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LG 54.78 je raný hybrid slu-
nečnice do konvenční techno-
logie pěstování. Jeho hlavní 
předností je výnos podpořený 
vynikajícím zdravotním sta-
vem a raností. Dále výborná 

tolerance k suchu. Takže 
pokud se počasí vrátí do nor-
málu, a to se může klidně 
stát, bude ve výhodě. Ranost 
a zdraví mu pomáhají k úspě-
chu při pěstování v chladněj-

ších oblastech. Proto uspěje 
třeba i na severní Moravě, 
tak jako v horkém a suchém 
roce 2018. Sucho jej nijak ne-
ohrožuje, a tak se nemusíme 
bát zařadit ho i na lehčí půdy 
nebo do teplejších oblastí pěs-
tování. Vynikající zdravotní 
stav řadí tento hybrid do sku-
pinky, která nepotřebuje tedy 
intenzivní fungicidní clonu. 
Přináší tak úsporu nákladů.

Středně raný hybrid 
LG 50.635 CLP

Hybrid LG 50.635 CLP je slu-
nečnice středně raná do tech-
nologie Clearfi eld Plus®. Také 
u tohoto hybridu můžeme vy-
sledovat vynikající zdravotní 
stav, který se projevuje dlou-
hým setrváním nepoškozené 

listové plochy a samozřejmě 
také solidním výnosem. Tato 
slunečnice patří mezi hybridy, 
které nepotřebují tak častou 
intenzivní chemickou ochra-
nu. Hybrid LG 50.635 CLP 
je středně vysoký, umožňuje 
bezztrátový pojezd techniky 
při, tentokráte již posledním, 
použití desikantů před skliz-
ní. Hybrid výborně zvládá 
vysoké teploty, sucho a lehké 
půdy. Hodí se do všech pod-
mínek pěstování slunečnice 
u nás, vyjma nejchladnějších 
okrajových oblastí pěstování.

LG 54.92 HO CL
Trojici uzavírá raný hybrid 

LG 54.92 HO CL s vysokým ob-
sahem kyseliny olejové. Osud 
vysoce olejnatých (high oleic) 

hybridů určuje chaotická po-
ptávka po speciálních olejích. 
Pokud se znovu objeví, je zde 
LG 54.92 HO CL s velkou de-
vízou. Obsah kyseliny olejové 
v oleji je přes 88 procent, a tak 
ani při pěstování v sousedství 
klasických hybridů neklesne 
obsah kyseliny olejové pod 
normu. Vysoký výnos kvalit-
ního oleje, výborný zdravotní 
stav, ranost a možnost herbi-
cidní ochrany v Clearfi eld® 
technologii jsou jistě nezane-
dbatelné přednosti.

Po stránce odolnosti k pod-
mínkám prostředí a vůči cho-
robám můžeme předpovědět, 
že se hybridům slunečnice LG 
bude opět dařit výborně. To, 
jak se bude vyvíjet cena slu-
nečnicových nažek ke sklizni 

2019, si odhadnout netrouf-
neme. Můžeme si jenom přát, 
aby byla příznivější, než se jeví 
dnes, a aby se úspora nákladů 
na fungicidy stala jen dodateč-
ným bonusem při pěstování 
LG slunečnice. 
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Tým slunečnic do nepohody
Mraky slunečnici nesvědčí a sezóna 2019 je z pohledu ekonomických vyhlídek zamračená pořádně. Dobrou zprávou je, že alespoň, co se týká počasí a podnebí, 
je zde skupina slunečnic, která si ani ze špatného počasí nebo ze sucha těžkou hlavu nedělá.

Kompaktní porost raného hybridu LG 54.92 HO CL lze v kukuřičné 
výrobní oblasti dopěstovat bez desikace Foto archiv firmy

Raný, středně vysoký hybrid s vyrovnanými, poloskloněnými úbory 
LG 54.78. Nemá žádná pěstitelská rizika, chlubí se vysokými 
výnosy i v okrajových pěstitelských oblastech Foto archiv firmy
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