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milionové 
rozhodnutí



potvrdil vyšší stravitelnost 
NDF u hybridů LGAN

Společnost Limagrain představuje efekt funkčních  
silážních hybridů přímo na podnicích nebo prostřednictvím 

výzkumných ústavů v celé Evropě:
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Základem každého dobrého hospodaření jsou vedle 
vesmírného požehnání především kvalitní vstupy. 
Limagrain – osivář vždy dbal na to, aby byla zhodnocena práce 
Limagrainu šlechtitele. To je základ úspěchu, ochránit 
genetický potenciál každé obilky a donutit DNA reflektovat to, 
co příroda činí miliony let přirozeně. 
Přizpůsobovat se.

My tolik času nemáme! Vysoké investice do výzkumu 
a technologický pokrok nám ale umožňují malé zázraky. 
My jimi nazýváme odrůdy, které si pěstitelé ze široka oblíbí. 
Jsou výkonné, zdravé a v mnoha ohledech přizpůsobivé.

Limagrain umí cílit na konkrétní vlastnost, přesně specifikovat 
šlechtitelský cíl. Dokáže tak nabídnout pěstiteli opravdový hybrid 
na zrno nebo opravdovou kukuřici na siláž.

Siláž? Jakou? 
I to je snadné. Kravám jedině LGAN, z té se opravdu dojí a není to 
na úkor jejich zdraví. To vám garantujeme známkou LGAN  .

Bez kompromisů, jasně a zodpovědně. 
Proto je výběr hybridů kukuřice LG tak snadný.

Když se rozhodujete o dalším roce krmení a nákladech na výrobu mléka, je
dobré vědět, co pro vás daný kukuřičný hybrid udělá, zda je schopen splnit
vaše očekávání. Limagrain začal již před 4 lety ohodnocovat silážní hybri-
dy na základě objektivních výnosových dat a nutriční kvality. Zveřejňuje
produkční potenciál mléka z hektaru prostřednictvím indexu .
Většina nabízeného plodinového portfolia je registrována Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem tak, aby jasně odpovídala pěstitelským
podmínkám České republiky. Nezávislé registrační výsledky jsou pro nás
důležité!

4. Podporujeme vás
 Těšíme se, až bude opět bezpeč-

né cestovat, jistě brzy tak podpoří-
me naše soutěžící na šamionátech
v zahraničí. Ale ani tak nezahálíme.
Od roku 2019 jsme se zapojili do
organizace projektu Mléčná farma
roku. Gratulujeme k pěknému vý-
sledku pracovníkům akciové společ-
nosti ZEOS Lomnice ze Semilska, ale
i dalším zúčastněným v roce 2021.

 Pokračujeme také v podpoře mla-
dým zemědělcům. Vítězem loňského
ročníku Mladého farmáře roku se
stal benešovský agropodnikatel Ing.
Vojtěch Goby, kterému jela osob-
ně gratulovat naše kolegyně Ing. 
Šárka Silovská, PhD.

Je čas na dobrou kávu.....protože:

1. USNADŇUJEME

3. OBJEKTIVNĚ INFORMUJEME 
Na základě exaktně měřených a nezávislými institucemi zveřejněných 
dat můžeme kalkulovat teoretický přínos konkrétního hybridu kukuřice.

Ve zmiňovaném projektu VÚŽV byly zařazeny tyto hybridy:
Příklad průměrné denní produkce mléka (30 kg od 300 dojnic z kontrolního 
hybridu) vztažený na přínos ve stravitelnosti NDF ostatních hybridů v KD 
dle výsledku pokusu. (Záverečná zpráva projektu VÚŽV v Praze, 16.4.2021)

Abychom mohli chovatele ujistit o trvající kvalitě šlechtění silážních 
hybridů, rozhodli jsme se opět pro uskutečnění dalšího nezávislého 
testování v našich podmínkách. Oslovili jsme Výzkumný ústav živo-
čišné výroby (VÚŽV) v Uhříněvsi, který je v rámci středoevropské-
ho regionu dlouhodobě vnímán jako seriozní výzkumná instituce 
specializovaná na oblast živočišné výroby. Disponuje dostatečnou 
kapacitou a zázemím pro nezávislé testace na vlastních zvířatech  
v izolovaném komerčním chovu na farmě v Netlukách u Prahy. Zá-
měrem pokusu bylo potvrdit nebo vyvrátit fakt, že silážní hybridy 
prémiové řady LGAN mají geneticky podmíněný potenciál přinášet 
vyšší mléčnou produkci na základě vyšší stravitelnosti NDF. Výsle-
dek  nepřekvapil, ale opět ujistil nás i šlechtitele, že jdeme správ-
nou cestou. Srovnatelná stravitelnost škrobu ale nesrovnatelně vyšší 
stravitelnost NDF (až + 9,4 %) je nezpochybnitelným přínosem ze-
mědělské praxi. Projekt je veřejně publikován Výzkumným ústavem, 
najdete jej také v samostatných publikacích společnosti Limagrain.

CZ 2021     + 2,0 kg

CZ 2015     + 3,2 kg

ES 2013     + 0,6 kg

NL 2012     + 0,4 kg

PL 2012     + 2,6 kg

HU 2012     + 0,7 kg

FR 2012     + 0,5 kg

2. PROVĚŘUJEME 
a GARANTUJEME 



www.lgseeds.cz

KUKUŘICE NA SILÁŽ
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Co umí?

