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KVALITA OSIVA
Na český trh dodávame osiva množená 

a zpracovaná v Evropské unii.
Na téma dvojí kvality osiv u nás kolují lecjaké legendy. 
Rád bych uvedl fakta, která fantazii uvedou do reality. 

Nejvíce osiva jsme v loňské sezoně přivezli  
z Maďarska, zbylých 34% z Francie.  
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Všechna osiva kukuřice od společnosti Limagrain 
jsou vyráběna a distribuována ze zpracovatel-
ských závodů ve Francii, Maďarsku, Španělsku 
a z nejmladší a také nejmodernější provozovny  
v Turecku. Osiva slunečnice mají podobný příběh: 
5 zpracovatelský kapacit je rozděleno mezi Francii, 
Španělsko a Turecko.

Limagrain si zakládá na vysoké kvalitě osiv. Všech-
na osiva jsou certifikovaná a splňují přísná kritéria 
národních norem. Bez výjimek! Všechny výsevní 
jednotky, včetně bonusových i těch určených do 
provozních pokusů.

Výsevní jednotky kukuřice obsahují 50.000 se-
men, jsou označené modrým certifikátem kon-
trolního úřadu země produkce. S každým do-
daným osivem obdržíme tzv. fytopas. Tento 
dokument obsahuje informace o testech klíčivosti, 
čistoty a uniformity, provedené národním úřadem  
v zemi původu.
Každé semínko má svůj rodokmen a lze tak snad-
no dohledat jeho parametry, místo vzniku, stáří  
i transportní údaje. Přestože Limagrain pracuje  
v chráněné laboratoři ve francouzském Chappes 
s geneticky modifikovanými organismy, produkce 
osiv pro evropské trhy je GMO prostá.

           Ing. Ondrej Takáč

Vážení přátelé,
před námi je další, tentokrát krásně kulatý kalendářní rok a my za Vámi opět přicházíme s nabíd-
kou hybridů kukuřice a slunečnice k jarnímu osevu. Vybírali jsme uvážlivě a poctivě tak, abychom 
uspokojili každého agronoma i zootechnika. Letos se s novinkami doslova roztrhl pytel, velmi po-
těšíme pěstitele středně pozdní a pozdní zrnové kukuřice hlavně v jihomoravském kraji. Do bram-
borářské a obilnářské výrobní oblasti přicházíme s příslibem houževnaté silážní LGAN novinky  
LG 31.224. Dlouho jsme čekali na velmi ranou posilu na zrno, konečně ji máme! A teď už také 
víme, že všem fanouškům špičkové silážní LGAN kukuřice LG 31.277 budeme moci vyhovět a dodat  

k jarnímu osevu dostatek osiva. Její silážní řezanka by neměla chybět v žádném žlabu. Potvrdila další prvenství, sta-
la se výnosovým vítězem registrace ÚKZÚZ 2017-2018 s velmi vysokým produkčním potenciálem mléka z hektaru.  
Pomalu z ní roste nejpěstovanější raný silážní hybrid v Evropě!

Určitě je z čeho vybírat.

Začtěte se do argumentů, přiberte i nezávislé pomocníky a vybírejte pečlivě. 
Nejde o nic méně, než ekonomický výsledek, agronomický či chovatelský úspěch.

Zkrátka mějte pod čepicí.

Ing. Jiří Matuš

Víte, že....
Divize osiv polních plodin
společnosti Limagrain 

nabídla na trh v roce 2018 
z 8 plodin více 

než 200 nových odrůd?
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PĚSTUJTE MLÉKO, NE HYBRIDY
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KUKUŘICE NA SILÁŽ
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Podporujeme vás

Vedle aktivní práce v regionech vždy rádi podporujeme dobré projek-
ty. Již řadu let oceňujeme Mladého farmáře roku, spoluorganizujeme 
mezinárodní setkání výživářských a chovatelských odborníků, podporu-
jeme šampionáty, chovatelské dny. Pravidelně navštěvujeme evropské 
holštýnské šampionáty, letos jsme osobně podpořili naše nejlepší krávy 
v belgickém Libramontu.

Mléčná farma roku

Jsme připraveni učinit další krok. Letos poprvé jsme vstoupili, 
jako jediná osivářská společnost, do projektu Mléčná farma roku. Velice 
si vážíme možnosti spolupracovat a těšíme se na již 12. ročník. Pokud 
jste úspěšní chovatelé, dejte o sobě vědět. Letošní pravidla jsou ještě 
více přiblížena chovatelské praxi. Věříme, že tato změna bude impul-
sem pro nové účastníky. Více se dozvíte na www.mlecnafarmaroku.cz

Silážní monitoring 2019

Letos jsme nastartovali silážní monitoring na jižní Moravě 1.8.2019. Po-
rosty, které nebyly poškozené kroupami nebo hraboši velmi dobře pro-
sperovaly, nutriční parametry měly přímo tabulkové hodnoty. Nárůst 
sušiny a škrobu probíhal rovnoměrně a na rozdíl od minulé sezony také 
zcela přirozeně. Rozbory z 12.8. u shodných lokalit ukázaly posun sušiny 
v průměru pouze o 2,5%, o další týden později o 5,5%.

Trochu statistiky: Naše mladá studentská podpora měřila a zazname-
návala parametry kukuřičných vzorků na 27 stanovištích ve 25 dnech. 
Najela přes 5000 km, byla s námi na 6 polních dnech a celkem změřila  

1936 analýz. 
Postřehy k jednotlivým hybridům najdete na produktových stránkách. 
Jsme rádi, že využíváte možnosti ověřit stav porostů preventivně a ne-
podceňujete správný termín sklizně.

Společnosti Limagrain se podařilo vyšlechtit optimální hybridy pro výrobu kukuřičných siláží.  
Mimo nadprůměrný hektarový výnos přináší další benefity. 

