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Spoštovani pridelovalci koruze!

Predstavljamo vam novi katalog BC hibridov koruze. Že pred več kot 70 leti se je na BC 
Inštitutu začelo žlahtnjenje hibridov semena koruze. Rezultat tega je več kot 260 priznanih 
hibridov na Hrvaškem in v drugih državah. Takšen uspeh je rezultat znanja in izkušenj štirih 
generacij žlahtniteljev, sedaj pa uspešno seme koruze žlahtni že peta generacija. BC hibridi 
koruze nastajajo brez genskega spreminjanja, več o njih pa si lahko preberete v katalogu v 
nadaljevanju. Predstavljena je široka paleta hibridov, od najzgodnejših iz FAO skupine 
100, do najpoznejših iz FAO skupine 700. Med BC hibridi lahko izbirate med trdo zobanko, 
zobanko, poltrdinko, med hibridi za posebne namene kot sta pokovka in sladkorka ter med 
hibridi semen, ki so namenjeni pridobivanju bioplina, pridelavi silaže, večjemu številu rastlin 
na hektar in med hibridi s sposobnostjo hitrega sproščanja vode iz zrnja.

Kakovost zrnja in rdeča barva sta edinstvena in prepoznavna znaka BC hibridov na tržišču, kar 
izražajo hibridi BC572, BC462 in KEKEC, zato nosijo ime ‘’Rdeča koruza’’ – koruza izjemne 
kakovosti. Rdeča barva se izraža zaradi karotenoidnih pigmentov, na tržišču se takšen hibrid 
pojavlja pod imenom PAJDAŠ. Njegova dominantnost nad drugimi se izraža že več kot 10 
let, o čemer priča priznanje Hrvaškega agronomskega društva ‘’Zlatno sjeme’’, ki je bilo že 
devetič dodeljeno hibridu PAJDAŠ za najbolj znani in prodajni hibrid koruze na Hrvaškem.

Poudarek pri žlahtnjenju koruze je odpornost hibridov na najznačilnejše bolezni, posledica 
tega so nizke vsebnosti mikotoksinov. BC hibridi so primerni tako za prehrano živali kot ljudi. 
Z BC hibridi je bilo izvedenih veliko poskusov, katerih rezultati so prikazani v nadaljevanju 
kataloga. V letu 2019 sta se zraven že preizkušenega hibrida BC323 izkazala tudi hibrida 
MAJSTOR in INSTRUKTOR, katera v kmetijstvu odlikuje kakovost zrnja. Med hibridi koruze 
za silažo je BC747 brez konkurence. Pričakujemo tudi vrhunske rezultate poskusov v letu 
2020, kjer so bili posejani novi hibridi TESLA, BC415, AGRAM, PANON in BC601.

Ker na BC Institutu upoštevamo zahteve tržišča in želimo biti v koraku z najnovejšo 
tehnologijo, smo za vas pripravili mobilno aplikacijo BC Agronaut – vašega osebnega 
asistenta, kjer najdete vse informacije na enem mestu. Dostopate lahko do najnovejših 
obvestil in vseh podatkov o hibridih in sortah, ki so nastali na inštitutu. Za optimizacijo vaše 
setve si lahko s pomočjo aplikacije izračunate tudi točno setveno normo koruze, soje in 
strnih žit za vsak hibrid ali sorto posebej. 

Želja KZ Sevnica po sodelovanju z BC Inštitutom je bila velika, ker smo želeli tudi v Slovenijo 
pripeljati zares kvalitetne hibride koruze in jih ponuditi našim pridelovalcem, s katerimi 
uspešno sodelujemo že vrsto let. To nam je tudi uspelo, sedaj že nekaj let uspešno izvajamo 
poskuse z različnimi hibridi BC koruze na kmetijah po vsej Sloveniji. 
Naša želja je, da v BC Inštitutu prepoznate poslovnega partnerja v katerega verjamete,  
saj vam lahko v sodelovanju z njim ponudimo le najboljša semena hibridov, ki so prilagojeni 
na naša tla in podnebne razmere, ter skupaj poskrbimo za velike in kakovostne pridelke 
koruze.

