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Jsme opět o rok starší a moudřejší. Mělo by to tak být.
Čím více let přibývá, ještě více člověk lpí na správné časové, mentální, citové i fi nanční inves  ci.

Krátce řečeno, ubývá času na ztráty ať jsou jakéhokoli charakteru.
Limagrain je společnost přesahující osivářskou dimenzi.

Ovlivňuje nejen úspěch pěs  tele ale i chovatele.
Neztrácejte čas ověřováním ověřeného.

Neplaťte víc za méně efek  vní osiva.
Chtějte nejvyšší kvalitu.

Jsme tady. 
Jsme tu pro Vás.

Váš LG tým

OSIVA LG 2016
Milí obchodní přátelé, vážení pěstitelé, úspěšní chovatelé.

ZDE se v roce 1942 zrodila myšlenka 
nasytit válkou sužovanou Francii.

ZDE se před 50 lety zrodil první LG hybrid kukuřice.
Centrální sopečný masív, Auvergne, Francie
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„Učení páni zkušení, nikdo z vás nemá tušení…“ zní nápěv 
jedné slavné melodie Karla Svobody, kterou další Karel, 
tentokráte Go  , nazpíval nejen v českém jazyce. Nebudu 
se pouštět ani do zpěvu ani do oslavných komentářů jed-
noho ze zmíněných Karlů. Nápěv té písně se mi jeví jako 

symbolický odrazník do polemiky nad kukuřicemi vhodnými pro výživu 
skotu. Laikovi i zasvěcenému do této problema  ky mohou připadat disku-
ze týkající se siláží jako hádky nad stavbou Babylonské věže. Každá skupi-
na si hovoří vlastním jazykem. Jedni si hájí své stanovisko obsahu škrobu. 
Druzí hovoří o stravitelnos   organické hmoty a metabolizovatelné energii. 
Tu se náhle objeví další parta, která poukazuje na důležitost lehce stravitel-
ných monosacharidů. Jiná skupina vytahuje kartu nízké degradability škrobu 
v bachoru a druhá ji kontruje poukazováním na nebezpečí vysokého podí-
lu škrobu v tenkém střevě. K tomu se přidá hledisko stravitelnos   vlákniny 
a všichni učení páni trvají na tom, že mají pravdu. 
On ji - tu pravdu - opravdu někdo má, jenže málokdo z učených pánů je ocho-
ten naslouchat svému okolí a také arbitru nejvyššímu – kterým je v případě 
kukuřičné siláže „chudák“ kráva-přežvýkavec. Ta musí sežrat to, co jí nasypou 
do žlabu. Když je to krmení mizerné, může maximálně tak zabučet, ale to je 
asi tak vše, co s  m nadělá. Je-li krmná dávka dobrá, nebučí, žere a dojí. 
O specializovaném šlech  telském programu společnos   Limagrain bylo na-
psáno mnoho slov. Že vyšší podíl stravitelné vlákniny v kukuřici znamená 
jednoznačně vyšší nádoj a lepší zdraví dojnic je prostý fakt. Důležité jsou 
výsledky.
A tak nakonec užitkovost a zdraví zvířat vypovídá o tom, který hybrid je na 
siláž pro výživu skotu vhodný a který ne. Takové měření se v praxi neprovádí 
snadno, ale pokud je uděláno dobře a nezávisle, může potvrdit, nebo vyvrá  t 
tvrzení pánů učených. V prosinci 2014 se do náročného provozního pokusu 
pus  l zvídavý veterinář v 1. zemědělské a.s. Chorušice, MVDr. Bc. Miroslav 
Hrdlička. Podrobnos   o pokusu najdete na straně 11.

Ing Jiří Matuš
Produktový manažer
Limagrain Česká republika

KUKUŘICE NA SILÁŽ
Kde je pravda? V chlévě!

