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 Shrnutí
Přehledné vyjádření funkčnos   silážní kukuřice na zák-
ladě výsledků v našich klima  ckých podmínkách:

 EFEKTIVITA KRMIVA 
= množství mléka, které je dojnice schopná vypro-
dukovat z jednoho kilogramu přijaté sušiny

 PRODUKČNÍ POTENCIÁL 
= produkce mléka z hektaru = efek  vita krmiva 
násobená výnosem sušiny z hektaru

 Přednosti
  umožňuje predikci příjmu krmiva, následně 

příjmu energie a její konverze na mléko
  jednoduchá klasifi kace, která ohodnocuje hybridy 

podle výnosu suché hmoty z hektaru 
a zároveň podle její krmné hodnoty

  poskytuje komplexní pohled na kvalitu i kvan  tu 
vyjádřenou v množství mléka nebo 
v penězích na jeden hektar

>  Celý systém hodnocení LGAN Milk+ vychází ze všeo-
becně respektovaného modelu MILK 2006 (Universi-
ty of Wisconsin, Shaver et al. 2003, revision 2006).

>  Teore  cký výpočet zahrnuje aktuální výsledky hybri-
dů kukuřice na mnoha stanoviš  ch České republiky 
v průběhu daného ročníku, vyhodnocené jednotnou 
metodikou ÚKZÚZ.

: :  Vyjadřuje efek  vitu krmiva (silážní hmoty), respek  -
ve množství mléka, které je dojnice schopná vypro-
dukovat z jednoho kilogramu přijaté sušiny.

: :  Spojením tohoto kvalita  vního parametru se samot-
ným výnosem sušiny z hektaru získáme produkční 
potenciál konkrétního hybridu, který kvan  fi kuje 
produkci mléka z jednoho hektaru.

LGAN MILK+ je jednoduchá klasifi kace, 

která ohodnocuje hybridy 

podle výnosu suché hmoty z hektaru 

a zároveň podle její krmné hodnoty. 

Poskytuje komplexní pohled na kvalitu 

i kvan  tu kukuřičné řezanky 

vyjádřenou množstvím mléka 

nebo penězi z jednoho hektaru.

Společnost Limagrain předkládá chovatelům dojnic nový systém hodnocení silážních hybridů LGAN Milk+. 
Tato klasifi kace transparentně oceňuje konkrétní hybrid kukuřice podle produkce mléka z hektaru 
a případně z kilogramu přijaté sušiny.

Základem výpočtu LGAN Milk+ je uznávaný systém 
hodnocení krmiv MILK2006, který predikuje:

 >  příjem sušiny silážní kukuřice podle   
 obsahu a stravitelnos   neutrálně

  detergentní vlákniny (DMi)
 >  příjem energie (energie X DMi)
 >  produkci mléka (po odpočtu energie 
  nutné pro záchov standardizované dojnice 
  se 613 kg živé hmotnos  )

CO PŘINÁŠÍ  AGRONOMICKÉ PRAXI?

p p
množství mléka nebo 

a jeden hektar

potenciál konkrétního hybridu, který kvan  fi kuje
produkci mléka z jednoho hektaru.

NOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ SILÁŽNÍCH HYBRIDŮ

LGAN Milk+ je plně adaptováno 

na evropské prostředí 

a zvyklos   skladby krmné dávky.
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  Evropská asociace chovatelů dojnic EDF (Europian dairy farmers), 2016

  EU farmy
  CH farmy
  UA farmy
  CA farmy

),, 20166

MÁ SMYSL INVESTOVAT...
   ... do funkčních silážních hybridů v době mléčné krize?

ANO!!! Výrobou siláží a senáží, jako základem krmné dávky, 
rozhodujeme o efektivitě 25% vynaložených nákladů na výrobu mléka.

