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Jste li agronom, najdete zde agronomická doporučení.
Jste li zootechnik, najdete zde zootechnická doporučení.
Jste li ekonom nebo majitel fi rmy, vězte, že držíte v ruce nabídku hybridů kukuřice a slunečnice, jež dokáží výsle-
dek práce Vašich kolegů v rostlinné i živočišné výrobě zefek  vnit a přinést Vašemu podniku peníze navíc.

Proč LG?
Ve světě osiv pouze Limagrain nabízí unikátní kolekci funkčních silážních hybridů kukuřic pro výživu dojnic. 
Jsou označené známkou kvality LGAN. 
Mnohé hybridy napříč zrnovým i silážním spektrem jsou díky objemovému, širokolistému habitu vhodným pro-
ducentem kvalitní suché hmoty pro potřebu bioplynových stanic. Vysoká stravitelnost vlákniny LGAN silážních 
hybridů srovnatelně s procesem bachorového trávení umožňuje rychlejší fermentaci a udržení stabilního prostředí 
fermentoru bioplynové stanice, především op  málního množství celuloly  ckých bakterií.
V naší nabídce najdete také kolekci olejných hybridů slunečnice pro Clearfi eld technologii a zrnové hybridy 
kukuřice, jejichž výhodou není jen výnos zrna, ale také jeho sklizňová vlhkost, plas  cita, celkový zdravotní stav 
a v případě sub  lních novošlechtěnců i méně posklizňových zbytků.

Groupe Limagrain je mul  národní společnost, která vyvíjí své ak  vity ve 140 zemích světa, 
dává práci více než 8600 zaměstnancům a v loňském roce věnovala 188 000 000 € 
na výzkum a vývoj širokého spektra, především osivářských ak  vit.
To už stojí za důvěru.
Zkuste, třeba právě letos, srovnat Vaši současnou kolekci kukuřic či slunečnic s novinkami LG.

Mnoho zdaru Vaší práci! Váš LG tým

Jakým způsobem?
Šlech  telé společnos   Limagrain pracují systema  cky a komplexně. 
Výnosový parametr není jedinou prioritou, tou je jeho kombinace s ostatními, 
neméně důležitými vlastnostmi. Sledují celkovou užitnou hodnotu odrůdy.

Jaká je nabídka LG?
  prověřená v podmínkách České republiky, srovnávána s výsledky z celé Evropy
  ucelená, lze vybrat hybridy navazujících ranos  
  do různých pěs  telských intenzit
  do odlišných klima  ckých a půdních podmínek
  pro různé technologie a směry využi  

každoroční klišé o pomíjivos   času nechme a pojďme rovnou na věc. 

OSIVA LG 2015
LG tým je v plné síle, připraven Vám poskytnout přesná doporučení hybridů 
kukuřice a slunečnice do Vašich technologicko-pěs  telských podmínek. 
V katalogu je budete mít vždy po ruce.

Vážení pěstitelé,

www.lgseeds.cz
3333



Vážený agronome, zootechniku,

velmi často jste postaveni před argumenty, které tvrdí, že siláž 
lze vyrobit z jakékoliv kukuřice, stačí určit vhodný termín skliz-
ně, správně pořezat, správně udusat, zakrýt, zfermentovat 

a pak už jen krmit. Co ale na tyto argumenty říká vaše kráva a následně vaše 
peněženka? Obě poznají, že mezi silážemi z různých kukuřičných hybridů je 
velký kvalita  vní rozdíl. 
Pravé silážní hybridy jsou ty, které vedle agronomických vlastnos   – tedy 
výnosu a odolnos   vůči nepříznivým podmínkám prostředí, poskytnou také 
kvalitní řezanku s vyváženým obsahem lehce dostupné energie v podobě 
cukrů a škrobu na jedné straně a vysoce stravitelnou vlákninou na straně 
druhé.
Dojnice je konečný spotřebitel kukuřičného silážního hybridu. Ona siláž žere, 
ona z ní dojí a ona nás všechny nakonec zapla  . To jak dobře nás zapla  , 
záleží z velké čás   na kvalitě siláže. Kráva je přežvýkavec a potřebuje vedle 
energie z lehce rozpustných cukrů a škrobu také vlákninu s co možná nejvyšší 
stravitelnos  .