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 
HYBRIDŮ LGAN

Polsko, 2012 
+ 2,6 kg

Maďarsko, 2012
+ 0,7 kg

Španělsko, 2013
+ 0,6 kg

Francie, 2012

+ 0,5 kg

Nizozemsko, 2012
+ 0,4 kg

Česká republika, 2015
1.zemědělská a.s. Chorušice

+ 3,2 kg

LGAN, BIOPLYN

LG 30.220

LG 32.16

LG 31.233

LG 30.238

LG 30.248

LG 32.58

LG 30.260

LG 30.275

LG 30.311

Shannon
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Sušinu a obsah 
nutričních parametrů 
upřesňující op  mální termín 
sklizně kukuřice na siláž 
monitorovala mobilní NIRS 
analy  cká stanice LG lab.
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LG 31.233 LG 30.238
SILÁŽ LGAN, BIOPLYNSILÁŽ LGAN, BIOPLYN

  vysoký výnos siláže 
  špičková stravitelnost vlákniny
  odolnost chladu

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

  vysoký výnos siláže
  špičková stravitelnost vlákniny
  plasticita 

Doporučené oblasti pěstování
BVO , OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

FAO 230, Sc, mezitypFAO 230, Tc, mezityp

Osvědčený, velmi raný silážní hybrid vhodný do bram-
borářské a obilnářské výrobní oblas  . Poskytuje kvalitní 
siláž vysoké produkční účinnos   díky vysoké stravitel-
nos   vlákniny. Je mimořádně vhodný pro vysokoužit-
kové chovy dojnic.

Velmi raný výnosný silážní hybrid s vysokou stravitel-
nos   vlákniny vhodný do bramborářské a obilnářské 
výrobní oblas  . Přizpůsobivý půdním podmínkám. 
Poskytuje siláž se špičkovou stravitelnos   vlákniny 
a dobrým podílem zrna v silážní hmotě. Je mimořádně 
vhodný pro vysokoužitkové chovy dojnic.

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

FAO 220, MSc, mezityp FAO 220, Sc, mezityp

LG 30.220 LG 32.16  

Velmi raný silážní hybrid kompaktního vzrůstu, se širo-
kými listy, vysokým podílem palic a škrobu. Pro vyso-
kou stravitelnost vlákniny a odolnost suchu je mimo-
řádně vhodný pro výživu zvířat a bioplynové stanice.

Velmi raný silážní hybrid vysokého vzrůstu s pravidel-
ně nasazenými, dobře ozrněnými palicemi. Je vhodný 
především ke sklizni technologické siláže na bioplyn 
a případné sklizni zrna. Vyniká plas  citou, schopnos   
vyrovnat se s extenzivními pěs  telskými podmínkami.

  vysoký výnos technologické siláže
  plasticita, odolnost stresu během vegetace
  ročníková stabilita

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

  vysoký výnos siláže 
s vysokým podílem škrobu

  odolnost suchu
  nutriční parametry

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN BIOPLYN, ZRNO

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní
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Malebná jihočeská Dříteň

Vaše zkušenosti s LG 30.238 a LG 30.248

„Hledáme způsoby, nikoli důvody!“

Ing. Jaroslav Pecholt, ředitel Zemědělského družstva NOVA Dříteň, 

okres České Budějovice

Agro Staňkov, a.s. na Domažlicku

Dojnice z úspěšného chovu ZDV Novoveselsko se pravidelně a úspěšně účastňují národních výstav

Dřítenš   mají na základě 

dlouhodobých zkušenos   

hybrid LG 30.238 jako nosný 

pro výrobu siláže 

vysokoužitkovým 

dojnicícm.

„LG 30.238 nikdy nepodala podprůměrný výkon, 

je na ní spolehnu  .“
Agronom ZDV Novoveselsko, Zdeněk Šustr

Agronom AGRO, družstvo Záhoří 
Ing. Petr Vysokomýtský se těší 
jednou z nejlepších technologií 
sklizně kukuřice. Hybrid LG 30.238 
patří trvale do výběru hybridů 
ke sklizni na siláž.