Naj partnerstvo preraste v prijateljstvo!

Vaš Bc Institut.
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FAO 490 – TRDA ZOBANKA

Kako pomembno je imeti prijatelja,  
na katerega se lahko vedno zanesemo  
ni potrebno posebej poudarjati. 

Nagrade in priznanja, ki jih je osvojil 
hibrid Pajdaš potrjujejo njegovo 
kakovost in stabilen karakter.  
S ponosom sporočamo, da je leta 2019 
Pajdaš osvojil deveto zvezdico za najbolj 
prodajni hibrid. Odlikujejo ga veliki 
storži in rdeče zrnje ter nizko in čvrsto 
steblo z dolgimi zelenimi listi. Posebej je 
vredno poudariti njegovo odpornost na 
koruznega molja. V poskusih leta 2019  
je bil najvišji pridelek hibrida Pajdaš 
14,84 t/ha, povprečen pa 10,66 t/ha. 

FAO 500 – TRDA ZOBANKA

Imeti odlično kakovost zrnja in velik 
pridelek skupaj je velika prednost pri izbiri 
hibrida, vse to pa odraža hibrid BC572. 
Ima sposobnost hitrega sproščanja vode 
iz zrnja, velike storže, dolge zelene liste 
na nižjem čvrstem steblu in odličen donos 
med hibridi. Izberite ta hibrid in izkoristite 
vse njegove prednosti. V letu 2019 se je po 
prodaji zelo približal hibridu Pajdaš.  
Najvišji pridelek hibrida BC572 v letu 2019 
na hektar je bil 14,62 ton, povprečni pa 
11,10 t/ha.

PAJDAŠ

 Prednost 
visokega pridelka 

in kvalitetnega 
zrnja

14,84 (t/ha)

10,66 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019

14,62 (t/ha)

11,10 (t/ha)
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6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019.

Povprečen pridelek
 v poskusih, 2019

PRIJATELJ BREZ NAPAK DOKAZANA KAKOVOST IN RODNOST

NAJUSPEŠNEJŠI HIBRIDI

BC572

Prednost 
dokazane 
kakovosti

PAJDAŠ BC572

RDEČA KORUZA 
KORUZA IZJEMNE 

KAKOVOSTI



BC344

Prednost 
rodnosti in 
kakovosti
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KAJ ŠE PRIPOROČAMO?

BC323 BC344

FAO 330 – ZOBANKA

BC323 je sodoben hibrid, ki ima vse kar 
sodobna vzgoja rastline zahteva. Ima 
stabilen rekorden pridelek, hitro sprošča 
vodo iz zrnja, odlično zgodnjo rast in izvrstno 
toleranco na sušo. Storž je srednje velik in 
dobro prekrit s krovnimi listi. O njegovih 
prednostih govorijo poskusi iz leta 2018, 
kjer je bil rekorden pridelek 20,02 t/ha, v 
letu 2019 je bil najvišji pridelek 17,07 t/ha, 
povprečen pa 12,56 t/ha. 

FAO 300 – TRDA ZOBANKA

Hibrid je namenjen zgodnji setvi, njegov visok 
in stabilen pridelek pogosto preseže hibride 
poznejših skupin. Steblo je nizko z velikim 
storžem, ki je nameščen nižje na rastlini. 
Zrnje je rdečkasto obarvano, dokazano 
ima Bc kakovost. Njegova glavna prednost 
je odlična kombinacija vseh gospodarskih 
lastnosti. V skupini FAO 300 je BC344  
najbolj prodajan hibrid. Leta 2019 je bil  
skozi poskuse ugotovljen najvišji pridelek 
15,14 t/ha, povprečni pa 10,93 t/ha. 