• kombinuje vzdálené sledování pozemku, znalosti jeho historie, kvality 
půdy, klimatických dat a detailní znalosti pěstovaného hybridu

• kalkuluje a vyhodnocuje vegetační stadium a zralost porostu 
• predikuje další vývoj a termín sklizně s přesností přímo úměrné odchyl-

ce od dlouhodobě průměrného stavu počasí na dané lokalitě

Co potřebuje?

• znát historii a kvalitu pozemku 
• pěstovat kukuřici LG

5. INOVUJEME
Digitální aplikace pro pěstitele LG

Šlechtíme Váš úspěch

Se zadáním informací
o kvalitě pozemku,
předplodině, termínu
a hustotě setí kukuřice,
umožníme sledování
vegetačního indexu,
intenzity fotosyntetické
aktivity listové plochy

VEGETATION .
Zároveň odhalíme např.
půdní nesrovnalosti  
a případné chyby setí.

Toto okno nás informu-
je o přibližném termínu
sklizně a zároveň  
propočítává poměr  
zastoupení sušiny na 
pozemku. Aplikace 
sama dle historických  
a aktuálních klimatic-
kých dat vyhodnocuje 
spolehlivost prognózy, 
na jejímž pozadí stojí 
také důkladná znalost 
hybridu.

Pořídíme-li při ručním 
vzorkování fotografii  
s umožněnou GPS  
lokalizací, aplikace nám 
ukáže místo sběru  
a umožní tudíž porov-
nání sušiny predikova-
né aplikací a té reálné.
Vítejte v modulu 

.

Všechny výstupy
z jednotlivých modulů
jsou k dispozici v pdf.

LG 31.217  
novinka 2021

LG 31.224  

LG 30.248  

LG 31.255  

LG 31.235  

LG 31.268  
novinka 2021

LG 31.277  

LG 31.295  

LG 31.331  
novinka 2022

LG 31.383  
novinka 2021

Shannon     

LG 31.479  
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LG 31.217 (FAO 230)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

- velmi vysoký výnos silážní hmoty
- ranost
- vysoký podíl zrna a škrobu

Středně vysoký, velmi dobře olistěný hybrid s vysokým 
výnosem kvalitní silážní hmoty. Vysoký podíl zrna v siláž-
ní hmotě zvyšuje celkovou stravitelnost organické hmoty. 
Hybrid má středně rychlý počáteční růst. Díky silnému pro-
jevu stay green efektu zůstává dlouho v optimální sušině 
ke sklizni siláže.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

LG 30.248 (FAO 240)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

- vysoký výnos siláže
- pozitivní reakce na intenzitu
- plasticita

Spolehlivý silážní hybrid nejen do intenzivních podmí-
nek hospodaření. Středně vysoké rostliny se vzpřímeně 
postavenými listy a širokými čepelemi s dobře ozrněnou 
palicí. Vyniká jak vysokou stravitelností vlákniny, tak i ob-
sahem škrobu. LG 30.248 patří již k  prověřeným a oblíbe-
ným hybridům v osevních plánech mnoha pěstitelů.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

LG 31.224 (FAO 240)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

- velmi vysoký výnos silážní hmoty
- vysoký podíl škrobu
- rychlý start

Velmi raný intenzivní silážní hybrid s typicky tříliniovým vzhledem. 
Má velké, středně vysoko nasazené palice, robustní rostliny jsou odolné 
poléhání, mohou se pochlubit i velmi dobrým zdravotním stavem. 
Rychlý počáteční růst doplňuje odolnost chladu. 
Řezanka bohatá na stravitelnou vlákninu a škrob je vhodná 
pro skot i bioplynové stanice.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

27.990 kg mléka z hektaru
vypočteno z dat Limagrain 

2019
27.635 kg mléka z hektaru

vypočteno z dat Limagrain 
2018

novinka 2021

Uvedené výnosy jsou 
unikátní a vzájemně 
neporovnatelné z důvodu 
rozdílné agrotechnolo-
gie a půdněklimatických 
podmínek.

26.764 kg mléka z hektaru
vypočteno z dat ÚKZÚZ 

2016-17

 Slovo experta:
LG 31.224 je v porovnání s oblíbeným shodně raným hybridem LG 30.248 vzrůstnější, razantněji vzchází a výborně 
odolává chladu. Krátkou vegetační dobu uspokojivě využije k dostatečné a vyvážené zralosti zelených částí rostliny 
i palic. Stay green efekt není silný, spolu s rostlinou stejně intenzivně dozrává zrno. Včas sklizená řezanka tak maxi-
málně uspokojí chovatele nadstandardně vysokou celkovou stravitelností.

 Slovo experta:
LG 31.217 je nejranější funkční silážní kukuřicí LGAN na českém trhu. Přestože je raný, díky silnému projevu stay 
green efektu zůstává zralost zrnové i zelené frakce v siláži vyrovnaná. Výsledná siláž vyniká vysokým podílem vy-
zrálého škrobu a vysokou stravitelností vlákniny. Hybrid je díky své ranosti a vysoké nutriční kvalitě opravdovou 
jistotou pro pěstitele a chovatele v bramborářské výrobní oblasti. Zvířata ji však ocení násobně více. Čehož si jistě 
všimne i ekonom!

