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Co je nového?

Od letošního roku přináší společnost Limagrain systém hodnocení silážních hybridů LGAN MILK+. 
Tato klasifi kace umožňuje transparentněji ocenit konkrétní hybrid kukuřice podle produkce mléka z hektaru.
Systém vychází ze všeobecně respektovaného modelu MILK 2006 (University of Wisconsin, Shaver et al. 2003, revision 2006).

Výnos silážní hmoty, obsah energie a její efek  vní využi   dojnicemi, 
jsou klíčové parametry rozhodující o ekonomice výroby mléka.

Systém hodnocení silážních hybridů

Silážní hmota je hodnocena těmito parametry:

 EFEKTIVITA KRMIVA 
= množství mléka, které je dojnice schopná vyprodukovat z jednoho kilogramu přijaté sušiny

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

 Přednos  
  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

Limagrain CZ 2017

POZVÁNKA NA NOVÉ WEBSTRÁNKY
Zavítejte na nový web lgseeds.CZ
Jednoduchá interakce. Ve všech prohlížečích.
Snadná cesta k důležité informaci.
Klikněte a vyzkoušejte na svém mobilním telefonu i tabletu.

www.lgseeds.cz

roveň podle její krmné hodnoty
mplexní pohled na kvalitu i kvan  tu vyjádřenou v množství mléka 
ích na jeden hektar

Cílené šlechtění, 

tedy řízená hybridizace rodičovského materiálu s předem očekávanými 

vlastnostmi, produkuje silážní kukuřice zcela podřízené potřebám dojnic, 

s vysokou krmnou hodnotou. Chtějte znát produkční potenciál silážních 

hybridů určených k jejich výživě.

:: Více na straně 8 a11

Siláže plné mléka
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LGAN, BIOPLYN

Kukuřice na siláž
Funkční siláž LGAN

LG 32.16

LG 31.233

LG 30.238

LG 30.248

LG 30.260

LG 31.235

LG 32.58

LG 31.276

LG 30.275

LG 30.306

LG 30.311

LG 31.295

Shannon

Výroba kvalitní kukuřičné siláže produkčním dojnicím vyžaduje komplexní 
přístup. Začíná výběrem hybridu a pokračuje agrotechnickými opatřeními, 
sklizní (termínem, technologií), zasilážováním, odběrem (skryvem) a končí 
samotným krmením. Každý krok je důležitý pro konečný efekt. Na celkovém 
úspěchu se podílí tři důležité aspekty: v prvé řadě je to gene  cký potenciál 

hybridu kukuřice, jeho agro i zootechnická kvalita a výkonnost. Pak nastupuje příroda, vege-
tační podmínky, které dotváří výnos a kvalitu silážní hmoty. A v neposlední řadě je tu člověk, 
který svou volbou, zásahy a opatřeními rozhodne, kolik hmoty sklidí a v jaké kvalitě ji zkrmí 
dojnicím. S počasím toho mnoho nezmůžeme, ale ostatní aspekty jsou plně v našich rukách. 
Dobrým managementem, zkušenos   a předvídavos  , lze vyrobit funkční siláž s výrazně 
nižšími náklady a zároveň vyšším efektem v produkci mléka nebo masa.

Ing. Stanislav Studénka
LGAN project manager
Limagrain Central Europe

S bioplynovými stanicemi je to jinak. Technologie etablované na českém trhu vycházejí 
z vysoké zdržnos   biomasy ve fermentoru. Není tedy specifi kován požadavek na samot-
nou stravitelnost hmoty, spíše op  mální poměr jednotlivých složek. Co je však stále nej-
důležitějším faktorem ovlivňujícím ekonomiku provozu, je samotný výnos sušiny biomasy 
z jednotky plochy. Pokud zůstaneme u kukuřic, správný je hybrid, který dokáže v daných 
podmínkách dozrát a produkovat nadprůměrné množství sušiny bez ohledu na ročník. Ten 
suchý, mokrý, studený i mimořádně teplý. Takových na trhu není mnoho. Až budete listovat 
nabídkou LG hybridů pro výrobu technologické siláže, žádné velké překvapení Vás nečeká. 
Jen prověřené, výnosné a spolehlivé kukuřice: LG 32.16, LG 32.58, LG 30.306 a bezkonku-
renční Shannon.

