
هیبرید سینگل کراس)دانه ای-علوفه ای(
KSC703  



مشخصات بذر: دانه ای - علوفه
منشاء: ایران

نیمه دیررس  FAO 700  :گروه رسیدگی
تراکم مناسب برای دانه ای 75-70 هزار و برای علوفه ای تا 
90  هزار بوته در هکتار  فاصله بوته روی ردیف برای دانه ای
20-17 سانتی متر و برای علوفه ای 16-15 سانتی متر

جوانه زنی و رشد  اولیه سریع
 دارای سازگاری گسترده در مناطق مختلف و مقاوم به ورس

فاصله ردیف های کشت 75-70 سانتی متر
رنگ دانه زرد و چوب بالل قرمز

پتانسیل باالی تولید دانه و علوفه
یک هفته زودرس تر از سینگل کراس 704 می باشد
رطوبت دانه 3/2-2/5 درصد در زمان برداشت کمتر از 

سینگل کراس 704 

هیبرید سینگل کراس)دانه ای-علوفه ای(

KSC703  



هیبرید سینگل کراس)دانه ای-علوفه ای(
BC678



مشخصات بذر: دانه ای - علوفه
 منشاء: کرواسی

گروه رسیدگی: FAO 670  نیمه دیررس        
فاصله بوته روی ردیف: 17-15 سانتی متر برای ذرت

علوفه ای
فاصله بوته روی ردیف:20-17 سانتی متر برای ذرت دانه ای

جوانه زنی و رشد اولیه  سریع
سازگاری گسترده با مناطق مختلف

رنگ دانه زرد و رنگ چوب بالل قرمز
پتانسیل باالی تولید دانه و علوفه

ساقه بلند و مقاوم به ورس و دارای بالل های درشت
تا زمان رسیدن بالل ها ساقه ها و برگ ها سبز می مانند

علوفه با کیفیت باال و خوش خوراک برای دام

هیبرید سینگل کراس)دانه ای-علوفه ای(

BC678



هیبرید سینگل کراس)علوفه ای(
PL712  



مشخصات بذر: علوفه ای
منشاء : ترکیه

گروه رسیدگی: FAO 680  نیمه دیررس
رنگ دانه: زرد و چوب بالل سفید  

تراکم مناسب 85-80  هزار بوته در هکتار
فاصله ردیفهای کشت 75-70 سانتیمتر
فاصله بوته روی ردیف17-15 سانتیمتر 

جوانه زنی و رشد  اولیه سریع
دارای سازگاری گسترده در مناطق مختلف

دارای باللهای یکنواخت
پتانسیل باالی تولید علوفه

ساقه قوی و بلند و باللهای درشت
تا زمان رسیدن بالل، ساقه ها و برگها سبز می مانند

علوفه با کیفیت و قابلیت هضم عالی برای دام

هیبرید سینگل کراس)علوفه ای(
PL712  



هیبرید سینگل کراس )علوفه ای(
Valbom 



هیبرید سینگل کراس)علوفه ای(

Valbom  
مشخصات بذر: علوفه ای

منشاء: کرواسی

گروه رسیدگی: FAO 670  نیمه دیررس

فاصله بوته ها روی ردیف 15-16 سانتی متر

 ساقه قوی و بالل های درشت 

سازگاری مناسب با مناطق مختلف کشور

سازگاری مطلوب با خاکهای لومی شنی  

متحمل به بیماریهای برگی 

متحمل به آفات و بیماریها و تنشهای محیطی 

دانه درشت و عمیق و دارای کیفیت عالی از نظر انرژی و 

پروتئین و کارتن و هکتولیتر باال 



هیبرید سینگل کراس)دانه ای علوفه ای(
Simon  



     مشخصات بذر: دانه ای - علوفه ای  
   منشاء : اسپانیا 

گروه رسیدگی: FAO 650  نیمه دیررس
رنگ دانه : زرد و چوب بالل سفید 

ذرت علوفه ای   فاصله بوته ها روی ردیف 16-15 سانتی متر
ذرت دانه ای فاصله بوته ها روی ردیف 18-17 سانتی متر

جوانه زنی و رشد  اولیه سریع
دارای سازگاری گسترده در مناطق مختلف

متحمل به تنش های خاک، آب و هوا
پتانسیل باالی تولید علوفه و دانه

دارای ساقه های بلند و مقاوم به ورس و باللهای درشت
تا زمان رسیدن بالل، ساقه ها و برگها سبز می مانند

علوفه با کیفیت و قابلیت هضم عالی برای دام

هیبرید سینگل کراس)دانه ای - علوفه ای(
Simon  