Každé 2 stupně stravitelnos   vlákniny navíc (sNDV nebo DINAG)  zvýší obsah 
využitelné energie krmné dávky o 0,07 MJ/kg SH a zvýší příjem sušiny dojnicí 
o 0,36 kg/den. To má za následek zvýšení produkce mléka o 0,5 kg/dojnici 
a den. Při výnosu 15 t suché hmoty z hektaru můžeme celý rok krmit 3 doj-
nice, které nám během laktací nadojí o (3 dojnice x 300 dnů x 0,5 kg) = 500 
kg mléka více. Při realizační ceně 8,- Kč/kg mléka máme 3600,- Kč z každého 
hektaru kukuřičné siláže navíc. A to jsme do rovnice nezapočítali ještě ved-
lejší přínosy plynoucí z lepšího zdravotního stavu dojnic, které netrpí acidó-
zami, a mohou poskytnout více laktací. Přínos 2 stupňů stravitelnos   vlákni-
ny DINAG navíc ve zdraví přežvýkavců lze spočítat na 495,- Kč/dojnici a rok. 
Z jednoho hektaru tedy dalších cca 1500 Kč.

Vaše dojnice si nemohou vybrat, z kterého hybridu bude siláž ve žlabu v příš-
 m roce. Vaše správné rozhodnu   však poznají a ocení zvýšenou produkcí 

mléka a lepším zdravím. Co bude dobré pro ně, bude nakonec dobré i pro 
pomyslnou peněženku vašeho podniku.

Ing. Jiří Matuš, produktový manažer Limagrain ČR

KUKUŘICE NA SILÁŽ
Ekonomika výroby mléka s hybridy LG Animal Nutrition

Klíč k úspěchu:
V této čás   katalogu naleznete hybridy označené známkou 
LG Animal Nutri  on, v celé škále ranos   od FAO 220 až po 
FAO 390. Vedle vysokého výnosu mají právě stravitelnost 
vlákniny vyšší alespoň o 2 stupně DINAG. 
Jejich výnos a kvalitu si můžete také ověřit v nezávislém 
testování ÚKZÚZ.

Nezávislé ins  tuce 
v Evropě potvrzujíci vyšší 
průměrný nádoj mléka 
na dojnici a den:

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 
HYBRIDŮ LGAN

Polsko, 2012 
+ 2,6 kg

Maďarsko, 2012
+ 0,7 kg

Španělsko, 2013
+ 0,6 kg

Francie, 2012

+ 0,5 kg

Nizozemsko, 2012
+ 0,4 kg

LG 30.220

LG 32.16

LG 30.238

LG 30.248

LG 32.58

LG 30.260

LG 30.275

LG 30.306

LG 30.311

LG 33.87

Shannon

LGAN, BIOPLYN

5555



FAO 220, MSc, mezityp FAO 220, Sc, mezityp

LG 30.220 LG 32.16  LG 30.238 LG 30.248  

Velmi raný silážní hybrid kompaktního vzrůstu, se širo-
kými listy a vysokým podílem palic. Pro vysokou stravi-
telnost vlákniny a odolnost suchu je mimořádně vhod-
ný pro výživu zvířat a bioplynové stanice.

