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Kukurydziane żniwa
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PL A N TATOR A

Jak wybrać najlepszy moment na zbiór ziarna kukurydzy?

W Polsce termin zbioru kukurydzy na ziarno
przypada w październiku.
W tym okresie są najbardziej odpowiednie warunki pogodowe do dosychania
ziarna na pniu i do jego
omłotu. Na ogół ziarno osiąga wilgotność w przedziale
20 – 25%. Temperatury zewnętrzne i niska wilgotność
powietrza sprzyjają dosuszaniu ziarna w suszarniach do
wilgotności 13 -14%. Przy
takiej wilgotności ziarna
może być ono przechowywane przez dłuższy okres.
Istnieje konieczność dostosowania zbioru do wydajności suszarni. Ziarno musi
być dosuszane natychmiast
po zbiorze, gdyż ulega ono
zagrzaniu i zepsuciu wskutek działalności drobnoustrojów (grzyby i bakterie).
Wczesne odmiany mogą
osiągać dojrzałość zbiorczą
okresie od w trzeciej dekady
września do końca pierwszej
dekady października. Zaletą wczesnych zbiorów jest
uniknięcie spiętrzenia prac

przy zbiorach. Na „przednówku” na ogół osiąga się
też wyższe ceny za ziarno.
Jednak wczesne odmiany
wykazują niższe plony
ziarna.
Generalnie termin zbioru
kukurydzy na ziarno uzależniony jest od wczesności
odmiany, przebiegu warunków atmosferycznych oraz
możliwości dosuszania do
wilgotności około 14%,
która warunkuje zdolność
ziarna do przechowywania.
Proces dosuszania ziarna
do zdolności przechowalniczej jest bardzo kosztowny.
W poprzednich sezonach
stanowił on do 1/3 całkowitych kosztów produkcji.
W obecnym sezonie z uwagi
na znaczny wzrost kosztów
nośników energii, koszty
dosuszania ziarna są trudne do oszacowania. Mogą
one wynosić nawet 40% 50% co będzie miało wpływ
na opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno.
Przy planowaniu uprawy kukurydzy na ziarno

w pierwszym rzędzie należy
zwracać szczególna uwagę
na dobór odpowiednich odmian, w szczególności na
ich przydatność do poszczególnych rejonów uprawy.
W rejonach o najlepszych
warunkach termicznych,
w zależności od skali
uprawy, należy wysiewać
odmiany od najwcześniejszych do najpóźniejszych
FAO 0d 190 - 290 (rejon
I - Polska Południowo
Zachodnia i Południowo
Wschodnia). W rejonie II
(Polska Zachodnia i Centralna oraz częściowo Północno Zachodnia i Wschodnia),
należy ograniczyć wysiew
odmian średnio-późnych
o liczbie FAO powyżej
260. W rejonie III obejmującym Polskę Północną i Północno-Wschodnią,
należy ograniczyć dobór
odmian do liczby FAO co
najwyżej 240.
Pomimo ocieplenia klimatu, rejonizacja odmian w naszym kraju jest nadal bardzo
ważnym czynnikiem,

determinującym osiągnięcie
przez odmiany dojrzałości
zbiorczej.
Ważnymi czynnikami fizjologicznymi decydującymi
o osiągnięciu przez rośliny
dojrzałości zbiorczej jest żółknięcie łodyg, liści okrywowych kolb, twardnienie
ziarna, a w szczególności
pojawienie się tzw. czarnej
plamki. Czarna plamka pojawia się u nasady ziarna
przylegającej do rdzenia
i wskazuje na zamknięcie
procesu dopływu asymilatów do ziarna. Następuje
proces dojrzałości fizjologicznej, w którym utrata
wody z ziarna i kolb odbywa
się poprzez liście okrywowe. Proces oddawania wody
jest uzależniony od grubości rdzenia kolby, im rdzeń
jest cieńszy, tym proces ten
przebiega szybciej.
Wiele odmian kukurydzy
posiada tzw. cechę „dry
down”, która umożliwia dosychanie ziarna kukurydzy
w polu, „na pniu”. Cecha ta
polega na odsłonięciu liści
okrywowych kolby, co powoduje szybszą utratę wody
z kolb. Odmiany wykazują
też różnicę w grubości liści okrywowych, co sprzyja oddawaniu wody z kolb.
Należy jednak pamiętać, że
częściowo odkryte czubki
kolb są przedmiotem niszczenia przez ptaki, a także
są łatwiej porażane przez
choroby i uszkadzane przez
szkodniki. Zbiory powinny
nastąpić w okresie 2-4 tygodni od pojawienia się czarnej
plamki.
Ładna i pogodna jesień
sprzyja oddawaniu wody
przez odmiany o ziarnie
typu dent (zębokształtnym).