LG 31.224: VÝNOS ZELENÉ HMOTY, BĚŽNÉ PLOCHY 2020

podnik okres plocha (ha) výnos (t/ha)

ZAS Horní Bradlo   Chrudim 45 54,20
ZD Novosedly Karlovy Vary 26 39,90
Hvozdecká a.s. Plzeň jih 26 42,10
Ing. Jan Jílek, Hunčice Plzeň sever 20 45,10
ZS Srbice a.s. Domažlice 10 34,80
ZD Telč Jihlava 55 46,50
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LG 31.255 (FAO 250)

BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

- vysoký výnos technologické siláže
- vysoký výnos škrobu
- plasticita

Vzrůstný, dobře olistěný hybrid s mimořádně vysokým 
výnosem škrobnaté siláže pro bioplynové stanice. Vy-
kazuje středně rychlý počáteční vývoj a dobrou odolnost 
chladu. Projev stay green efektu je průměrný. Hybrid není 
náročný na stanoviště. Stabilní, velmi vzrůstné rostliny 
jsou prototypem líbivé kukuřice.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

LG 31.235 (FAO 260)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

- vysoká stravitelnost vlákniny
- vysoký výnos silážní hmoty
- plasticita

Kompaktní, velmi dobře olistěný silážní hybrid s výborný-
mi nutričními parametry. Typický pro ni je rychlý počáteč-
ní růst i v podmínkách chladného jara, setí do nevyhřátého 
lůžka. Nadprůměrně snáší chlad i případný přísušek v dru-
hé polovině vegetace. Příjemným bonusem je velmi dobrý 
zdravotní stav. Je spolehlivý i na horších pozemcích.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

LG 31.268 (FAO 260)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

- vynikající nutriční kvalita
- velmi vysoký výnos silážní hmoty
- odolnost suchu

Extrémně vzrůstná, široce olistěná novinka se silným stay green efektem 
a vynikajícími nutričními parametry. Dlouho setrvává v optimální 
sušině, velmi dobře odolává suchu během vegetace, pomaleji 
podesychá. Počáteční růst má středně rychlý až rychlý. Hybrid je 
zdravý, odolný fuzáriím ve stonku i klasu. Patří k těm hybridům, 
které silně pozitivně reagují na intenzifikační vstupy.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

26.261 kg mléka z hektaru
vypočteno z dat Limagrain 

2015-2016
26.470 kg mléka z hektaru

vypočteno z dat ÚKZÚZ 
2019

 Slovo experta:
Nástup hybridu LG 31.268 do testování v České republice znamenal velké pozdvižení. I v rámci sušších ročníků  
v předzkouškách vynikal výškou a robustností, vždy zcela vyplnil meziřádkový prostor. Letos byly sklízeny první 
běžné plochy, které ve štědrém ročníku nenechali nikoho na pochybách, že pracuje se skutečným šampionem. Své 
zootechnické kvality potvrdil také nejvyšší stravitelností NDF (+ 9,4 % SNDF vs. kontrolní hybrid) ve srovnávané 
skupině hybridů v projektu VÚŽV.

 Slovo experta:
LG 31.235 velmi efektivně využívá 100% fungující fotosyntetický aparát. Nenechte se oklamat vnějším pohledem 
na porost, ale pravidelně prověřujte stav zrna. Tento hybrid silně reaguje na vodu, vykazuje i při fyziologické 
zralosti, především na mokrých pozemcích, nízkou sušinu. Déle udržuje svou metabolickou aktivitu, tedy i pokles 
cukrů je rovnoměrný, bez skokových překvapení. Hybrid je mimořádně vhodný do náročného osevního plánu, 
nabízí dlouhé sklizňové okno.

LG 31.235: VÝNOS ZELENÉ HMOTY 2020

podnik okres
plocha 

(ha)
výnos 
(t/ha)

ZD Morašice   Svitavy 48 50,80

ZD Mostek  Ústí nad Orlicí 32 50,10

Ing. Jan Jílek, Hunčice Plzeň sever 15 44,40

ZS Srbice a.s. Domažlice 70 34,50

LG 31.255: VÝNOS ZELENÉ HMOTY 2020
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74 58,63 33%
techno.
siláž pro 
BPS

Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné z důvodu rozdílné 
agrotechnologie a půdněklimatických podmínek.
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 Slovo experta:
Hybrid LG 31.295 skutečně není třeba představovat, zaměřme se na novinku LG 31.331. Společnou vlastností je typ zrna 
mezityp, což je v této skupině ranosti výjimečné.  Velmi pozvolné uvolňování vody ze zrna prodlužuje sklizňové okno, 
uchová obě silážní frakce déle v optimální sušině. Během krmení zmírňuje výkyvy pH v bachoru díky pozvolnější degra-
dabilitě škrobu. Prémiové nutriční vlastnosti a agronomická nenáročnost činí LG 31.331 velmi atraktivní volbou.

© Limagrain Česká republika

LG 31.277 (FAO 280)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

- spolehlivě vysoký výnos kvalitní hmoty
- pozitivní reakce na intenzitu
- velmi vysoká odolnost suchu

Velmi vzrůstný středně raný hybrid s rekordně vyso-
kým výnosem silážní hmoty na úrovni hybridů s raností  
FAO 350. Hybrid úrovní stravitelosti vlákniny vysoce vyni-
ká. Kombinací agronomických a zootechnických vlastností 
naplnil očekávání našich pěstitelů i chovatelů a patří mezi 
nejpěstovanější silážní hybridy České republiky.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

24.564 kg mléka z hektaru
vypočteno z dat ÚKZÚZ 

2019

LG 31.295 (FAO 310)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoká stravitelnost vlákniny
- vysoký výnos
- odolnost přísušku

Středně raný, velmi dobře olistěný silážní hybrid. Kombi-
nace vysoké stravitelnosti vlákniny a výnosu zaručuje nad-
průměrnou produkci mléka z hektaru. Hybrid vyniká dob-
rým zdravotním stavem a vysokou odolností fuzariózám na 
stéble i palici. Lze doporučit také ke sklizni technologické 
siláže. 