Velmi raný silážní hybrid vysokého vzrůstu s pravidel-
ně nasazenými, dobře ozrněnými palicemi. Je vhodný 
především ke sklizni technologické siláže na bioplyn 
a případné sklizni zrna. Vyniká plas  citou, schopnos   
vyrovnat se s extenzivními pěs  telskými podmínkami.

  vysoký výnos technologické siláže
  plasticita, odolnost stresu během vegetace
  ročníková stabilita

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

  vysoký výnos siláže
  odolnost suchu
  nutriční parametry

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN SILÁŽ LGAN, BIOPLYN SILÁŽ LGAN, BIOPLYNBIOPLYN, ZRNO

  vysoký výnos nutričně vyvážené siláže
  pozitivní reakce na intenzitu
  ranost

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

  vysoký výnos siláže 
  špičková stravitelnost vlákniny
  odolnost chladu

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, okrajově ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

FAO 230, Sc, mezityp FAO 240, Sc, mezityp
Osvědčený, velmi raný silážní hybrid vhodný do bram-
borářské a obilnářské výrobní oblas  . Poskytuje kvalitní 
siláž vysoké produkční účinnos   díky vysoké stravitel-
nos   vlákniny. Je mimořádně vhodný pro vysokoužit-
kové chovy dojnic.

Raný silážní hybrid do intenzivních podmínek hospo-
daření. Vysoké rostliny se vzpřímeně postavenými listy 
a širokými čepelemi doplňuje dobře ozrněná palice. 
Silážní hmota vyniká jak vysokou stravitelnos   vlákniny 
tak i obsahem škrobu, je vhodná pro dojnice i BPS.

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

Novinka
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LG 30.275

LG 30.275 má dlouhodobě vysoký výnos   

Zdroj: ÚKZÚZ 2012-2013, 10 lokalit

ES Fireball Fernandez

Koblens

Ciclixx

Atletico

Indexx

FAO 260, Sc, mezityp

LG 32.58 LG 30.260  

Velmi spolehlivý raný zrnový a silážní hybrid vyššího 
vzrůstu s pravidelně nasazenými, dobře opylenými pa-
licemi. Je vhodný především ke sklizni zrna a technolo-
gické siláže na bioplyn. Vyniká nadprůměrnou plas  ci-
tou a meziročníkovou stabilitou.

FAO 260, MSc, mezityp
Raný silážní hybrid vyššího vzrůstu s rekordním výno-
sem kvalitní silážní hmoty, zrna a škrobu pro dojnice 
i BPS. Vysoký výnos je založen bohatým olistěním a vy-
sokým podílem palic. Kořenový systém hybridu efek  v-
ně eliminuje stres způsobený suchem během vegetace.

  vysoký výnos zrna 
a technologické siláže 

  nadprůměrná plasticita
  ročníková stabilita

Doporučené oblasti pěstování
OVO,ŘVO, okrajově KVO

Doporučený výsevek
80-90 000 semen/ha

  vysoký výnos siláže
  odolnost suchu
  silně reaguje na intenzifi kační 

agronomická opatření

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO, ŘVO

Doporučený výsevek
85 - 95 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

LG 30.275 je hybrid, který poskytuje pravidelně a sta-
bilně  špičkové výnosy siláže. Díky vysoké stravitelnos   
vlákniny a vysokému podílu škrobu efek  vně tráveném 
až v tenkém střevě, je siláž z hybridu LG 30.275 ideálem 
objemných krmiv pro skot v řepařské výrobní oblas  . 
Tato funkční siláž je nejlevnějším intenzifi kačním fak-
torem zajišťujícím vyšší příjem krmiva, tedy energie, 
a zároveň preven  vním opatřením pro   vzniku acidóz.

LG 30.275

  vysoký výnos nadprůměrně 
stravitelné siláže

  vysoký podíl by-pass škrobu
  reakce na zvýšenou intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
OVO, ŘVO,okrajově KVO

Doporučený výsevek
80 - 95 000 semen/ha

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

FAO 280, MSc, mezityp
Středně raný silážní hybrid vysokého vzrůstu, objemového typu, s vysokou produkcí silážní hmoty ve špičkové 
nutriční kvalitě, dané zejména nadstandardní stravitelnos   vlákniny, vyšším podílem zrna a škrobu. Vhodný je 
zejména pro chovy vysokoužitkových dojnic, ale také k produkci metanu, s rychlým nástupem fermentace ve fer-
mentoru BPS.

