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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zemědělec v regionu

Šestice pro veřejnou sklizeň kukuřice
Rozsah pěstování kukuřice se díky usilovné práci šlechtitelů zvýšil. V současné době lze úspěšně pěstovat i zrnové hybridy tam, kde by to před několika lety
nebylo možné. Vybrat si svou kukuřici na zrno tak mohli i zemědělci z Moravskoslezského kraje. Také jim byl věnován polní den společnosti Limagrain Central
Europe S. E., organizační složka, který se na konci října uskutečnil v Troubelicích nedaleko Uničova.
Petr Hezký
Podzim je tradičně měsícem
věnovaným kukuřici. Celá řada
zemědělských akcí, které se
konají v Čechách nebo na Moravě, se právě této plodině věnují. Nejinak tomu je v případě
společnosti Limagrain Central
Europe S. E., organizační složka. Od začátku září se představily hybridy kukuřice značky
LG na mnoha místech republiky. První část těchto akcí byla
zaměřena na kukuřici určenou
ke sklizni na siláž. V druhé polovině těchto akcí se dostala řada
na zrnové odrůdy. My jsme navštívili vůbec poslední takový
polní den, který se uskutečnil
24. října v Troubelicích.

Tip na vítěze
Součástí polního dne v Troubelicích byla nejen přehlídka
hybridů na zrno, ale jejich veřejná sklizeň. Jednotlivé odrůdy byly v druhé polovině akce
sklizeny a jejich přepočtený
čistý hektarový výnos určil

nejvýnosnější hybrid polního
dne. Tím se stal po přepočtu
na 14% obsah vody s výnosem
15,14 t/ha středně pozdní
hybrid LG 30.369 Limanova
(FAO 340). Návštěvníci z řad
zemědělské veřejnosti mohli
ještě před samotnou sklizní
tipovat vítěze s tím, že nejpřesnější odhady získaly drobné
ceny. Zajímavý byl i provedený výpočet ekonomiky. Čistý
hektarový výnos byl oceněn
výkupní cenou a následně byly
odpočteny náklady na odsušení zrna na standardních 14 %
vody (viz tabulka).

Voda ze zrna pryč
V rámci popisované veřejné
sklizně mezi sebou soupeřila
šestice hybridů. Ty postupně
představil Ing. Michal Adler,
regionální zástupce společnosti Limagrain pro severní
Moravu. Hybridy byly seřazeny podle ranosti a tím nejranějším ryze zrnovým hybridem v nabídce kukuřice LG
je v současné době LG 30.215.

Ing. Michal Adler ze společnosti Limagrain představil jednotlivé
Foto Petr Hezký
hybridy z aktuální nabídky

V Troubelicích se sklízelo celkem šest zrnových hybridů
Foto Petr Hezký

Jedná se o raný zrnový hybrid
(FAO 240) s výborným výnosem suchého zrna. Hodí se
pro pěstování v bramborářské
a obilnářské výrobní oblasti, okrajově s ním lze počítat
i do řepařské výrobní oblasti.
Ing. Michal Adler upozornil
především na schopnost tohoto hybridu uvolňovat vodu ze
zrna na konci vegetace. „To
ocení především zemědělci,
kteří jsou odkázáni na sušení
zrna od jiných subjektů,“ připomněl Ing. Adler. Rostliny
LG 30.215 mají rychlý počáteční vývoj a společnost Limagrain
tento hybrid doporučuje i pro
případný pozdější termín výsevu. Velmi dobře také reaguje
na jednotlivá agrotechnická
opatření, hodí se pro intenzivní
způsob pěstování.