17,07 (t/ha)

12,56 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0
Najboljši pridelek v poskusih, 2019.

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019

15,14 (t/ha)

10,93 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek
 v poskusih, 2019

SODOBEN V VSAKEM POMENU ZA VSE POGOJE PRIDELAVE

BC323

Prednost 
sodobne 

vzgoje
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BC318

Prednost
 intenzivne

agrotehnike

 BC525
Prednost 
različnih 
možnosti 
pridelave

BC318 BC525
ZANESLJIVI HIBRID IZBERITE VARNOST

FAO 370 – ZOBANKA

Izjemno prilagodljiv hibrid v različnih 
pogojih pridelave. Steblo je čvrsto in 
dobro olistano, storž je velik, kar daje tudi 
pri siliranju odlične rezultate. Pridelek je 
velik in kakovosten. Kljub visoki rasti je 
hibrid zelo odporen na lom in poleganje. 
Zelo razširjen hibrid, ki je namenjen 
predvsem pridelovanju silaže. 

FAO 500 - TRDA ZOBANKA

Hibrid BC525 se ponaša z visoko kaljivostjo 
in energijo semena. Zrnje sodi v skupino 
kakovostnih zobank in ima velik del 
endosperma. Storž je velik s 16 do 18 vrstami 
zrnja. Največja prednost tega hibrida je 
možnost uporabe različne agrotehnike in 
lastnost, da je primeren za vse tipe tal. Če 
iščete varnost pri različni agrotehniki, je 
hibrid BC525 varna izbira. Najvišji pridelek 
pri poskusih v letu 2019 je bil 17,44 t/ha, 
povprečen pridelek pa je bil 11,69 t/ha. 15,68 (t/ha)

11,19 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019

17,44 (t/ha)

11,69 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek
v poskusih, 2019

O
DPORNOST NA SUŠO
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BC408B

BC418B

STABILEN PRIDELEK

HIBRID ZA VSAKO UPORABO

FAO 460 - TRDA ZOBANKA 

BC418B ima izboljšano kvaliteto zrnja, 
izjemno čvrsto steblo in dolge zelene liste. 
Hibrid daje velik pridelek tudi ob bolj gosti 
setvi. Prav tako kot pri pridelavi zrnja, daje 
odličen pridelek pri pridelavi silaže. V letu 
2019 je bil najvišji pridelek hibrida BC418B 
14,56 t/ha, povprečen pridelek pa je bil 
12,01 t/ha. 

FAO 480 - ZOBANKA

Hibrid z velikim, rahlo koničastim 
storžem, zrnje ni zbito in se lahko ruži. 
Njegova glavna prednost so odlični 
rezultati tudi v slabših razmerah  
setve, kar vam vedno zagotavlja 
stabilnost pridelka in vam s tem  
olajša kmetovanje. 

BC408B

STABILEN PRIDELEK

BC418B

HIBRID ZA VSE NAMENE

14,56 (t/ha)

12,01 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019

SILAŽNA KORUZA 
KORUZA ZA SILAŽO IN 

BIOPLIN

BC191
ZELO ZGODEN HIBRID

FAO 190 – POLTRDINKA

Hibrid BC191 je eden izmed najzgodnejših 
hibridov na tržišču. Namenjen je pridelavi 
zrnja, setev pa lahko opravimo po spravilu 
žit oziroma po košnji. Dobro prenaša sušo. 
Hibrid je odličen za prehrano prašičev 
in perutnine. Zrnje je zelo kakovostno in 
primerno za prehrano ljudi (predelava v 
zdrob ali polento). ‘’Jenifer, izboljšan 

hibrid BC318’’

‘BC191

ZELO ZGODEN HIBRID



FAO 450 – ZOBANKA

BC415 je nov sodoben hibrid za intenzivno 
pridelavo zrnja. Zanj je značilna zgodnja razrast 
in hitro sproščanje vode iz zrnja. Ima velike 
storže z 20 vrstami zrnja, zrnje je tip zobanka. 
Stebla so čvrsta, odporna na lom in poleganje. 
Zelo dobro raste gosto posejan, hibrid je 
odporen tudi na stres. Hibrid BC415 ima 
rekordne pridelke v skupini in je vedno odličen 
izbor za tiste, ki želijo nekaj več. Pri poskusih v 
letu 2019 je bil najvišji pridelek BC415 17,55 t/
ha, povprečen pridelek pa je bil 13,21 t/ha. 