Technologická siláž pro BPS

NIRS předsklizňový monitoring 

Na sklonku léta probíhal s na-
sazením celého LG týmu velmi 
komplexní silážní monitoring. 
Opět to byla LG lab, která včas 
varovala před příkře narůstají-
cí sušinou silážních kukuřic. 
Pokud jste jej ještě nevyužili, 
informujte se u svého regio-
nálního zástupce, za jakých 
podmínek, a kdy monitoring 
startuje. Poznejte včas reálný 
stav vašich silážních porostů.

Termín odběru vzorků:
18.8. – 23.9.2016
: : počet analýz: 1822 : : počet podniků: 222

: : rozdíl v sNDV (DINAG) mezi LGAN 

 a ostatními hybridy 1,6 %
: : 1,6 x 0,25l = 0,4 l mléka/dojnici/den 
 (Oba & Allen, 1999)
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TTTTTeeerrrmmíínn oddběru vzorků:
18.8. – 23.9.2016

Krmné dávky s využi  m funkčních hybridů LG Animal Nutri  on 

mají jednoznačný vliv na užitkovost. Proč? Dojnice nejsou 

přetěžovány škrobem, energii navíc čerpají z přirozenějšího 

zdroje – vlákniny. Přijmou více krmiva, déle přežvykují, 

zůstávají v přirozené pohodě. Jejich organismus není za  žen 

subklinickými ani klinickými acidózami, nepodléhají hlubším 

reprodukčním následkům. Reálná chovatelská zkušenost je 

nejlepším doporučením. :: Více na straně 12

Vaše zkušenosti
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Osvědčený, velmi raný silážní hybrid vhodný 
do bramborářské a obilnářské výrobní oblas-
ti. Poskytuje kvalitní siláž vysoké produkční účinnosti díky 
vysoké stravitelnosti vlákniny. Je mimořádně vhodný pro 
vysokoužitkové chovy dojnic.

   vysoký výnos siláže
   špičková stravitelnost vlákniny
   plas  cita

   vysoký výnos technologické siláže
   plas  cita, odolnost stresu během vegetace
   ročníková stabilita

   vysoký výnos siláže
   špičková stravitelnost vlákniny
   odolnost chladu

 Popis Popis  Popis

 Přednos   Přednos   Přednos  

 Technologické parametry  Technologické parametry

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý

ne

slabýý

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

dry down

SILÁŽ LGAN, ZRNO

FAO 230 Tc, mezityp

BIOPLYN, ZRNO

FAO 220 Sc, Mezityp

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 230 Sc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVODOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

LG 31.233LG 32.16 LG 30.238

Velmi raný silážní hybrid s vysokou stravitel-
ností vlákniny mimořádně vhodný pro vyso-
koužitkové chovy dojnic. Přizpůsobivý půdně-klima-
tickým podmínkám. Poskytuje siláž se špičkovou stravitelností 
vlákniny a vysokým podílem zrna v silážní hmotě. 

Velmi raný silážní hybrid vysokého vzrůstu s pra-
videlně nasazenými, dobře ozrněnými palicemi. 
Je vhodný především ke sklizni technologické siláže na 
bioplyn a případné sklizni zrna. Vyniká plasticitou, schop-
ností vyrovnat se s extenzivními pěstitelskými podmínkami.

 Technologické parametry 

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

ne

slslslslabbababýý

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt.sušině

dry down

Pravidelně vysoký výnos suché hmoty z hektaru

silný

ananoo

siiss llnnnl ýýýý

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

ano

silný

.sušině

Zásadní předpoklad efek  vního provozu bioplynové stanice 

je pravidelný přísun kvalitní biomasy. Co víme o silážních hybridech

Poskytují vysoký výnos kvalitní suché hmoty z ha:

- pravidelně, bez ohledu na průběh ročníku 

- ve všech půdně-klima  ckých podmínkách

- v každé pěs  telské technologii

Siláž pro bioplynové stanice
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   vysoký výnos siláže
   nutriční kvalita
   silná reakce na intenzifi kační opatření

   mimořádně vysoká stravitelnost vlákniny
   vysoký výnos siláže
   plas  cita

 Popis  Popis

 Přednos   Přednos  

 Technologické parametry  Technologické parametry

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

lýpomalý hlýrychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

lýpomalý hlýrychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 260 MSc, mezityp

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 260 Tc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

LG 30.260  

Intenzivní silážní hybrid vyššího vzrůstu s vyso-
kým výnosem kvalitní silážní hmoty, zrna a škro-
bu pro dojnice i BPS. Vysoký výnos je založen bohatým 
olistěním a vysokým podílem robustních palic. Vysoká reak-
ce na intezifi kační opatření v pěstitelské technologii.