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

29.274 kg mléka z hektaru
ypočteno z dat Limagrain 

2015
28.898 kg mléka z hektaru

vypočteno z dat Limagrain 
2020

novinka 2022

LG 31.331 (FAO 340)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos kvalitní řezanky
- široké sklizňové okno
- zdravotní stav

Vzrůstná novinka se širokými čepelemi listů vykazuje 
dlouhou fotosyntetickou aktivitu,  silný stay green efekt.  
Středně vysoko nasazené palice mají kvalitní zrno s vyso-
kým podílem by-pass škrobu, který se také  podílí na kvali-
tě silážní hmoty. Nezklame rychlostí počátečního růstu ani 
odolností vůči fusáriím v palici.

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

 Slovo experta:
LG 31.277 je ve všech ohledech výjimečný. Má 
jednoznačně vše co požaduje agronom i zootech-
nik od pořádné silážní kukuřice. Je to komplexní 
hybrid, plastický, odolný klimatickým výkyvům 
během vegetace a s předvídatelným postupným 
dozráváním. V extrémním suchém a horkém roce 
2018 dokázal dlouho držet metabolickou aktivi-
tu, poměrně vysokou úroveň cukrů a pozvolně 
zrál. V předsklizňových rozborech roku 2020 byla 
zřejmá jeho reakce na vyšší úhrny lokálních srá-
žek, sušina se však pozvolně zvyšovala, ve shodě 
s narůstajícím škrobem. Cukry, stejně jako před-
chozí roky, klesaly pozvolna a udržovaly rostlinu 
dlouho v metabolicky aktivním stavu. Napros-
to shodný komentář lze napsat k silážní sklizni 
2021. LG 31.277 je zkrátka jistota bez překvape-
ní. Vysoký výnos řezanky, odolnost suchu, široké 
sklizňové okno a ve výsledku vynikající nutriční 
kvalita siláže, stojí za jeho vysokou oblíbeností . 
Pozemky s LG 31.277, které díky nadprůměrným 
výnosům hmoty letos zůstanou ke sklizni zrna, 
své majitele příjemně překvapí.

LG 31.277: VÝNOSY ZELENÉ HMOTY Z BĚŽNÝCH PLOCH 2020

podnik okres plocha (ha) výnos (t/ha)
sklizňová

sušina

PS Jezbořice  Pardubice 50 59,10

ZOPOS Krchleby  Rychnov nad Kněžnou 68 50,30

AgroEnergy CZ Vejprnice Plzeň sever 45 45,20

Bílovská a.s. Bílov Plzeň sever 40 43,00

Statek Sobětice Klatovy 50 44,50

Žihelský statek a.s. Plzeň sever 33 39,50

Agro Bystřice a.s. Jičín 89 63,90 33 %

ZS Dublovice Příbram 43 64,06 32 %

ZS Dublovice Příbram 45 52,41 33 %

Rolnická společnost Lesonice, a.s. Třebíč 84 64,62 33 %

DVP Ametyst Třebíč 62 49,02 33 %

ZD Rodvínov Jindřichův Hradec 40 43,50

ŠS Žabčice MENDELU Brno venkov 15 43,98 35 %

LG 31.295: VÝNOSY ZELENÉ HMOTY 

podnik okres
plocha 

(ha)
výnos 
(t/ha)

ZAS Mžany Hradec Králové 18 64,30

BONAGRO a.s. Brno venkov 150 49,23

ZD Vrahovice Prostějov 42 68,60

HD Určice Prostějov 70 49,00

ZD Klenovice Prostějov 46 53,00
ZS Pobečví a.s. 
Rokytnice

Přerov 60 55,50

Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné z důvodu 
rozdílné agrotechnologie a půdněklimatických podmínek.

Z BĚŽNÝCH PLOCH 2020
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 Slovo experta:
Hybrid LG 31.479 je povedenou inovací oblíbeného Shannonu. Jeho agronomický profil je velmi podobný, velkou de-
vizou je silná odolnost přísušku a silnější odolnost chladu. V pozdější vývojové fázi umí udržet lineární nárůst sušiny 
i škrobu. Současně si zachovává vysokou hladinu cukrů, nepřímého ukazatele stále aktivní metabolické činnosti. Ra-
nost hybridu a jeho kvalita plně uspokojí nároky chovatelů v kukuřičné výrobní oblasti.  Optimální silážní zralosti 
 v našich podmínkách, za předpokladu průměrného průběhu ročníku, dosahuje nejpozději v první dekádě září.

© Limagrain Česká republika

LG 31.383 (FAO 370)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos silážní hmoty
- reakce na intenzitu
- vysoká objemová hmotnost zrna

Kompaktní silážní hybrid se silným projevem stay green 
efektu. Hybrid dlouho setrvává v optimální sušině. Dlou-
há palice se štíhlým vřetenem se podílí na nadstandardní 
stravitelnosti silážní hmoty. Kvalitní zrno má vysokou obje-
movou hmotnost, nezklame při případné sklizni na zrno.