FAO 510 – TRDA ZOBANKA

Majstor je novi hibrid, ki rešuje vse težave. 
Odlično se obnese pri pridelavi zrnja in silaže. 
Zgodaj se razraste, ima čvrsto steblo s 
pokončnimi in dolgo zelenimi listi. Storži imajo 
16 do 18 vrst zrnja, ki je tipa trda zobanka. Ima 
sposobnost hitrega sproščanja vode iz zrnja in 
velik potencial rodnosti. V letu 2019 je bil najvišji 
pridelek pri poskusih 17,75 t/ha, povprečen pa 
13,13 t/ha. 

FAO 490 – TRDA ZOBANKA

Hibrid Instruktor ima zelo čvrsto srednje visoko 
steblo in ozke pokončne liste, ki so nameščeni nizko 
na steblu, kar omogoča bolj gosto setev. Storž je 
srednje velik, vedno lepo dodelan, zrnje je zbito. 
Velik del zrna predstavlja endosperm, ima veliko 
hranilno vrednost. Hibrid Instruktor je produkt 
večletnega dela žlahtniteljev s ciljem pridobitve 
Bc kvalitetnega hibrida za intenzivno setev, ki da 
velik pridelek. V letu 2019 je bil najvišji pridelek pri 
poskusih 17,06 t/ha, povprečen pridelek pa je bil 
12,53 t/ha. 

BC415

INSTRUKTOR

MAJSTOR

VISOKA RODNOST IN KAKOVOST ZRNJA

ZA TISTE, KI ŽELIJO VEČ

BRAVO!!!

NOVO

NOVO

NOVO

12 13

BC415

Prednost 
je želeti 

več
MAJSTOR

BRAVO!!!

INSTRUKTOR

VISOKA RODNOST IN KAKOVOST

NOVI HIBRIDI
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Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019
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Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019
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Povprečen pridelek 
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SILAŽNA KORUZA
KORUZA ZA SILAŽO IN 

BIOPLIN
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NOVI HIBRIDI

FAO 500 – TRDA ZOBANKA

Odkar se je hibrid pojavil, podira vse 
rekorde v količini pridelka v poskusih. Ima 
velik in dovršen storž ter zbito rdečkasto 
obarvano zrnje. Njegova velika prednost je 
stabilen pridelek v različnih agroekoloških 
razmerah. Povprečen pridelek hibrida 
RIĐAN v letu 2018 je bil 11,87 t/ha, 
največji pa 16,41 t/ha. 

RIĐAN 
VODILNI KONJ

NOVO

16,41 (t/ha)

11,87 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0

Najboljši pridelek v poskusih, 2018

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2018

AGRAM
IGRALEC VEČ

FAO 390 – ZOBANKA

Hibrid AGRAM ima čvrsto visoko steblo z 
dolgimi pokončnimi listi. Storž se nahaja 
nižje na steblu, ima 16 do 18 vrst zrnja 
tipa zobanka. Agram je nov hibrid, najbolj 
mu odgovarja gosta setev. V prvi vrsti je 
namenjen pridelovanju zrnja, odlično pa se 
izkaže tudi kot zgodnji hibrid za pridelavo 
silaže. V svoji skupini ima rekorden pridelek. 
Povprečen pridelek pri poskusih na 
Hrvaškem v letu 2020 je bil 13.599 t/ha  
pri 14 % vlagi zrnja.