Kompaktní, velmi dobře olistěný silážní hybrid 
s excelentní stravitelností vlákniny a velmi dob-
rým obsahem škrobu. Rychlý počáteční růst, nadprů-
měrná odolnost chladu a přísuškům během vegetace. Velmi 
dobrý zdravotní stav. Spolehlivý i na horších pozemcích. 

LG 31.235  
NOVINKA

Vysoce výnosný silážní hybrid do intenzivních 
podmínek hospodaření. Vysoké rostliny se vzpřímeně 
postavenými listy a širokými čepelemi doplňuje dobře ozr-
něná palice. Silážní hmota vyniká jak vysokou stravitelností 
vlákniny tak i obsahem škrobu, je vhodná pro dojnice i BPS.

   rekordní výnos nutričně vyvážené siláže
   pozi  vní reakce na intenzitu
   ranost

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry
Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (85-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 240 Sc, mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO
LG 30.248  

32
35

32
35

Zdroj: ÚKZÚZ 2015

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

  zkoušené hybridy

  kontrolní hybridy velmi 

raného sortimentu

19208

15973

 Výsledky ÚKZÚZ 2015

: :  nejvyšší výnos sušiny ve velmi raném sor  mentu
: :  nejvyšší výnos mléka z 1 ha 
: :  produkční potenciál 19 208 kg/ha
 Min. o 1 000 kg/ha mléka NAVÍC opro   80 % 
 zkoušených hybridů v sor  mentu!
: :  opro   nejslabšímu hybridu navíc o 3235 kg mléka z každého ha 
: :  rozdíl v realizované ceně mléka na ploše 50 ha je 970 500 Kč!

Z 2015

hybridyšené h

ybridy velmirolní hy

timentuho sort
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Středně raný silážní hybrid vysokého vzrůstu 
s vysokou produkcí silážní hmoty ve špičkové 
nutriční kvalitě. Ta je dána nadstandardní stravitelností 
vlákniny, vyšším podílem zrna a škrobu. Vhodný pro cho-
vy vysokoužitkových dojnic, ale také k produkci metanu, 
s rychlým nástupem fermentace ve fermentoru BPS.

   vysoký výnos nadprůměrně stravitelné siláže
   vysoký podíl by-pass škrobu
   reakce na zvýšenou intenzitu

 Popis

 Přednos  

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (80-95 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 280 MSc, mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVOLG 30.275
 Technologické parametry

Velmi spolehlivý raný silážní a zrnový hybrid 
vyššího vzrůstu s pravidelně nasazenými, dob-
ře opylenými palicemi. Je vhodný především ke sklizni 
zrna a technologické siláže na bioplyn. Vyniká nadprů-
měrnou plasticitou a přizpůsobivostí půdním podmínkám. 
Mimořádně houževnatý hybrid s nadstandardní výkonností 
napříč ročníky.  

Raný robustní hybrid s rekordním výnosem zrna 
a technologické siláže pro BPS. Hybrid do intenziv-
ních podmínek se spíše pomalejším růstem na jaře, uniká 
jarním mrazíkům. Je nadprůměrně odolný fuzariózám na 
stéble i v palici. Flexibilní palice umožňuje využít nižší vý-
sevky. 

   vysoký výnos zrna a technologické siláže
   nadprůměrná plas  cita
   ročníková stabilita

   velmi vysoký výnos zrna a technologické siláže
   zdravotní stav
   hybrid do intenzivních podmínek

 Popis  Popis

 Přednos   Přednos  

BIOPLYN, ZRNO

FAO 260 Sc, mezityp

BIOPLYN, ZRNO

FAO 260 Sc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

LG 32.58  LG 31.276  

 Technologické parametry  Technologické parametry 

NOVINKA

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízkánízkánízká vysokávysokávysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

nenenenenenennenenenenenennennnenenenee ano

slslslslslslsllslslsllsllslslslsllsllslsllslslsssssslslababababaabababababababaababababababbababbabababbabababbababaaaabaaaabbabaa ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýslslsslslssslsls abababababababbbbbbabababbbbabaabbababbabababababýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý sisilnl ýýsillný

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt 

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt.sušině

dry down

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízkánízkánízká vysokávysokávysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

nenee anoo

slslslslababababbýýýslsls aababý ssisisisisilnlnlnlnýýýýýsisilnýýýý

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt 

vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt.sušině

dry down

 Výsledky ÚKZÚZ 2015

: : výnos mléka z 1 ha = produkční potenciál 16 557 kg/ha
 
 Min. o 500 kg/ha mléka NAVÍC opro   80 %
 zkoušených hybridů v sor  mentu!