Warto zwrócić uwagę na
takie odmiany pochodzące z krzyżowania linii typu
dent. Na ogół odmiany
o ziarnie typu dent są późne,
jednak obecnie pojawiają się
na krajowym rynku wcześniejsze odmiany tego typu.
W warunkach gorszej pogody w okresie dojrzewania
lepiej radzą sobie odmiany
o ziarnie typu flint, pochodzące z krzyżowania linii
dent z liniami typu flint.
Taki model hodowli jest
nadal dominujący w hodowli odmian do warunków
północnej strefy uprawy
kukurydzy.
Niekorzystne warunki pogodowe w okresie dojrzewania kukurydzy sprzyjają
porażeniu przez choroby
grzybowe typu fuzaryjnego. Choroby te wytwarzają szkodliwe dla zdrowia
zwierząt i ludzi mikotoksyny, z których najgroźniejsze są zearalenon (ZEA),
deoksyniwalenol (DON),
fumonizyny (FUM), a rzadziej aflatoksyny (AFLA).
Przekroczenie norm zawartości mikotoksyn eliminuje
ziarno kukurydzy z obrotu
handlowego.
Powszechniej występuje wyleganie fuzaryjne,
w przypadku rozkładu łodyg
przez grzyby fuzaryjne. Następują złomy łodyg pod lub
nad kolbą, które prowadzą
do opadania łodyg oraz kolb
na ziemię i straty w plonie.
Uszkodzenia kolb i łodyg
przez omacnice prosowiankę nasila ich kolonizację
przez grzyby fuzaryjne.
Opóźnienie terminu zbioru
ziarna kukurydzy, zwłaszcza
po wystąpieniu jesiennych
przymrozków, hamuje proces

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików

oddawania wody z kolb.
Woda jest gromadzona na
powierzchni kolb, co sprzyja
rozwojowi chorób fuzaryjnych. Ponadto w warunkach
wilgotnego powietrza proces dosuszania ziarna jest
utrudniony. W takiej sytuacji
zbiór musi być zakończony
możliwie szybko.
Niezależnie od dojrzałości
fizjologicznej, kukurydza
osiąga dojrzałość omłotową przy zawartości wody
w ziarnie 35%. Powyżej
tej wartości omłot staje się
trudniejszy, a ziarno ulega
uszkodzeniu. Możliwości
omłotu i efektywnego dosuszania ziarna uzależnione
są od przebiegu warunków
pogodowych.
Celem nowoczesnej hodowli odmian mieszańcowych kukurydzy jest
połączenie wysokiego poziomu plonowania z wczesnością. Miarą wczesności
odmian jest zawartość wody
w ziarnie przy zbiorze ziarna. Im zawartość wody jest
niższa tym odmiana jest
wcześniejsza. Jakkolwiek
wymienione cechy są odwrotnie skorelowane, to
jednak pomimo tego udaje
się uzyskać odmiany plenne
i wczesne, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
kukurydzy, publikowanych w wydawnictwach
COBORU.
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Mechanizacja łańcucha zbioru pasz
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Dział maszyn CLAAS do zbiorów pasz obiera kurs na wzrost

W najbliższych latach
CLAAS zainwestuje około
40 milionów euro w przebudowę zakładu w Bad Saulgau, który w Grupie CLAAS
stanowi centrum kompetencji w mechanizacji łańcucha
procesów zbioru pasz – od
koszenia do zbioru materiału

w sieczkarniach JAGUAR.
W ramach bieżącego programu inwestycyjnego trwa
obecnie rozbudowa i modernizacja infrastruktury
zakładu, a istniejąca hala
o powierzchni 5000 m² jest
przeprojektowywana w celu
stworzenia dodatkowej

przestrzeni montażowej.
Koncentracja na segmentach wzrostowych
Sukces produktów CLAAS w zakresie profesjonalnej techniki zbioru pasz,
a przede wszystkim pozytywne prognozy sprzedaży nowych przystawek

do kukurydzy ORBIS
wymagają dostosowania
struktury zakładu w Bad
Saulgau do zwiększonego zapotrzebowania. „Na
wszystkich rynkach nadal
obserwujemy nieprzerwaną
tendencję w kierunku rozwoju profesjonalnej techniki żniwnej” – mówi Uli
Nickol, szef działu maszyn
CLAAS do zbioru pasz i dyrektor zarządzający w Claas Saulgau GmbH i Claas
Material Handling GmbH.
„Jednym z przykładów jest
ogromny, przekraczający
nasze oczekiwania popyt
na nasze nowe przystawki do kukurydzy ORBIS,
zwłaszcza na nowy model ORBIS 900. Zaledwie
kilka miesięcy temu zaprezentowano całkowicie
nową generację zgrabiarek czterowirnikowych
LINER z opatentowanym
zawieszeniem kardanowym i unikalną konstrukcją