13,599 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2020

AGRAM

IGRALEC VEČ

NOVO

RIĐAN

VODILNI KONJ



BC462

KEKEC

IZJEMNA KAKOVOST

KAKOVOST + PRIDELEK

FAO 360 – POLTRDINKA

BC462 je hibrid za posebne namene. Kvaliteta zrnja, 
moke in zdroba pridobljenega iz tega hibrida je 
edinstvena med hibridi. Njegova dodatna vrednost 
je največji donos zdroba pri mletju. Odlikuje ga 
povečana vsebnost beta-karotena in ksantofila 
ter dobro prenašanje suše. V prehrani perutnine 
daje neprimerljivo boljše rezultate od drugih. Pri 
poskusih v letu 2019 je bil povprečen pridelek 
hibrida 9,83 t/ha. 

FAO 330 – POLTRDINKA

Če vam je pomembna zgodnja setev, je hibrid Kekec 
tisti, s katerim boste v prednosti. Primeren je za 
intenzivno agrotehniko, ima odlično zgodnjo razrast, 
visok pridelek in sposobnost hitrega sproščanja 
vode. Hibrid Kekec ima odlično dodelan storž, ki je 
srednje rasti in zelo kvalitetno zrnje. Pri poskusih 
leta 2019 je bil najvišji pridelek hibrida 14,35 t/ha, 
povprečen pa 10,83 t/ha. 

14,35 (t/ha)

10,83 (t/ha)

0,0

10,0

6,0

14,0

18,0 Najboljši pridelek v poskusih, 2019

Povprečen pridelek 
v poskusih, 2019

KEKEC

KAKOVOST + PRIDELEK

BC462

NAJKAKOVOSTNEJŠI HIBRID

9,83 (t/ha)

9,83 (t/ha)
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Povprečen pridelek 
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HIBRIDI ZA POSEBNE NAMENE

RDEČA KORUZA
KORUZA IZJEMNE 

KAKOVOSTI

RDEČA KORUZA
KORUZA IZJEMNE 

KAKOVOSTI

O
DPORNOST NA SUŠO

Optimalni čas za siliranje koruze se določa z 
mlečno črto, ki je vidna na zrnih koruze. Mleč-
na črta je meja med trdim delom na vrhu zrna 
in mehkim delom zrna pri storžu. Ko se mlečna 
črta spusti do polovice ali pod polovico celega 
semena, je vsebnost vode v rastlini približno 
65%, v semenu pa 35%. V tem času ima zelena 
masa koruze največji izkoristek suhe snovi in 
velike storže, kar je optimalno za siliranje. 

Dejavniki, ki vplivajo na 
pridelek in kakovost silaže

•    Izbor hibrida (skupina FAO, namen, 
vsebnost beljakovin in olja v zrnju,…)

• Gostota setve

•  Čas siliranja (vsebnost suhe snovi 
mora biti med 32 in 35%)

•  Višina žetve (kako visoko od tal 
rastline požanjemo)

• Konzerviranje silaže

• Uporaba kmetijske tehnike

SILAŽA

Koruzna silaža cele rastline (stebla, listi in storži) je glavna hrana v zadnji fazi pitanja goveda, ker 
vsebuje veliko vlaknin in ima veliko energijsko vrednost. V praksi so obroki sestavljeni iz silaže celih 
rastlin, zrnja ali pa iz storžev in zrnja. 

Zeleno maso koruze je lahko silirati, saj vsebuje veliko sladkorja (19,7% v ST), mlečna kislina pa se 
tvori že pri vsebnosti sladkorja 5%. Od tvorbe mlečne kisline je odvisen pH silaže, ki mora imeti vred-
nost med 3,5 in 4,2. Takšne pogoje je lahko doseči, potrebujemo le dovolj veliko vsebnost sladkorja 
v koruzi, anaerobne pogoje in dovolj vlage v silaži, da se le ta stisne in nastanejo anaerobni pogoji. 
Če se v silaži ustvarjajo aerobni pogoji, se prične silaža kvariti. 

