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Pro lepší ulpění postřikové jíchy
(dab) – Inovovaný způsob, jak snížit ztráty postřikové jíchy při aplikaci pesticidů, vymyslel vědecký tým, který vede docent Kripa Varanasi
z amerického Massachusettského technologického institutu (MIT). Institut o tom informoval v tiskové zprávě.
Při aplikaci jíchy postřikovačem se část kapek nezachytí na
rostlině, ale odrazí se od listu
a dopadne například na půdu.
Tomu se předchází více způsoby, například využitím smáčedel. Vědci na MIT ale soudí, že
vzhledem k rychlosti celého procesu (milisekundy) nastupuje
efekt smáčedel příliš pozdě
a kapky se stále ještě stihnou ve
velké míře odrazit.
V Massachusettském technologickém institutu proto vyvinuli metodu, která má kapky na
listy „přilepit“ efektivněji. Zalo-

Povrch rostlin je většinou špatně smáčivý
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žena je na dvou rozdílných levných polymerech, které způsobí, že část aplikované postřikové jíchy má pozitivní a část negativní náboj. Díky tomu je jinak relativně vodoodpudivý povrch listu najednou hydrofilní.
A to je klíč k lepšímu udržení jíchy na listech a snížení ztrát.
Vědci konstatují, že celý proces začíná již během aplikace
a je rychlejší než působení
smáčedel. Na základě laboratorních pokusů tvrdí, že při
použití této technologie stačí
aplikovat desetinu postřikové

jíchy. Použité polymery jsou
biodegradabilní a nemají tedy
zatěžovat životní prostředí. Tisková zpráva konstatuje, že polymery jsou extrahovány z běžných levných materiálů a dají
se vyrábět lokálně.
Z technického pohledu je realizace jednoduchá. Postřikovač
je potřeba vybavit dvěma nádržemi, aby se dala zároveň aplikovat jícha s odlišnými náboji.
Vědci také experimentují s možností, u které by se vyhnuli potřebě dvojice nádrží. Výzkum
probíhal společně s indickým

Tata technologickým a designových centrem, s prvními polními
pokusy u malých pěstitelů se
proto počítá v Indii v příštím roce. Tam aplikují pesticidy stále
ještě ručními postřikovači a peníze vydané za přípravky mohou
tvořit významnou část nákladů.
Jejich snížení by se pak mělo
příznivě projevit na příjmech.
Technologie by se ale mohla využít i jiným způsobem, například
při ochraně sadů citrusů na Floridě proti mrazu postřikem vodou, kde je problémem omezení

jejích dodávek.
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Nová generace hybridů na zrno
Dva staré známé faktory budou ovlivňovat osevy kukuřice v příštím roce. Letošní vynikající výsledky pěstování kukuřice hovoří ve prospěch větších ploch.
Nízká výkupní cena je na druhé straně varováním před přílišným optimismem. Výnos a ekonomika pěstování budou tedy rozhodujícími faktory úspěchu.
Nabídka hybridů určených na
zrno se neustále zlepšuje a nyní
představuje jak z hlediska ekonomiky, tak i výnosů zrna absolutní špičku.

Absolutní špička ve výnosu
Jedničkou v nabídce společnosti Limagrain je novinka roku

kusech v letošním roce po celé
ČR a na základě těchto výsledků
si troufneme napsat, že ve FAO
260 nenalézá přemožitele. Ve
prospěch hybridu hovoří i využitelnost na siláž s vysokým obsahem energie a škrobu. Univerzální využití, vysoký výnos
a nízká sklizňová vlhkost dělají

LG 31.276 (FAO 260) je výnosný zrnový hybrid s 16 až 18 řadami zrn
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2017, hybrid LG 31.276. Je nejvýnosnějším hybridem státních
odrůdových zkoušek ÚKZÚZ,
kde byl zaregistrován s výnosem
108 % na průměr pokusu. Připomeňme, že má za sebou jak výnosný rok 2014, tak i suchý rok
2015 a v obou obstál na výbornou. Vítězí v demonstračních po-

z LG 31.276 jasného favorita příští sezóny v raném zrnu.
Ve středně raném a středně
pozdním zrnovém sortimentu
dominují dva hybridy, oba v kategorii koňský zub. Ranější
LG 30.315 je favoritem v ekonomice pěstování na zrno ve FAO
300. V letech 2014 i 2015 vykazo-

Pravidelné nasazení palic je vizitkou silného genotypu LG 31.276
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val výbornou ekonomiku pěstování na zrno díky vynikajícímu
uvolňování vody.
LG 30.315 je jedním z nejraněji kvetoucích hybridů, díky čemuž má lepší šanci uniknout letním vlnám veder v době opylování. Má více času na dozrání
zrna a uvolnění vody. Doporučujeme ho k pěstování na zrno
v řepařské i kukuřičné výrobní
oblasti, na lepších pozemcích
s výsevkem do 80 000 rostlin na
hektar.
Rekordmanem ve výnosu na
suché a vlhké zrno je LG 30.369
(Limanova) ve FAO 340. Tradičně bývá nejvýnosnějším hybridem v demonstračních pokusech LG. Je výnosný nejen v podmínkách vysoce intenzivních, ale
také v suchu. Vedle intenzivních
podmínek střední Hané a Polabí
jej můžeme bez obav doporučit
i na lehké půdy v kukuřičné výrobní oblasti, kde odolává podmínkám silného sucha. Svým habitem je LG 30.369 typickým
představitelem zrnového hybridu generativního typu, tedy nízké rostliny s mohutnou palicí.
Nepotřebuje vynaložit mnoho
energie pro růst rostliny, ale využije ji k tvorbě zrna. LG 30.369 lze
vysít i ve vyšším výsevku.

LG 32.58 je symbolem
houževnatosti
Zcela samostatné místo má
v zrnové nabídce společnosti Limagrain hybrid LG 32.58. Je prověřený na nesčetných pozemcích, sedmi lety komerčního pěstování a spoustou různorodých
podmínek. V intenzivních podmínkách patří mezi výkonné
hybridy. Ne každý pozemek
k pěstování kukuřice na zrno je
ideální, ne každý má možnost
hospodařit na úrodné půdě. Právě tam se projevují přednosti
LG 32.58 nejvíc. Na chudších,
méně vyrovnaných půdách exceluje. Opět jde o hybrid s kombinovaným využitím na technologickou siláž s vysokým obsahem škrobu a na zrno, vše ve
FAO 260. Univerzálnost, houževnatost, plasticita, spolehlivost, to jsou charakteristiky spojené s tímto hybridem.
Neumíme předpovídat průběh počasí ani ceny kukuřice na

zrno v příštím roce. Umíme
však v nabídce společnosti Limagrain označit hybrid kukuřice na zrno pro každého pěstitele zvlášť. Takový hybrid, který
obstojí v náročných požadavinzerce

cích na nejvyšší výnos, ekonomiku pěstování a zároveň se vypořádá s různorodými pěstitelskými podmínkami.
Realizační ceny kukuřice v příštím roce neznáme, ale umíme se

na ně volbou vhodného hybridu
připravit dopředu.
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