ramy. Unikalne składanie
wektorowe kosiarki DISCO
4400, które również zostało zaprezentowane jesienią
2021 roku, wyznacza nowe,
pionierskie trendy w segmencie kosiarek. Ponadto
nowe wymagania dotyczące
dokumentacji i efektywnego pozyskiwania surowców
odnawialnych do produkcji energii powodują wzrost
popytu na technologię rozdrabniania z wykrywaniem
plonów i zawartości przy
użyciu technologii NIRS,
który to popyt możemy
zaspokoić dzięki sieczkarniom JAGUAR” – dodał Uli
Nickol.
Większe możliwości dla
przystawek ORBIS i profesjonalnej technologii
zbioru pasz
Zauważyliśmy, że spada
znaczenie metody zbioru
z użyciem przyczep samozaładowczych w stosunku
do sieczkarni polowych,

a ich sprzedaż w skali globalnej wciąż maleje. Tym
samym segment przyczep
samozaładowczych staje
się niszowy o charakterze
regionalnym. W związku
z tym Grupa CLAAS zdecydowała o zaprzestaniu
produkcji przyczep samozaładowczych i przyczep
do transportu masy na kiszonkę z końcem sezonu
2022, tworząc tym samym
dodatkowe zdolności produkcyjne dla przystawek
ORBIS. Po zakończeniu
produkcji będziemy w dalszym ciągu gwarantować
najwyższej klasy serwis
CLAAS w kwestii zaopatrzenia w części zamienne
do przyczep CARGOS.
Bieżące kwestie serwisowe
nadal będą profesjonalnie
rozpatrywane przy wsparciu
działu rozwoju produktów
z Bad Saulgau.
Materiały: CLAAS Polska
Opracowanie Redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Inwestuj w maszyny, które trzymają wartość

Technologia sprawia, że
wielu gospodarzy wymienia obecnie swoją flotę.
Szukając nowych rozwiązań
warto spojrzeć na maszynę
w kontekście jej późniejszej
wartości do odsprzedaży.
Idealnym przykładem ceny
rezydualnej jest CLAAS
JAGUAR.                     
Zakup nowej maszyny
to duży wydatek. „W naszym kraju bardzo popularny jest rynek maszyn

używanych” – mówi Andrzej Kulczyński Manager
ds. Produktu oraz ekspert
CLAAS Polska – „Rozwój
technologii i nowe możliwości powodują że warto
sięgnąć po sprzęt prosto
od dealera”. W przypadku marki CLAAS mowa
tutaj o technologii SHREDLAGE, która zrewolucjonizowała pozyskiwanie
materiału na paszę, zwiększyła jakość i poprawiła

przyswajanie pokarmu
przez bydło oraz wzrosło
zainteresowanie usługami
wśród rolników.
Jaguar utrzymuje wartość
Dokładnie takie przesłanki kierowały Adamem Bruszewskim, który z bratem
prowadzi gospodarstwo rolne na 40 ha. Na plus nowego Jaguara można zaliczyć
także to, że „(…) jest łatwa
dostępność części, jest dobra
obsługa posprzedażowa oraz

fakt że JAGUAR utrzymuje
wartość na rynku wtórnym”.
Pan Adam zdecydował się
na zakup nowej sieczkarni,
gdyż miał bardzo dużo zapytań z rynku o świadczenie
usługi w technologii SHREDLAGE oraz był przekonany, że na nowym Jaguarze
nie straci zbyt wiele pomimo
upływu lat.
Dobry sprzęt z drugiej ręki
Ze względu na wysoką
cenę nowych sieczkarni

samojezdnych wielu rolników decyduje się na zakup maszyn używanych.
Jak mówi Rafał Kalinowski szef Centrum Maszyn
Używanych (CMU) „…
swoje poszukiwania warto
skierować w stronę sprzętu, który mimo przepracowanych godzin zapewnia
wciąż wysoką jakość oraz
daje pewność ciągłości pracy”. Dlatego najchętniej
wybierane są sieczkarnie,
które były regularnie serwisowane w autoryzowanym
serwisie, a naprawy dokonywane były na oryginalnych
podzespołach.
Wielu producentów,
w tym także CLAAS rozwija usługę wsparcia przy
zakupie używanej maszyny.
Takim rozwiązaniem jest
Centrum Maszyn Używanych CLAAS (w skrócie
CMU). Do CMU maszyny trafiają głównie od dilerów CLAAS Polska, którzy
przyjmują używany sprzęt
w rozliczeniu. Obowiązuje
ich jednak ścisła procedura,

wedle której na podstawie
nadesłanej dokumentacji
technicznej i zdjęć podejmuje się decyzję o możliwości odkupu sprzętu
od rolnika. Jeżeli decyzja
wszystkich stron jest pozytywna to przez dilera
maszyna trafia do CMU.
Następnie maszyna jest
dokładnie przeglądana,
przeprowadzana jest wycena kosztów części i ewentualna naprawa. Na koniec
maszyna jest fotografowana i trafia na portal (www.
uzywane.claas.com), gdzie
rozpoczyna się odsprzedaż.
Jak mówi Grzegorz Trochimiuk z CMU CLAAS
POLSKA -,, Sieczkarnie
CLAAS są bardzo popularne na rynku wtórnym.
Cieszą się wysoką renomą
wśród użytkowników, poprzez niskie zużycie paliwa,
łatwą obsługę codzienną,
prostą konstrukcję, dostęp do części zamiennych
i serwisu.
Materiały: CLAAS Polska
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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BEZKONKURENCYJNY
skuteczny w każdych warunkach, również

