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Více stravitelné vlákniny
s hybridy Limagrain znamená více mléka
Pěstujte mléko, ne hybridy! Tak společnost Limagrain Central Europe pojmenovala svou konferenci, kterou začátkem
listopadu uspořádala v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, ve Velké Bystřici na Olomoucku a v Protivíně na Písecku.
Řečníci se soustředili na kvalitu silážních hybridů, objemných
krmiv a související chov skotu.
Energie uložená v kukuřici je přibližně stejně rozdělena mezi zelenou část rostliny a škrob v zrnu.
Šlechtitelské firmy se zaměřují
na výnos zrna, ranost a pevnost
stonku. Hybridy pak většinou
nabízejí na siláž. „Kráva nicméně
potřebuje stravitelnou vlákninu, ze
které produkuje množství a složky
mléka. Jenže stravitelnost vlákniny
firmy často nemají ve svých cílech
zahrnutou. Přitom víme, že každé
procento stravitelnosti vlákniny
kukuřice pomůže krávě sežrat
denně o 180 gramů suché hmoty
navíc a přidat tak čtvrt kilogramu
mléka,“ připomněl známou premisu amerického vědce Michaela Allena produktový manažer Limagrain Česká a Slovenská
republika Ing. Jiří Matuš v příspěvku Šlechtění hybridů LGAN
pro vyšší výkon stáda.
Výjimku mezi společnostmi
podle jeho slov tvoří Limagrain,
která již 43 roků šlechtí silážní
kukuřice samostatně podle
jiných kritérií. Šlechtění na zrno
a na siláž má firma oddělené.
Cílem je, aby v objemné krmné
dávce pro kravský bachor bylo
maximum stravitelné vlákniny,
kráva sežrala více siláže a vyprodukovala více mléka. S tím je
samozřejmě spojený předpoklad
zlepšení zdravotního stavu zví-

řete a prodloužení jeho života.
Matuš zmínil, že možnost dostávat stravitelnější krmnou dávku
než dnes mají u nás stále čtyři
krávy z pěti. U kukuřic šlechtěných na pevnost stonku se kvalita stravitelné vlákniny postupně
zhoršuje, krmivo by přitom mělo
být co nejvíce podobné přirozené
pastvě.

Každé sousto je výživné
Limagrain provádí ročně 200 tisíc
hodnocení, v nichž hodně sleduje
celkový obsah energie v kukuřičné
řezance. „Obsah škrobu máme
stejný jako konkurence, ale naše
hybridy na siláž pro výživu skotu se
žlutou nálepkou LG Animal Nutrition mají navíc vysokou stravitelnost vlákniny. Každé sousto krávy
je proto energeticky vydatnější,“
řekl produktový manažer.
Index LGAN MILK+ je systém hodnocení kukuřičné řezanky
a výkonnosti hybridů, který firma
Limagrain zavedla jako návod,
jak si vybrat z přibližně 300 hybridů každoročně prodávaných
v České republice. Téměř všechny
jsou určené na siláž. „Využíváme
modifikovaný program Milk 2006
k hodnocení kukuřičné řezanky,
to znamená efektivity krmiva.
Tento systém zhodnocuje škrob,
obsah vlákniny a její stravitelnost.

Produktový manažer Limagrain
Česká a Slovenská republika
Ing. Jiří Matuš

LGAN specialista Limagrain
Česká a Slovenská republika
Ing. Eduard Hanina

Druhý krok je výnos z hektaru,
tedy celkový produkční potenciál.
Z hektaru lze v podobě kukuřičné
řezanky dovézt 27 tisíc kilogramů
mléka. Chaos v hodnotících kritériích jsme převedli na to nejlepší hodnotící kritérium a tím
jsou peníze. Srovnáváme rozdíl
mezi hybridy v kvalitě pro krávy,“
představil Ing. Jiří Matuš systém.
Odlišnost mezi nejlepším a nejhorším hybridem v každé skupině ranosti je mezi 20 až 30 tisíci
korunami realizovaného mléka
z hektaru.