U hybridů označených známkou LG Animal Nutrition (LGAN) je to především vyšší  
stravitelnost vlákniny. Výpočtem z kvalitativních a kvantitativních dat ÚKZÚZ lze vyjádřit  

rozdíl mezi hybridy úrovní produkčního potenciálu mléka z hektaru.  
Tento potenciál označujeme indexem LGAN Milk+.

Více stravitelné vlákniny = více přirozené energie = více mléka



LG 31.233 (FAO 230)LG 32.16 (FAO 220) LG 31.224 (FAO 240)

BIOPLYN / ZRNO / Sc / Mezityp SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

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

 vysoký výnos siláže
 vysoký podíl škrobu
 plasticita

 vysoký a stabilní výnos siláže
 špičková stravitelnost vlákniny
 plasticita

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

Velmi raný silážní hybrid vysokého vzrůstu s pravidelně nasa-
zenými, dobře ozrněnými palicemi. Je vhodný především ke 
sklizni technologické siláže na bioplyn a případné sklizni zrna. 
Vyniká plasticitou, schopností vyrovnat se s extenzivními pěsti-
telskými podmínkami.

Velmi raný přizpůsobivý vysoký silážní 
hybrid s typicky tříliniovým vzhledem. Má velké, středně vy-
soko nasazené palice, robustní rostliny jsou odolné poléhání. 
Rychlý počáteční růst doplňuje odolnost chladu. Řezanka boha-
tá na stravitelnou vlákninu a škrob je vhodná pro dojnice i BPS. 

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

Velmi raný silážní hybrid s vysokou stravi-
telností vlákniny a vysokým podílem zrna v silážní hmotě. Mi-
mořádně vhodný pro vysokoužitkové chovy dojnic. Přizpůsobi-
vý půdně-klimatickým podmínkám. Vyniká nutričně vyváženou 
siláží i v podhorských oblastech a na nezáhřevných půdách.

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

LG 30.248 (FAO 240)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / MezitypSILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

 rekordní výnos siláže
 pozitivní reakce na intenzitu
 ranost

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

Velmi výnosný silážní hybrid do intenziv-
ních podmínek hospodaření. Vysoké rostliny se vzpřímeně po-
stavenými listy a širokými čepelemi s dobře ozrněnou palicí. 
Vyniká jak vysokou stravitelností vlákniny, tak i obsahem škro-
bu. Ověřená a spolehlivá kvalita do žlabů i fermentorů.

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

26.009 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: vypočteno z dat 
Limagrain 2015-16

27.640 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: DPM Limagrain
2018

26.764 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: vypočteno z dat 
ÚKZÚZ 2016-17

© Limagrain Česká republika
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LG 30.248 je naším nejpěstovanějším 
raným hybridem. Má to svoji logiku.

Pěstitelé totiž oceňují jeho houževnatost 
a stabilně vysoké výnosy i v kritických ročnících.  

Do žlabů se tak opakovaně dostává 
řezanka nejvyšší nutriční kvality.

Šárka Silovská

 Slovo experta:
Přestože je LG 30.248 velmi raný, díky silnému stay green efektu dochází k pozvolnému nárůstu sušiny. To dává dostatečný 
prostor pro sklizeň v optimálním stavu, dopřává pěstiteli luxus v podobě širokého sklizňového okna. Se sušinou se zvedá i podíl 
škrobu. Dlouho si uchovává poměrně vysokou hladinu cukrů! Tím si zajišťuje pohotový metabolismus pro příjem vody. Vysoké 
cukry umožňují rychlou a lehkou zkvasitelnost (silážovatelnost) a poměrně hodně zbytkových cukrů zůstává k dispozici pro 
dojnice i v technologickém substrátu do bioplynových stanic.



 Slovo experta:
Začátek srpna byl poznamenán lokální-
mi vydatnými dešti. Hybrid LG 31.235 
na deště velmi silně reaguje, je silným 
stay greenem. Analýzy vzorků v první dekádě nekorespondovaly s fyziologickým vývojem rostliny. Pozvolnější nárůst sušiny byl 
ovlivněn lokálními srážkami. Přesto finální stav parametrů svědčí o vyrovnaném zrání, doporučuji jejich vývoj sledovat preven-
tivními odběry. Výsledná kvalita hmoty k silážování za to stojí.

LG 31.255 (FAO 250)

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

BIOPLYN / Tc / Mezityp

 vysoký výnos technologické siláže
 vysoký výnos škrobu
 plasticita, odolnost stresu během vegetace

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

BIOPLYN / ZRNO / Sc / Mezityp

LG 31.276 (FAO 260)

   velmi vysoký výnos zrna a technologické siláže
  výborný zdravotní stav
  hybrid do intenzivních podmínek

LG 31.235 (FAO 260)

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

Kompaktní, velmi dobře olistěný silážní hybrid s ex-
celentní stravitelností vlákniny a velmi dobrým obsahem 
škrobu. Rychlý počáteční růst, nadprůměrná odolnost chladu 
a přísuškům během vegetace. Velmi dobrý zdravotní stav. Spo-
lehlivý i na horších pozemcích. 

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

 mimořádně vysoká stravitelnost vlákniny
 vysoký výnos silážní hmoty
 plasticita

Vzrůstný, dobře olistěný hybrid s mimořádně vysokým výno-
sem škrobnaté siláže pro BPS. Vykazuje středně rychlý počá-
teční vývoj, velmi dobrou odolnost chladu a výbornou odolnost 
přísušku. Projev stay green efektu je průměrný.

Velmi spolehlivý raný silážní a zrnový hybrid vyššího vzrůstu 
s pravidelně nasazenými, dobře opylenými palicemi. Hybrid 
do intenzivních podmínek se spíše pomalejším růstem na jaře.
Je nadprůměrně odolný fuzariózám na stéble i v palici.