NOWOŚĆ

w niesprzyjających dla działania glifosatów
GOTOWY
stosowanie nie wymaga dodatków wspierających
skuteczność (adiuwanty i uszlachetniacze
cieczy roboczej)
TWÓRCZY
nowoczesne rozwiązanie na dziś i jutro otwierające
nowy rozdział w zastosowaniu glifosatu

PRZEŁOM NA
KAŻDYM POLU

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
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Nowe marki produktowe z ANWILU
Produkty w zupełnie nowej odsłonie.
Każdy z wytwarzanych
we Włocławku nawozów zyskuje własne kolorowe logo
uwzględniające wspólny,
charakterystyczny element
dla całej linii produktowej.
Dzięki temu powstaje spójna, atrakcyjna wizerunkowo
i kojarzona z producentem
linia produktów ANWILU.
Zmiany wprowadzane
przez ANWIL zbiegły się
z unijnym rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego
i Rady UE, które reguluje
przepisy dotyczące udostępniania nawozów na rynkach
unijnych. Odpowiednią
ustawą zostały one zaadaptowane na grunt polski
i obowiązują od 16 lipca
bieżącego roku. Wprowadzane regulacje dotyczą
między innymi oznakowania opakowań i zbiorczej,
przejrzystej, zawierającej

konkretne informacje dla
klienta, etykiety. Rebranding produktów ANWILU
wpisuje się w szeroką filozofię firmy, która oferuje
produkty najwyższej jakości, dbając przy tym także
o łatwą identyfikację wizualną, jak również o środowisko naturalne. Podstawą
do opracowania nowej linii
kreacji dla marek produktowych ANWILU jest insight
oparty na know-how organizacji tj. procesie nawożenia.
Linia graficzna, na której
powstały nowe logotypy
produktów ANWILU bazuje na symbolice mechanizmu wzrostu i użyźniania.
Podstawowym elementem znaków jest kropka,
dla każdego z produktów
w innym kolorze. Jest ona
synonimem pojedynczej
granuli nawozu, ale także

ziaren czy nasion. Symbolizuje witalność i życie, czyli
to, co daje efekty w postaci
siły i wzrostu, czynników
decydujących o dobrych
plonach, zarówno w ilości
zbiorów, jak i jakości upraw.
Szanując zaufanie klientów
do najlepszego jakościowo
i wartościowego produktu
z ANWILU, teraz oferujemy
go w nowych, ciekawych
opakowaniach, w przyjaznej
kolorystyce – powiedziała
Elżbieta Jabłońska, z-ca dyrektora Biura Komunikacji,
Marketingu i Sponsoringu
w ANWILU.
Finalny wygląd nowych
marek produktowych jest
efektem analiz i badań
rynkowych, w których
zarówno klienci spółki,
jak i rolnicy byli pytani
o oczekiwania oraz przywiązania konsumenckie.

Jednym z charakterystycznych elementów anwilowskich nawozów, który znalazł
kontynuację przy okazji
realizacji nowej linii kreacyjnej, jest odniesienie do
kolorystyki poszczególnych
opakowań dotychczasowych
produktów. Niebieski kolor
w logotypie Anvistar nawiązuje do wykorzystywanego
do tej pory opakowania saletry amonowej. Podobnie
jest z nawozami azotowymi Canvil S oraz Canvil
Mg. Wspomniane badania,
skonfrontowane z celami
marketingowymi, polityką
sprzedażową ANWILU,
a także długofalowymi trendami, przyniosły konkretne pomysły i rozwiązania,
którymi teraz ANWIL może
pochwalić się na rynku.
Źródło: ANWIL
Opracowanie Redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Gnojowica na cenzurowanym
Co z tym zrobić?

Część hodowców trzody chlewnej w Polsce ma
związane ręce. Przepisy
zabraniają polskim hodowcom sprzedaży więcej niż
30% produkowanej gnojowicy.– To chyba jedyny
taki przepis w Europie.
Ogranicza rozwój hodowli i utrudnia dostęp do tak
poszukiwanych teraz nawozów naturalnych – komentuje Piotr Karnas z Gobarto
Hodowca.
Podmioty, które prowadzą
w Polsce hodowlę świń́ – powyżej 2000 tuczników lub
750 macior są zobowiązane
uzyskać pozwolenie zintegrowane. Konsekwencją
tego jest konieczność zastosowania art. 105a ust.