BIOPLYN, ZRNO SILÁŽ LGAN, BIOPLYN SILÁŽ LGAN, BIOPLYN
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LG 30.306
BIOPLYN, ZRNO

  nadprůměrný výnos siláže 
  vysoký podíl zrna
  univerzálnost

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
75-90 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

FAO 310, Sc, zub
Středně pozdní, velmi robustní silážní hybrid s velmi 
vysokým výnosem technologické siláže pro provozova-
tele BPS. Pravidelně nasazené, dozrněné palice jsou zá-
rukou vysokého podílu zrna v silážní řezance. Hybrid je 
možné ponechat k případnému výmlatu vlhkého nebo 
suchého zrna.

LG 30.311  
SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

  rekordní výnos vysoce stravitelné siláže
  plasticita
  odolnost přísušku

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
75-90 000 semen/ha

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

FAO 320, Sc, mezityp
Středně pozdní robustní silážní hybrid, který přináší vy-
soce kvalitní siláž pro výživu skotu i BPS bez ohledu na 
průběh ročníku, sucho nebo kvalitu pozemku. Díky vy-
rovnané vlhkos   silážních frakcí - zrna a zelených čás  , 
poskytuje pěs  teli konfort širokým sklizňovým oknem.

LG 33.87 Shannon
SILÁŽ LGAN, BIOPLYN SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

  vysoký výnos nutričně 
vyvážené siláže

  odolnost suchu
  pozitivní reakce na intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
70-85 000 semen/ha

  vysoký výnos siláže s vysokým 
podílem zrna 

  odolnost suchu
  pozitivní reakce na intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
75-85 000 semen/ha

FAO 380, Sc, zub FAO 390, Sc, zub
Pozdní, velmi dobře olistěný silážní hybrid vyššího vzrůstu, 
s vysokou stravitelnos   vlákniny a vysokým podílem zrna 
a škrobu v silážní hmotě. Je vhodný pro produkci biomasy 
pro BPS a v případě nadprůměrné úrody v daném ročníku 
je možné ponechat jej k výmlatu vlhkého nebo suchého 
zrna.

Pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vysokého vzrůstu. Vy-
kazuje vysokou stravitelnost vlákniny a vysoký obsah škro-
bu. Ve své skupině ranos   je kombinací těchto vlastnos   
výjimkou. Díky dobré odolnos   suchu je jistotou produk-
ce kvalitní silážní hmoty pro dojnice i BPS v nejteplejších 
oblastech u nás.

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

ZOOTECHNICKÉ PARAMETRY:

stravitelnost vlák. DINAG nízký vysoký

by-pass škrob nízký vysoký

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

Novinka

10 11



Pěstování zrnové kukuřice

Najít vhodný zrnový hybrid není jednoduché. Je třeba zvážit mnoho faktorů 
a vědět, co přesně očekávám. 

Intenzivní zrnový hybrid vyžaduje ideální půdní podmínky a agronomickou péči. 
V kombinaci s příznivým počasím a dostatkem vláhy podává vysoké výnosy. 
Jediným faktorem ovlivňujícím výslednou ekonomiku pěstování pak zůstává 
sklizňová vlhkost.

Plas  cké, méně intenzivní hybridy, mohou uspokojit výnosem i sklizňovou vlhkos   
a zároveň ročníkovou stabilitou. Nebudou každý rok stát na stupních vítězů, 
ale nikdy, v žádném ročníku, nezklamou.

KUKUŘICE NA ZRNO

Spain 

France 

Germany 
Ukraine 

Moldova 

Serbia 

Turkey 

Switzerland 

Hungary 

Slovakia 

Groupe Limagrain, 2014: Množitelské a zpracovatelské kapacity osiva kukuřice LG

Klíč k úspěchu:
Hledáte li vedle intenzivních hybridů spolehlivé partnery do horších půdních podmí-
nek (do přísuškových oblas   nebo naopak těžkých, nezáhřevných půd), doporučuje-
me Vám věnovat se hybridům LG 32.16, LG 32.58, LG 30.325 a LG 30.369.
 
