
  CENNIK NASION KUKURYDZY sezon 2017

L.P. ODMIANA                                                                                                                    Charakterystyka        FAO             Cena  netto za worek 50 tyś. nasion 

ZIARNO  KISZONKA do 28.02.17 do 28.03.17 do 31.04.17

1 OPOKA polecana głównie do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju oraz biogaz 240 240
tolerancję na okresowy deficyt wody w 

glebie toleruje słabsze gleby 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł

2 KONKURENT     mieszaniec średniowczesny, ziarno typu semi-flint, odmiana 230 230

zarówno na ziarno jak i na kiszonkę uniwersalna zarówno na ziarno jak i na kiszonkę

3 WIARUS bardzo uniwersalny mieszaniec wczesny,najwyższy plon suchej masy 220 220

odmiana bardzo uniwersalna w danej grupie,rośliny dobrze ulistnione zielone do końca wegetacji

4 GLEJT wysoki średniowczesny mieszaniec tolerancyjny na opóźnione siewy, 230 230

odmiana na gleby słabsze odporny na wyleganie i fuzariozę łodyg

5 CEDRO wczesny mieszaniec tolerujący opóźnione siewy,bardzo dobra odporność 200 200

dobrze plonująca odmiana wczesna na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną i na wyleganie

6 SAN średniowczesny mieszaniec ziarnowo-kiszonkowy,dobra odporność na 240 240

Nr. 1 w doświadczeniach fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie,tolerancja na głownię.

7 REDUTA średniowczesny mieszaniec uniwersalny do uprawy na terenie całego 230 230

odmiana bardzo uniwersalna kraju,dobrze ulistniony,zielony do końca sezonu wegetacyjnego

8 BLASK odmiana uniwersalna,średniowczesna,stabilnie plonująca ,dobra odporność 240 250

najlepszy plon  z każdej gleby  na wyleganie oraz fuzariozy łodyg,wysoka tolerancja na warunki glebowe 162,00 zł     164,00 zł     166,00 zł           

162,00 zł     164,00 zł     166,00 zł           

162,00 zł     164,00 zł     166,00 zł           

149,00 zł     151,00 zł     153,00 zł           

162,00 zł     164,00 zł     166,00 zł           

149,00 zł     151,00 zł     153,00 zł           

149,00 zł     151,00 zł     153,00 zł           
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L.P. ODMIANA Charakterystyka        FAO             Cena  netto za worek 50 tyś. nasion 

ZIARNO  KISZONKA do 28.02.17 do 28.03.17 do 31.04.17

9 KRESOWIAK dobre przystosowanie odmiany do zróżnicowanych warunków glebowo-klimatycznych 240 240

nie tylko na kresy szczególnie przydatny na kiszonkę w żywieniu wysokodajnych krów mlecznych 182,00 zł     184,00 zł     186,00 zł           

10 PROSNA przeznaczony na ziarno i na kiszonkę, toleruje słabsze gleby, odporny 220 220

toleruje słabsze gleby na fuzariozę, bardzo dobry wczesny wigor

Szczegółowe informacje w siedzibie firmy :

KAMILA BOŻEK: Tel.502-320-768

DOROTA ŻYGADŁO: Tel.787-705-073

oraz u przedstawicieli handlowych:

SŁAWOMIR SAFARYN: Tel. 502-321-346 

Do powyższych cen netto należy doliczyć 5 % VAT

MESUROL-dodatkowa zaprawa nasion na życzenie klienta,koszt 45 zł netto za 1 jednostkę( Kresowiak, Glejt, Reduta, San,Prosna,Konkurent)

149,00 zł     151,00 zł     153,00 zł           

www.cnnidzica.pl 