„Krmení, gene  ka a lidi jsou rozhodující !“
Ing. Václav Kaněra, prokurista, ředitel AGRO, družstvo Záhoří

LG 30.248  
SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

  vysoký výnos nutričně vyvážené siláže
  pozitivní reakce na intenzitu
  ranost

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

FAO 240, Sc, mezityp

Raný silážní hybrid do intenzivních podmínek hospo-
daření. Vysoké rostliny se vzpřímeně postavenými listy 
a širokými čepelemi doplňuje dobře ozrněná palice. 
Silážní hmota vyniká jak vysokou stravitelnos   vlákniny 
tak i obsahem škrobu, je vhodná pro dojnice i BPS.

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

Novinka

FAO 260, Sc, mezityp

LG 32.58

Velmi spolehlivý raný zrnový a silážní hybrid vyššího 
vzrůstu s pravidelně nasazenými, dobře opylenými pa-
licemi. Je vhodný především ke sklizni zrna a technolo-
gické siláže na bioplyn. Vyniká nadprůměrnou plas  ci-
tou a meziročníkovou stabilitou.

  vysoký výnos zrna 
a technologické siláže 

  nadprůměrná plasticita
  ročníková stabilita

Doporučené oblasti pěstování
OVO,ŘVO, okrajově KVO

Doporučený výsevek
80 - 90 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

BIOPLYN, ZRNO

„

G 32.58 nejpěstovanější

„V
proč j

e LG 32.58 nejpěstovanější

 
blížil.

Neb  ro  er  blížil.

VVV
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bb
LG hybrid ve s

třední Evropě?
LG hybrid ve s
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NNNeeNNNN bb
Plastická a spolehliváPlastická a spolehlivá

ku uřice n  kukuřice na 
ž

k
žžv ideální ranosti! “

v ideální ranosti! “
Nejlepší dojnice Red holstein 2015 

Thundra 300061-932, Agro Staňkov, a.s.

„Vyrábíme siláž pro dojnice i bioplynku. 
Potřebujeme jen to nejlepší!“
Ing. Hauser, ředitel Agro a.s. Staňkov
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LG 30.275

  vysoký výnos nadprůměrně 
stravitelné siláže

  vysoký podíl by-pass škrobu
  reakce na zvýšenou intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
OVO, ŘVO,okrajově KVO

Doporučený výsevek
80 - 95 000 semen/ha

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

FAO 280, MSc, mezityp

Středně raný silážní hybrid vysokého vzrůstu s vyso-
kou produkcí silážní hmoty ve špičkové nutriční kvalitě. 
Ta je dána nadstandardní stravitelnos   vlákniny, vyšším 
podílem zrna a škrobu. Vhodný pro chovy vysokoužit-
kových dojnic, ale také k produkci metanu, s rychlým 
nástupem fermentace ve fermentoru BPS.

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN PROVOZNÍ POKUS na dojnicích v 1.zemědělské a.s. Chorušice
Slovo faremního veterináře MVDr. Bc. Miroslava Hrdličky

o o 3,2 l3,2 l vyšší průměrný denní nádoj oproti kontrolní skupině

o o 1,8 l1,8 l vyšší průměrný denní nádoj oproti průměru stáda
bez změny úrovně složek
bez váhového úbytku

LG 30.275 je hybrid, který poskytuje pravidelně a sta-
bilně  špičkové výnosy siláže. Díky vysoké stravitelnos   
vlákniny a vysokému podílu škrobu efek  vně trávené-
mu až v tenkém střevě, je siláž z hybridu LG 30.275 ide-
álem objemných krmiv pro skot v řepařské výrobní ob-
las  . Tato funkční siláž je nejlevnějším intenzifi kačním 
faktorem zajišťujícím vyšší příjem krmiva, tedy energie, 
a zároveň preven  vním opatřením pro   vzniku acidóz.