26.261 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: DPM Limagrain 
2015-16

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině
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LG 31.235 Silážní monitoring
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Zdroj: LGlab NIRS 2019,  
podniky střední Moravy

 SUŠINA

 ŠKROB

 CUKR

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

© Limagrain Česká republika
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Kukuřice LG 31.235 
doplnila náš sortiment před třemi  
roky. Prošla suchými ročníky  
a sklizeň 2019 zvládla jako většina 
intenzivních hybridů velmi dobře. 
Její výhodou je schopnost 
poradit si hlavně na začátku 
vegetace s chladným počasím, 
studenými těžkými půdami a setím 
do nezpracované půdy. Má ráda 
dobré zacházení z hlediska 
přísunu živin Její nespornou 
výhodou je objemný, širokolistý 
habitus. Je plný dobře 
stravitelné energie ve formě 
stravitelné vlákniny 
a dostatku škrobu.

Josef Prais



Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (80-95 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

LG 31.277 (FAO 280)

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

 vysoký výnos nutričně vyvážené siláže
 pozitivní reakce na intenzitu
 vysoká odolnost suchu

Vysoce výnosný silážní hybrid. Posila středně raného 
sortimentu byla letos úspěšně zaregistrována v ÚKZÚZ. Hybrid 
úrovní stravitelosti vlákniny vysoce vyniká. Kombinací agrono-
mických a zootechnických vlastností naplnil přísná kritéria hyb-
ridu LG Animal Nutrition pro vysokoužitkové chovy.

22.200 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: vypočteno z dat 
ÚKZÚZ 2017-18

novinka 2019

 Slovo experta:
U hybridu LG 31.277 je vidět téměř 
modelový nárůst sušiny. Obsahy škro-
bů a cukrů kolísaly v závislosti na lokál-
ních srážkách. Ovšem u sušiny je vidět vyrovnaný nárůst a tím i předpokládatelné dozrávání rostliny. Tento hybrid se chová 
předvídatelně, čili je jistotou pro agronoma i zootechnika. V grafu je jasně vidět dynamika dozrávání se začátkem převahy cukru 
a start ukládání škrobu.
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LG 31.277 Silážní monitoring
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Zdroj: LGlab NIRS 2019 
Podniky jižní Moravy
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Výnos suché hmoty t/ha

Zdroj: ÚKZÚZ 2017-2018 středně raný sortiment 
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Jsem mimořádně rád za takovou posilu 
středně raného sortimentu, 
jakou je LGAN hybrid LG 31.277. 
Jedinou nevýhodou tohoto hybridu byl pouze 
nedostatek osiva. Umí perfektně sucho, 
obvykle přerůstá své stejně rané konkurenty 
o celé listové patro. V habitu je evidentní vysoký 
stupeň prošlechtění, velmi vyrovnané 
vysoké rostliny, vzpřímené listoví a pravidelně 
nasazené palice. Korunu skvělým agronomickým 
vlastnostem dává pak zootechnická kvalita. 
Je to prostě naše jednička 
a lituju každé dojnice, 
která ji nemůže mít 
ve žlabu!

Jaroslav Matyk
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Produkční potenciál mléka 

22 200 kg

LG
 31

.2
77

20 656 kg

Agro
Vitallo

20 635 kg
Walterinio

KWS

Zdroj: Vypočteno z dat ÚKZÚZ 2017-18 
Pro srovnání vybrány nejpěstovanější silážní hybridy  

dle studie Kleffmann, 2019

1500 kg mléka navíc  
z každého hektaru!



Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (70-85 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

 Slovo experta:
Obě kukuřice, Shannon i LG 31.479 jsou plastické hybridy, které byly zařazeny do nabídky především pro schopnost uchovat 
vysokou nutriční kvalitu za silného sucha. V pozdější vývojové fázi umí udržet lineární nárůst sušiny i škrobu. Současně si zacho-
vávají vysokou hladinu cukrů. To je jeden z nepřímých ukazatelů vitality a vysoké stravitelnosti buněčných stěn. Pozdní hybridy 
je vhodné využít na závěr sklizně. Hmota o nižší sušině s vyšším podílem cukrů je ideální vrchní vrstvou každé silážní jámy.

LG 31.295 (FAO 310)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

Shannon (FAO 390) LG 31.479 (FAO 400)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

Pozdní, velmi výnosný silážní hybrid
vysokého vzrůstu. Díky dobré odolnosti suchu je jistotou pro-
dukce kvalitní silážní hmoty pro dojnice i BPS v nejteplejších 
oblastech u nás. Kombinace vysokého výnosu, kvality a stresto-
lerance z něho dělá ročníkově spolehlivý zdroj energie.

Velmi vitální pozdní silážní hybrid se špič-
kovým výnosem silážní hmoty. Vysoké, dobře olistěné rostliny 
tvoří bujný porost. Palice jsou nasazeny středně vysoko, bývají 
velmi dobře opylené. Kvalita silážní řezanky je určena zejména 
vysokou stravitelností vlákniny a vysokým obsahem škrobu. 

 vysoký výnos siláže
 odolnost suchu
 pozitivní reakce na intenzitu

 vysoký škrob a kvalitní vlákniny
 výnos silážní hmoty
 odolnost chladu

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (70-80 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

Středně raný, velmi dobře olistěný silážní hybrid.
Kombinace vysoké stravitelnosti vlákniny a výnosu zaručuje 
nadprůměrnou produkci mléka z hektaru. Hybrid vyniká dob-
rým zdravotním stavem a vysokou odolností fuzariózám na 
stéble i palici. Lze doporučit také ke sklizni technologické siláže. 

 vysoká stravitelnost vlákniny
 vysoký výnos
 odolnost přísušku

 Slovo experta:
U hybridu LG 31.295 jsme svědky každý rok lineárně narůstající sušiny a škrobu a poměrně stabilní a vysoké hladiny cukrů. 
Tento aspekt umožňuje širší sklizňové okno při zachováním optimálního poměru živin. Odolává nepříznivým vlivům, zejmé-
na přísušku. Svoji vitalitu a velmi dobrý růst projevuje také odolností proti napadení plísněmi. Svým stay green efektem 
dává dostatečný prostor pro sklizeň i při použití na větších osevních plochách.