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

Shannon (FAO 390)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

- vysoký výnos siláže
- odolnost suchu
- ročníková spolehlivost

Pěstitelsky prověřený výnosný silážní hybrid vysokého 
vzrůstu. Díky dobré odolnosti suchu je jistotou produk-
ce kvalitní silážní hmoty pro dojnice i bioplynové stanice  
v nejteplejších oblastech u nás. Kombinace vysokého vý-
nosu, kvality a odolnosti stresu z něho dělá ročníkově spo-
lehlivý zdroj energie.

Doporučený výsevek 70-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

LG 31.479 (FAO 400)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

- nutriční parametry
- vysoký výnos silážní hmoty
- plasticita

Velmi vitální pozdní silážní hybrid se špičkovým výnosem kvalitní řezanky. 
Vysoké, dobře olistěné rostliny tvoří bujný porost. Palice jsou
nasazeny středně vysoko, bývají velmi dobře opylené.
Mléčný potenciál LG 31.479 je velmi vysoký, zajištěný kombinací
vysokého hektarového výnosu a ukázkové nutriční kvality.

Doporučený výsevek 70-80 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

27.835 kg mléka z hektaru
vypočteno z dat Limagrain 

2019
25.262 kg mléka z hektaru

vypočteno z dat Limagrain 
2016

28.198 kg mléka z hektaru
vypočteno z dat Limagrain 

2019

novinka 2021

 Slovo experta:
Shannon je léty prověřená, pracovitá silážní kukuřice. Na polích bývá k nepřehlédnutí díky svému masivnímu 
habitu, obdobně můžeme hovořit o hybridu LG 31.383. Masivní, vzrůstná kukuřice by měla být v hledáčku cho-
vatelů s vysokým nárokem na škrob v silážní hmotě. Je zajímavou alternativou pro bachor stejně jako fermentor 
bioplynové stanice. Zrno zraje na zelené rostlině, silážní zralost je třeba pěčlivě monitorovat. Pokud ročník do-
přeje dostatek hmoty, pevné stopky udrží palici k případné sklizni zrna.
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Svěží vítr

KUKUŘICE NA ZRNO

Je čas na dobrou kávu.....protože:

6. OVĚŘUJEME a PEČLIVĚ VYBÍRÁME
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Silnou stránkou  šlechtění zrnových kukuřic společnosti Limagrain je počáteční zaměření na rané kategorie hybridů 
pocházející z kolébky společnosti v Clermont Ferrand ve Francii, tedy na požadavky zemědělců mírného klimatického 
pásu Evropy.  Základem je velmi široká báze genetických zdrojů raných kukuřic, kterou společnost během svého vý-
voje rozšířila také nákupem dalších osivářských značek v Evropě. Tato genetická základna je nyní doplněna o moderní 
metody šlechtění s pomocí genových markerů a rozsáhlým softwarem, který pomáhá urychlit vyhledávání vhodných 
rodičovských komponentů. Společnost Limagrain nyní disponuje sítí téměř 100 pokusných lokalit. Zde zkouší novo-
šlechtěnce  zrnových hybridů od FAO 220 až po FAO 700. 

Vedle šlechtění na výkon věnuje mnoho úsilí také šlechtění vůči chorobám a stresují-
cím faktorům. Téměř všechny vlastní, a také kontrahované pokusné lokality, jsou 
vybaveny senzory určenými k měření míry stresu z horka a sucha. Výsledkem 
takto rozsáhle pojatého programu  jsou novošlechtěnci se špičkovým vý-
konem jak v optimálních, tak i velmi náročných podmínkách všech kli-
maticky odlišných regionů.

Zrnové hybridy kukuřice LG 
přesvědčují nejen v letech hojnosti, 

ale také v letech poznamenaných 
pozdními mrazíky, suchem nebo 

nevlídným a mokrým létem. 

Šlechtíme Váš úspěch



© Limagrain Česká republika

LG 31.250  (FAO 240)

ZRNO / BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

- špičkový výnos zrna mlynářské kvality
- extrémní odolnost suchu
- univerzálnost

Po všech stránkách výjimečný hybrid i v méně příznivých 
podmínkách. Vyniká přizpůsobivostí a vysokou odolností 
vůči suchu. Je vhodný pro pozdní výsev po sklizni žita na si-
láž, poskytuje i mimořádně vysoký výnos technologické si-
láže. V suchých ročnících 2017 a 2018 dosahoval v průměru  
o více než 15 % vyšší výnos suchého zrna mezi hybridy 
shodné ranosti. Spíše tvrdý typ zrna je vhodný do mlýnů  
k produkci a zpracování kukuřičné mouky.

Doporučený výsevek 80-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

LG 31.219 (FAO 230)

ZRNO / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO 

- vysoký výnos zrna
- vynikající uvolňování vody
- nejlepší poměr výnos/vlhkost

Velmi raný hybrid s vynikající ekonomikou pěstování díky 
úsporám na sušení. Líbivý hybrid s ukázkovou architektu-
rou se vzpřímenými listy a středně vysoko nasazenou pa-
licí. Typicky nedopylená špička palice, výborně uvolňuje 
vodu. Hybrid se pyšní velmi dobrým zdravotním stavem, 
především odolností fuzáriím, nikdy nepoléhá. Je vhodný 
pro pěstování na suché i vlhké zrno v intenzivních podmín-
kách okrajových oblastí.

Doporučený výsevek 80-95 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

LG 31.272  (FAO 250)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

- velmi vysoký výnos zrna
- reakce na intenzitu
- výborný zdravotní stav

Pohledný hybrid s vyrovnanými, dobře opylenými palice-
mi a zrnem typu flint-dent. Má středně rychlý počáteční 
růst, je vhodné ho set do vyhřáté půdy. Je zdravý, odolný 
fuzariózám v klase i na stéble. Stejně tak vysoko je hodno-
cena odolnost poléhání, přísušku a stresu během vegetace. 
Je určen ke sklizni na zrno, vlhké zrno i škrobnatou techno-
logickou siláž. LG 31.272 je jedním z neúspěšnějších hybri-
dů na středoevropském trhu.