: :  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!

43
99

43
9

43
9

16557

12158

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

  zkoušené hybridy

  kontrolní hybridy středně 

raného sortimentu

Zdroj: ÚKZÚZ 2015
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„Chodové jsou tvrdí a hloubaví. Každému rozhodnu   před-

chází dlouhé zvažování. Začít krmit hybridy LGAN bylo chytré 

rozhodnu  .“

Ing. Miloš Hammer, ředitel AGRIMA Draženov a.s., 

okres Domažlice

1600 ha zemědělské půdy, 480 dojnic RED Holštýn, 300 ha kukuřice, 

oblíbené hybridy: 

LG 32.58, LG 30.248 

a LG 30.275

Ing. Miloš Hammer

„ 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.“
Roman Liška, hlavní agronom ZEAS Polešovice, a.s.

1460 ha zemědělské půdy, 800 ks skotu ve výkrmu
280 ha kukuřice, oblíbené hybridy: LG 30.315, LG 30.311, Shannon

Roman Liška

„Spolehlivý a slušný partner pro nás znamená mnoho. 

Chceme výkonné hybridy, dobré obchodní i dodavatelské podmínky 

a poradenský servis. Proto je LG naše značka pro zrnové kukuřice i řepku.“

Ing. Lukáš Mar  n, spolumajitel farmy Ing. Fran  šek Mar  n, 

Třebovle, okres Kolín820 ha zemědělské půdy, bez ŽV, 160 ha zrnové kukuřice, oblíbené hybridy: LG 32.58 a LG 30.315

Ing. Lukáš Martin

„Vyrábíme mléko ale i elektrickou 

energii. Potřebuji vysoce výnosné 

hybridy, které pomohou dojnicím a 

bioplynce neublíží. To je důvod, proč 

dávám přednost značce LG.“

Josef Vytásek, předseda 

Zemědělského družstva Vrahovice, 

okres Prostějov

1000 ha zemědělské půdy

220 ks dojnic Holštýn, BPS 0,7 MWt

150 ha kukuřice, 
oblíbené hybridy: LG 30.311, LG 30.315

Josef Vytásek

„Často se říká, že je třeba věci zlepšovat. Někdy však 

stačí, když se začnou dělat správně!“

Ing. Fran  šek Novák, předseda Zemědělského 

obchodního družstva Hořice, okres Pelhřimov

2900 ha zemědělské půdy
1600 ks skotu, z toho 700 dojnic Holštýn

300 ha silážní kukuřice, kompletní osev je založen na LGAN hybridech: 

LG 31.133, LG 30.238 a LG 30.248

Ing. František Novák

Ing. Michal Adler 

tel: 603 115 477

Pracuje pro Limagrain od 2003, 

region severní Morava.

Michal je pracovitý ch
lapík, 

vždy připravený pomoci radou i rukama. 

Je nimrod, má rád Francii, 

její historii a víno.
Josef Prais

tel: 606 620 576Pracuje pro Limagrain od 2001, region západní Čechy. Pepík je kolega s nejhlubší provozní historií. Svůj region velmi dobře zná i jako šéf družstva. Koníčkem bývaly koně a jezdectví, nyní je to především nejmladší generace 
rodu Praisů.

Ing. Ludmila Adamcová 

tel: 724 320 499

Pracuje pro Limagrain od 2001, 

region Vysočina a Znojmo. 

Lída pracuje s nejširším záběrem hybridů 

kukuřice i slunečnice, disponuje výbornou 

botanickou průpravou. 