 Struktura nákladů výroby mléka Statistické údaje

Zisk mléčné farmy je závislý na celkových 
výrobních nákladech

Rentabilita mléčné farmy 
není závislá na ceně mléka

“Pro slovo krize se v čínš  ně používá dvou znaků: první znamená „nebezpečí“ a druhý „příležitost“. Zdá se, že tako-
vý rozpor je typický pro každou krizi. Jedná se o bod zlomu a podle toho, kam se člověk obrá  , najde buď nebezpe-
čí, nebo nové možnos  .” John Powell

Téměř polovinu, resp. 47 %, předsta-
vují náklady na krmiva. Z toho větší 
část tvoří náklady na krmiva vyrobe-
ná doma. Tedy z celkových nákladů 
činí celých 25 % náklad na výrobu 
převážně objemného krmiva. 

  Rozbor nákladů na výrobu mléka podle Ing. Kvapilíka, DrSc., VÚŽV Praha, 2016

Aktuální data uvádějí rozdělení celkových nákladů na výrobu mléka v našich podmínkách. Cenu mléka ovlivnit 
nemůžeme, je proto nutné obrá  t se na vlastní náklady. 

Vlastní, doma vyrobená 

kvalitní objemná krmiva, 

jsou jediným rychle 

dostupným intenzifi kačním 

faktorem zlepšujícím 

ekonomiku výroby mléka.

   25% náklady na krmiva vlastní
   22% náklady na krmiva nakoupená
   14% pracovní náklady
   11% odpisy krav
   6%  veter. a plem. výkon
   5% odpisy budov a strojů
   17% ostatní položky

Vstup do 3D reality.
Skenuj stránku s aplikací 

pro iOS i Android

25%
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PRODUKCE KVALITNÍ KUKUŘIČNÉ SILÁŽE VYŽADUJE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP, ALE VŽDY ZAČÍNÁ FUNDOVANÝM VÝBĚREM HYBRIDU!
Chtějte znát produkční potenciál silážních hybridů

32
35

32
35

Zdroj: ÚKZÚZ 2015

19208

15973

: :  nejvyšší výnos sušiny ve velmi raném sor  mentu (ÚKZÚZ 2015)
: :  nejvyšší výnos mléka z 1 ha 
: :  produkční potenciál 19 208 kg/ha
: :  opro   nejslabšímu hybridu navíc o 3235 kg mléka z každého ha 
: :  rozdíl v realizované ceně mléka na ploše 50 ha je 970 500 Kč!

: : výnos mléka z 1 ha = produkční potenciál 16 557 kg/ha
: :  opro   nejslabšímu hybridu navíc o 4399 kg mléka z každého ha  
: :  rozdíl v realizované ceně mléka na ploše 50 ha je 1 319 700 Kč!

>  P  LGAN M +   LG A  N  
 LG 30.248 (FAO 240)

>  P  LGAN M +   LG A  N  
 LG 30.275 (FAO 280)Minimálně 

o 1 000 kg/ha mléka 

NAVÍC oproti 80 % 

zkoušených hybridů 

v sortimentu!

Minimálně 

o 500 kg/ha mléka 

NAVÍC oproti 80 % 

zkoušených hybridů 

v sortimentu!

Rozdíl v úrovni produkce mléka 
je 3235 kg x 6 Kč = 19 410 Kč/ha. 
Když vyjádříme produkční potenciál 
obou hybridů, zjis  me, 
že s hybridem LG 30.248 lze vyrobit 
1litr mléka o 1,20 Kč levněji.

  zkoušené hybridy

  kontrolní hybridy velmi raného sortimentu

Rozdíl v úrovni produkce mléka 
je 4399 kg x 6 Kč = 26 400 Kč/ha. 
Když vyjádříme produkční potenciál 
obou hybridů, zjis  me, 
že s hybridem LG 30.275 lze vyrobit 
1litr mléka o 2,17 Kč levněji.