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

LG 31.276 (FAO 260)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

- stabilně vysoký výnos zrna
- vysoký výnos technologické siláže
- hybrid do intenzivních podmínek

Všestranně prověřený hybrid pro každého pěstitele  
v obilnářské i řepařské výrobní oblasti. Vysokou úroveň 
výnosů a jejich stabilitu prokázal v 6 ročnících zkoušení 
ÚKZÚZ. Ocení intenzivní pěstitelské podmínky. Jarní počá-
teční růst je pomalejší, dobře odolává jarním mrazíkům. Je 
odolný fuzariózám na stéble i v palici. Flexibilní palice dob-
ře reaguje na nižší výsevky. Vyšší výsevek doporučujeme 
v případě sklizně na technologickou siláž pro BPS.

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna
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LG 31.250: VÝNOS ZRNA V POLOPROVOZNÍCH POKUSECH 2020

podnik okres
výnos 14 % 

(t/ha) výnos na průměr pokusu

Poděbradská Blata a.s. Nymburk 12,67 103 %

AGD Klas, Křičeň Pardubice 11,13 123 %

Empresa, s.r.o. Opava 12,65 113 %

Ing. František Martin Kolín 15,03 110 %

poloprovozní pokusy výnos 14 % (t/ha) výnos na průměr pokusu

Poděbradská Blata, a.s. Nymburk 12,89 105 %

REGO - GAMA s.r.o. Slezské Pavlovice Bruntál 14,26 108 %

Empresa, s.r.o. Opava 12,25 109 %

Ing. František Martin Kolín 13,98 102 %

LG 31.276: VÝNOS ZRNA NA BĚŽNÝCH PLOCHÁCH A V POLOPROVOZNÍCH POKUSECH 2020

podnik okres plocha (ha) výnos (t/ha) sklizňová vlhkost účel

AGP Humburky Hradec Králové 57 14,34 33 % vlhké zrno

Agrospol Velká Bystřice s.r.o Olomouc 46 18,15 34 % vlhké zrno

ZD Újezd u Uničova Olomouc 37 18,60 34 % vlhké zrno

LG 31.272: VÝNOS ZRNA NA BĚŽNÝCH PLOCHÁCH 2020

podnik okres plocha (ha) výnos (t/ha) sklizňová vlh./suš. účel

Agrospol Velká Bystřice s.r.o Olomouc 31 18,97 34 % vlhké zrno

Zemspol Studénka a.s. Nový Jičín 13 58,63 37 % siláž pro BPS

ZOD Hlavnice Opava 21 13,80 32 % vlhké zrno

Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné z důvodu rozdílné agrotechnologie a půdněklimatických podmínek.



LG 30.315 (FAO 300)

ZRNO / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

- spolehlivý výnos zrna
- vysoká reakce na intenzitu pěstování
- nízké náklady na sušení

Středně raný zrnový hybrid se stabilně vysokým výnosem 
zrna. Reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, maximum 
asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostliny. Flexibil-
ní palice upřednostňuje nižší výsevky. Velkou přednos-
tí je rané kvetení, vrchol opylování uniká suchu a horku 
na počátku července. Zrno typu zub rychle ztrácí vlhkost, 
mechanickou ztrátu vody pak podporují brzy se otevírající 
listeny na klasu.

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

LG 31.305 (FAO 300)

ZRNO / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

- vysoký
- plasticita, odolnost suchu
- uvolňování vody

Nový houževnatý zrnový hybrid s vysokým výnosem zrna 
i v méně příznivých podmínkách. Pyšní se palicemi s kva-
litním zrnem o vysoké objemové hmotnosti. Jsou flexibilní, 
je vhodné poskytnout prostor k vývoji nižším výsevkem. 
Velkou předností je také rané kvetení. Řady zrn typu zub 
aktivně ztrácejí vodu. Hybrid podává nadstandardní vý-
kony nejen v intenzivních podmínkách, ale také na méně 
úživných stanovištích lehčích půd.

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

LG 31.330 (FAO 320)

ZRNO / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos zrna
- uvolňování vody
- ekonomika pěstování

Středně raný zrnový hybrid s vynikajícím výnosem zrna. 
Subtilní kukuřice s typicky zrnovým aspektem. Středně vysoko nasazená
středně dlouhá palice s tenkým vřetenem je vždy dobře dopylená. 
Doporučujeme set do vyhřáté půdy, má rychlý jarní start. Vegetačním 
projevem je stay green efekt. Prospívá na vláhově jistějších pozemcích, 
silně reaguje na intenzifikační faktory (hnojení, plečkování a účinné 
odplevelení). Těžké zrno typu zub intenzivně uvolňuje vodu, palice má 
dobrou odolnost fusariózám.

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

uvolňování vody ze zrna

novinka 2022 novinka 2021

© Limagrain Česká republika
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Hybrid LG 30.315 je tradiční součástí nabídky společnos-
ti Limagrain, otevírá nejnižší ranostní skupinu kukuřice  
s typem zrna zub. Chování hybridu na různých stanoviš-
tích prověřily všechny ročníky od roku 2017. Protože v naší 
nabídce patří k oblíbeným hybridům, usuzujeme, že důvo-
dem je pěstitelská nenáročnost a výnosová spolehlivost.