Tehnološka zrelost za pridelavo koruzne silaže iz cele rastline nastopi prej kot je dosežen najvišji 
pridelek zrnja in najvišja masa suhe snovi v rastlini. Razlog za to je potreba po 65% vlagi, da lahko 
postopek siliranja normalno poteka in imamo minimalne izgube. Če je vlage preveč (nad 70%) 
fermentacija poteka počasneje, kar vodi do kvarjenja silaže. 

  

BC747 Poskus v Lovasu

BC HIBRIDI PRIMERNI ZA SILAŽO

BC418b, THRILLER, MAJSTOR,

RIĐAN, DUGI, BC678 IN BC747

Primeren čas za siliranje koruze

SILAŽA

16 17



• Pri setvi koruze za silažo iz celih rastlin je potrebno povečati število 
zrn pri setvi za 5.000 do 7.000 po hektaru. 

19

Celotna ponudba hibridov koruze BC Inštituta za leto 2020

HIBRID NAMEN ŠT. ZRN NA
HEKTAR

RAZDALIJA MED 
RASTLINAMI (cm)

RAZDALIJA MED 
VRSTAMI (cm) 

BC191 Zrnje 89.000 16 70

BC306 Zrnje 84.000 17 70

BC323 Zrnje 84.000 17 70

TRIANGLE Zrnje 84.000 17 70

BC344 Zrnje 79.000 18 70

BC354 Zrnje 79.000 18 70

BC38W Zrnje 75.000 19 70

KEKEC Zrnje/posebni namen 79.000 18 70

PAJDAŠ Zrnje 72.000 20 70

BC408B Zrnje 68.000 21 70

BC418B Zrnje/silaža/bioplin 72.000 20 70

BC415 Zrnje 75.000 19 70

BC424 Zrnje 75.000 19 70

INSTRUKTOR Zrnje 75.000 21 70

BC462 Zrnje/posebni namen 75.000 19 70

BC318 Zrnje/silaža 75.000 19 70

JUMBO 48 Zrnje 65.000 22 70
MEJAŠ Zrnje 72.000 20 70

BC572 Zrnje/posebni namen 68.000 21 70

BC525 Zrnje 68.000 21 70

MAJSTOR Zrnje/silaža/bioplin 68.000 21 70

KLIPAN Zrnje 68.000 21 70

BC574 Zrnje 68.000 21 70

AGRAM Zrnje/silaža 79.000 18 70

RIĐAN Zrnje/silaža/bioplin 62.000 23 70

DUGI Zrnje/silaža/bioplin 62.000 23 70

BC678 Zrnje/silaža/bioplin 62.000 23 70

BC747 Zrnje/silaža/bioplin 62.000 23 70

BC513 P.C. (KOKIČAR) Posebni namen 62.000 23 70

SUPERSLATKI (ŠEĆERAC) Posebni namen 62.000 23 70

OSMAN (PEČENJAK) Posebni namen 62.000 23 70

VSI HIBRIDI BC408B

PAJDAŠ

BC572

P O S E B N A  P O N U D B AO S N O V N A  P O N U D B A

Hibridi, ki so dostopni v pakiranju po 10 000 zrnSeme vseh BC hibridov koruze dostopnih  
v pakiranju po 25 000 zrn
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• Seme z izjemnimi biološkimi in fizikalnimi lastnostmi
• Seme pridobljeno na najboljši način
• Seme zaščiteno s prvovrstnim fungicidom
• Seme zaščiteno s prvovrstnim insekticidom
• Seme »vam na voljo«

BC ČUVAR SKLOPA 
DODATNA PREDNOST

Hibridi, ki imajo na embalaži oznako  
BC čuvar sklopa so dodatno tretirani  
z insekticidom.