PRAVIDLA POKUSU
- vysety, sklizeny a zasilážovány anonymní hybridy kukuřice 

evidované pouze jako 1 a 2
- 2 skupiny dojnic po 40 kusech, zvířata byla párována, v obou skupinách 

bylo shodné zastoupení prvotelek i těch na konci laktace
- délka pokusu 6 týdnů
- na počátku pokusu  bylo z každé skupiny zváženo 22 zvířat
- složení krmné dávky se lišilo pouze použitou kukuřičnou siláží
- během pokusu se měřilo množství nadojeného mléka 

a množství přijatého krmiva 
- výsledný nádoj byl porovnáván mezi oběma skupinami 

ale i na průměr celého stáda
- shodná zvířata byla zvážena i na konci pokusu

dojnici/den
dojnici/den

„CHTĚL JSEM SE PŘESVĚDČIT SÁM!“
„……Zdálo by se tedy, že dostupné intenzifi kační faktory byly vyčerpány. Není tomu tak. Čistě ze zvědavos   jsem 
se začal zabývat i rolí vlákniny v kukuřici. Koncept LGAN společnos   Limagrain jasně vymezující silážní kukuřice 
s vysokým podílem stravitelné vlákniny, byl logicky další metou. Jelikož jsem člověk nedůvěřivý, který považuje za 
důležité odlišit informaci od komerce, chtěl jsem se sám přesvědčit, co je na tomto tvrzení pravdy…“

VÝ
SL

ED
EK

Složení KD
:

Složení KD
:

 9 kg vojt
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ilní kukuřičná s

iláž 1. neb
o 2.
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  1,2 kg  S
UPRACHOR ® B
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 1 kg řepn
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9 kg DVOP

 50 g vápene
c

 300 g monopropy
len

100 g uhličitan so
dný

100 g uhličitan so
dnýRozbor provedla akreditovaná laboratoř ZKULAB s.r.o. Postoloprty

Siláž 1. (LGAN) siláž 2. 

pH 3,8 3,7
Sušina 33,6% 34,4%
Škrob 28 % 32 %
NDF 43 % 40 % 
Hodnocení výborná výborná

Úspěšná manažerská strategie, ale také snaha ko-
lek  vu zaměstnanců 1.zemědělské a.s. Chorušice, 
byla korunována nejvyšším oceněním na Národní 
výstavě HZZT v Brně, 26.6.2015

% %

LG 30.260  

FAO 260, MSc, mezityp

Raný silážní hybrid vyššího vzrůstu s rekordním výno-
sem kvalitní silážní hmoty, zrna a škrobu pro dojnice 
i BPS. Vysoký výnos je založen bohatým olistěním a vy-
sokým podílem palic. Kořenový systém hybridu efek  v-
ně eliminuje stres způsobený suchem během vegetace.

  vysoký výnos siláže
  odolnost suchu
  silně reaguje na intenzifi kační 

agronomická opatření

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN
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LG 30.311  
SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

  rekordní výnos vysoce stravitelné siláže
  plasticita
  odolnost přísušku

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
80 - 90 000 semen/ha

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

FAO 320, Sc, mezityp

Středně pozdní robustní silážní hybrid, který přináší vy-
soce kvalitní siláž pro výživu skotu i BPS bez ohledu na 
průběh ročníku, sucho nebo kvalitu pozemku. Díky vy-
rovnané vlhkos   silážních frakcí - zrna a zelených čás  , 
poskytuje pěs  teli komfort širokým sklizňovým oknem.

Shannon
SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

  vysoký výnos nutričně 
vyvážené siláže

  odolnost suchu
  pozitivní reakce na intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
70 - 85 000 semen/ha

FAO 390, Sc, zub

Pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vysokého vzrůstu. 
Vykazuje vysokou stravitelnost vlákniny a vysoký obsah 
škrobu. Ve své skupině ranos   je kombinací těchto vlast-
nos   výjimkou. Díky dobré odolnos   suchu je jistotou 
produkce kvalitní silážní hmoty pro dojnice i BPS v nejtep-
lejších oblastech u nás.