Má ráda recesi, dobré fi lmy 

a dokáže rozkvést i skálu.

vání. Z

er, ředitel AGRIMA Draženov a.s., 

ůdy, 480 dojnic RED Holštýn, 300 ha kukuřice, 

„Naše pole začínají u lesa a končí u potoka. Máme volně se pasoucí masný 

skot ale i intenzivní chov dojnic. Hospodaříme v CHKO Blanský les se všemi ome-

zeními, která jsou s  m spojená. Chceme dojnicím dopřát kvalitní kukuřice, proto 

máme v hledáčku i velmi rané hybridy LGAN.“

Ing. Václav Jungwirth, předseda Zemědělského družstva Brloh, okres Český Krumlov

1600 ha zemědělské půdy, 1200-1300 ks skotu, z toho 350 dojnic Holštýn; 350 prasat ve výkrmu

80-110 ha kukuřice, oblíbená LG 30.238

Ing. Václav Jungwirth

o

„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.“

Ing. Pavel Krejsa, 

předseda ZD Trstěnice, 

okres Svitavy

1820 ha zemědělské půdy

500 dojnic ČESTR, BPS 1 MWt

550 ha silážní kukuřice, oblíbený hybrid LG 30.238 

Ing. Pavel Krejsa

ybrid

Ing. Jaroslav Matyk

tel.: 724 903 370

Pracuje pro Limagrain od 2005, 

region východní Čechy. 

Jarda je náruživý sportovec, orientační 

běžec a cyklista. 

Je to náš parťák do nepohody

plný humoru a optimismu.

Ing. Miroslav Zich tel: 725 815 838Pracuje pro Limagrain od 2015, region jihovýchodní Morava. 
Mirek je kolega s hlubokou osivářskou 

historií a vlastním hospodářstvím. Vyrábí výbornou slivovici, s rozvahou sobě vlastní a srdcem muže ze Slovácka umí ocenit i víno.

Ing. Markéta Kollarová tel: 602 707 422Pracuje pro Limagrain od 1999, region jižní a střední Čechy.Markéta je služebně nejstarší a vždy ji potkáte s milým úsměvem na tváři. Je vášnivou tenistkou, cyklistkou a turistkou.
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Bc. Jan Vojík

 tel.: 724 903 370

Pracuje pro Limagrain od 2014, 

region střední a severní Čechy. 

Honza je nejmladší a všemi oblíbený 

kolega s velkými zkušenostmi 

z předchozího oboru mechanizace. 

Dálkově studuje VŠZe 

v Praze.



Středně pozdní silážní hybrid, který přináší vy-
soce kvalitní siláž pro výživu skotu i BPS bez 
ohledu na průběh ročníku, sucho nebo kvalitu 
pozemku. Díky vyrovnané vlhkosti silážních frakcí - zrna 
a zelených částí, poskytuje pěstiteli komfort širokým skliz-
ňovým oknem.

   vysoký výnos s vyšším obsahem by pass škrobu
   plas  cita
   odolnost přísušku

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 320 Sc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

LG 30.311  LG 30.306  

Pozdní, velmi výnosný silážní hybrid vysoké-
ho vzrůstu. Vykazuje vysokou stravitelnost 
vlákniny a vysoký obsah škrobu. Ve své skupi-
ně ranosti je kombinací těchto vlastností výjimkou. Díky 
dobré odolnosti suchu je jistotou produkce kvalitní silážní 
hmoty pro dojnice i BPS v nejteplejších oblastech u nás.

   vysoký výnos nutričně vyvážené siláže
   odolnost suchu
   pozi  vní reakce na intenzitu

 Popis

 Přednos  

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 390 Sc, zub
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

Shannon

 Technologické parametry

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

)výsevek  (70-85 000 semen/ha

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

zdnímu setívhodný k po

Středně raný, velmi dobře olistěný silážní hyb-
rid. Kombinace vysoké stravitelnosti vlákniny a výnosu 
zaručuje nadprůměrnou produkci mléka z hektaru. Hyb-
rid vyniká dobrým zdravotním stavem a vysokou odol-
ností fusariózám na stéble i palici. Lze doporučit také ke 
sklizni technologické siláže. 

   vysoká stravitelnost vlákniny
   vysoký výnos
   odolnost chorobám

 Popis

 Přednos  

SILÁŽ LGAN, BIOPLYN

FAO 310 Sc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

LG 31.295

 Technologické parametry

Zootechnické parametry

nízký vysoký

nízký vysoký

< 7 dní 7 dní

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

DINAG (stravitelnost vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v optimální sušině

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

tenzitutenzitureakce na inreakce na in

stay green efekt

ízdnímu setívhodný k po

NOVINKA

Středně pozdní, velmi robustní silážní hybrid 
s velmi vysokým výnosem technologické siláže 
pro provozovatele BPS. Pravidelně nasazené, dozr-
něné palice jsou zárukou vysokého podílu zrna v silážní 
řezance. Hybrid je možné ponechat k případnému vým-
latu vlhkého nebo suchého zrna.