Jistota a šampion
O dvacet bodů dál podle
čísla ranosti FAO je kukuřice
LG 32.58 (hodnota FAO 260).
„Tento hybrid patří mezi evergreeny naší nabídky,“ uvedl
Ing. Adler. „V České republice
o něj mají pěstitelé zájem už celých osm let. To potvrzuje, jak
je spolehlivý, dosud nepřinesl
žádnému pěstiteli zklamání.“
Tento raný hybrid je doporučován pro pěstování v bramborářské a obilnářské výrobní
oblasti, případně ve studenějších částech řepařské výrobní
oblasti. Podle údajů společnosti
Limagrain se jedná o kombinovaný hybrid. Je vhodný jak pro
sklizeň zrna, tak technologické
siláže určené k výrobě bioplynu. Rostliny LG 32.58 jsou
poměrně vysoké a mají rychlý
počáteční růst, jsou odolné jak
proti chladu, tak přísuškům.
Popisovaná kukuřice je celkově hodnocena jako plastický
hybrid spolehlivý i v základní
agrotechnice.
Podle Ing. Adlera je FAO 260
základní ranost pro zrnové hybridy pěstované v podmínkách
Troubelic a okolí. Tato ranost
platí i pro další hybrid, který se
účastnil veřejné sklizně, a sice
novinku LG 31.276. Ing. Adler
upozornil na její výborné výsledky, kterých dosáhla v regis-

Vítězem veřejné sklizně se stal hybrid LG 30.369 s výnosem
Foto Petr Hezký
15,14 t/ha při obsahu vody 31,9 %

tračním řízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského v letech 2014 až
2016. „LG 31.276 je raný robustní hybrid s rekordním výnosem
zrna a pro technologické siláže
pro bioplynové stanice. Tato
kukuřice patří do intenzivních
pěstitelských podmínek. Klimatické podmínky, tedy i stres ze
sucha, už nejsou takovým limitem,“ uvedl Ing. Adler a přidal
několik letošních výsledků této
odrůdy na běžných plochách:
ZD Kokory (okres Přerov)
46 ha – čistý výnos 12,07 t/ha
při sklizňové vlhkosti 25,5 %;
Agrospol Velká Bystřice s. r. o.
(okres Olomouc) sklidil na vlhké
zrno 15,25 t/ha při 30% obsahu
vody z plochy 45,9 ha. Sklizeň
na siláž je prezentována výsledkem ze společnosti VÚCHS
Rapotín (okres Šumperk). Zde
sklízeli 60 t/ha zelené hmoty
při sušině 35 %. Pěstitelé musí
počítat u hybridu LG 31.276
se spíše pomalejším růstem
na jaře, uniká jarním mrazíkům. Je nadprůměrně odolný
k fuzariózám na stéble i v palici.

Vše pro zrno
Hned vedle byl založen porost kukuřice LG 30.315 (FAO
300). Tento hybrid je čistě zrnovou kukuřicí s typem zrna
koňský zub. Jeho střední ranost ho posouvá do výrobních
oblastí teplé obilnářské, řepařské a také kukuřičné. Rostliny reagují velmi dobře na zvýšenou intenzitu pěstování. Podle ﬁremních materiálů ukládá
LG 30.315 maximum asimilátů
do zrna, a to i na úkor zbytku
rostliny. Další vhodnou vlastností pro pěstování na zrno

Výsledky veřejné sklizně v rámci polního dne v Troubelicích 24. října 2017 na pozemku společnosti TAGROS, a. s.

LG 30.215
LG 32.58
LG 31.276
LG 30.315
LG 30.369 (Limanova)
LG 30.389
Průměr pokusu

FAO

Hrubý
výnos
(t/ha)

Sklizňová
vlhkost
(%)

Čistý
výnos
(t/ha)

Náklady
na dosušení
(60 Kč/t/%)

12,86

Ocenění čistého
výnosu
3700 Kč/t
při 14 %
47 575

12 246

Výsledná ekonomika
(ocenění čistého
výnosu minus
náklady na sušení)
35 329

240

15,23

27,4

260
260
300

14,95
17,36
17,45

33,4
27,9
29,5

11,58
14,56
14,31

42 847
53 853
52 939

17 406
14 479
16 231

25 441
39 375
36 708

340
370

19,12
19,58

31,9
33,7

15,14
15,10

56 020
55 860

20 535
23 14

35 485
32 713

–

17,28

30,6

13,92

51 516

17 341

34 175

Doporučení

ranost, ke sklizni již
na počátku října
plasticita, extenzita
nejlepší ekonomika
vysoký výnos, velmi
dobrá ekonomika
nejvyšší čistý výnos
nejvyšší hrubý
výnos, vlhké zrno
–