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

„Loni nám LG 30.275 poskytla rekordní výnos a i letos se držela vysoko nad průměrem podniku.“
Ing. Jaroslav Mackovík z Pobečví a.s. pěstuje pro potřebu dojnic pouze LG 30.275.

rok vzorek datum lokalita
LGAN 
hybrid

sušina celé 
rostliny 

(%)

rychle 
né rozpustn
%)cukry (% škrob (%)

neutrálně 
detergentní 

vláknina 
(%)

stravitel-
nost 

vlákniny 
DINAG

straviviviiiteteteetetteteellll-l--ll
nost celé 
rostliny

(%) NEL (M(M(M(MMMM(MMJ)J)J))))J)J)J)J)J)J)J

2015 15MS0271B 14.8.2015 Žabčice LG 30.311 28,42 8,50 18,35 36,77 65,81 75,48 6,91

2015 15MS0459B 26.8.2015 Žabčice LG 30.311 35,53 5,35 31,48 37,27 55,50 74,14 6,80

2015 15MS0270A 14.8.2015 Žabčice Shannon 28,21 5,87 25,58 36,78 62,27 74,81 6,84

2015 15MS0463A 26.8.2015 Žabčice Shannon 33,49 3,06 33,84 37,51 55,31 74,15 6,79

Vaše zkušenosti s LG 30.275, LG 30.311 a Shannon

„ LG 30.311 nám dlouhodobě přináší 
výsledky v chlévě i bioplynové stanici.“
Zootechnik Bonagro a.s. Blažovice Ing. Jan Vojta

„Ceníme si schopnos   hybridu 
LG 30.311 zvládnout sucho a přitom si 
zachovat vysokou nutriční kvalitu.“
Kolegové Ing. Pavel Coufal a Josef Zwieb z podniku 
AGRA a.s. Horní Dunajovice
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25,58

„Výnos hybridu Shannon potvrdil 
naše očekávání během vegetace. Dal vysoký výnos 47,3 t/ha 

při 30% ve srovnání s průměrem podniku 39,9 t/ha.“
Agronom Jan Štepánek, Bonagro a.s. Blažovice

„Letošní suchý rok jsme v průměru sklidili 27,2 t 
zelené hmoty z hektaru při sušině 34%. 

Shannon patřil mezi nejvýnosnější - 35,5 t/ha.“
Ing. Radomír Sedláček, hlavní agronom Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

NárodnÍ šampionka ČR 2015, 
CHORUSIC RAKIA 296276-921
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Pěstování zrnové kukuřice
KUKUŘICE NA ZRNO

Sezóna 2015 byla poznamenána suchem, na které nejsme, vyjma 
jihomoravských hospodářů, zvyklí. Letošní sucho prověřilo schop-
nost hybridů vypořádat se s extrémním nedostatkem srážek v prů-
běhu celé vegetace. Vyzkoušelo fer  litu hybridů za nebývale vy-
sokých teplot během kvetení a pos  hlo pozdně kvetoucí hybridy. 

Ukázalo také na způsob hospodaření s vláhou na polích.
Celá mizerie výnosů kukuřice se však nedá svést jen na nevyrovnanost pozemků, 
nedostatek štěs   v době květu a podobně. Mezi hybridy lze nalézt malou skupinku 
těch,  kterým se dařilo i v těchto podmínkách lépe než ostatním. Ty úspěšné neměly 
štěs  , ale měly a mají dobrý gene  cký předpoklad k tomu, aby i v podmínkách jaké 
panovaly v letošním roce, uspěly. Zkušenost nám ukazuje, že tyto hybridy uspějí ne-
jen v suchém roce, ale také v rozmanitých podmínkách let následujících. Nabídka 
zrnových hybridů společnos   Limagrain obsahuje mimořádný, léty prověřený hyb-
rid LG 32.58, a pak také zcela novou generaci hybridů pro pěs  tele všech výrobních 
oblas  . U čtyř zrnových hybridů víme, že v suchých a horkých podmínkách obstojí 
na výbornou. U pátého vám doporučujeme se   na vláhově jistější pozemky. Férově.
Všechny mají nadstandardní výkon také v letech bez stresů.