   nadprůměrný výnos siláže
   vysoký podíl zrna
   univerzálnost

 Popis

 Přednos  

BIOPLYN, ZRNO

FAO 310 Sc, zub
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

 Technologické parametry 

Agronomické parametry

výsevek  (75-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

neneneennenne anananannanananooooo

slslslslslslsls ababababbabbýýýýýýýýýý sissisisiiisiisisisisisiiilnllnlnlnlnlnlnnlnlnlnlnnnýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí 

setrvání v opt.sušině 

dry down
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LG 30.215

LG 32.58

LG 31.276

Kukuřice na zrno

LG 30.315

LG 30.369

LG 30.389

Limanova

V pěstování kukuřice na zrno se u nás v posledních letech leccos změnilo 
a celková plocha určená na zrno již několik let klesá. Příčin je několik. Tou 
hlavní je pokles ceny sušeného kukuřičného zrna, nejistota poptávky po 
vlhkém zrnu na severu republiky, potřeba větších ploch silážní kukuřice po 
suchém roce 2015. Přesto má pěstování kukuřice na zrno v našich konči-

nách své opodstatnění. Kukuřice je ze všech plodin agrotechnicky nejméně náročná, po 
úspěšném zase   je zapotřebí „jen“ odstranit plevele, pohlídat zavíječe, příp. bázlivce…Dal-
ším agrotechnickým zásahem je v podstatě už jen sklizeň. Ta probíhá mimo pracovní špič-
ku, umožní lépe využít kombajn a posklizňovou linku. Problémem není ani nejnáročnější 
operace výroby kukuřičného zrna, kterou je sušení. Vhodným výběrem hybridů s op  mální 
ranos   nebo rychlým uvolňováním vody ze zrna lze náklady udržet pod kontrolou. Počet 
hybridů na trhu je nepřeberný. V nabídce společnos   Limagrain nalezneme těch zrnových 
v uvozovkách jen šest. Zato však svou ranos   a ekonomikou pěstování patří k nejlepším 
u nás. Pro nový zásev jsou připraveny hybridy od nejranější a nejsušší LG 30.215 až po pozd-
ní LG 30.389. Nechybí novinka v raném zrnovém sor  mentu LG 31.276. Věříme, že se pěsto-
váním kukuřice na zrno budou zabývat nejen tradiční specialisté, ale že nadcházející sezóna 
zláká také nové pěs  tele, kteří v kukuřici objeví prostor pro zlepšení ekonomiky svého pod-
nikání. Hybridy LG jsou přichystány, aby uspokojily i ty nejnáročnější z vás. 

Ing Jiří Matuš
Produktový manažer
Limagrain Česká republika

Zrno se ziskem

Všechny hybridy včetně novinek jsou každoročně k vidění v široké sí   

demonstračních pokusů po celé České republice. Na polních dnech můžete 

osobně posoudit drobné šlech  telské krůčky v habitech ale i chování hybridů 

v kontextu ročníku. Zajímavé je srovnání staré a nové generace LG zrnových 

hybridů, jež se postupně etablují i na českém trhu. Než je hybrid vybrán 

do nabídky konkrétního trhu, je obvykle testován v národní registrační sí   

a také v celé šíři půdněklima  ckých podmínek okolních zemí. Desítky  síc 

parcelek, mnoho roků práce šlech  telů a produktových specialistů.

:: Více od strany 18

Nová generace LG na zrno

LG 30.389
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LG 30.215

Raný zrnový hybrid s rekordním výnosem su-
chého zrna. Jeho výhodou je rychlá ztráta vlhkosti ze 
zrna v době dozrávání. Je vhodný do intenzivních pěsti-
telských podmínek.

   ranost
   vysoký výnos zrna
   nízké náklady na sušení

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

ZRNO

FAO 240 Sc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysokávysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slslslababýý sisilnlnýý

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

dry down

LG 32.58

Velmi spolehlivý raný zrnový a silážní hybrid 
vyššího vzrůstu s pravidelně nasazenými, dob-
ře opylenými palicemi. Je vhodný především ke sklizni 
zrna a technologické siláže na bioplyn. Vyniká nadprůměr-
nou plasticitou a přizpůsobivostí půdním podmínkám.