Těsně druhý po přepočtu na jednotný obsah
Foto Petr Hezký
vody byl hybrid LG 30.389

Nejlepší ekonomický přínos z jednotky plochy poskytla kukuřice
LG 31.276 díky kombinaci vysokého výnosu a poměrně nízké
Foto Petr Hezký
sklizňové vlhkosti

je schopnost dobře uvolňovat
vodu ze zrna, což snižuje náklady na sušení. Hybrid byl v pokusu vyhodnocen jako vysce
ekonomický díky vysokému
výnosu a relativně nízké sklizňové vlhkosti.

Pozdnější favorité
Skupinu středně pozdních
zrnových hybridů reprezentuje v nabídce společnosti Limagrain kukuřice LG 30.369
Limanova. Díky FAO 340 se
hodí pro pěstování v řepařské
a kukuřičné výrobní oblasti.
Rostliny tohoto hybridu jsou
nízké, takže po sklizni zůstává
na poli menší množství posklizňových zbytků. Významnou výhodou tohoto hybridu je vedle
vysokého výnosu zrna opravdu
vysoká odolnost vůči suchu.
Tato vlastnost činí z LG 30.369
nejpěstovanější zrnový hybrid
na Slovensku s enormním tržním podílem 6 %. Letos ve srovnávané skupině hybridů zvítězil
i v Troubelicích s čistým výnosem 15,14 t/ha.
„Hybrid LG 30.369 Limanova
(FAO 340) můžeme doporučit
do všech úrovní technologií
i pěstitelských podmínek, naopak hybridu LG 30.389 (FAO
370) již musíme poskytnout
lepší péči.“ upřesňuje řečník.
Je to pozdní zrnový hybrid vysokého vzrůstu. Hodí se pro
kombinované využití na zrno
nebo technologickou siláž na
bioplyn s vysokým podílem
škrobu. Zrno na robustní palici s tenkým vřetenem dobře
uvolňuje vodu. Rostliny velmi
dobře reagují na vyšší intenzitu
pěstování. Ve zdejších podmín-

kách jej lze dopporučit na vlhké
zrno.

Výsledky veřejné sklizně
A jak tato veřejná sklizeň
dopadla? Sám Michal Adler si
během představování nedovolil
označit jasného favorita, a tak
i pro něj byly konečné výsledky
překvapením. Jak jsme již zmínili, absolutním vítězem se stal
hybrid LG 30.369 Limanova
s hektarovým výnosem 15,14
tuny při vlhkosti 14 %. Tato kukuřice poskytla v Troubelicích
19,12 tuny z jednoho hektaru. Její sklizňová vlhkost byla
31,9 %. Jen těsně za ní se umístila kukuřice LG 30.389. Po
přepočtu na 14% obsah vody
se z pole odvezlo 15,1 tuny
z hektaru. Ovšem s ohledem
na vysoké číslo ranosti obsahovalo zrno 33,7 % vody. Pomyslnou bronzovou medaili
si z Troubelic odnesl hybrid
LG 31.276. Ten zde dosáhl jedné z nejnižších sklizňových vlhkostí (27,9 %). To v kombinaci
s vysokým hrubým výnosem
17,36 t/ha znamenalo nejen třetí místo v rámci veřejné sklizně,
ale zároveň nejlepších ekonomických výsledků při odpočtu
předpokládaných nákladů na
sušení zrna.

Kontakt na firmu:
Limagrain Central Europe S. E
organizační složka
Pardubská 1197
763 12 Vizovice
Ing. Michal Adler
Mobil: 603 115 477
E-mail: michal.adler@
limagrain.com
www.lgseeds.cz