25.262 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: DPM Limagrain, 
2016

27.553 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: DPM Limagrain, 
2017
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29.274 kg 
mléka z hektaru

*Zdroj: DPM Limagrain, 
2015

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

1312

novinka 2020

Ve FAO nad 300 není mnoho 
hybridů s vysokou 
stravitelností vlákniny a typem 
zrna mezityp. LG 31.295 je zdařilou 
výjimkou, je pokračovatelkou 
hodně populární LG 30.31 1. 
Je o chlup ranější, ale v produkci 
zelené hmoty už jí předčí. 
Poradí si s přísuškem, brzy kvete 
a rovnoměrně zraje. Mezityp umožňuje 
delší sklizňové okno a poskytuje 
více by-pass škrobu. 
Tento hybrid nadchne 
náročné zootechniky 
a agronomy potěší.

Michal Adler

© Limagrain Česká republika



31.377

umím
MAXIMUM

KUKUŘICE NA ZRNO

www.lgseeds.cz

1 hodinu rozhoduješ, ½ roku pěstuješ, 1 rok krmíš= INKASUJEŠ LG 31.219
novinka 2020

LG 31.250
novinka 2019

LG 31.272
novinka 2020

LG 31.276

LG 30.315

LG 31.322
novinka 2019

LG 31.330
novinka 2020

LG 31.377
novinka 2019

LG 31.388
novinka 2020

LG 31.390
novinka 2020
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Nedopusťme různou kvalitu řezanky v rámci jednoho sila
Dostatečné a rovnoměrné udusání je základní podmínkou pro výrobu sta-
bilní kukuřičné siláže. Jenom pravidelné vrstvení a dusání malých vrstev 
do 25 cm zaručí aktivní a dostatečné vytlačení vzduchu (kyslíku) a rozvoj 
požadovaného mléčného kvašení. Bachor přežvýkavců i reaktor bioplyno-
vé stanice pracuje v optimálním výkonu při stále stejném a vyváženém 
krmení. 

Zaměřeno na čistotu
Hygienická nezávadnost se týká celého procesu řezání (volba výšky strni-
ště), manipulace, dusání a zakrytí kukuřičné siláže. Musíme mít na pamě-
ti, že vyrábíme krmivo. V chovech dojnic se jedná o první stupeň výroby 
potravin. Různé nečistoty z pole, jako zbytky hnojení, hlína z dopravních 
prostředků, či dokonce paliva a maziva z manipulačních prostředků, mo-
hou zmařit naše úsilí vyrobit kvalitní celoroční krmivo.

Snažme se sklízet v optimální sušině
Mladá hmota je chutná a bohatá na cukry. Jsou nezbytné pro bakterie mléčného kvašení. Jsou 
však velice příznivé i z pohledu palatability (chutnosti) TMR a energetického přínosu pro ba-

chorovou mikroflóru. Nejčastější chybou je čekání na škrob, promarníme tak optimální čas z pohledu stravitelnosti 
vlákniny a jen stěží a za drahé peníze nahrazujeme potenciál mléčné produkce dodanými koncentráty.

Každé 1% stravitelnosti vláknitých struktur dNDF může zvýšit mléčnou 
produci laktujících krav o 0,25 litru mléka!

Využijme výhody už na startovní čáře
Rostlina kukuřice je více než z 50% tvořena vláknitými strukturami (stonek, 
listy, listeny, lata). Je tedy zřejmé, že hybridy s vyšší stravitelností těchto 
struktur přirozeně poskytují dojnici více netto energie při zachování zdraví. 
Vláknina slouží ke stimulaci motoriky bachoru a zároveň k reruminaci. Pod-
poruje tak tvorbu značného množství slin s vysokým obsahem bikarbonátu 
a přirozeně pufruje bachorové prostředí.

Ing. Eduard Hanina, LGAN specialista

32%

Silážování = proces anaerobní konzervace 
kyselinou mléčnou. Definice zní jednodu-
še, reálná výroba kukuřičných siláží bývá 

mnohdy složitá. Kukuřičná siláž tvoří větší část krmné dáv-
ky produkčních dojnic. U bioplynových stanic se také podílí 
více jak polovinou (mnohde i 100%) na celkovém objemu 
krmiva určeného k výrobě bioplynu. I když bachor dojnic 
(přežvýkavců obecně) a reaktor bioplynové stanice se liší 
svými produkty, požadavky na kvalitu a živinovou dostup-
nost krmiv jsou obdobné.

Správně vyrobená kukuřičná siláž by měla splňovat 
několik zásadních kritérií:
• Výborná živinová hodnota a stravitelnost
• Optimální struktura řezanky
• Dostatečné a rovnoměrné udusání
• Důsledné uzavření skladovacího 
 prostoru
• Hygienická nezávadnost

SILÁŽOVÁNÍ ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM VÝBĚREM HYBRIDU



Agronomické parametry

výsevek  (80-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

Robustní zrnový hybrid se špičkovým výnosem zrna v inten-
zivních i méně příznivých podmínkách. Vyniká přizpůsobivostí 
a vysokou odolnosti vůči suchu. Poskytuje také nadprůměrný 
výnos silážní hmoty s vysokým podílem škrobu v sušině do 
BPS. Zapsal se v loňském roce překvapivě vysokými výnosy na 
lokalitách a v ročníku, který byl z hlediska vegetace kukuřice 
po všech stránkách nepříznivý. Dosahoval v průměru o více než 
15% vyšší výnos suchého zrna mezi hybridy shodné ranosti.