6 ustawy z 20.07.2017 r.
Prawo wodne. Stanowi on,
że 70% wytwarzanej gnojowicy należy wykorzystać we
własnym gospodarstwie lub
przekazać do biogazowni.
Jedynie 30% może zostać
sprzedane lub oddane innym
rolnikom.
– Takie regulacje oznaczają w praktyce, że duże,
profesjonalne podmioty
chcące rozpocząć hodowlę muszą szukać sposobu
zagospodarowania zdecydowanej większości gnojowicy
we własnym zakresie lub
przeznaczyć ją na produkcję
energii elektrycznej i cieplnej w biogazowni. To drugie rozwiązanie w związku
z małą liczbą biogazowni

w Polsce i wysokimi kosztami budowy jest często
niemożliwe. Tymczasem
gnojowica, jako nawóz naturalny, mogłaby z powodzeniem trafiać do lokalnych
rolników, tak jak dzieje się
to w przypadku mniejszych
hodowli – wyjaśnia Piotr
Karnas.
Wymienia on dwa czynniki, które jego zdaniem
zdecydowanie wskazują
na zasadność liberalizacji
przepisu.
Pierwszy z nich dotyczy
kryzysu, w jakim znajduje
się rynek hodowli trzody
chlewnej w Polsce. Choć
w ostatnich miesiącach opłacalność hodowli wzrosła, to
pogłowie trzody chlewnej
wynosi obecnie 9,79 mln.
(stan na 31.03.22, dane
ARMiR) i jest najniższe
od 70 lat. Jego zdaniem
tak sformułowane przepisy ograniczają rozwój profesjonalnej hodowli.
Jako drugi czynnik wskazuje wzrost zapotrzebowania na świecie na nawozy
naturalne.

– Rosnące ceny nawozów
sztucznych skłaniają rolników
do poszukiwania alternatyw.
Są nimi ich naturalne odpowiedniki – mówi Karnas.
W ciągu ostatnich 5 miesięcy cena nawozów sztucznych
wzrosła o 30%, w poprzednim roku o 80%. Tak drastyczne zamiany zostały
spowodowane przez zaburzenia w łańcuchu dostaw,
które od lutego spotęgowała
wojna w Ukrainie. Rolnicy
z Europy Zachodniej i Stanów
Zjednoczonych chętnie sięgają po alternatywę – nawozy
naturalne.– Zapisy dotyczące
wykorzystania gnojowicy powodują, że polscy producenci
zbóż mają utrudniony dostęp
do nawozów naturalnych,
podczas gdy farmerzy z innych krajów chętnie sięgają
po nie w czasie wysokich
cen – dodaje Karnas. Według
Banku Światowego wysokie
koszty nawozów sztucznych
utrzymają się przynajmniej
przez trzy lata.
Źródło: Świeża Bazylia
PR & event agency
Opracowanie Redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kryteria doboru odmian kukurydzy.
Jak zwiększyć rentowność uprawy kukurydzy na ziarno?
Zainteresowanie kukurydzą wciąż rośnie. Systematycznie też powiększa
się areał jej uprawy. Dziesięć lat temu powierzchnia
uprawy tego gatunku w naszym kraju przekroczyła
milion hektarów. Szacuje
się, iż możliwości uprawy
kukurydzy w Polsce są
dwukrotnie wyższe i wynoszą 2 miliony hektarów.
W ubiegłym roku pod jej
zasiewy przeznaczono
1,721 miliona hektarów.
Rynek kukurydzy jest
najprężniej rozwijającym
się rynkiem branżowym.
Jego szybki rozkwit to rezultat wszechstronności
zastosowania tej rośliny.
Wykorzystuje się ją nie tylko do celów spożywczych,
paszowych, energetycznych, ale także i przemysłowych. Istotną zaletą jest
także stosunkowo prosta
uprawa, która nie wymaga
wysokich nakładów. Kukurydza ma umiarkowane wymagania glebowe, dobrze
toleruje uproszczenia uprawowe, można ją uprawiać
w monokulturze i w pełni
zmechanizować jej produkcję. Dobrze wykorzystuje nawozy organiczne.
To gatunek o relatywnie
małych potrzebach wodnych w przeliczeniu na kg
suchej masy. Szkodniki
najczęściej nie wyrządzają zbyt wielu szkód, choć
coraz częściej, szczególnie
na południu kraju, lokalnie
plantacje atakuje omacnica prosowianka i stonka
kukurydziana. Każdego
roku wzrasta zainteresowanie producentów kukurydzą przeznaczoną na
ziarno. Jej uprawa jest najbardziej rentowna. Dzięki
temu w tym segmencie rynku postęp jest najszybszy.
Jest to segment najbardziej
konkurencyjny.
Rolnik ma decydujący
wpływ na kształtowanie poziomu plonowania
kukurydzy. Wśród czynników wpływających na
maksymalny plon tej rośliny wymienia się trzy
najważniejsze: warunki pogodowe, zabiegi uprawowe
takie jak siew i nawożenie