Hibridi tretirani z insekticidom

BC323 INSTRUKTOR

TRIANGLE BC415

THRILLER BC525

KEKEC MAJSTOR

PAJDAŠ BC747

V osnovni ponudbi je 
na voljo seme vseh 
hibridov v pakiranju po 
25 000 zrn, v posebni 
ponudbi pa so na voljo 
tudi pakiranja nekaterih 
hibridov po 10 000 zrn.
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BC AGRONAUT IN IZIDOR

MIXX nagrada

Kultura zdravih obrokov

Dandanes so potrošniki zelo ozaveščeni in dosledno sledijo prehrambnim 
smernicam, ki jih upoštevajo pri pripravi vsakdanjih obrokov.

Žitarice so sestavni del uravnotežene prehrane, kar je temelj prehrambne 
piramide. Koruza je zdravo in hranljivo živilo, ki ne vsebuje glutena, kar ji 
daje prednost pri uporabi v vsakdanji pripravi hrane pred drugimi žiti, ki 
vsebujejo gluten, saj ta v zadnjem času vse več ljudem povzroča prebavne 
težave in alergije. Vsebuje veliko vlaknin, ogljikovih hidratov, vitamine 
skupine B in številne minerale, predvsem magnezij. Vsebuje tudi vitamina 
C in E, ima veliko energijsko vrednost in blagodejno deluje na organizem.

Za izdelke Izidor se uporablja le najbolj kvalitetna koruza, katere zrno 
zagotavlja izjemno kvaliteto in okus, ki zadovolji okus tudi najbolj 
zahtevnega potrošnika. 

Z izbiro izdelka Izidor izberete boljše živilo iz koruze, ker svojo prehrano 
obogatite z zdravim in okusnim živilom, ki vam ponuja nešteto možnosti 
za pripravo domiselnih jedi.

Izdelki Izidor so izjemne kakovosti in bodo v vse večji ponudbi sčasoma 
predstavljeni tudi na trgovskih policah, da dosežejo toplino vaših domov. 

Ustvarite tudi vi navado in jejte izdelke iz koruze. 

IZIDOR

Bc AGRONAUT

SODOBNA BLAGOVNA ZNAMKA  
VRHUNSKIH IZDELKOV

PREDNOSTI NA DLANI
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Mobilna aplikacija BC Agronaut je 
inovativna aplikacija za svetovanje kmetom 
in optimizacijo pridelka. Naložite jo lahko 
brezplačno na vsak pametni mobilni 
telefon preko aplikacije Google play ali App 
Store. Na enostaven način dostopajte do 
mnogih koristnih informacij za učinkovito 
kmetovanje. 

koristne informacije na dlani
zmanjšanje stroškov pridelave
pomoč pri izbiri semena
zaščita pred škodljivci in plevelom
vremenska napoved
neposreden stik z osebo iz stroke
                                      ... in še veliko več

Zelo smo ponosni tudi, da je bila aplikacija BC 
Agronaut uvrščena med finaliste za prestižno 
nagrado MIXX za najboljšo mobilno aplikacijo 
na Hrvaškem v letu 2019. Aplikacija se je 
uvrstila med štiri najboljše izmed mnogih 
nominiranih, kar potrjuje, da je inovativna, 
kakovostna, zelo koristna za pridelovalce in 
enostavna za uporabo. 

Največ pa nam pomeni, da je aplikacija v 
uporabi pri veliko pridelovalcih in jo radi 
uporabljate.

PRENESITE BREZPLAČNO

KU
LTURA KORUZE

Za vsa vprašanja se obrnite na:

VAŠ STROKOVNJAK ZA KORUZO
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BELEŽKA



Na voljo pri vseh večjih zadrugah 
in kmetijskih trgovinah.

Zastopnik za Slovenijo:
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica

Svetovalec na terenu:
Karmen Zorko
Telefon: (07) 81 63 621
GSM: 065 551 000
Elektronski naslov:
karmen.zorko@kz-sevnica.si


