42

Hajdú-Bihar Balmazújváros 100 41

Nagyszombat Horny Bar 30 42

Tolna Sárszentmihály 12 55

Tolna Bogyiszló 10 45

Vas Szakony 4 46

Vas Sorkifalud 40 41

Vizsgált komponens Mért eredmény Módszer

Eredeti sz.a.(g/kg tak.) 445.00 MSZ ISO 6496:1993

Nyersfehérje (g/kg sz.a.) 72.90 MSZ 6830-4: 1981

Nyerszsír (g/kg sz.a.) 22.80 MS 6830-6: 1984

Nyersrost (g/kg sz.a.) 186.00 MSZ 6830-7

Nyershamu (g/kg sz.a.) 41.10 MSZ ISO 5984

N-m.k.a. (g/kg sz.a.) 677.20 számított

NDF (g/kg sz.a.) 481.40 Van Soest, 1963

ADF (g/kg sz.a.) 191.40 Van Soest, 1963

ADL (g/kg sz.a.) 34.00 Van Soest, 1963

MFE (g/kg sz.a.) 90.80 számított

MFN (g/kg sz.a.) 46.70 számított

NEL (MJ/kg sz.a.) 6.79 számított

SILOKING termése üzemi területen (2012)

SILOKING zöld silókukorica alapanyag vizsgálati eredmény (Hódmezővásárhely, 2010) 

SZAKÉRTŐI JAVASLAT

Klasszikus, prémiumkategóriás silókukorica, 
kifejezetten szilázs célú hasznosítás céljára! 
Intenzív tápanyagellátás és csapadékviszonyok 
mellett kiemelkedő termésekre képes. Azon 
kérődző állatokat tartó gazdálkodóknak aján-
ljuk, akik a magas hozamú állományukat kon-
centrált, magas energiahozamú szilázzsal 
kívánják takarmányozni. 
Minden igényt kielégítő, energiadús szilázs-ala-
panyag! Aki egyszer kipróbálja, többé nem tud 
lemondani róla…
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AGRONÓMIAI ÖSSZEFOGLALÓ 

HIBRID neve FAO szám Hasznosítás Tőszám 
(ezer tő / ha)

 Vetésidő

április május
1. fele 2. fele 1. fele

FAO 200-299

Angéla 170 szemes 70-85

Marusya 230 szemes 70-80

Mv 241 260 szemes és siló 65-75

Mv 270 270 szemes és siló 65-75

Mv 280 280 szemes és siló 65-75

Mv 251 280 szemes 65-75

Mv 255 290 szemes 60-70

Bodrog 290 szemes 60-70

FAO 300-399

Mv 277 310 szemes 60-75

Somacorn 340 szemes 65-75

Hunor 350 szemes 60-65

Mv 350 350 szemes 60-70

Mv 343 360 szemes 65-72

Mv Tarján 380 szemes, etanol 60-70

FAO 400-499

Mv Koppány 420 szemes 60-70

Miranda 460 szemes, etanol 60-70

FAO 500-599

Mv 500 510 szemes, etanol 60-70

HIBRID neve FAO szám Hasznosítás Tőszám 
(ezer tő / ha)

 Vetésidő

április május
1. fele 2. fele 1. fele

SILÓKUKORICA

Masuk 180 180 szemes, siló 65-75

TK 190 190 szemes, siló 70-85 

Maros 310 Szemes, siló, biogáz 60-70 70-80

Nutrisil 370 Szemes, siló 75-80

Megasil 440 Szemes, siló 75-80

Siloking 530 szemes, siló, biogáz 75-80

Massil 610 siló, biogáz 75-80
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A martonvásári kukoricanemesítés méltán világhírű:  
1953-ban Európában elsőként állítottak elő hibridku-
koricát, melyet MV5 néven regisztráltak. A hibridkukorica 
addig soha nem látott terméseredményeket produkált. 
Ezt a sikertörténetet folytatjuk az utóbbi évek legújabb 
kukoricanemesítésével. Hibridjeink kiemelkedő alkalmaz-
kodóképességének, vízleadóképességének és terméspo-
tenciáljának köszönhetően kifejezetten otthon érzik magu-
kat Európában és Ázsia hasonló klímájú régióiban. Tegye 
eredményessé gazdaságát a martonvásári hibridek-
kel, melyek élvonalbeli minőséget garantálnak önnek 
elérhető áron.

Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Telefon: (06) 22/569-500, fax: (06) 22/460-213

www.agrar.mta.hu
Martonvásár, 2014.

Felelős kiadó: Dr. Bedő Zoltán főigazgató
Kiadványszerkesztés: H. Jancsó Kata, www.charliespro.hu

Nyomda: Yeloprint Kft., Szombathely, www.yeloprint.hu
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