hvězda. Pro krávy zkrátka lze pěstovat dobré krmení,“ zmínil expert
Limagrainu.
LG 30.248 je velmi výnosný
silážní hybrid do intenzivních
podmínek hospodaření. Tvoří
středně vysoké, robustní rostliny se vzpřímeně postavenými
listy a širokými čepelemi s dobře
ozrněnou palicí. Vyniká právě
vysokou stravitelností vlákniny
i obsahem škrobu. Jde o ověřenou a spolehlivou kvalitu do žlabů
i fermentorů. „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,“ shrnula regionální
poradkyně Limagrainu Ing. Šárka
Silovská, Ph.D.
Také LG 31.277 je velmi výnosný
silážní hybrid. Představuje posilu
středně raného sortimentu, která
byla letos úspěšně zaregistrována

Hybridy i pro intenzivní
podmínky
V jednotlivých skupinách ranosti
nabízí Limagrain hybridy, které
mají velmi dobře stravitelnou
vlákninu. „Naše současná hvězda
je LG 30.248. Máme oddělený program šlechtění a tím i jiné hybridy. LG 31.277 je naše nastupující
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v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. Jeho
předností je vysoká úroveň stravitelnosti vlákniny, hodí se pro vysokoužitkové chovy. Jediným jeho
handicapem byl pro vysoký zájem
nedostatek osiva, na rok 2020 už je
osiva zajištěn dostatek.
K otázce ceny Jiří Matuš uvedl,
že obecně jsou průměrné náklady
na osivo za zasetý hektar hybridu kukuřice 3 500 korun z celkových 17 100 korun. Fakt, že
některá kvalitní osiva vycházejí
ze srovnání trhu o něco dražší
než u jiné konkurence, doplnil
jednoduchými počty. „Můžeme
být o dvě stě korun na výsevní
jednotku dražší než druhá společnost v pořadí. Ve výsledku tedy
350 Kč. Sklidíme 35 tun siláže, to
je v průměru 10 korun na tunu.
Za tu cenu lze zlepšit ekonomiku
chovu skotu o čtvrt až půl kila
mléka na krávu a den!“ sdělil
Ing. Jiří Matuš.

Vyšší stravitelnost vlákniny
představuje výhodu
Tématu Kvalitní siláže s vysokým
obsahem netto energie se věnoval LGAN specialista Limagrain
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Zdroj: vypočteno z ÚKZÚZ 2016-2017, velmi raný sortiment siláž, produkční potenciál mléka kg/ha

Česká a Slovenská republika
Ing. Eduard Hanina. Silážování
začíná správným výběrem hybridu. „V honbě za vyšším výkonem zvířat se dostáváme do situace, kdy kravám dáváme všechno
možné. Ale zapomínáme, že
kráva žere trávu a potřebuje jí
stravitelnou,“ uvedl. Větší část
krmné dávky produkčních dojnic tvoří kukuřičná siláž. Pokud

je správně vyrobená, bude mít
výbornou nutriční hodnotu
a stravitelnost. Je nutné dbát na
to, aby struktura řezanky byla
optimální, dostatečně a rovnoměrně udusaná, skladovací prostor důsledně uzavřen.
Hybridy společnosti Limagrain
s vyšší stravitelností vláknitých
struktur, které tvoří více než polovinu rostliny kukuřice, představují

výhodu hned na začátku výroby
siláží. „Poskytují dojnici více netto
energie při zachování zdraví.
Vláknina slouží ke stimulaci motoriky bachoru a zároveň k reruminaci. Podporuje tak tvorbu
značného množství slin s vysokým obsahem bikarbonátu a přirozeně pufruje bachorové prostředí,“
vysvětlil Ing. Eduard Hanina.
Text a foto: Ondřej Zuntych
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