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Sap ve kök sistemi çok kuvvetli, silaj verim potansiyeli çok 
yüksek bir çeşittir.

Orta geççi bir çeşittir; farklı toprak şartlarına iyi uyum 
sağlar.

Ana ürün ve ikinci ürün olarak silajlık ekimine uygundur.

Silajın hazmedilebilirlik derecesi, enerji ve protein değerleri 
çok yüksektir.

Pioneer marka silaj inokulantları ile silaj yapılması önerilir.

Bitki Yeşil Kalma özelliği(Stay Green) yüksektir. NEL (Net 
Enerji Laktasyon) EFD (Etkin Lif Sindirim) Değerleri NRC’nin 
ön gördüğü değer aralığındadır.

Silaj için önerilen tane rutubeti (nemi) minimum %32 dir. Süt 
çizgisi Kriterine Göre Hasat ediliyorsa 2/3 süt çizgisine göre 
hasat edilmesi önerilir. Bu dönemde bitki en alt yapraktan 
en üst yaprağa kadar yeşil kalmaktadır.

Nişasta değeri silaj hasat döneminde %30 üzerinde olması 
önerilir. Pioneer mısır hibrit çeşitleri %30-36 arasında nişasta 
değeri sağlama yeteneği sahiptir.

www.pioneer.com/tr
facebook.com/pioneertohumculuk

youtube.com/CortevaAgriscienceTurkiye
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HİBRİT SKORLARI

Çok yüksek verim potansiyeline sahip ana 
ürün ve ikinci ürün çeşididir.

Türkiye’de yaygın görülen yaprak 
hastalıklarına karşı yüksek toleranslıdır.

Çok sağlam sap ve kök yapısı oluşturma 
yeteneğine sahiptir.

Çok hızlı rutubet kaybetme 
yeteneği sayesinde düşük 
rutubet ile hasat imkanı sağlar.

Silaj verimi ve kalitesi yüksektir.

Pioneer marka silaj inokulantları 
ile silaj yapılması önerilir.

Bitki yeşil kalma özelliği (Stay 
Green) yüksektir. NEL (Net 
Enerji Laktasyon) EFD (Etkin Lif 
Sindirim) değerleri NRC’nin ön 
gördüğü değer aralığındadır.
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KOÇAN YÜKSEKLİĞİ

BİTKİ BOYU

HEKTOLİTRE

KOÇAN BÜYÜTME YETENEĞİ

KURAKLIK TOLERANSI

YEŞİL KALMA YETENEĞİ

KÖK DAYANIKLIĞI

SAP DAYANIKLIĞI

TANE KURUMA HIZI

VERİM KAPASİTESİ

Çiçeklenme GDU 8160C  /  Siyah Nokta GDU 15540C

Silaj için önerilen tane rutubeti (nemi) 
minimum %32 dir. Süt çizgisi kriterine 
göre hasat ediliyorsa 2/3 süt çizgisine 
göre hasat edilmesi önerilir. Bu 
dönemde bitki en alt yapraktan en üst 
yaprağa kadar yeşil kalmaktadır.

Nişasta değeri silaj hasat döneminde 
%30 üzerinde olması önerilir. Pioneer 
mısır hibrit çeşitleri %30-36 arasında 
nişasta değeri sağlama yeteneği 
sahiptir.