Chceteli opravdové rekordmany ve své skupině ranos  , posuďte agronomické vlast-
nos   hybridů LG 30.215, LG 30.315, LG 30.369 a LG 30.389.

LG 30.215

LG 32.58

LG 30.315

LG 30.325

LG 30.369

LG 30.389



LG 30.215
ZRNO, BIOPLYN

  ranost
  výnos
  nízké náklady na sušení

Doporučené oblasti pěstování
BVO, OVO

Doporučený výsevek
80-95 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

FAO 230, Sc, mezityp
Velmi raný zrnový hybrid kratšího vzrůstu s krátkými 
internodii, s rekordním výnosem suchého zrna a vyš-
ším výnosem suché hmoty pro bioplynové stanice. Je 
vhodný do intenzivních pěs  telských podmínek.

LG 32.58
ZRNO, BIOPLYN

  vysoký výnos zrna 
a technologické siláže 

  nadprůměrná plasticita
  ročníková stabilita

Doporučené oblasti pěstování
OVO,ŘVO, okrajově KVO

Doporučený výsevek
80-90 000 semen/ha

FAO 260, Sc, mezityp
Raný zrnový a silážní hybrid vyššího vzrůstu s pravidel-
ně nasazenými, dobře opylenými palicemi. Je vhodný 
především ke sklizni zrna a technologické siláže. Vyniká 
nadprůměrnou plas  citou a meziročníkovou stabilitou.

LG 30.315 LG 30.325
ZRNO ZRNO

  uvolňování vody 
  výnos zrna 
  adaptabilita

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
70-85 000 semen/ha

  výnos zrna
  reakce na intenzitu pěstování
  nízké náklady na sušení

Doporučené oblasti pěstování
okrajově OVO, ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
75 -85 000 semen/ha

FAO 300, Sc, zub FAO 320, Sc, zub
Středně raný zrnový hybrid kratšího vzrůstu s vynikajícím 
výnosem zrna. Reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, 
maximum asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostli-
ny. V době zralos   zrna rychle ztrácí vlhkost.

Středně pozdní zrnový hybrid krátkého vzrůstu s vy-
sokým podílem zrna na robustních palicích. Hybrid 
s výborným uvolňováním vody ze zrna vhodný i do prů-
měrně intenzivních pěs  telských podmínek.

Novinka

NEJPĚSTOVANĚJŠÍNEJPĚSTOVANĚJŠÍ  
LG hybrid v západní a centrální Evropě.LG hybrid v západní a centrální Evropě.
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LG 30.369 je „řecko-římský zápasník“ pro nejnáročnější 
pěs  tele zrnové kukuřice v kukuřičné výrobní oblas  . 
Nabízí špičkový výnos zrna na krátké rostlině, s nízkým 
podílem posklizňových zbytků. Pozi  vně reaguje na 
intenzivní agrotechniku, zvládne stresové faktory způ-
sobené nedostatkem vláhy a kvalitou půdy daného sta-
noviště. Vyniká výborným uvolňováním vody díky zrnu 
typu koňský zub na typicky tenkém vřeteni.

LG 30.389

LG 30.369

LG 30.389 je vzrůstný zrnový hybrid pro pro nejzažší ter-
míny sklizně v našich klima  ckých podmínkách. Vedle 
vysokého výnosu zrna produkuje velké množství hmoty 
vhodné pro produkci bioplynu. Zrno typu koňský zub 
na dlouhé palici s tenkým vřetenem výborně uvolňu-
je vodu. LG 30.389 je intenzivní hybrid, který nemá na 
úživných půdách žádná pěs  telská rizika.