M AT E R I A Ł P R O M O C Y J N Y Y

oraz wybór odmiany. Jedynie pogoda pozostaje poza
kontrolą producenta rolnego. Wysokość plonu niemal
w 30% zależy od wyboru
odpowiednich mieszańców
oraz zastosowanej normy
wysiewu nasion. To kluczowy czynnik determinujący opłacalność uprawy
kukurydzy na ziarno. Na
co zatem zwrócić uwagę
podczas wyboru odmian
kukurydzy?
Kluczowe znaczenie ma
wysokie oraz stabilne plonowanie w różnych warunkach
uprawowych. Osiągnięcie
tego celu to jedno z najważniejszych wyzwań marki
Dekalb. Tylko odmiany
o wysokim poziomie tolerancji na zmienne warunki pogodowe, glebowe
i agrotechniczne są w stanie
zapewnić odpowiednio wysoki poziom plonowania bez
względu na okoliczności.
Wczesność odmiany
Potencjał plonowania odmian kukurydzy na ziarno jest silnie skorelowany
z ich wczesnością. Odmiany
z grupy wczesnej zasadniczo plonują niżej niż odmiany z grupy średniowczesnej,
które z kolei ustępują z reguły poziomem plonowania
odmianom z grupy średniopóźnej. Odmiany późniejsze
dzięki dłuższemu okresowi
wegetacji mają więcej czasu
na akumulacje składników
pokarmowych i dlatego charakteryzują się wyższym
potencjałem plonowania.
Wczesność odmiany musi
być jednakże odpowiednio
dobrana do rejonu uprawy
tak, aby zbiór nie nastąpił
ani za szybko, ani za późno.
Najwcześniejsze odmiany marki Dekalb to
DKC2972 i DKC3079.
Przykładem odmiany
średniowczesnej jest
DKC3595, a średniopóźnej – DKC3888.
Typ ziarna
Wyróżniamy dwa podstawowe typy ziarna: flint
i dent. Zasadnicza różnica
pomiędzy tymi dwoma typami polega na budowie
bielma kukurydzy, w którym wyróżnia się dwie warstwy: szklistą i mączystą.

Bielmo mączyste zbudowane jest z dużych ziaren
skrobi, w których przestrzenie pomiędzy cząsteczkami
wypełnione są powietrzem.
Taka budowa ziarna sprawia, że bielmo ma mączysty wygląd. Z kolei bielmo
szkliste zbudowane jest ze
ściśle upakowanych ziaren
skrobi. Ziarno typu dent,
w porównaniu z typem
flint, zawiera mniej bielma
szklistego. Jest ono wklęsłe
i pomarszczone, stąd nazwa
„koński ząb”. Ziarno typu
flint jest wypukłe i szkliste,
ma większą gęstość i twardość. W porównaniu z typem dent odmiany o ziarnie
typu flint cechują się wyższą masą tysiąca ziaren oraz
często silniejszym efektem
Stay-Green.
Przykładem odmiany
o ziarnie typu dent jest
średniopóźny mieszaniec
przeznaczony do zbioru
na ziarno DKC4098, natomiast o ziarnie typu flint
– DKC3204, odmiana rekomendowana do zbioru na
kiszonkę.
Rodzaj kolby
Wyróżnia się dwa typy
kolb – fix i flex.
Flex. W zależności od
warunków uprawowych
mieszańce tworzą kolby o zmiennej wielkości
(różna ilość rzędów ziaren oraz różna ilość ziaren w rzędzie). Cecha ta
nabiera istotnego znaczenia
np. w sytuacji obniżonej
obsady roślin. Wówczas
braki w obsadzie zrekompensuje nam zazwyczaj
większa i dłuższa kolba,
co poprawi końcowy efekt
plonotwórczy.
Fix. Odmiany tego typu
wytwarzają kolby o stałej
wielkości bez względu na
obsadę roślin. W ich przypadku zbyt rzadki siew obniża potencjał plonowania.
Odmiany tego typu lepiej
znoszą zagęszczenie roślin.
Mieszańce o kolbach typu
flex tolerują większy zakres
zagęszczenia roślin niż mieszańce o kolbach typu fix,
są one więc bardziej „tolerancyjne” na błędy agrotechniczne w trakcie siewu.
DKC3888 to odmiana

kolbach typu flex. Wyróżnia się ona bardzo wysokim i stabilnym poziomem
plonowania oraz bardzo
dobrą tolerancją na wyleganie. Z kolei odmiana
DKC3201 posiada kolby
typu fix. To mieszaniec
o bardzo silnym wigorze
początkowym przeznaczony
do uprawy na ziarno i kiszonkę na wszystkich typach gleb.
Rozwój początkowy i tolerancja na chłody wiosenne
Odmiany typu flint charakteryzują się szybkim
rozwojem początkowym
i dobrą tolerancją na chłody wiosenne oraz nadają się do wcześniejszych
siewów w mniej ogrzaną
glebę. Świetnie radzą sobie
podczas chłodnej i opóźnionej wiosny. Można je wysiewać gdy gleba osiągnie
temperaturę 8-9º. Odmiany
te wcześnie kwitną i dojrzewają, a zatem są szczególnie polecane do uprawy
w północnych rejonach kraju o stosunkowo niższych
temperaturach i krótkim
okresie wegetacji. Relatywnie wolno oddają wodę
podczas dojrzewania.
Z kolei odmiany o ziarnie
typu dent charakteryzują
się najczęściej wolniejszym
rozwojem początkowym
i niższą tolerancją na chłody, dlatego też nie należy
wysiewać ich w zimną
glebę. Musi ona osiągnąć
temperaturę 10-12º.
Rozpoczynamy więc siewy od odmian o lepszym
początkowym wigorze i lepszej tolerancji na chłody
wiosenne (np. DKC3201),
a następnie przechodzimy
do odmian o wyższych wymaganiach termicznych (np.
DKC3787).
Tolerancja na warunki
stresowe, w tym okresowe
niedobory wody
Priorytetem hodowców
marki Dekalb jest uniezależnienie wysokości plonowania od zmiennych
warunków atmosferycznych. Coraz częściej mamy
do czynienia z anomaliami
pogodowymi, które negatywnie wpływają nie tylko
na wysokość, ale i jakość