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO 

   vysoký výnos zrna
  odolnost suchu
  technologická adaptabilita

ZRNO / BIOPLYN / Tc / Mezityp

LG 31.250  (FAO 240)

Agronomické parametry

výsevek  (80-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

Velmi raný zrnový hybrid s vynikajícím výnosem zrna. Hybrid 
s velmi příznivou architekturou se vzpřímenými listy a střed-
ně nasazenou palicí. Typickým znakem hybridu je nedopylená 
špička palice, ovšem zrno výborně uvolňuje vodu. Má vynikající 
zdravotní stav, především odolnost fuzáriím, nikdy nepoléhá. 
Je vhodný pro pěstování na suché i vlhké zrno v intenzivních 
podmínkách okrajových oblastí. Vynikající ekonomika díky vy-
sokým úsporám za sušení zrna.

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO 

 vysoký výnos zrna
  vynikající uvolňování vody
  výborný zdravotní stav

ZRNO / Sc / Mezityp

LG 31.219 (FAO 230)

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

   velmi vysoký výnos zrna
   vysoký podíl hmoty
   výborný zdravotní stav

LG 31.272  (FAO 250)

Raný velmi výnosný, přizpůsobivý zrnový hybrid s rekordním 
výnosem zrna a univerzálním využitím. Vysoký, robustní, po-
hledný hybrid s vyrovnaným nasazenim palic. Palice je vždy dob-
ře dopylená s vysokým potenciálem výnosu. Hybrid má středně 
rychlý počáteční růst, je vhodné ho set do vyhřáté půdy. Je zdra-
vý, odolný fuzariózám v klase i na stéble. Stejně tak vysoko je 
hodnocena odolnost poléhání, přísušku a stresu během vegeta-
ce. Je určen ke sklizni na zrno, vlhké zrno i technologickou siláž.

novinka 2020 novinka 2020novinka 2019

Relativní výnos (%) 
Zdroj: DPM Limagrain, 2018, 39 lokalit FR, PL, CZ, FAO 200 - 240, 100% = 9,4 t/ha

108

106

104

102

100

98

96

94
23 22 21 20 19 18 17

LG 31.219

Vlhkost zrna (%)

  LG HYBRIDY

  KONKURENČNÍ 
HYBRIDY

Relativní výnos (%)  
Zdroj: DPM Limagrain, 2018, 60 lokalit DE, PL, CZ, FAO 240 - 280, 100% = 9,81 t/ha
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LG 31.272

Vlhkost zrna (%)

  LG HYBRIDY

  KONKURENČNÍ 
HYBRIDY

© Limagrain Česká republika
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Zrnová novinka LG 31.272 Vás hned na první 
pohled upoutá mohutným a vyrovnaným vzrůstem, 
středně vysokým a vyrovnaným nasazením palic. 
Poskytuje rekordní výnos zrna a má ideální 
agronomické vlastnosti. Na jaře čile startuje, 
nenechá se stresovat suchem. Nikdy jsem u ní 
neviděl ani náznak poléhání, je zdravá a má střední 
stay-green. Hmoty má hodně. 
Vzorně se chová napříč 
celou Evropou, napříč všemi 
druhy stresu. Bez 
přehánění je to nejlepší 
zrnový hybrid, který 
můžete ve FAO 
250 na jaře 2020 zasít.

Jiří Matuš



LG 31.276 (FAO 260)

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

Raný robustní hybrid s rekordním výnosem zrna. 
Vysokou úroveň výnosů a jejich stabilitu prokázal již v pěti 
ročnících zkoušení ÚKZÚZ. Hybrid LG 31.276 ocení intenzivní 
pěstitelské podmínky. Jarní počáteční růst je pomalejší, uniká 
jarním mrazíkům. Je nadprůměrně odolný fuzariózám na stéble 
i v palici. Flexibilní palice dobře reaguje na nižší výsevky. Vyšší 
výsevek je doporučován v případě technologické siláže do BPS.

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

Středně raný zrnový hybrid s vysokým výnosem zrna, špičko-
vým uvolňováním vody a vynikající odolností suchu. Poskytuje 
vysoký výnos zrna v intenzivních podmínkách. Je ale excelentní 
v podmínkách stresu z nedostatku vláhy. Vyznačuje se dobrým 
zdravotním stavem s nadprůměrnou odolností fuzáriím v palici.
Má vynikající počáteční růst, palice je pravidelně nasazená, op-
timální délka listenů urychluje uvolňování vody.

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

  vysoký výnos zrna
  odolnost suchu
  velmi dobrý zdravotní stav

ZRNO / Sc / Zub

LG 31.322 (FAO 310)

Středně raný zrnový hybrid kratšího vzrůstu s vynikajícím vý-
nosem zrna. Reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, maxi-
mum asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostliny. S flexibil-
ní palicí upřednostňuje nižší výsevky. Velkou předností tohoto 
hybridu je rané kvetení. Vrchol opylování uniká suchu a horku 
na počátku července. Stres způsobený suchem méně omezuje 
výslednou kvalitu opylení. Hybrid LG 30.315 se v době zrání vy-
značuje rychlou ztrátou vlhkosti zrna. Mechanickou ztrátu vody 
pak podporují brzy se otevírající listeny na klasu.

