– prémiová značka silážních
hybridů kukuřice KWS
Celková výměra silážní kukuřice na sledovaném území Evropy je od roku 2013 víceméně stabilizovaná, což
tvrdí data od společnosti Kleffmann, která se zabývá zemědělským průzkumem. Do TOP 10 zemí s největší
výměrou kukuřice na siláž patří i Česká republika, která je s 3% zastoupením silážní kukuřice v rámci celkově
obdělávané orné půdy na 8. místě v Evropě. Z toho vyplývá, že pro české zemědělství je silážní kukuřice velmi
významnou plodinou pro výživu dojnic.
V České republice pochází ze šlechtění KWS každý čtvrtý hektar pěstované kukuřice a pozici lídra na
trhu si KWS udržuje nepřetržitě již
od roku 1997. V roce 2018 uvedla na
trh prémiovou značkou Best4Milk,
která zastřešuje nejvýkonnější silážní
hybridy dostupné na trhu v ČR. Hybridy, které jsou zařazené ve skupině
Best4Milk, splňují náročná kritéria pro výrobu vysoce kvalitní siláže
pro dojnice spojením vysokého výnosu suché hmoty z hektaru s vynikající
stravitelností vlákniny a zároveň nadprůměrným obsahem škrobu a ročníkovou stabilitou. V rámci směsné
krmné dávky je třeba vyřešit všechny
požadavky zvířecího těla, a to jak na
zachování výborné kondice a zdravotního stavu, tak i vysokou produkci mléka či masa. Mnohé je dáno genetickým potenciálem zvířat,
avšak pouze v rámci vyvážené výživy
je možné tento genetický potenciál
zúročit. Hybridy Best4Milk jsou pro
výživu zvířat tou nejlepší volbou,
která zajišťuje dosažení vysoké pro-

dukce mléka a výrazně zlepšuje rentabilitu výroby.
O jaké hybridy vlastně jde? Jsou
to hybridy, které byly na základě
zkoušení v rámci ÚKZÚZ a poloprovozních pokusů KWS vybrány
pro kombinaci výše již zmiňovaných kvantitativních a kvalitativ-

trů, tak je tento původní hybrid nahrazen novinkou. Toto opatření vám
zaručuje velmi jednoduchou orientaci v prémiových hybridech a umožňuje vám pěstovat jen to nejlepší!
Best4Milk je zárukou trvalé kontinuity nejvyšší výkonnosti a kvality
silážních hybridů KWS spolehlivě

(250), FIGARO (250), WALTERINIO
KWS (280) a BIGBEAT (320).
Regionální obchodní zástupci
KWS OSIVA s. r. o. vám rádi poradí
s výběrem nejvhodnějších hybridů
pro vaše konkrétní půdní a klimatické podmínky. Prémiová značka

Prémiová značka Best4Milk je pro rok 2021 udělena těmto hybridům
Velmi raná siláž

Raná siláž

JUVENTO (230)

zvýšení tržeb o 14 516 Kč/ha*

KWS SALAMANDRA (230)

zvýšení tržeb o 29 849 Kč/ha*

CORFINIO KWS (250)

zvýšení tržeb o 26 068 Kč/ha*

AMAVERITAS (250)

zvýšení tržeb o 23 279 Kč/ha*

FIGARO (250)

zvýšení tržeb o 26 977 Kč/ha**

Středně raná siláž

WALTERINIO KWS (280)

zvýšení tržeb o 32 401 Kč/ha*

Středně pozdní siláž

BIGBEAT (320)

zvýšení tržeb o 9 230 Kč/ha*

*) Zvýšení tržeb je vypočteno z výsledků ÚKZÚZ u sledovaného hybridu oproti průměru zkoušených hybridů v daném sortimentu při realizační ceně mléka
8,50 Kč/l.
**) Zvýšení tržeb je vypočteno z výsledků sledovaného hybridu oproti průměru zkoušených hybridů v daném sortimentu v poloprovozních pokusech KWS v ČR
při realizační ceně mléka 8,50 Kč/l.

ních parametrů. Výjimečnost značky
Best4Milk spočívá v tom, že tato
značka je pouze propůjčena vybranému hybridu, a v momentě, kdy je
na trhu hybrid, který v dané ranostní skupině dosahuje lepších parame-

vedoucí k ziskové výrobě mléka
v rozmanitých podmínkách ČR.
Značka Best4Milk je pro rok 2021
udělena těmto hybridům: JUVENTO
(230), KWS SALAMANDRA (230),
CORFINIO KWS (250), AMAVERITAS

Best4Milk je to nejlepší, co můžete
svým dojnicím dopřát!
❊
Bc. Jana Martincová,
asistentka marketingu,
KWS OSIVA s. r. o.