plonu. Największym zagrożeniem w uprawie kukurydzy jest stres suszy.
Dlatego też współczesne
programy hodowlane ukierunkowane są na tworzenie odmian posiadających
podwyższoną tolerancję na
stresowe warunki, w tym
na wysoką temperaturę i okresowe niedobory
wody w glebie. Takie mieszańce charakteryzują się
zwiększonym potencjałem
plonowania zarówno w standardowych, jak i stresowych
warunkach uprawowych.
Posiadają one nie tylko dobrze rozbudowany system
korzeniowy i optymalną
synchronizację kwitnienia, ale także cechują się
wydajniejszą fotosyntezą.
Dodatkowo odmiany te posiadają silne łodygi o wysokiej tolerancji na złamania
spowodowane działaniem
wiatru i innych czynników
zewnętrznych.
Z uwagi na to, iż warunki
pogodowe wskazywane są
przez producentów kukurydzy jako główne zagrożenie uprawowe, specjaliści
marki Dekalb opracowali
kompleksowe rozwiązanie
niwelujące to ryzyko. Łączy ono wysoką wydajność
odmian i ich wysoką genetyczną tolerancję na suszę i wysoką temperaturę
z cyfrowymi narzędziami
zarządzania plantacjami.
Tego typu inteligentny instrument zapewni rolnikom
zwiększenie wydajności
i stabilności plonowania.
Filarem tych systemów
jest hodowla nowoczesnych, tolerancyjnych na
stresy biotyczne i środowiskowe mieszańców. Do
tej pory odmiany tego typu
były oznaczone symbolem
HD, teraz zaś – Field Shield.
Przykładami takich odmian
są: DKC2972, DKC3595,
DKC3888 czy DKC4098.
Oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania
O rentowności uprawy
kukurydzy na ziarno bardzo często decydują koszty
suszenia. Odmiany cechujące się efektem Dry-Down
zapewniają szybkie dosychanie ziarna na polu. Jest

to cecha szczególnie pożądana w uprawie kukurydzy
na ziarno, gdyż nie tylko
pozwala na przyśpieszenie
terminu zbioru i obniżenie
kosztów suszenia, ale także
na zredukowanie strat powodowanych przez zwierzynę i choroby fuzaryjne
kolb. Uprawa odmian tego
typu daje też rolnikom więcej czasu na wykonanie zabiegów przygotowujących
pola pod następne uprawy.
Odmiana DKC3079 dzięki bardzo szybkiemu oddawaniu wody w końcowej
fazie dojrzewania (silny
efekt Dry-Down) wyróżnia się niską wilgotnością
ziarna w czasie zbioru, co
znacząco ogranicza nakłady poniesione na dosuszanie ziarna.
Wyleganie łodygowe
Wyleganie łodygowe
jest w dużej mierze cechą
odmianową. Niektóre odmiany są na nie bardziej
podatne, inne mniej. Dlatego też należy wybierać do
uprawy odmiany nie tylko o wysokim i stabilnym
poziomie plonowania, ale
również takie, które jednocześnie są wysoce tolerancyjne na wyleganie,
ponieważ umożliwiają
one uzyskanie wysokich
plonów również w trudnych warunkach uprawowych. Wysoka tolerancja
na wyleganie to większe
bezpieczeństwo uprawy
nawet przy opóźnionych
zbiorach i lepsza możliwość
rozplanowania żniw.
DKC3609 to jedna z najlepszych pod tym względem odmian na rynku. Co
ważne, w przypadku tej odmiany wysoka tolerancja
na wyleganie utrzymuje
się również w warunkach
opóźnionego terminu
zbioru.
Sam wybór odmiany kukurydzy prawie
w 20% determinuje opłacalność produkcji. Przed
podęciem decyzji zakupowych warto przeanalizować dostępną ofertę
i wybrać materiał siewny
dający największe szanse
na osiągnięcie satysfakcjonujących plonów.
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Jak przygotować i przechować kiszonkę z kukurydzy?