   vysoký výnos zrna a technologické siláže
   nadprůměrná plas  cita
   ročníková stabilita

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

ZRNO, BIOPLYN

FAO 260 Sc, mezityp
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

LG 31.276

Raný robustní hybrid s rekordním výnosem zrna 
a technologické siláže pro BPS. Hybrid do intenziv-
ních podmínek se spíše pomalejším růstem na jaře, uniká jar-
ním mrazíkům. Je nadprůměrně odolný fuzariózám na stéb-
le i v palici. Flexibilní palice umožňuje využít nižší výsevky.

   velmi vysoký výnos zrna a technologické siláže
   zdravotní stav
   hybrid do intenzivních podmínek

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

ZRNO, BIOPLYN

FAO 260 Sc, mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

NOVINKA

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízkánízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slslababýý sisilnl ý

ne anno

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt 

vhodný k pozdnímu setí

dry down

setrvání v opt.sušině

Agronomické parametry

výsevek  (80-90 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabý silný

ne ano

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt 

vhodný k pozdnímu setí

dry down

setrvání v opt.sušině

Výnos zrna LG 31.276 (ÚKZÚZ 2014-2015)

Mimořádně 

houževnatý hybrid 

s nadstandardní 

výkonnos   napříč 

ročníky.

Amelior

Cevilar

Millesim

Sixxtus
Fidoxxi

DS0471B

LG 31.276

ES Cockpit

Pomeri CS

Vlhkost zrna při sklizni (%)

Vý
no

s z
rn

a (
%)

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  zkoušené hybridy    kontrolní hybridy raného sortimentu
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LG 30.315

Středně raný zrnový hybrid kratšího vzrůstu 
s vynikajícím výnosem zrna. Reaguje na zvýšenou 
intenzitu pěstování, maximum asimilátů ukládá do zrna 
na úkor zbytku rostliny. S fl exibilní palicí upřednostňuje 
nižší výsevky. V době zralosti zrna rychle ztrácí vlhkost.

   výnos zrna
   vysoká reakce na intenzitu pěstování
   nízké náklady na sušení

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

ZRNO

FAO 300 Sc, zub
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

Středně pozdní zrnový hybrid nízkého vzrůstu 
s rekordním výnosem zrna a vynikající reakcí 
na intenzitu pěstování. Je velmi plastický, s mimořád-
nou stabilitou výnosů v odlišných ročnících. 

   výnos suchého zrna
   plas  cita
   minimum posklizňových zbytků

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

ZRNO

FAO 340 Sc, zub
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

LG 30.369

LG 30.389 je vzrůstný zrnový hybrid pro nejzazší ter-
míny sklizně v našich klima  ckých podmínkách. Vedle 
vysokého výnosu zrna produkuje velké množství hmoty 
vhodné pro produkci bioplynu. Intenzivní hybrid, který 
nemá na úživných půdách žádná pěs  telská rizika.

LimLimananoovvaa LG 30.389

Pozdní zrnový hybrid vysokého vzrůstu pro 
kombinované využití na zrno nebo technoogic-
kou siláž na bioplyn s vysokým podílem škrobu.
Zrno na palici s tenkým vřetenem dobře uvolňuje vodu.

   výnos zrna
   výnos suché hmoty z ha
   vysoká reakce na intenzitu

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

ZRNO, BIOPLYN

FAO 370 Sc, zub
DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

Rela  vní výnos LG 30.315, ČR 2015

100% 102% 104% 106% 108% 110% 112%

Průměr  105%

Újezd 102%

Opava 111%

Troubelice 110%

Zálší 109%

Moravany A 104%

Moravany B 103%

Štěpánkovice 107%

Morkovice-Slížany 100%

Výnosový průměr počítán ze všech hybridů zařazených v pokusu. Výnosový průměr počítán ze všech hybridů zařazených v pokusu.