Vrbovec (okr. Znojmo), 2014Vrbovec (okr. Znojmo), 2014

 

Výnos LG 30.369 na průměr hybridů shodné ranosti v evropském testování (t/ha)
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  LG.30.369    Průměr pokusu

V grafu najdete srovnání hybridu na průměr konku-
renčních hybridů stejné skupiny ranos   v testování na 
mnoha evropských lokalitách. LG 30.369 se opakovaně 
ukazuje jako výnosově nadprůměrný a spolehlivý zrno-
vý hybrid.

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

LG 30.369
ZRNO

  výnos suchého zrna
  plasticita
  minimum posklizňových zbytků

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
70-85 000 semen/ha

FAO 360, Sc, zub
Pozdní zrnový hybrid nízkého vzrůstu s rekordním výnosem zrna a vynikající reakcí na intenzitu pěstování.  Je velmi 
plas  cký, s mimořádnou stabilitou výnosů v odlišných ročnících. 

LG 30.389  
ZRNO, BIOPLYN

  výnos zrna
  výnos suché hmoty z ha
  vysoká reakce na intenzitu

Doporučené oblasti pěstování
KVO

Doporučený výsevek
70-85 000 semen/ha

FAO 380, Sc, zub
Pozdní zrnový hybrid vysokého vzrůstu pro kombinované využi   na zrno nebo technologickou siláž na bioplyn 
s vysokým podílem škrobu.

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

stay green slabý silný

dry down slabý silný

vhodný k pozdnímu setí ne ano

setrvání v opt.sušině pod 7 dní 7 dní

Novinka

Zdroj: Limagrain, 2013
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LG 56.33 CL

LG 56.58 CL

LG 53.77

LG 56.55

Slunečnice neodmyslytelně patří mezi plodiny dokreslující malebnost polabské 
nížiny a vinařské jižní Moravy. Její výměra však poslední roky meziročně klesá 
o více než 10%. 18 600 ha oseté plochy v roce 2014 však znamená přes 40  s. tun 
realizované komodity. Je tedy na místě přemýšlet, který hybrid poskytne co 
nejvyšší užitek. Vysoký výnos, kvalitu oleje, ranost sklizně, technologickou výhodu. 
Tedy komplex požadavků vedoucí k očekávanému, spolehlivému výsledku. 
Nejlépe každý rok. 

Slunečnice LG mezi komplexní hybridy patří. 
Jsou výnosné, rané, zdravé a CL odrůdy jsou vysoce tolerantní 
postemergentní aplikaci herbicidu Pulsar 40.
Žádná z těchto vlastnos   není průměrná, či podprůměrná, všechny podmiňují vý-
slednou ekonomiku pěstování této plodiny. Věříme, že nabídka hybridů slunečnice 
LG z následující dvoustrany vyhoví i vašim specifi ckým potřebám. 

Klíč k úspěchu:
Slunečnice patří do teplé řepařské a kukuřičné výrobní oblas  . 
Pokud dodržujeme základní agrotechnická opatření a sled plodin v osevním po-
stupu, výběrem zdravého hybridu ušetříme náklad na druhé fungicidní ošetře-
ní. Pokud správně zvolíme ranost, v mnoha případech ušetříme na desikaci.

Plocha slunečnice v České republice
SLUNEČNICE LG

Spain 

France 

Tur

Russia 

Italy 

T
pain p

Groupe Limagrain, 2014: Množitelské a zpracovatelské kapacity osiva slunečnice LG
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LG 53.77

  ranost
  výnos
  adaptabilita

Doporučené oblasti pěstování
OVO, ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
70-75 000 semen/ha

raný, olejný

Novinka

Raný olejný hybrid slunečnice středního až vyššího 
vzrůstu s vysokým výnosem a nízkou vlhkos   nažek. 
Hybrid velmi odolný suchu a chladu.