  zkoušené hybridy

  kontrolní hybridy středně raného sortimentu

jj43
99

43
99

16557

12158

Zdroj: ÚKZÚZ 2015

LG 30.248 LG 30.275
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Úspěšná manažerská strategie, ale také snaha kolek  vu zaměstnanců 1.zemědělské a.s. Chorušice,
byla korunována nejvyšším oceněním na Národní výstavě HZZT v Brně, 26.6.2015

Španělsko, 2013
+ 0,6 kg

Francie, 2012

+ 0,5 kg

Nizozemsko, 2012

+ 0,4 kg

Polsko, 2012 
+ 2,6 kg

Maďarsko, 2012
+ 0,7 kg

Česká republika, 2015

+ 3,2 kg

Ing. Pavel Krejsa, předseda ZD Trstěnice, okres Svitavy
„V živočišné výrobě provádíme řadu let mnoho drobných opatření s cílem zvýšit užitkovost. 
Nepřeceňujeme žádné takové intenzifi kační opatření, ale také nepodceňujeme! 
Proto i využi   vlastnos   LGAN hybridů v KD dojnic považuji za účelné.“ 

1820 ha zemědělské půdy, 500 dojnic ČESTR, BPS 1 MWt,550 ha silážní kukuřice, oblíbený LGAN hybrid LG 30.238

Ing. Fran  šek Novák, předseda Zemědělského obchodního družstva Hořice, 
okres Pelhřimov
„Často se říká, že je třeba věci zlepšovat. Někdy však stačí, když se začnou dělat správně!“ 

2900 ha zemědělské půdy, 1600 ks skotu, z toho 700 dojnic Holštýn, 300 ha silážní kukuřice, 
kompletní osev je založen na LGAN hybridech: LG 31.233, LG 30.238 a LG 30.248

Roman Liška, hlavní agronom ZEAS Polešovice, a.s.
„Kukuřice je na podniku velké téma. Produkujeme osivo, suché zrno a siláž. 
Tradičně vybíráme LG na zrno: chci ho sklízet suché, udělat ekonomiku. 
A hybridy na siláž jsou jasná volba.“

1460 ha zemědělské půdy, 800 ks skotu ve výkrmu, 280 ha kukuřice, oblíbené LGAN hybridy: LG 30.311, Shannon

Ing. Miloš Hammer, ředitel AGRIMA Draženov a.s., okres Domažlice
„Chodové jsou tvrdí a hloubaví. Každému rozhodnu   předchází dlouhé zvažování. 
Začít krmit hybridy LGAN bylo chytré rozhodnu  .“ 
1600 ha zemědělské půdy, 480 dojnic RED Holštýn, 300 ha kukuřice, oblíbené LGAN hybridy: LG 30.248 a LG 30.275

o  3,2 l vyšší průměrný denní nádoj opro   kontrolní skupině

: :  BEZ ZMĚNY ÚROVNĚ SLOŽEK MLÉKA

: :  BEZ VÁHOVÉHO ÚBYTKU DOJNIC

VÝNOS HMOTY, OBSAH ENERGIE  A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ DOJNICEMI, 
jsou klíčové parametry, které rozhodují o ekonomice výroby mléka.

  Výsledek provozního pokusu na dojnicích 
 v reálných podmínkách chovu (1. zemědělská a.s. Chorušice 2015)

„Chodové jsou tvrdí a hloubaví. Každ
Začít krmit hybridy LGAN bylo chytr

1600 ha zemědělské půdy, 480 dojnic RED Holštý

Vstup do 3D reality.
Skenuj stránku 

s aplikací 
pro iOS 

i Android
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Funkční silážní hybridy

CZ  -  SK

LG 31.233    

LG 30.238
LG 30.248    

LG 30.260
LG 31.235
LG 30.275    

LG 31.295    

LG 30.311    

Shannon    

LG 34.90
Aapotheoz
Janett

Termín odběru vzorků: 
18.8-23.9.2016
: :  počet analýz 1822
: :  počet podniků 222
Rozdíl v obsahu stravitelné 
vlákniny sNDV (DINAG):
: :  2016 - 1,60% = navíc o 0,4 kg
 mléka/dojnici/den
: :  2015 - 1,99% = navíc o 0,5 kg
 mléka/dojnici/den

VÝSLEDEK ANALÝZ 2016

Rozdíl ve stravitelnos   vlákniny LGAN 
a ostatních hybridů 1,6 % přináší vyšší 
produkci mléka o 0,4 kg/dojnici/den!