Kluczową decyzją jest
wybór optymalnego terminu zbioru kukurydzy.
Uzyskiwanie wysokich
wydajności mlecznych
i ciągłe zwiększanie efektywności produkcji mleka
determinowane jest przez
wiele czynników. Najważniejsze z nich to potencjał
genetyczny stada, warunki
jego utrzymania oraz sposób
żywienia zwierząt.
Bardzo istotny jest już sam
wybór odmiany. Kukurydza,
którą zamierzamy posiać powinna wykazywać się wysoką
przydatnością do kiszonkowego kierunku użytkowania.

Kluczową decyzją jest
wybór optymalnego terminu
zbioru kukurydzy. Wpływa
ona na parametry gotowej
kiszonki, a tym samym na
jej wartość pokarmową.
Właściwe określenie dojrzałości łanu wymaga ciągłego monitorowania stanu
uprawy, a konkretnie poziomu suchej masy w całej
roślinie. Jej zawartość na
poziomie 35% świadczy
o tym, że rozdrobnione liście i łodygi będą jeszcze
soczyste i zielone, a skrobia
z ziarniaków zapewni wysoki poziom energetyczności
kiszonki.

Kolejnym istotnym aspektem jest ustalenie właściwej wysokości cięcia roślin.
Standardowo tniemy je
25-30 cm nad ziemią. Koszenie kukurydzy nisko
zwiększa plon, ale tylko
o mało strawną łodygę. Dodatkowo pojawia się ryzyko wprowadzenia do silosu
zanieczyszczeń fizycznych
i biologicznych. Podwyższenie cięcia do 40-45 cm
zmniejsza plon ogólny świeżej masy z ha, ale zwiększa
strawność i koncentrację
energii w kiszonce.
Podczas przygotowania
kiszonki ważna jest nie
tylko wysokość ustawienia hedera, ale także stopień
rozdrobnienia roślin. Dotyczy to zarówno jej części
wegetatywnych, jak i generatywnych. Im wyższy jest
poziom rozdrobnienia ziarniaków, tym większe jest ich
wykorzystanie przez przewód pokarmowy krów podczas skarmiania. Ziarniaki
nieuszkodzone mechanicznie nie powinny znaleźć się

w zakiszanym materiale. Nie
mniej ważna jest długość
sieczki, która w przypadku tradycyjnych sieczkarni
powinna wynosić 9-11 mm.
Warto zwiększyć poziom jej
rozdrobnienia, gdy kukurydza zbierana jest późno,
czyli gdy poziom suchej
masy w całej roślinie wynosi
więcej niż 38%. Rozwiązania instalowane w nowoczesnych sieczkarniach
tną roślinę jednocześnie ją
macerując (rozcierając na
strzępy). W takich sieczkarniach długość cięcia wynosi
25-35 mm.
Świeżo skoszona kukurydza bogata jest w cukry,
dzięki czemu zakisza się
stosunkowo łatwo i szybko.
Chcąc mieć jednak większą
kontrolę nad przebiegiem
procesu fermentacji, warto
zastosować preparaty zawierające bakterie kwasu
mlekowego. Wspomogą
one kolonizacje silosu przez
dany szczep bakterii. Zastosowanie zakiszaczy ma
na celu uzyskanie kiszonki

o wysokich walorach smakowych i przyjemnym zapachu. Zapobiega również
tlenowemu zagrzewaniu się
pryzmy po jej otwarciu, co
obniża wartość pokarmową
kiszonki. Warto wspomnieć,
że zagrzana kiszonka jest
niechętnie pobierana przez
krowy. Niezależnie od typu
silosu i zastosowanych dodatków kiszonkę należy
wybierać w sposób ograniczający wprowadzanie do
niej powietrza.
Przebieg procesu fermentacji mlekowej możliwy jest
tylko w warunkach beztlenowych. Stworzenie bakteriom kwasu mlekowego
optymalnego środowiska do
rozwoju, wymaga właściwego poziomu ubicia przywiezionej z pola biomasy.
W 1 m³ kiszonki powinno
znaleźć się nie mniej niż
220 kg suchej masy. Uzyskanie takiej wartości możliwe
jest poprzez ubijanie warstw
nie grubszych niż 30 cm. Po
zakończeniu tego etapu konieczne jest zabezpieczenie

silosu dwoma warstwami
foli. Pierwsza z nich to folia podkładowa o grubości
40 mikronów, której rolą jest
odcięcie dopływu tlenu do
silosu. Druga folia stanowi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a jej grubość ma z reguły
125-150 mikronów. Folia ta
musi być tak obciążona aby
nie podrywał jej wiatr.
Wymienione etapy produkcji kiszonki wymagają odpowiednich narzędzi
i wiedzy. Jednak nawet
najstaranniej przygotowana
kiszonka wykonana ze złej
jakości surowca nie spełni
oczekiwań producentów.
Kluczowe znaczenie ma dobór odmian wyróżniających
się wysokim plonem suchej
masy, wysoką zawartością
skrobi i strawnością włókna. Przykładem odmiany,
która spełnia te kryteria jest
DKC 3204.
Wojciech Pieczewski
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon Anna Rogowska
Opracowanie Redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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