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

   spolehlivý výnos zrna
  vysoká reakce na intenzitu pěstování
  nízké náklady na sušení

ZRNO / Sc / Zub

LG 30.315 (FAO 300)

   stabilně vysoký výnos zrna
  vysoký výnos technologické siláže
  hybrid do intenzivních podmínek

NEJVYŠŠÍ 
VÝNOS ÚKZÚZ 

2014-2018

novinka 2019

Prověřená výnosová jistota!

© Limagrain Česká republika
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Agronomické parametry

výsevek  (75-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

Agronomické parametry

výsevek  (75-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

12,00

11,50

11,00

10,50
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Výnos zrna (t/ha) 
Zdroj: ÚKZÚZ 2014-2018, rané zrno

LG 3 1.276 je v pravém slova smyslu 
univerzální hybrid. Je to zrňák 
do obilnařiny i řepařiny. 
Od roku 2014, kdy začal 
registraci v ÚKZÚZ, nemá 
v průměru všech ročníků 
žádného překonavatele. 
V průměru těch pěti let 
dosáhl výnosu 1 1,9 t/ha. 
A nebyly to lehké roky! 
Je zdravý, dost plastický, 
když je dobrý rok, umí i 14 tun 
v čistém. No a 60 tun zelené 
hmoty s přehledem pro 
bioplynkaře. Tenhle hybrid 
si tvrdě odpracuje každý 
rok, v každých 
podmínkách.

Jan Vojík



LG 31.330 (FAO 320)

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

Agronomické parametry

výsevek  (75-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabé silný

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

ZRNO / Sc / Zub

LG 31.377 (FAO 330)

   velmi vysoký výnos suchého zrna
  plasticita
  vysoká odolnost poléhání

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

Nový středně pozdní zrnový hybrid s rekordním výnosem 
zrna. Pravidelně nasazené palice na stabilních, robustních rost-
linách zajišťují vysoký výnos zrna ale i technologické siláže pro 
bioplynové stanice. Zcela olistěné, středně vysoko až vysoko 
nasazené palice nepodléhají fuzariozám, zrno v závěru vege-
tace strmě rychle uvolňuje vodu. Hybrid LG 31.377 se dokáže 
přizpůsobit daným pěstitelským podmínkám. Svoji výkonnost 
udrží stabilně vysokou především v rizikových ročnících. Během 
registračních pokusů v Maďarsku a na Slovensku v letech 2015-
2017 prokazoval vysokou odolnost přísušku. 

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

Agronomické parametry

výsevek  (70-85 000 semen/ha)
pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

< 7 dní 7 dní

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

   vysoký výnos zrna
   uvolňování vody
   výborný zdravotní stav

Hybrid LG 31.377 byl registrován 
ve slovenském ÚKSÚP.

Během registrace, v letech 2016-2017, 
překonával kontrolní hybridy 

více než o 10% každý rok. 
Registraci ukončil v extrémně suchém roce 2017  

s relativním výnosem 111,4%. 
Zároveň byl uveden na trh. 

LETOS SE HYBRID LG 31.377 DOSTAL 
NA SLOVENSKU MEZI PRVNÍ PĚTKU 

NEJPĚSTOVANĚJŠÍCH HYBRIDŮ 
NA ZRNO!

UMÍM MAXIMUM

Středně pozdní zrnový hybrid s vynikajícím výnosem zrna. 
Subtilní kukuřice s typicky zrnovým aspektem. Palice středně 
vysoko nasazená střední velikosti s tenkým vřetenem, vždy 
dobře dopylená. Velmi kvalitní zrno s vysokou objemovou 
hmotností. Velmi dobrý počáteční růst, stay green střední. Vel-
mi dobrá odolnost fuzáriím v palici. Velmi dobře uvolňuje vodu. 
Kombinace vysokého výnosu a nízké sklizňové vlhkosti jej řadí 
mezi hybridy s vynikající ekonomikou pěstování na zrno. Vhod-
ný do středních i intenzivních podmínek pěstování.

novinka 2020 novinka 2019

© Limagrain Česká republika
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Vlhkost zrna (%)

LG 31.330

DKC (FAO310)

DKC (FAO320)

LG 30.389

LG 33.50

LG 30.315

DKC (FAO340)
P (FAO330)

Výnos zrna (t/ha) 
Zdroj: DPM Limagrain, 2018, 15 lokalit východní Evropy, FAO 300-350

Kukuřice LG 31.330 mne pozitivně překvapila 
na každém pokusném místě. V soutěži 
s mnohem pozdnějšími a papírově výnosnějšími 
hybridy se nenechá zahanbit. Hybrid je vysoký, 
avšak štíhlý se vždy dopylenou palicí. 
Její obrovskou výhodu je velmi kvalitní, těžké zrno 
s vysokou objemovkou. To je předpoklad dobrého 
výnosu i v suchých ročnících. Je velmi zdravý, má 
špičkové hodnocení fuzárií v palici. Je pro každého 
zemědělce, který chce sklízet rekordní výnosy zrna 
a ještě ušetřit na nákladech za sušení.

Ludmila Adamcová

LG zná každý jako dobrou značku v silážních 
kukuřicích. V zrně jsme vždycky měli silný raný 
sortiment, nejpěstovanější evropskou zrnovkou 

byla dlouho LG 22.44. Pamatujete? Ale časy se 
mění. Technika CRC v rámci hybridizace dovoluje 

šlechtitelům v Limagrainu lépe vyhledávat efektivní 
kombinace a už pěknou řádku let vystrkuje růžky 
kdejaká šikovná zrnovka. Takovou je i loňský širón  

LG 31.377. S přehledem prošel slovenskou  
registrací o rok dříve a už i nám  

dokázal, že umí maximum.