Rela  vní výnos LG 30.369, ČR 2015

100% 105% 110% 115% 120% 125%

Průměr  111%

Morkovice-Slížany  108%

Lešany  108%

Tištín  106%

Újezd  102%

Určice  124%

Troubelice  108%

Vrbovec  121%

Dub nad Moravou  118%

Agronomické parametry

výsevek  (70-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slslslababýý sisilnlnýý

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

dry down

Agronomické parametry

výsevek  (70-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slslababýý silný

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

dry down

Agronomické parametry

výsevek  (70-85 000 semen/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

slabý silný

ne ano

slabý silný

počáteční vývoj

odolnost chladu

odolnost přísušku

reakce na intenzitu

stay green efekt

vhodný k pozdnímu setí

dry down

Vysoké 
výnosy zrna také 
v suchém roce 

2015

ZD Senice na Hané: 
51 ha 11,27 t/ha

ZD Kokory: 
16 ha  10,15 t/ha

TAGROS a.s. Troubelice: 
POP 13,53 t/ha
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 Komplexní slunečnice LG

výška rostliny středně vysoká 

velikost úboru středně velký

HTN středně vysoká 

plíseň šedá 9

plíseň slunečnicová 9

hlízhlízenka 8

fomafomfoma 9

výška rostliny středně vysoká 

velikost úboru středně velký

HTN středně vysoká 

plíseň šedá 8

plíseň slunečnicová 9

hlízenka 7

foma 8

Středně raný hybrid vysoce odolný postemer-
gentní aplikaci herbicidu Pulsar Plus® bez sym-
ptomů zažloutnutí. Středně velké poloskloněné úbory. 
Velmi dobrá odolnost chorobám, zejména phomopsis 
a fomě. 

   vysoký výnos
   odolnost herbicidu Pulsar Plus® 
   zdravotní stav

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

Agronomické

výsevek  (60-70 000 nažek/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

ne ano

počáteční růst

odolnost chladu

odolnost přísušku

odolnost poléhání

tolerance imazamox

reakce na intenzitu

vhodný k pozdnímu setí

Konvenční i CLP technologie
středně raný, olejný

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

LG 50.665 CLPLG 56.55

Středně raný olejný hybrid slunečnice střední-
ho vzrůstu.  Výjimečně zdravá a pro svou plasticitu vy-
hledávaná slunečnice s ročníkově stabilní vysokou výkon-
ností pro technologii pěstování. Rovnoměrné dozrávání 
na zdravé rostlině.

   meziročníková výnosová stabilita
   plas  cita
   zdravotní stav

 Popis

 Přednos  

 Technologické parametry

Agronomické

výsevek  (65-75 000  nažek/ha)

pomalý rychlý

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

nízká vysoká

slabá silná

ne ano

počáteční růst

odolnost chladu

odolnost přísušku

odolnost poléhání

tolerance imazamox

reakce na intenzitu

vhodný k pozdnímu setí

Konvenční technologie
středně raný, olejný

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

The unique Clearfi eld® 
and Clearfi eld® Plus symbols and Clearfi eld® 

are registered trademarks of BASF © 2015 BASF. 
All Rights Reserved.

Novinka

Slunečnice je technologicky vyspělou a v našich podmínkách stále agronomic-
ky nenáročnou plodinou. V aktuální nabídce proto nechybí konvenční hybrid 
LG 56.55, ale i TOP model do moderní Clearfi eld Plus® technologie, nový hybrid 
LG 50.665 CLP. Nezklameme ani pěs  tele HO slunečnic s vysokým obsahem 
kyseliny olejové raným hybridem LG 54.92 HO CL.

Genofond 

Inovace 

Technologie

Kompletní nabídku slunečnic různých ranos  , typu využi   
a technologie najdete na www.lgseeds.cz.
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ranost typ technologie BVO OVO ŘVO KVO

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

65 70 75

LG 50.665 CLP středně raný olejný Clearfi eld Plus

LG 56.55 středně raný olejný konvenční

LG 54.92 HO CL raný vysoký obsah 
kyseliny olejové Clearfi eld

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 32.16 220 velmi raný Sc mezityp

LG 31.233 230 velmi raný Tc mezityp

LG 30.238 230 velmi raný Sc mezityp

LG 30.215 240 raný Sc mezityp

LG 30.248 240 raný Sc mezityp

LG 32.58 260 raný Sc mezityp

LG 31.276 260 raný Sc mezityp

LG 30.260 260 raný MSc mezityp

LG 31.235 260 raný Tc mezityp

LG 30.275 280 střed. raný Msc mezityp

LG 30.315 300 střed. raný Sc zub

LG 30.306 310 střed. raný Sc zub

LG 31.295 310 střed. raný Sc mezityp

LG 30.311 320 střed. pozd. Sc mezityp

LG 30.369
(Limanova)

340 střed. pozd. Sc zub

LG 30.389 370 pozdní Sc zub

Shannon 390 pozdní Sc zub

OSIVA LG 2017


