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Jakie odmiany kukurydzy na kiszonkę wybrać? [WIDEO]
Autor: Małgorzata Srebro
Data: 8 października 2020

Zbiory kukurydzy na kiszonkę trwają w najlepsze. Już dziś warto sprawdzić na
jakie odmiany kukurydzy na kiszonkę warto zwrócić uwagę. Sprawdź nasze
wideo i dowiedz się więcej!
Wybór dobrej odmiany kukurydzy na kiszonkę to nie łatwe zadanie. Zanim podejmiemy decyzję warto
sprawdzić jakie odmiany poradziły sobie w tym sezonie. Odwiedziliśmy gospodarstwo na Dolnym
Śląsku, gdzie wraz z agronomem lustrowaliśmy plantacje kukurydzy na krótko przed zbiorami.
Więcej w materiale wideo:

Jakie cechy powinna mieć dobra >Jakie cechy powinna mieć dobra
odmiana?
l-Pol Mojęcice, na Dolnym Śląsku, w którym głównie uprawia się kukurydzę na kiszonkę, mieszanki
traw oraz lucernę. – Nasze stado krów mlecznych liczy 600 sztuk. W tym sezonie zdecydowaliśmy
się posiać około 500 hektarów kukurydzy z przeznaczaniem na kiszonkę, aby zabezpieczyć
odpowiednią ilość paszy objętościowej. – mówiła agronom, Małgorzata Srebro. Gospodarstwa
w Polsce zajmujące się hodowlą bydła mlecznego, dążą do tego aby na stoły paszowe trafiała
wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy. – W gospodarstwie Rol-Pol i nie tylko sporym
zainteresowaniem cieszą się odmiany z hodowli Limagrain, z programu „Animal Nutrition”.
– mówił Michał Matusz, przedstawiciel handlowy Limagrain Polska. Aby uzyskać wysokiej jakości
paszę objętościową należy zwrócić uwagę na kilka cech odmian kukurydzy. – Zależy nam, aby
uzyskać jak najlepszą paszę objętościową dla naszego bydła. Dzięki odmianom Limagrain, wiemy,
że uzyskamy wysoką strawność włókna, dużą zawartość skrobi oraz plon. – mówiła agronom
w gospodarstwie Rol-Pol Mojęcice.

Program Animal Nutrition od Limagrain
Kukurydze kiszonkowe hodowli Limagrain, pochodzące z programu hodowlaneg>Program Animal
Nutrition od Limagrain
i dla gospodarstw produkujących mleko. – Nasze kukurydze posiadają wysoką strawność
włókna, a więc krowa jest w stanie wyciągnąć zdecydowanie więcej z kiszonki. Ponadto
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wysoka zawartość skrobi w kolbach, jak i również bardzo dobry stay green, są cechami, które
sprawiają, że kukurydza kiszonkowa firmy Limagrain jest jedną z najlepszych dostępnych na rynku.
– podkreślał Michał Matusz.

Kolba odmiany LG 31245 tuż przed zbiorem
fot. Daniel Biernat

Lustrowane kukurydze w gospodarstwie Rol-Pol wyglądały przed zbiorem bardzo dobrze, a kolby
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były praktycznie w pełni zaziarnione. – Ten sezon przynajmniej na początku nie zapowiadał się
optymistycznie. Siewy kukurydzy rozpoczęliśmy 15 kwietnia. Niestety po siewie nie padało, w maju
te opady były naprawdę skąpe, dopiero w czerwcu tak naprawdę się pojawiły. Nasze kukurydze
prezentują się naprawdę dobrze. Do zbiorów zostało nam 1,5 tygodnia, a rośliny nadal są
zielone. Oznacza, to że mają bardzo dobry stay green. Ponadto kolby są bardzo dobrze
zaziarnione, nie mieliśmy większych problemów z zapyleniem kolby, co jest bardzo istotne. –
dodała agronom.

Jakie odmiany kukurydzy na kiszonkę wybrać?
Lustrowane pole zostało obsiane odmianą 31.245, jest to jedna z najnowszych odmian
w portfolio firmy Limagrain z programu „Animal>Jakie odmiany kukurydzy na kiszonkę
wybrać?
wo już wcześniej prowadziło doświadczenia z różnymi odmianami firmy Limagrain. Byliśmy z nich
bardzo zadowoleni, ze względu na wysoką zawartość skrobi oraz strawność włókna. – mówiła
Małgorzata Srebro. Odmiana LG 31.245, jest to nowa odmiana z hodowli Limagrain. – W zeszłym
sezonie wprowadziliśmy na rynek dwie odmiany LG 31.245 oraz LG 31.280. Ponad
strawnością włókna, wysokim plonem, również udało nam się wprowadzić odmiany
charakteryzujące się podwyższoną zawartością skrobi. Do takich odmian należy LG 31.245, którą
widać za nami. – podsumował Michał Matusz, przedstawiciel handlowy Limagrain Polska.
Więcej o odmianie LG 31.245
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