Příš   sezóna nás jistě překvapí. Nikdy nevíme, co nachystá. Bude dobré spolehnout 
se na kvalitní a prověřené hybridy bez rizika, na jistotu. Jistě si vyberete na následu-
jících stránách.

Ing Jiří Matuš
Produktový manažer
Limagrain Česká republika

LG 30.215

LG 32.58

LG 30.315

LG 30.369

LG 30.389

Limanova
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AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

LG 30.315
ZRNO

  výnos zrna
  vysoká reakce 

na intenzitu pěstování
  nízké náklady na sušení

Doporučené oblasti pěstování
okrajově OVO, ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
70 - 85 000 semen/ha

FAO 300, Sc, zub

Středně raný zrnový hybrid kratšího vzrůstu s vynikajícím 
výnosem zrna. Reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, 
maximum asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostli-
ny. V době zralos   zrna rychle ztrácí vlhkost.

LG 30.215
ZRNO, BIOPLYN

  ranost
  výnos
  nízké náklady na sušení

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO

Doporučený výsevek
80 - 95 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

FAO 240, Sc, mezityp

Raný zrnový hybrid s rekordním výnosem suchého zrna 
a vyšším výnosem suché hmoty pro bioplynové stanice. 
Jeho výhodou je rychlá ztráta vlhkos   ze zrna v době do-
zrávání. Je vhodný do intenzivních pěs  telských podmínek.

LG 32.58
ZRNO, BIOPLYN

  vysoký výnos zrna 
a technologické siláže 

  nadprůměrná plasticita
  ročníková stabilita

Doporučené oblasti pěstování
OVO,ŘVO, okrajově KVO

Doporučený výsevek
80 - 90 000 semen/ha

FAO 260, Sc, mezityp

Raný zrnový a silážní hybrid vyššího vzrůstu s pravidel-
ně nasazenými, dobře opylenými palicemi. Je vhodný 
především ke sklizni zrna a technologické siláže. Vyniká 
nadprůměrnou plas  citou a meziročníkovou stabilitou.

Výnosy v pokusech ČR a SK 2014

7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 t/ha

  LG 30.315    průměr pokusu

Průměr

Vrbovec (ZN)

Poříčí nad Sázavou (BE)

Břest (KM)

Určice (PV)

Tištín (PV)

Loštice (SU)

Troubelice (PV)

Dolní Dunajovice  (BV)

Bánovce nad Bebravou (TC)

14,4,,000000 1155,5,000000 t/1144,0000000 11155,5,5,0000000 t/00 t//000 t/h14 0011144 00

navíchhaa

Seschlé spodní listové patro svědčí o nedo-
statku vláhy, ovšem dobře dopylené a ozrněné 

palice LG 32.58 nestrádají. Lysice 7.9.2015

„V roce 2014 nám LG 32.58 dala nejvyšší vý-
nos zrna: 13,36 t/ha při 14%, průměr pod-
niku z 285 ha byl 12,36t/ha. Letos jsme ji 
sklidili na siláž a opět s nejvyšším podniko-
vým výnosem 47,7 t/ha při 34% , přičemž 
podnikový průměr byl 34 t z 350 ha. 
Pěstujeme ji už déle a já vím, že se na ni 
mohu spolehnout.“

Zkušenosti s LG 32.58

LG 32.58 v plné parádě, 
Senice na Hané 2015
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Hlavní agronom ZD Senice na Hané, 
Ing. Stanislav Stejskal
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AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

