
Pokud pracujeme se souborem 
jednotně metodicky analyzova-
ných dat, získáme velmi rele-
vantní a  komplexní informace 
o každém hybridu v souboru. Do 
rovnice vkládáme součin dvou 
skupin parametrů. 

Za prvé zootechnické paramet-
ry kukuřičné řezanky, které lze 
ohodnotit modifikací programu 
Milk 2006, jenž je využíván zoo-
techniky a  krmiváři v  Kanadě, 
USA, západní i centrální Evropě. 
Program zohledňuje často přece-
ňovaný obsah škrobu, obsah du-
síkatých látek a stravitelnost cel-
kové organické hmoty. Navíc ta-
ké velice objektivně hodnotí vliv 
stravitelnosti vlákniny na obsah 
energie v krmivu a vliv této stravi-
telnosti na příjem sušiny krmiva. 

Druhým agronomickým pa-
rametrem je výnos hybridu ku-
kuřice z hektaru. Výsledkem je 
množství nadojeného mléka 
z hektaru, kde rozdíl mezi nejlep-
ším a nejhorším hybridem bývá 
často 2000–4000 kg, což při sou-
časných cenách 8 Kč/kg je až 
32 000 Kč/ha (graf 1).

Agronomická praxe často pou-
kazuje na fakt, že nejvyšší poros-
ty kukuřice nutně nedají nejvyšší 
výnos suché hmoty, stejně tak nej-
výnosnější hybrid nemusí nutně 
poskytovat nejvíce mléka z hek-
taru. Ve velmi raném sorti-
mentu svoji nadstandardní vý-
nosovou výkonnost i  krmnou 
hodnotu dlouhodobě potvrzuje 
hybrid LG 30.248 (FAO 240) ze 
skupiny hybridů LG Animal Nu-
trition (graf 2).

Technologická siláž 
na bioplyn 

Na rozdíl od hybridů určených 
pro výživu dojnic je ekonomika 
pěstování hybridů na siláž pro 
bioplynové stanice postavena ve-
dle výnosu suché hmoty z hekta-
ru především na ceně osiva. Mu-

sí zde být jednoznačná korelace 
mezi výkonem a náklady. 

V  raném silážním sortimentu 
byl čerstvě registrován hybrid 
LG 31.255 (FAO 250), který je 
příznačně za dobu registrace 
Ústředního kontrolního a  zku-
šebního ústavu zemědělského 

(ÚKZÚZ) 2015–2017 jedním 
z nejvýnosnějších (graf 3). Přes-
to je na trhu k dispozici v průmě-
ru o  800 Kč/ha levněji než vý-
konnostně totožné hybridy. 

Nejvýnosnější zrnový hybrid 
v registraci 2014–2017

Jestliže patříte mezi pěstitele 
kukuřice v obilnářské a řepařské 
výrobní oblasti a saháte po nejvý-
konnější genetice kolem FAO 
260, pak je namístě znát hybrid 
LG 31.276. Jedná se totiž o nej-
výnosnější zrnový hybrid regist-
račního řízení ÚKZÚZ v průmě-
ru posledních čtyř let (graf 4). 
Společnost Limagrain přihlásila 
hybrid LG 31.276 (FAO 260) 
v roce 2014 jako dalšího zástup-
ce nové generace LG na zrno. Již 
první rok ve zkouškách obhájil 
postup do následujícího roku re-
gistrace nejvyšší výnosem 15,04 
t/ha. Přičemž rozptyl výnosů da-
ného sortimentu ve zkouškách 
tehdy činil 4,58 t/ha. Takový roz-
díl nebývá obvyklý. Pro mnohé 
kandidáty zařazené ve zkouš-
kách byla taková konkurence fa-

tální. Každý rok LG 31.276 po-
stupoval registrací velmi zdárně 
a v průměru absolvovaných roč-
níků v  porovnání s  kontrolními 
hybridy, ale i  nově příchozími 
kandidáty zůstal vždy mezi nej-
výnosnějšími. 

Registraci ukončil v roce 2016. 
Tehdy se také poprvé sklízel 
v  mnoha  poloprovozních poku-
sech. Přesvědčil vysoce nadprů-
měrným relativním výnosem 
135 % na Školním statku v Opa-
vě, 114 % dosáhl ve firmě Em-
presa, s. r. o., Štěpánkovice 
(OP), 111 % v ZD Slezan Klim-
kovice (OS), 107 % v Rols s. r. o. 
Lešany (PV), 101 % v ZD Újezd 
u Uničova (OL), v pokusu Tag-
ros a. s. Troubelice (PV) uspěl na 
105 %, ale i jinde. 

Nadstandardní výsledky z  po-
loprovozních ploch i  registrace 
ÚKZÚZ byly důvodem zařazení 
hybridu do osevních plánů mno-
ha farem. Nastartoval tak ročník 
2017, který byl podle Českého 
hydrometeorologického ústavu 
teplotně nadprůměrný a srážko-
vě naopak podprůměrný. Vý-
znamně se lišila vegetace kukuři-
ce v západní a střední části České 
republiky ve srovnání s  jihový-
chodem, ale také velmi srážkově 
deficitními lokalitami na střední 
a severní Moravě.

