
 

 

AVAGY A TEHENEK NEM
HAZUDNAK

A Limagrain évek óta forgalmaz és vizsgál
újabb és újabb magas rost emészthetőségű
kukorica hibrideket LG Animal Nitrition
ismertető jelöléssel.

A TERMELŐK ELŐNYE AZ LGAN
HIBRIDKUKORICÁK HASZNÁLATÁVAL:

a hektáronkénti többletenergia
a magasabb napi rost- és
szárazanyag bevitel
egészségesebb állatállomány

többlet tejhozam
eredményesebb tejtermelés
a hibridválasztás biztonsága

A gyakorlat azt mutatja, hogy ilyen speciális silókukorica hibridek használata
tejelő tehenenként akár napi 2-3 liter többlet tejtermelést eredményez.
Ennek a programnak az egyik legfontosabb hozadéka, hogy a kukoricában
sikerült a lignint, mint rostalkotót és egyes rostfrakciók közötti kötéseket
gyengíteni így lehetővé téve a jobb rost emészthetőséget. Ezáltal a napi
takarmányadag adott kukoricaszilázs részéből, mint a legfontosabb
tömegtakarmányból a tejelő szarvasmarhák nagyobb mennyiségű energiát
képesek nyerni, növelve ezzel a napi és laktációs tejtermelést.

 

 

AJÁNLOTT HIBRIDEK:
 

LG 31.558
HOGY A BOLDOGSÁG TOVÁBB TARTSON KERESSE
KIVÁLÓ BELTARTALMI ÉRTÉKEKKEL BÍRÓ
HIBRIDÜNKET, AMI
Sikeres silókukorica programunk késői érésű
hibridje.

Tenyészideje következtében kitolható a
silózás időszaka, elkerülhető az optimális
szárazanyag tartalomnál későbbi
betakarítás. Így az intenzív tejelő
állományoknak kiválóan emészthető
tömegtakarmány előállítását teszi lehetővé.  

Agronómiai tulajdonságai és takarmány értéke
alapján is alkalmas a régebbi LGAN hibridek
leváltására.

AJÁNLATUNK AZOKNAK SZÓL, AKIK
kiválóan emészthető tömegtakarmány előállítását tervezik
beltartalmi értékek mellett a nagy zöldtermés is hangsúlyos
szárazságtűrő silóhibridet keresnek (lassú felszáradás jellemzi)

 

PARTNEREINK EGYBEHANGZÓAN
a nagy zöldtermését,
jó szárazságtűrését,
és kiváló beltartalmi értékeit,

EMELTÉK KI A HIBRID ELŐNYEKÉNT.
(Készült: a hibridet termelő partnereink véleményei alapján.)

 

LG 31.479
A kiváló sejtfal emészthetőségnek köszönhetően nem szorul a
takarmányadag további rost kiegészítésre.

OLYAN GAZDASÁGOKNAK
AJÁNLJUK

ahol az intenzív tejelő állomány
tömegtakarmányozása döntően
kukoricaszilázsra alapul,
különösen fontos a nagy
mennyiségű, könnyen emészthető
rostokat nagy arányban tartalmazó
silókukorica etetése

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZÁNT
HÍRLEVELÜNK ELOLVASÁSÁRA.

HAMAROSAN JELENTKEZÜNK ŐSZI
KÁPOSZTAREPCE TÁJÉKOZTATÓNKKAL!

 

Limagrain Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u 2.,  Adószám: 27402340-2-13, www.lgseeds.hu

*Amennyiben nem kíván a Limagrain Hungária Kft-től további hírlevelet, információt kapni, kérjük jelezze a
limagrain-budaors@limagrain.com e-mail címre küldött levélben.

 

EGYEDI SILÓPROGRAMUNK
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