LG 30.369 LG 30.389  
ZRNO ZRNO, BIOPLYN

  výnos zrna
  výnos suché hmoty z ha
  vysoká reakce na intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
70 - 85 000 semen/ha

  výnos suchého zrna
  plasticita
  minimum posklizňových zbytků

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
70 - 85 000 semen/ha

FAO 360, Sc, zub FAO 380, Sc, zub

Pozdní zrnový hybrid nízkého vzrůstu s rekordním vý-
nosem zrna a vynikající reakcí na intenzitu pěstování.  
Je velmi plas  cký, s mimořádnou stabilitou výnosů 
v odlišných ročnících. 

Pozdní zrnový hybrid vysokého vzrůstu pro kombinova-
né využi   na zrno nebo technologickou siláž na bioplyn 
s vysokým podílem škrobu.

Aktuálně sklízené výnosy LG 30.369 (Limanova) v jiho-
východní Evropě potvrzují schopnost tohoto hybridu 
výborně zvládnout nedostatek srážek i jiné stresové 
faktory způsobené klimatem a kvalitou půdního stano-
viště. Jeho výnosy jsou v suchých podmínkách nadprů-
měrné. Na intenzivní agrotechniku a dobré podmínky 
reaguje navýšením výnosu. Je výjimečný rychlým uvol-
ňováním vody ze zrna. Další výhodou je nízký habitus, 
méně posklizňových zbytků.

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

LG 30.389 je vzrůstný zrnový hybrid pro pro nejzazší ter-
míny sklizně v našich klima  ckých podmínkách. Vedle 
vysokého výnosu zrna produkuje velké množství hmoty 
vhodné pro produkci bioplynu. Zrno typu koňský zub 
na dlouhé palici s tenkým vřetenem výborně uvolňu-
je vodu. LG 30.389 je intenzivní hybrid, který nemá na 
úživných půdách žádná pěs  telská rizika.

LimLimananoovvaa

LG 56.33 CL

LG 56.97 CLP

LG 56.55

LG 54.92 HO CL

SLUNEČNICE LG
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výška rostliny středně vysoká až vysoká
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velikost úboru středně velký

HTHTHTTNNNN středně vysoká

plplplplísísísíseňeňeň šššedededááá 8

lllllplplplppppp íííííísísísísísí ňňňňňeňeňeňeňeňeeňň ssssssllllllullululululluunenenenenenneeččččnčnčnčnčnnčnčniiiiicicicicicicccovovovovovvoováááááááááá 9

hhlhlhlhlhlhhlhllhlhhlhlízízízízízízíízízzzíízzzzenenenenenneneneneneneneneneenenkakakakakakkakakakakakakkakaka 8

ffofofffofofffffofoofofooooommmmmamamamamamamamamammmaammam 9

Konvenční i CL technologie Konvenční, CL i CLPlus technologie

LG 56.33 CL

  ranost
  vysoká HTN 
  chladuvzdornost

Doporučené oblasti pěstování
okrajově OVO, ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
70 - 75 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

raný, olejný

LG 56.97 CLP

  výnos
  vysoká olejnatost
  zdravotní stav

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
65 - 75 000 semen/ha

středně raný, olejný

Raný olejný hybrid slunečnice středního až vyššího 
vzrůstu se středně velkým úborem. Poskytuje nejvyšší 
výnos nažek mezi ranými hybridy odolnými herbicidu 
PULSAR 40.

