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Kukurydza zwyczajna jest jednym z najpopularniejszych gatunków uprawianych w Polsce, Europie i na świecie. Różne
kierunki użytkowania wiążą się z różnymi cechami morfologicznymi roślin kukurydzy, dlatego przy wyborze odpowiedniej
odmiany powinniśmy zwrócić uwagę na nieco inne cechy charakterystyki.
Przy wyborze odmian kukurydzy do zbioru na ziarno podobnie, jak w przypadku pozostałych kierunków wykorzystania
kukurydzy, powinniśmy przede wszystkim kierować się plennością: wyższy plon oznacza wyższy dochód dla rolnika. Równie
ważna jak wysokość plonowania jest także stabilność, czyli zdolność odmiany do uzyskiwania wysokich plonów w różnych
warunkach uprawowych, co w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo uprawy. Wierność plonowania sprawdzamy poprzez
analizę wyników danej odmiany na przestrzeni kilku lat o możliwie różnym przebiegu warunków pogodowych.
Wybór właściwej odmiany kukurydzy do określonego kierunku użytkowania jest jednym z ważniejszych czynników
decydujących o powodzeniu uprawy. W wielu przypadkach wysoki potencjał plonowania jest najistotniejszą cechą wspólną
wyróżniającą najlepsze odmiany kukurydzy.

Odmiany kukurydzy – pasze
Kukurydza jest jedną z najlepszych pasz objętościowych i energetycznych dla zwierząt przeżuwających. Przy wyborze odmian
kukurydzy do produkcji kiszonki powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim plon ogólny suchej masy.

Odmiany kukurydzy do produkcji grysu
Odmiany kukurydzy, które posiadają rekomendacje młynów powinny charakteryzować się ziarnem o wysokiej gęstości, jak
największym rozmiarze i okrągłym kształcie. Ze względu na duży udział skrobi szklistej, preferowane są odmiany o ziarnie typu
flint.

Odmiany kukurydzy – biogaz i bioetanol
Najważniejszą cechą odmiany przeznaczonej do produkcji biogazu jest podobnie, jak w przypadku produkcji kiszonki, plon
ogólny suchej masy. Do produkcji dobrej jakościowo kiszonki potrzebna jest zarówno skrobia jak i włókno, natomiast do
wytwarzania biogazu wystarczy samo włókno.
Powiązane tematy:

Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
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PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB®
Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto (Kukurydza 2016)
Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016
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