Milena Mařáková



NALAĎTE SE
Komplexní slunečnice LG

www.lgseeds.cz

LG 54.78

LG 54.92 HO CL

LG 50.635 CLP
novinka 2019

LG 50.521 CLP
novinka 2020

Pozdní zrnový hybrid se špičkovým výnosem zrna. Homogen-
ní rostliny vyššího vzrůstu s ideálně nasazenou palicí. Dlouhá, 
vždy dobře opylená palice, fixně s 18ti řadami svědčí o mimo-
řádně vysokém výnosovém potenciálu. Rychlý počáteční růst, 
dobrý zdravotní stav, odolnost fusáriím v palici. Rostliny jsou 
odolné poléhání, vykazují střední stay green efekt a dobré uvol-
ňování vody. Vhodný do intenzivních podmínek pěstování.

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

  vysoký výnos zrna
  uvolňování vody
  výborný zdravotní stav

ZRNO / Sc / Zub

LG 31.390 (FAO 390)

Pozdní zrnový hybrid s vysokým výnosem zrna a výbornou 
odolností suchu. Středně vysoký hybrid se středně vysoko na-
sazenou palicí. Palice vždy dobře opylená. Velmi dobrá kvalita 
zrna s dobrou objemovou hmotností. Velmi dobrý počáteční 
růst, odolný poléhání, stay green efekt střední. Velmi odolný 
fuzáriím. Hybrid velmi dobře odolává suchu, vysoké výnosy po-
dává jak v intenzivních podmínkách pěstování, tak i na lehčích 
půdách. 

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

  vysoký výnos zrna
  odolnost suchu
  výborný zdravotní stav

ZRNO / Sc / Zub

LG 31.388 (FAO 370)

novinka 2020 novinka 2020

Agronomické parametry

výsevek  (70-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

Agronomické parametry

výsevek  (70-80 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabé silné

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

© Limagrain Česká republika
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výška rostliny středně vysoká 
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká až vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 8
foma 8

Agronomické

výsevek  (70-75 000 nažek/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

ne ano

počáteční růst

odolnost chladu

odolnost přísušku

odolnost poléhání

tolerance imazamox

reakce na intenzitu

vhodný k pozdnímu setí

LG 50.521 CLPLG 54.78
STŘEDNĚ RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / CLP technologieRANÝ, OLEJNÝ / Konvenční technologie

Středně raný hybrid odolný postemergentní aplikaci herbici-
du Pulsar® Plus. Je středně vysoký se středně velkými polosklo-
něnými úbory. Prospívá v intenzivní i extenzivní agrotechnice 
s nižší úrovní hnojení. Vysoký obsah oleje si udrží i v suchých 
podmínkách. Zdravotní stav má velmi dobrý. Snáší pozdní setí.

Raný, vysoce výnosný olejný hybrid slunečnice. Zdravý hyb-
rid středního až vyššího vzrůstu se středně velkým úborem. 
Uniformní rostliny tvoří kompaktní, ventilující porost. Sluneč-
nice LG 54.78 se stala v roce 2016 výnosovým vítězem polo-
provozních pokusů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Agronomické

výsevek  (70-75 000 nažek/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

ne ano

počáteční růst

odolnost chladu

odolnost přísušku

odolnost poléhání

tolerance imazamox

reakce na intenzitu

vhodný k pozdnímu setí

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVODOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

výška rostliny středně vysoká  
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká 
plíseň šedá 7
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 7
foma 8

výška rostliny středně vysoká 
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 7
foma 9

 vysoký výnos
 odolnost herbicidu Pulsar plus
 vysoký obsah oleje

 velmi vysoký výnos
 ranost
 zdravotní stav

Středně raný, vysoce výkonný hybrid, odolný postemergent-
ní aplikaci herbicidu Pulsar® Plus. Středně vysoký hybrid se 
středně velkými poloskloněnými úbory nemá tendenci k polé-
hání. Velmi dobře odolává suchu, toleruje pozdnější výsevek. 
Nevyžaduje intenzivní agrotechniku, je možné jej pěstovat  
i v lehkých půdách. Nažky mají průměrnou až vyšší HTN.

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

 vysoký výnos
 odolnost herbicidu Pulsar Plus®
 agrotechnická nenáročnost

LG 50.635 CLP
STŘEDNĚ RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / CLP technologie

Agronomické

výsevek  (65-75 000 nažek/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

ne ano

počáteční růst

odolnost chladu

odolnost přísušku

odolnost poléhání

tolerance imazamox

reakce na intenzitu

vhodný k pozdnímu setí

LG 54.92 HO CL
RANÝ, VYSOCE OLEJNÝ / CL technologie

Agronomické

výsevek  (70-75 000 nažek/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

ne ano

počáteční růst

odolnost chladu

odolnost přísušku

odolnost poléhání

tolerance imazamox

reakce na intenzitu

vhodný k pozdnímu setí

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

výška rostliny středně vysoká až vysoká  
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká až vysoká 
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 7
foma 8

 ranost
 obsah kyseliny olejové nad 87 %
 konvenční i CL technologie

Raný, unikátní hybrid slunečnice s vysokým a stabilním podí-
lem kyseliny olejové v oleji a odolností vůči herbicidu Pulsar 40.  
Zdravý hybrid středního až vyššího vzrůstu se středně velkým 
úborem. Poskytuje vysoký výnos nažek s nadprůměrným obsa-
hem kyseliny olejové pod minimálním ročníkovým vlivem.

© Limagrain Česká republika

Bez desikačního zásahu se pěstování slunečnice 
může mnohým pěstitelům zkomplikovat. 
Neplatí to ale v případě LG 54.78. 
Pokud je na dobrém stanovišti, dozrává 
zcela zdravá na zelené rostlině. 
Nažka je suchá s vysokým obsahem 
oleje. Slabší stanoviště donutí 
rostlinu rychleji “stárnout”, i tehdy 
se však můžete spolehnout na její 
tuhý kořínek a kvalita produkce 
bude zachovaná.