Hybrid LG 31.305 je v letošní nabídce čerstvou novinkou, 
ale v našem hledáčku utkvěla již během procesu zkoušení. 
Pravidelně vyčnívala bez ohledu na ročník i pěstitelskou 
intenzitu zemí jihovýchodní Evropy. O to více jsme si jistí 
doporučením každému pěstiteli, který dlouhodobě zva-
žuje změnu a hledá spolehlivou zrnovou kukuřici ve FAO 
kolem 300. 

Pokud se soustředíme na ekonomiku pěstování kukuřice 
na zrno, pak LG 31.330 je nejlepší volba do teplé řepařské 
a také do kukuřičné výrobní oblasti. Nabízí totiž vyvážený 
poměr vlastností výnos/ranost/vlhkost. Typické vzezření 
palic s mezerovitým meziřadím zubů o vysoké objemové 
hmotnosti velmi efektivně ztrácí vodu. Tu pak zbytečně 
nevozíte z pole, ani nemusíte draze odsoušet.

LG 31.330: VÝNOS ZRNA V POLOPROVOZNÍCH POKUSECH 2020

podnik okres výnos 14 % (t/ha) výnos na průměr pokusu

AGD Miroslav Znojmo 13,32 104 %

ROLS Lešany, spol. s r.o. Prostějov 12,37 100 %

ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích Vyškov 15,48 110 %

Ing. František Martin Kolín 15,34 112 %

Zemědělské družstvo Újezd u Uničova Olomouc 15,52 99 %
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Včasná skliZEŇ

SLUNEČNICE
VELMI RANÉ

LG 31.377 (FAO 330)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos zrna i siláže pro BPS
- plasticita
- vysoká odolnost poléhání

Všestranný středně raný hybrid s rekordním výnosem 
zrna. Pravidelně nasazené palice na stabilních, robustních 
rostlinách zajišťují vysoký výnos zrna ale i technologické 
siláže pro BPS. Zcela olistěné, středně vysoko až vysoko 
nasazené palice nepodléhají fuzariozám, zrno v závěru ve-
getace strmě rychle uvolňuje vodu. Dokáže se dobře při-
způsobit pěstitelským podmínkám. Svoji výkonnost udrží 
stabilně vysokou i v rizikových ročnících.

Doporučený výsevek 70-85 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

LG 31.390 (FAO 380)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

- vysoký výnos zrna i siláže pro BPS
- odolnost suchu
- výborný zdravotní stav

Spolehlivý zrnový hybrid se špičkovým výnosem zrna. 
Homogenní rostliny vyššího vzrůstu, ovšem odolné polé-
hání. Dlouhá, vždy dobře opylená palice, fixně s 18 řada-
mi zrna a rychlým dry down efektem slibuje vysoký výnos  
i kladnou ekonomiku pěstování v nejteplejších oblastech  
u nás. Rychlý počáteční růst, dobrý zdravotní stav a odol-
nost fusáriím v palici jsou vlastnosti mimořádné důležité 
pro delší vegetační dobu při pěstování na suché zrno.

Doporučený výsevek 70-80 000 semen/ha

počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

novinka 2021

- raný hybrid  
finišuje registrační řízení

- jeho vlastnosti a pěstitelská 
doporučení najdete pod novým 
komerčním názvem již brzy  
na www.lgseeds.cz
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LG 31.377: VÝNOS ZRNA V POLOPROVOZNÍCH POKUSECH 2020

podnik okres výnos 14 % (t/ha) výnos na průměr pokusu

AGD Miroslav Znojmo 13,77 107 %

Poděbradská Blata, a.s. Nymburk 12,44 101 %

Zemagro a.s., Strážovice Hodonín 14,15 109 %

ROLS Lešany, spol. s r.o. Prostějov 12,45 101 %

Ing. František Martin Kolín 15,69 115 %

LG 31. 377: VÝNOS ZRNA NA BĚŽNÝCH PLOCHÁCH 2020

podnik okres
plocha 

(ha)
výnos 
(t/ha)

sklizňová 
vlh./suš. účel

Bylanka s.r.o. Kolín 40 61,00 33 % technologická siláž pro BPS

Richmond Stars Energy Investmens s.r.o. Mladá Boleslav 112 64,00 33 % technologická siláž pro BPS

VÚCH Rapotín Šumperk 16 16,00 35 % vlhké zrno

České lesy a.s. LZ Židlochovice Brno venkov 25 12,98 27 % suché zrno

ZD Hrušovany u Brna Brno venkov 20 13,50 21 % suché zrno

MENDELU ŠZS Žabčice Brno venkov 18 14,44 26 % suché zrno
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LG 54.92 HO CL
VELMI RANÝ, VYSOCE OLEJNÝ / CL technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- ranost
- velmi vysoký obsah kyseliny olejové
- konvenční i CL technologie

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání
tolerance imazamox
reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny stř. vysoká až vysoká
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 7
fóma 7

LG 50.635 CLP
STŘEDNĚ RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / CLP technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos
- odolnost herbicidu Pulsar Plus®
- agrotechnická nenáročnost

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání
tolerance imazamox
reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny středně vysoká
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 7
fóma 9

LG 58.630 CL
RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / CL technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos
- odolnost herbicidu Pulsar ® 
- reakce na intenzitu

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání
tolerance imazamox
reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny středně vysoká
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9 
hlízenka 8
fóma 8