Predikce vývoje sušiny a ostatní nutričních parametrů  na základě periodického sběru vzorků

  okamžité přesné stanovení sušiny (minimální odchylka opro   laboratorním hodnotám)
  stanovení ostatních parametrů (NDV, ADV, škrob, popel, rozpustné cukry, DINAG), 

informace emailem do 24 hodin
  doporučení termínu sklizně při op  málním poměru složek

Informujte se u svého regionálního zástupce, za jakých podmínek můžeme monitorovat vaše silážní kukuřice. 
Poznejte včas reálný stav vašich porostů.

NIRS PŘEDSKLIZŇOVÝ MONITORING

Vyšší podíl stravitelné vlákniny 
je gene  cky podmíněn. 
Na rozdíl od škrobu, jehož obsah 
v silážní hmotě je silně závislý 
na vnějších okolnostech.

2016: Vývoj stravitelnosti vlákniny v závislosti na sušině v rozpětí 30-36%

rozdíl 1,rozdíl 1,66 % sNDV (1,6° DINAG)% sNDV (1,6° DINAG)

  LGAN
  ostatní hybridy
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Limagrain Central Europe, S.E., org. slož. Česká republika, 
Pardubská 1197, 763 12 Vizovice

www.lgseeds.cz

Limagrain Central Europe S.E., org. zlož. Slovakia, 
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec

www.lgseeds.sk
: : Ing. Michal Adler - 603 115 477 - michal.adler@limagrain.com
: : Ing. Ludmila Adamcová - 724 320 499 - ludmila.adamcova@limagrain.com
: : Ing. Miroslav Zich - 725 815 838 - miroslav.zich@limagrain.com
: : Bc. Jan Vojík - 724 903 351 - jan.vojik@limagrain.com
: : Ing. Markéta Kollarová - 602 707 422 - marketa.kollarova@limagrain.com
: : Ing. Jaroslav Matyk - 724 903 370 - jaroslav.matyk@limagrain.com
: : Josef Prais - 606 620 576 - josef.prais@limagrain.com

: : Ing. Eva Bednárová - 0907 850 952 - eva.bednarova@limagrain.com
: : Ing. Attila Demeter - 0918 837 372 - attila.demeter@limagrain.com
: : Ing. Ľubomír Palovčík - 0907 850 069 - lubomir.palovcik@limagrain.com
: : Ing. Jarmila Adamek - 0918 796 257 - jarmila.adamek@limagrain.com
: : Ing. Ivan Varečka - 0905 301 451 - ivan.varecka@limagrain.com
: : Ing. Silvia Mayerová - 0908 348 102 - silvia.mayer@limagrain.com
: : Ing. Juraj Drgoňa - 0907 850 956 - juraj.drgona@limagrain.com

: : Ing. Stanislav Studénka - 602 786 225 - stanislav.studenka@limagrain.com
: : Ing. Jiří Matuš - 602 550 771- jiri.matus@limagrain.com
: : Ing. Milena Mařáková - 602 314 595 - milena.marakova@limagrain.com

Limagrain Česká republika a Slovensko, 2016 
Foto na titulce: Ing. Tóth Peter, hlavní agronom PD Kolárovo

N
ov

ý 
sy

st
ém

 h
od

no
ce

ní
 s

ilá
žn

íc
h 

hy
br

id
ů