Miroslav Zich

Za posledních pět let investoval Limagrain do 
výroby a zpracování osiv slunečnice 

v Kalifornii a v Turecku. Tyto velké trhy 
poptávají pozornost. U nás pěstitelské 

plochy rapidně klesly, přesto 
zařazujeme do letošní nabídky 

novinku LG 50.521 CLP. 
Je to středně raný, moderní hybrid 
do technologie postemergentního 

ošetření. Doporučuji záhřevná 
stanoviště, jižní nebo jihovýchodní 
svahy, aby porost dobře proschl 
k nenáročné sklizni bez desikace.

Ludmila AdamcováThe unique Clearfield® and Clearfield®Plus symbols 
are registered trademarks of BASF © 2020 BASF. All Rights Reserved.
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AgRHO®GSB 30 IT 45 Rise P®  

:: Mění fyzikální prostředí okolí osiva, adsorbuje vodu
:: Vytváří vhodné prostředí pro rozvoj mikroorganismů

:: Spouští řetězec genových expresí,  
které podporují růst kořenů

:: Vylučuje růstové hormony  
a enzymy stimulující růst kořenů

:: Zvyšuje přístupnost živin
:: Kolonizuje kořeny a živí se jejich exudáty

Synergie dvou látek ve prospěch genetického potenciálu osiva

FOTO: Dub nad Moravou, 20.6.2019
Mořený porost byl opticky vyšší, nejviditelnější rozdíl se však skrýval pod zemí. Kořenový systém byl bohatší a silnější. 

Jiné lokality ukazovaly porosty s měnším či větším habitem, vždy jsme však zaznamenali rozdíl v síle kořenů, jejich 
množství a míře odolnosti stresu různého původu.

Přírodní polymer

Cyamopsis psoraloides

... VÍCE KOŘENŮ ... LEPŠÍ KOŘENY
Bacillus amyloliquefaciens

Živé bakterie

CHRÁNÍ a NAVYŠUJE VÝNOS až +5%
+ lepší rozvoj kořenové soustavy a jistější vzcházení
+ lepší dostupnost a příjem živin a vody
+ redukce stresu z klimatických, půdních a agrotechnologických podmínek

ESO V RUKÁVU
Limagrain přichází s výjimečnou technologií moření osiva a jeho stimulace.

© Limagrain Česká republika

Kontakty
Limagrain Central Europe SE, organizační složka, Česká republika

OBCHODNÍ ŘEDITEL
Ing. Ondrej Takáč - 00 421 907 850 951

LGAN SPECIALISTA
Ing. Eduard Hanina - 775 755 179

PRODUKTOVÝ MANAŽER
Ing. Jiří Matuš - 602 550 771

MARKETING
Ing. Milena Mařáková - 602 314 595

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
Ing. Juraj Drgoňa, Ph.D. - 00 421 907 850 956

LOGISTIKA, ADMINISTRATIVA, ÚČETNICTVÍ
Jana Robková - 725 570 954
Ing. Eva Stašková - 724 260 508

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI

Severní a střední Morava
Ing. Michal Adler - 603 115 477 

Jindřichův Hradec, Vysočina a Znojmo
Ing. Ludmila Adamcová - 724 320 499 

Jihovýchodní Morava
Ing. Miroslav Zich - 725 815 838 

Střední a severní Čechy
Ing. Jan Vojík - 724 903 351

Jižní a střední Čechy
Ing. Šárka Silovská, Ph.D. - 725 974 665

Východní Čechy
Ing. Jaroslav Matyk - 724 903 370

Západní Čechy
Josef Prais - 606 620 576

Brno, Blansko
Ing. Milena Mařáková - 602 314 595



mĚJTE pod čepicí

ranost typ technologie BVO OVO ŘVO KVO 65 70 75

LG 54.78 raný olejný konvenční

LG 54.92 HO CL raný high oleic  
(podíl kys. olejové min. 87%)

®

LG 50.635 CLP středně raný olejný

LG 50.521 CLP středně raný olejný

The unique Clearfield® and Clearfield® Plus symbols are registered trademarks of BASF © 2020 BASF. All Rights Reserved.

www.lgseeds.cz
© Limagrain Česká republika, tisk 10/2019 Použité foto: Archiv Limagrain 
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ZRNO LGAN BPS BVO OVO ŘVO KVO 70 75 80 85 90 95

LG 32.16 220 velmi raný Sc mezityp

LG 31.233 230 velmi raný Tc mezityp

LG 31.219 230 velmi raný Sc mezityp

LG 31.224 240 velmi raný Tc mezityp

LG 30.248 240 velmi raný Sc mezityp

LG 31.250 240 velmi raný Tc mezityp

LG 31.255 250 raný Tc mezityp

LG 31.272 250 raný Sc mezityp

LG 31.276 260 raný Sc mezityp

LG 31.235 260 raný Tc mezityp

LG 30.275 280 střed. raný MSc mezityp

LG 31.277 280 střed. raný Sc mezityp

LG 30.315 300 střed. raný Sc zub

LG 31.322 310 střed. raný Sc zub

LG 30.306 310 střed. raný Sc zub

LG 31.295  310 střed. raný Sc mezityp

LG 31.330 320 střed. raný Sc zub

LG 31.377 330 střed. raný Sc zub

LG 31.388 370 střed. pozd. Sc zub

LG 31.390 390 střed. pozd. Sc zub

Shannon 390 pozdní Sc zub

LG 31.479 400 pozdní Sc zub

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

SOUHRNNÝ PŘEHLED OSIV LG

Šlechtíme Váš úspěch
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka Česká republika 2020

KATALOG OSIV KUKUŘICE A SLUNEČNICE 2020