Konvenční i CL technologie Konvenční technologieKonvenční i CL technologie Konvenční technologie

LG 56.33 CL

  ranost
  vysoká HTN 
  chladuvzdornost

Doporučené oblasti pěstování
okrajově OVO, ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
70-75 000 semen/ha

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

raný, olejný

LG 56.58 CL LG 56.55

  meziročníková stabilita
  výnos
  zdravotní stav

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
65-75 000 semen/ha

  výnos nažek
  vysoká tolerance imazamoxu
  zdravotní stav

Doporučené oblasti pěstování
ŘVO, KVO

Doporučený výsevek
65-75 000 semen/ha

středně raný, olejný středně raný, olejný
Raný olejný hybrid slunečnice středního až vyššího 
vzrůstu se středně velkým úborem. Poskytuje nejvyšší 
výnos nažek mezi ranými hybridy odolnými herbicidu 
PULSAR 40.

Středně raný olejný hybrid středního až vyššího vzrůstu 
s nejvyšší odolnos   vůči herbicidu PULSAR 40 a velmi 
vysokým výnosem nažek.

Středně raný olejný hybrid slunečnice středního vzrůs-
tu. Vyjímečně zdravý a výnosný hybrid s ročníkově 
stabilní vysokou výkonnos   pro konvenční technologii 
pěstování.

CLEARFIELD® registrovaná obchodní známka fi rmy BASF

AGRONOMICKÉ PARAMETRY:

počáteční růst pomalý rychlý

odolnost chladu nízká vysoká

odolnost přísušku nízká vysoká

odolnost poléhání nízká vysoká

tolerance imazamox nízká vysoká

reakce na intenzitu slabá silná

vhodný k pozdnímu setí ne ano

20 21



        slunečnice ranost typ technologie BVO OVO ŘVO KVO

výsevek (tisíc semen/ha)
dle půdy/klima horší ➠ lepší       

65 70 75

LG 56.33 CL raný olejný Clearfi eld

LG 56.58 CL středně raný olejný Clearfi eld

LG 53.77 raný olejný konvenční

LG 56.55 středně raný olejný konvenční

    kukuřice FAO ra
no

st

typ
 

hy
br

idu

typ zrn
a

ZRNO LGAN BPS BVO OVO ŘVO KVO

výsevek (tisíc semen/ha)
dle půdy/klima horší ➠ lepší       

70 75 80 85 90 95

LG 30.220 220 velmi raný MSc mezityp

LG 32.16 220 velmi raný Sc mezityp

LG 30.215 230 velmi raný Sc mezityp

LG 30.238 230 velmi raný Sc mezityp

LG 30.248 240 raný Sc mezityp

LG 32.58 260 raný Sc mezityp

LG 30.260 260 raný MSc mezityp

LG 30.275 280 střed. raný Msc mezityp

LG 30.315 300 střed. raný Sc zub

LG 30.306 310 střed. pozd Sc zub

LG 30.311 320 střed. pozd. Sc mezityp

LG 30.325 320 střed. raný Sc zub

LG 30.369 360 střed. pozd. Sc zub

LG 33.87 380 pozdní Sc zub

LG 30.389 380 střed. pozd. Sc zub

SHANNON 390 pozdní Sc zub

OSIVA LG 2015
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KATALOG LG 
2015
kukuřice a slunečnice

 Ing. Michal Adler - 603 115 477 - severní Morava
 michal.adler@limagrain. com

 Ing. Ludmila Adamcová - 724 320 499 - Vysočina
 ludmila.adamcova@limagrain. com

 Blanka Alfö  ldiová - 724 051 525 - jihovýchodní Morava
 blanka.alfoldiova@limagrain. com

 Ing. Markéta Kollarová - 602 707 422 - jižní a střední Čechy
 marketa.kollarova@limagrain. com

 Ing. Milena Mařáková - 602 314 595 - jižní Morava
 milena.marakova@limagrain. com

 Ing. Jaroslav Matyk - 724 903 370 - východní Čechy
 jaroslav.matyk@limagrain. com

 Jan Vojík - 724 903 351 - střední a severní Čechy
 jan.vojik@limagrain.com

 Josef Prais - 606 620 576 - západní Čechy
 josef.prais@limagrain. com
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