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Monitoring ukázal vynikající hodnoty
Letošní porosty silážní kukuřice většinou dobře prosperovaly. Počáteční vegetaci lokálně poznamenalo deštivé a studené počasí, agronomové neměli
podmínky pro včasnou a účinnou aplikaci postemergentních herbicidů. Velmi brzy seté porosty silně reagovaly na podchlazení na počátku vývoje.
V létě byly lokálně kukuřice poškozeny kroupami a také, zcela netypicky, podléhala nejrychleji zrající zrna v palicích invazi hrabošů. To se neděje
každý rok. Většinou se však dá konstatovat, že letos v jámách skončila kvalitní řezanka, pokud byla sklizena včas.
LG tým začal monitorovat porosty na jižní Moravě 2. srpna.
Více než 80 vzorků ukázalo
v opakovaném měření sušinu na
úrovni 22–24 % v závislosti na
daném honu a ranosti hybridu.
O týden později stoupla sušina
o 2,5 %. Všechny parametry naznačovaly „normální”, ideální
vývoj. Po loňské zkušenosti to
byla opravdu dobrá zpráva. Silážní monitoring s LGlab NIRS analyzátorem stále trvá (red. uzávěrka 9. 9. 2019), k dispozici je i na
všech polních dnech společnosti
Limagrain. Ve čtvrtek 29. srpna
to bylo na prvním polním dnu
v těsném sousedství Brna, na pozemku společnosti BONAGRO
a. s. v katastru obce Bedřichovice.
V demonstračním pokusu bylo
možné zhlédnout především zrnové novinky středně raného
a pozdnějšího sortimentu.

Novinky pro Vysočinu
Naopak na Vysočině, resp. na
polním dni tradičně pořádaném
ve spolupráci se ZOD Hořice na
Pelhřimovsku, byly k vidění novinky velmi rané a rané. Letošní
nabídku společnost Limagrain
obohatila o velmi raný zrnový
hybrid LG 30.219 (FAO 220)
a raný LG 31.272 (FAO 240).
Bohatý raný a velmi raný silážní
sortiment letos doplní novinka
v LGAN (LG Animal Nutrition)
kvalitě, tedy nejvyšší nutriční
kvalitě pro dojnice. Stále čeká na
svůj obchodní název, byla představena pod registračním kódem

ního dne 4. 9. 2019 začal silážovat. Řezanka v okamžiku počátku sklizně dosahovala sušiny
28–30 %. Vývoj ostatních ukazatelů kvality probíhal rovnoměrně, následující tři týdny byla navážena píce ideální zralosti. ZOD
Hořice patří k těm podnikům,
které proces silážování nepodceňují. Nejenže věnují velkou pozornost výběru hybridů a porostům agronomickou péči, ale považují celý proces výroby siláže
za prioritu. Kvalita siláží totiž
rozhodne o úrovni nákladů na
produkci mléka. A protože podíl
objemného krmiva v TMR je obvykle nad 50 %, výsledný náklad
na vyrobený litr mléka je jeho
kvalitou ovlivněn nejvíce. Stále si
připomínejme, že nejlevnější krmivo je to, které je vyrobené ve
vysoké kvalitě „doma“. Tedy na
vlastní zodpovědnost. Tento fakt
v ZOD Hořice považují za alfa
omegu celého podnikání.

Okno do kuchyně
šlechtitelů
Polní dny jsou první příležitostí
představit novinky pro osev následujícího jara. LG tým chystá
každoročně desítku platforem po
celé České republice s úmyslem
uspořádat polní den či veřejnou
sklizeň. Letos je nabídka hybridů
kukuřice nejširší za posledních
15 let, velkou renesanci zažije
portfolio zrnových hybridů nad
300 FAO. Protože ale společnost
Limagrain vyniká především
specializovaným LGAN portfo-

Na polních dnech byl k vidění sortiment silážních hybridů
LG Animal nutrition (LGAN) adekvátní daným pěstitelským
podmínkám
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LZM 268/75 (FAO 240). Habitem vzrůstný, širokolistý, moderní hybrid stay greenového typu
měl pravidelně nasazené palice.
Bujný porost byl srovnatelný
s LGAN hybridem LG 30.248
(FAO 240). Ten je v dané skupině ranosti jeden z nejpěstovanějších hybridů na českém trhu.
Společně s LG 31.233 (FAO 230)
patří také k oblíbeným stálicím
na domácím, pořadatelském
podniku. Podnik v termínu pol-

liem silážní kukuřice pro výživu
skotu, i tam si jistě každý pěstitel,
ale zejména chovatel přijde na
své. LGAN známka kvality je
podmíněna vysokou agronomickou výkonností a meziročníkovou spolehlivostí hybridu. Nadprůměrná navíc musí být jeho
nutriční kvalita. Limagrain ví,
jak takové hybridy šlechtit, při
dodržení sušiny zelené hmoty
k silážovávní (28–35 %) tak nabízí více netto energie. Taková

řezanka si zachová chutnost
a vysokou úroveň stravitelnosti
vlákniny. Dojnice přijme více
hmoty v krmné dávce, resp. více
energie.

Jak porovnat hybridy?

Polní dny jsou první příležitostí zhlédnout novinky v zrnovém
i silážním sortimentu pro osev následujícího roku
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Kvantifikovat kvalitu hybridu
lze jediným způsobem. Vyjádřit
jeho teoretickou schopnost přeměnit řezanku z jednotky plochy na mléko. Řekne se to jednoduše a princip skutečně jednoduchý je. Získat korektní
a nezávislá data už tak snadné
není. Společnost Limagrain porovnává produkční potenciál
hybridů indexem LGAN Milk+.
Kalkuluje hektarový výnos hmoty celé rostliny násobený produkční účinností hybridu na základě údajů ÚKZÚZ, zejména
kalkulací parametru DINAG.
Produkční účinnost je vyjádře-

na výpočtem energetického zisku ve výživářském programu
MILK 2006. Věříme, že investice společnosti Limagrain do registračního řízení a získávání
těchto nezávislých dat je ceněna
jako zodpovědný přístup. LGAN
známka kvality je tak měřitelnou a nezpochybnitelnou devízou, je pomocníkem při výběru
ze široké škály silážní kukuřice
na trhu.
Našim zájmem je dodávat do
provozu nejkvalitnější kukuřice
pro agronomy v množství hmoty.
Pro zootechniky jsou to hybridy
s vysokou stravitelností, resp.
maximálním ziskem netto energie pro zvířata, naše konečné
spotřebitele.
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