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Odmiany kukurydzy na ziarno w sezonie 2021 – co oferuje
rynek?
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Przed nami kluczowy moment, czyli wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy
na ziarno w sezonie 2021. Zobaczmy zatem, co wyróżnia odmiany Limagrain.
Cechami, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji w kwestii kukurydzy na ziarno są:
wysokie, ale stabilne plonowanie, odpowiednia wczesność, odporność na wyleganie, choroby
i suszę. Firma Limagrain doskonale wie, że sukces uprawy to przede wszystkim odpowiedni dobór
odmiany kukurydzy.

Co wyróżnia odmiany Limagrain?
Innowacyjnym rozwiązaniem, które zostało zastosowane u odmian Limagrain, jest obecność
biostymulatora Starcover w zaprawie nasiennej. Takie posunięcie umożliwia bowiem wsparcie
młodych roślin kukurydzy. Fundamentem Starcover są bakterie Bacillus amyloliquefaciens, szczep IT
45. Dopełnieniem działania bakterii jest natomiast ekstrakt roślinny z Cyamopsis psoraloides,
który odpowiada za właściwości fizykochemiczne biostymulatora.

Przy wyborze odmiany należy uwzględnić cechy, takie jak wysokie, ale stabilne plonowanie,
odpowiednia wczesność, odporność na wyleganie, choroby i suszę
fot. Limagrain Polska

Starcover wpływa na osiągnięcie silnego i mocno rozbudowanego systemu korzeniowego,
umożliwiając tym samym zwiększenie efektywności pobierania wody oraz składników odżywczych.
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Ponadto tworzy biofilm pełniący funkcję ochronną przed negatywnym działaniem czynników
biotycznych i abiotycznych. Pozytywne oddziaływanie na rośliny przekłada się na wyższy plon oraz
MTZ.

Opinie o kukurydzy ze Starcover
Efekty działania Starcover zauważają sami producenci. Różnice w użyciu nasion zaprawionych
i niezaprawionych obserwują bowiem już w momencie wschodów. Rośliny są w lepszej kondycji, ich
kolor jest intensywniejszy oraz są bardziej ulistnione. W warunkach suszy również poradziły sobie
lepiej, plonując nawet 1 t więcej w porównaniu do braku zaprawy ze Starcover.

Jakie odmiany kukurydzy na ziarno w 2021?
Oto kilka propozycji odmianowych kukurydzy na ziarno, znajdujących się w ofercie firmy Limagrain
Polska:
LG 30.179 (FAO 210) jest jedną z najwcześniejszych odmian kukurydzy z przeznaczeniem
na ziarno. LG 30.179 charakteryzuje się silnym wigorem oraz wysokim i stabilnym
plonowaniem, nawet w niekorzystnych warunkach. Polecana do uprawy na słabszych
stanowiskach glebowych. Ponadto z uwagi na wczesny termin zbioru umożliwia terminowy
siew zbóż ozimych. Zebrane ziarno LG 30.179 jest niskiej wilgotności, a przekłada się to na
obniżenie kosztów suszenia.
Joffrey (FAO 240) to stabilne i wysokie plony w grupie odmian średnio wczesnych. Odmiana
wyróżnia się cienką osadką oraz bardzo dobrym oddawaniem wody, co wpływa na wysoki
plon ekonomiczny. Joffrey znajduje się w czołówce odmian rekomendowanych na cele
młynarskie. Może być uprawiana na terenie całego kraju.

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy jest kluczowy. Wpływa bowiem na jakość plonów
fot. Limagrain Polska
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Powodzenie uprawy kukurydzy w warunkach suszy?
Odpowiedź brzmi: tak…z odmianami LG 30.215, LG 31.250 i LG 31.330. Te propozycje są bowiem
stosowane w technologii Hydraneo uwzględniającej wysoką tolerancję kukurydzy na warunki
stresowe.
Odmiana LG 30.215 (FAO 230) doskonale sprawdzi się w warunkach wczesnego siewu
z uwagi na wyśmienity wigor początkowy. LG 30.215 to wysoki i stabilny plon połączony
z bardzo dobrą zdrowotnością. Odmiana jest rekomendowana do uprawy na terenie
całego kraju. Ponadto jest dostępna również w wersji EKO. LG 30.215 EKO to duży krok do
przodu w produkcji ekologicznej.
Odmiana LG 31.250 (FAO 250) zapewni wysoki plon. Odmianę cechuje wyrównany wzrost
oraz bardzo dobra kondycja roślin na początku wegetacji. LG 31.250 charakteryzuje się
odpornością na wyleganie korzeniowe oraz zdolnością do wysokiego oddawania wody
z ziarna. Doskonale nadaje się do celów młynarskich. Ponadto jest rekomendowana do
uprawy na słabszych stanowiskach.
LG 31.330 (FAO 270) to nowość od firmy Limagrain wśród odmian na ziarno w 2021 r.
Cechują ją stabilne i regularne plonowanie. To odmiana o bardzo dobrej odporności na
wyleganie. Można ją uprawiać na słabszych stanowiskach.

Dobór odmiany kukurydzy – wsparcie dla rolników
Firma Limagrain oferuje pełne wsparcie w uprawie kukurydzy. Rozwiązanie Hydraneo oparte
o aplikację i program hodowlany umożliwia analizę warunków oraz utrzymanie wysokiego plonowania
mimo suszy. W celu uzyskaniu wysokiej jakości kiszonki Limagrain Polska proponuje wdrożenie
Kalendarza Kiszonkowego oraz LG Animal Nutrition (LGAN).
Zobacz więcej: Jak zwiększyć plon kukurydzy?

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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