Přesto LG 31.276 dosáhl opět vy-
sokých čistých výnosů: 13,91 t/ha 
v  rozsáhlých  poloprovozních 
pokusech společnosti Empresa, 
s.  r.  o., na Opavsku; 11,18  t/ha 
v Rols s. r. o. a 14,56 t/ha v Tag-
ros a. s. Troubelice na Prostějov-
sku, v pokusu Ing. Zdeňka Moce 
v obci Bříství na Nymbursku do-
sáhl výnosu 13,47 t/ha. Ve spo-
lečnosti VÚCHS Rapotín, s. r. o., 
okrese Šumperk, byl sklízen 
z běžné plochy na siláž s průměr-
ným hektarovým výnosem 60 t 
zelené hmoty při sušině 35 %. 

Jelikož zkoušky užitné hodnoty 
v České republice nebyly prová-
děny u tohoto hybridu v silážním 
sortimentu, jsou k  článku přilo-
ženy oficiální výsledky nezávislé 
sítě silážních pokusů VARMA-
BEL v Belgii 2017 (tabulka).

Vyplatí se ověřovat fakta 
a hybridy pečlivě vybírat 

Pokud je prioritou pěstitelské 
plochy kukuřice s  využitím na 
zrno, siláž pro dojnice či bio-
plyn, je skutečně vhodné rozli-
šovat fakta. A fakta také aktivně 
vyhledávat a  umět používat. 
Nejsložitější pro mnohé pěstite-
le stále zůstává výběr silážního 
hybridu. Jednotlivé parametry 
jsou výživářským tématem a se 
snadno a rychle měřitelným vý-
nosem hmoty z hektaru mnoh-

dy nekorelují. Detailní průzkum 
těchto parametrů z nezávislých 
zdrojů stojí management farmy 
zhruba hodinu, možná pracov-
ní den. Pěstování a agronomic-
ká péče už je investována v řá-

dech měsíců. Ovšem samotné 
krmení danou kukuřičnou silá-
ží, tedy přímý vliv na ekonomi-
ku výroby mléka, trvá i rok. A to 
je buď zisk, anebo ztráta. Věno-
vat čas výběru skutečně kvalit-

ních a prověřených hybridů 
stojí za to.

Ing. Milena Mařáková
Ing. Jiří Matuš

Limagrain

Výběr kvalitního hybridu stojí za to
Hybridy kukuřice na siláž jsou hodnoceny podle velkého počtu parametrů a logicky u každého z nich je možné definovat jiného premianta. Je vhodné se 
v nabídce dobře zorientovat a určit priority. Pokud hledáme vhodný hybrid pro výživu dojnic, potřebujeme získat maximální množství mléka z hektaru. 
Podstatné tedy je, kolik dojnice skutečně využije energie na produkci mléka a jaký výnos takto efektivního krmiva je daný hybrid schopen poskytnout. 
Pro výpočet těchto hodnot je možné využít nezávislá data Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
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Bonagro a.s. Blažovice (BI) je podnik s rozsáhlou živočišnou 
výrobou, spravují bioplynovou stanici. Výběru kukuřičných hybridů 
na siláž pro dojnice věnují mimořádnou pozornost Foto archiv firmy

Výnos suché hmoty VARMABEL, Belgie, rok 2017 (v podmínkách střední 
a jižní Belgie středně pozdní až pozdní sortiment silážních hybridů 
kukuřice)

Název hybridu Relativní výnos suché hmoty 
na průměr kontrolních odrůd (%)

LG 31.276 105,7
Pauleen 105,6
ES Floreal 104,1
ES Peppone 103,1
Baylissimo 102,8
MAS 26.T 102,4
PR38Y34 102,1
1606HYB 100,6
Supiter (DS1439B) 100,5
P8704 100,4
Rakete 100,3
Surterra 99,5
Walterinio KWS 99,3
Batisti CS 98,9
1610HYB 98,8
MAS 20.A 97,9
PR39F58 97,6
Průměr sortimentu 20,5 t/ha
Průměr kontrolních odrůd 20,3 t/ha

Poznámka: Kontrolní odrůdy: ES Albatros, LG 30.260, PR38Y34, PR39F58

Graf 1 – Výnos suché hmoty a množství nadojeného mléka z hektaru

Graf 2– Velmi raný sortiment siláž, relativní výnos suché hmoty (%)

Graf 3 – Raný sortiment siláž, výnos suché hmoty (t/ha)

Zdroj: ÚKZÚZ 2015–2017

Zdroj: ÚKZÚZ 2016–2017

Graf 4 – Výnos zrna (t/ha), raný sortiment (ÚKZÚZ 2014–2017)


