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Širón v kukuřičném poli
Nabídka zrnových hybridů kukuřice na českém trhu zdaleka nezaostává za nabídkou těch silážních, byť je Česká republika pěstitelsky okrajovou zemí. Statistiky
aktuálně udávají výměru zrnové kukuřice kolem 80 000 ha. Fluktuace mezi konečným využitím na siláž či zrno se nedá příliš přesně podchytit.
Uvedené údaje svědčí o zajímavosti trhu a zároveň o velké
výhodě našich pěstitelů vybírat
mezi zrnovými hybridy evropského formátu, prověřené v klimaticky i půdně náročnějších
lokalitách. Přesto je třeba ohlížet se po výsledcích registračních řízení nejlépe domácích,
případně slovenských a maďarských. Relevantní informaci
o hybridu s úmyslem pěstovat
v Polabí či pod Pálavou nezískáme ze šetření německého
BSA nebo polského Coboru.
V roce 2017 byla ve slovenském ÚKSÚP zaregistrována
novinka LG 31.377 (FAO 330).

zitivní na fuzariozy stébel ani
palic, maximum produkce zůstává i delší vegetační období
na rostlině. Typické je rychlé zrání palice, resp. listenů.
Sklopení palice a rychlé usychání krycích listenů umožňuje aktivní ventilaci, tedy mechanickou ztrátu vlhkosti. Za
předpokladu vysokých srážek
v září a říjnu je tato vlastnost
vynikající prevencí proti rozvoji plísní v bezprostředním
okolí palice. Déle vzpřímené
typy hybridů shodné nebo
pozdnější ranostní skupiny
jsou náchylné na proplísnění a následný vysoký výskyt

ším nárokem na vodu v druhé
polovině vegetace, mohutná
rostlina pak jako dobrá matka
investuje veškeré přístupné
živiny do tvorby zrna.

Adaptace, technologická
náročnost
Jarní vitalita hybridu je adekvátní střední rannostní skupině, vedle hybridů FAO 240
až 280 bude startovat pomaleji. Ovšem nadprůměrná odolnost chladu a vynikající odolnost suchu jsou důležitějším
předpokladem pro správný
vývoj rostliny a generativních
orgánů. Středně silný stay

LG 31.377 (FAO 330) je typický pravidelným nasazením palic

s ohledem na vzrůstný habitus nepřehušťovat, výsevek
limitovat 80 000 semeny na
hektar na vláhově jistějších
pozemcích, 75 000 semen na
hektar jako maximální výsevek na pozemky lehké a rizikové.

Reálné výsledky Nové LG
generace na zrno
Významným výnosotvorným prvkem hybridu LG 31.377 (FAO 330) je 18 řad zrna typu koňský zub
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Rok 2016 absolvovala s relativním výnosem 110% a o rok
později se 111,4% na průměr
kontrolních hybridů. Špičkový
výsledek v kontextu suchého
ročníku a v již zmiňované silné
konkurenci. Nadprůměrnou výkonnost v motoristickém světě
dnes představuje nový model
společnosti Bugatti, Chiron.
Jeho výkonnost reprezentuje
číslice 42. V sekundách je to časová jednotka, za kterou tento
vůz vyvine rychlost 400 km/h
a znovu zastaví. Tedy 0-400-0.
Než bude překonán, bude patřit k výkonnostní špičce.

O 10% víc oba roky
registrace
Troufáme podobný superlativ přiřadit i zrnovému hybridu LG 31.377 (FAO 330).
10% dvouletý náskok v registračním řízení je ve světě desetinek či jednotek procent
širónský výkon. Hybrid je
speciﬁcký pravidelným nasazením palic s 18 řadami zrn.
Zrno typu koňský zub velice
dynamicky ztrácí vodu. Vzrůstem patří k líbivým kukuřicím,
jeho habitus je celkově vysoký, stabilní bez tendence k poléhání. Dále jej charakterizují
středně vysoko nasazené palice a pevné stéblo. Není sen-

mykotoxinů v zrně. Hybrid
LG 31.377 (FAO 330) doporučujeme pěstitelům v kukuřičné a teplé řepařské výrobní
oblasti. Ke sklizni na vlhké
zrno nenastává žádné pěstitelské riziko ani v chladnější
řepařské oblasti. Ve jmenovaných oblastech je také bezriziková sklizeň na technologickou siláž do bioplynových
stanic.

Odolnost suchu
Velké téma podpořené mnoha mýty. Pozdnější hybridy
nemusí být vždy více odolné
suchu než rané. Vždy je třeba
zvažovat dlouhodobé klimatické zvyklosti a orientovat se podle termínu kvetení. Hybridy
kvetoucí dříve mnohém lépe
obstojí v lokalitách s prudkým
nástupem léta a vysokými raně
červencovými teplotami s minimem srážek. Jiné nároky na
vodu mají hybridy, které velmi
dobře snášení sucho v první
polovině vegetace a mimořádně zhodnotí vyšší vlhkost
v době kvetení a po něm. Každopádně příjem živin, zejména
N a K prudce stoupá zejména
do období kvetení, potřeba N
posléze opět stoupá v době dozrávání. LG 31.377 (FAO 330)
se ukazuje jako hybrid s niž-

green efekt je poplatný úrovni
pěstitelské intenzity. Hybrid
LG 31.377 (FO 330) velmi silně reaguje na intenziﬁkační
faktory – úroveň hnojení, dělené dávky dusíku, plečkování
a případnou listovou výživu
B, Zn, N. Doporučujeme jej

Společnost Limagrain dlouhodobě investuje do šlechtitelského programu silážních
kukuřic. Poslední desetiletí
je realitou i obrovská podpora genofondu kukuřic na
zrno. Děje se tak díky sílící
poptávce východních trhů
po kvalitních a především
vysoce plastických, houževnatých zrnových hybridech
široké ranosti. Nastal silný

impuls evropským společnostem investovat do zrnových
programů, Limagrain není
výjimkou. V České republice
jsme již 4tým rokem příjemně
konfrontováni s výsledky programu Nové generace LG na
zrno. Vzpomeňme LG 31.276
(FAO 260) nekompromisně
nejvýnosnější hybrid ve skupině již registrovaných hybridů
v ÚKZÚZ v období 2014-2017.
LG 30.315 (FAO 300) je mimořádně výnosný nejraněji
kvetoucí středně raný hybrid
na trhu, synonymum odolnosti proti suchu. LG 30.369
Limanova (FAO 340) – třetím
rokem nejpěstovanější zrnový
hybrid na Slovensku napříč
všemi šlechtitelskými společnostmi. To je velmi dobrá
vizitka. Hybrid LG 31.377

LG 31.377
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(330) je absolutní novinkou
LG nabídky 2019. Přeji Vám
nadprůměrnou sklizeň v každém ročníku s hybridem, který jede na maximum. Zkrátka
jako širón.
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