LG 54.78
VELMI RANÝ, OLEJNÝ / Konvenční technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

- velmi vysoký výnos
- ranost
- zdravotní stav

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání

reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny středně vysoká
velikost úboru středně velký
HTN stř. vysoká až vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 8
fóma 8

LG 50.479 SX
VELMI RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / Express technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- velmi vysoký výnos výnos
- ranost
- Express TM technologie

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání
tolerance tribenuron
reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny stř. vysoká až vysoká
velikost úboru středně velký
HTN středně vysoká
plíseň šedá 8
plíseň slunečnicová 9
hlízenka 9
fóma 8

novinka 2022

NOVINKA 2021 určená pro technologii EXPRESS ™

Nový hybrid LG 50.479 SX má všechny předpoklady 
splnit vaše očekávání: 
- velmi výnosný 
- velmi raný, ke sklizni bez desikace
- přizpůsobivý
    – snáší sucho a horší půdní stanoviště
    – intenzivně reaguje na lepší podmínky
- zdravý, vyrovná se s tlakem chorob 
 ve vlhkých ročnících
- homozygotní odolnost vůči herbicidu
 Express 50 SX ® bez rizika fytotoxicity
- nižší vzrůst než dosavadní standard v segmentu 
 SU slunečnic s velmi dobrou odolností poléhání

Pro tyto vlastnosti je hybrid LG 50.479 SX vynikající 
alternativou a cestou, jak zajistit ziskové pěstování 
slunečnice v našich podmínkách.
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Hybrid LG 50.479 SX dosáhl velmi dobrého výsledku také v poloprovozních pokusech SPZO v České republice. Zde se 
používá pouze standardní herbicidní ošetření, takže můžeme sledovat výkonnost hybridů určených do různých herbi-
cidních technologií. Vynikal také v hodnocení houbových chorob:

Výnos nažek t/ha
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Hlízenka na lodyze

LG 50.479 SX Průměrné
hodnocení

Nejhorší
hodnocení

7,3

5,7

8,7
 nejlepší hodnocení

LG 50.479 SX Průměrné
hodnocení

Nejhorší
hodnocení

Fóma na lodyze
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8,0

 nejlepší hodnocení

Nejlepší
hodnocení

LG 50.479 SX Nejhorší
hodnocení

Plíseň šedá na úboru

8,0

6,3
7,7

Zdroj:  POP SPZO 2020, průměr 3 lokalit 
(Uherský Brod, Hodonín, Znojmo)
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LG 31.219 230 velmi raný Sc mezityp

LG 31.217 230 velmi raný Tc mezityp

LG 31.224 240 velmi raný Tc mezityp

LG 30.248 240 velmi raný Sc mezityp

LG 31.250 240 velmi raný Tc mezityp

LG 31.255 250 raný Tc mezityp

LG 31.272 250 raný Sc mezityp

LG 31.276 260 raný Sc mezityp

LG 31.235 260 raný Tc mezityp

LG 31.268 260 raný Sc mezityp

LG 31.277 280 střed. raný Sc mezityp

LG 30.315 300 střed. raný Sc zub

LG 31.305 300 střed. raný Sc zub

LG 31.295  310 střed. raný Sc mezityp

LG 31.330 320 střed. raný Sc zub

LG 31.377 330 střed. raný Sc zub

LG 31.331 340 střed. raný Tc mezityp

LG 31.383 370 střed. pozd. Tc zub

LG 31.390 380 střed. pozd. Sc zub

Shannon 390 pozdní Sc zub

LG 31.479 400 pozdní Sc zub

SOUHRNNÝ PŘEHLED KUKUŘICE

SOUHRNNÝ PŘEHLED SLUNEČNICE

ranost typ technologie

LG 54.78 velmi raný olejný konvenční

LG 54.92 HO CL velmi raný high oleic  
vysoký podíl kys. olejové

LG 50.479 SX velmi raný olejný EXPRESS ™ 

LG 50.635 CLP středně raný olejný

LHA 6270/41 raný olejný

LG 58.630 CL raný olejný

Limagrain Central Europe SE, 
organizační složka, Česká republika

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ

Vysočina
Ing. Ondřej Konvalinka - 722 993 065 

Jižní Čechy
Ing. Šárka Silovská, Ph.D. - 725 974 665

Jihozápadní Čechy
Ing. Markéta Matějovská - 602 707 422

Západní Čechy
Josef Prais - 606 620 576

Severní a střední Čechy
Ing. Jan Vojík - 724 903 351

Východní Čechy
Ing. Jaroslav Matyk - 724 903 370

Severní Morava
Ing. Michal Adler - 603 115 477 

Jižní Morava
Ing. Blanka Martincová - 725 786 281

Brno, Blansko
Ing. Milena Mařáková - 602 314 595

OBCHODNÍ ŘEDITEL
Ing. Ondrej Takáč - 00 421 907 850 951

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
Ing. Juraj Drgoňa, Ph.D. - 00 421 907 850 956

PRODUKTOVÝ MANAŽER
Ing. Jiří Matuš - 602 550 771

LGAN SPECIALISTA
Ing. Eduard Hanina - 775 755 179

MARKETING
Ing. Milena Mařáková - 602 314 595

LOGISTIKA, ADMINISTRATIVA, ÚČETNICTVÍ
Jana Robková - 725 570 954
Ing. Eva Stašková - 724 260 508
Bc. Monika Kristenová - 601 549 952

KONTAKTY

milionové 
rozhodnutí
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