Středně raný olejný hybrid slunečnice vyššího vzrůstu 
se středně velkým úborem. Poskytuje velmi vysoký 
výnos nažek, patří mezi nejvýnosnější hybridy vůbec. 
Dobře odolává suchu. Vedle konvenčního ošetření je 
cer  fi kovaný také do Clearfi eld® Plus technologie.

vývýškškaa roroststliilinyny středně vysoká 

velikost úboru středně velký

HTHTH NNN středně vysoká 
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Konvenční technologie Konvenční i CL technologie

LG 54.92 HO CL

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

LG 56.55

  meziročníková stabilita
  výnos
  zdravotní stav

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
65 - 75 000 semen/ha

  ranost
  vysoký obsah kyseliny olejové
  konvenční i CL technologie

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
70 - 75 000 semen/ha

středně raný, olejný raný, olejný, vysoký obsah kys. olejové

Středně raný olejný hybrid slunečnice středního vzrůs-
tu. Vyjímečně zdravá a plas  cká slunečnice s ročníkově 
stabilní vysokou výkonnos   pro konvenční technologii 
pěstování.

Raný olejný hybrid slunečnice s vysokým podílem ky-
seliny olejové v oleji a odolnos   vůči herbicidu PULSAR 
40.  Zdravý hybrid středního až vyššího vzrůstu se střed-
ně velkým úborem. Poskytuje vysoký výnos nažek.

NovinkaNovinka

Clearfi eld® a Clearfi eld Plus®  jsou chráněné obchodní známky společnosti BASF.
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CD PROVOZNÍ POKUS na dojnicích v 1. zemědělské a.s. Chorušice

Limagrain Central Europe SE, organizační složka, Česká republika

Ing. Michal Adler - 603 115 477 - severní Morava, michal.adler@limagrain. com
Ing. Ludmila Adamcová - 724 320 499 - Vysočina a Znojmo, ludmila.adamcova@limagrain. com

Ing. Miroslav Zich - 725 815 838 - jihovýchodní Morava, miroslav.zich@limagrain. com
Ing. Markéta Kollarová - 602 707 422 - jižní a střední Čechy, marketa.kollarova@limagrain. com

Ing. Milena Mařáková - 602 314 595 - Brno, Blansko, milena.marakova@limagrain. com
Ing. Jaroslav Matyk - 724 903 370 - východní Čechy, jaroslav.matyk@limagrain. com

Jan Vojík - 724 903 351 - střední a severní Čechy, jan.vojik@limagrain.com
Josef Prais - 606 620 576 - západní Čechy, josef.prais@limagrain. com
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KATALOG LG 
2016
kukuřice a slunečnice
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Uvnitř CD 
LGAN pokus v Chorušicích

OSIVA LG 2016

        slunečnice ranost typ technologie BVO OVO ŘVO KVO

výsevek (tisíc semen/ha)
dle půdy/klima horší ➠ lepší       

65 70 75

LG 56.33 CL raný olejný Clearfi eld

LG 56.97 CLP středně raný olejný Clearfi eld Plus

LG 54.92 HO CL raný vysoký obsah 
kyseliny olejové Clearfi eld

LG 56.55 středně raný olejný konvenční

    kukuřice FAO ra
no

st

typ
 

hy
br

idu

typ zrn
a

ZRNO LGAN BPS BVO OVO ŘVO KVO

výsevek (tisíc semen/ha)
dle půdy/klima horší ➠ lepší       

70 75 80 85 90 95

LG 30.220 220 velmi raný MSc mezityp

LG 32.16 220 velmi raný Sc mezityp

LG 31.233 230 velmi raný Tc mezityp

LG 30.238 230 velmi raný Sc mezityp

LG 30.215 240 raný Sc mezityp

LG 30.248 240 raný Sc mezityp

LG 32.58 260 raný Sc mezityp

LG 30.260 260 raný MSc mezityp

LG 30.275 280 střed. raný Msc mezityp

LG 30.315 300 střed. raný Sc zub

LG 30.311 320 střed. pozd. Sc mezityp

LG 30.369
(Limanova)

360 střed. pozd. Sc zub

LG 30.389 380 střed. pozd. Sc zub

Shannon 390 pozdní Sc zub
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Limagrain Česká republika, 2015

www.lgseeds.cz


