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KATALOG OSIV KUKUŘICE A SLUNEČNICE 2023
Prolog

Vážení pěstitelé, milí kolegové,
poslední 2 roky vycházel nový katalog do doby „covidové“, odrážel přání ke společným setkáním na polních dnech.
Dočkali jsme se. Většinou ve zdraví a aktuálně v ročníku spíše hojném, který těm šťastnějším přinesl velmi pěknou
úrodu ozimých obilovin, rekordní úrody řepky, kvalitního jarního ječmene, brambor i silážní kukuřice.
Cena komodit reagovala a trh se rozhýbal i přes velké nejasnosti kolem ukrajinské produkce. Tržby posílily finanční
a tedy investiční aktivitu mnoha podniků, a to je vždy dobrá zpráva.
Osivářský svět kukuřice je ale méně radostný. Silné sucho které jsme bohužel zažívali i na jihovýchodě Moravy, se
podepsalo vysokým výskytem sterilních rostlin. Množitelské plochy, včetně těch zavlažovaných, byly silně postiženy
ve Francii, Rumunsku, Maďarsku i sousedním Slovensku. Bez ohledu na nadmořskou výšku a kvalitu půdy.
Správným předpokladem je nízká produkce osiva hraničních osivářských parametrů. To bude prověřováno a finalizováno na sklonku listopadu. Pak teprve budeme přesně znát dispozice jednotlivých hybridů. Neváhejte proto
s výběrem oblíbených a prověřených odrůd s předstihem.
Více než kdy jindy platí „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí!“
Ing. Milena Mařáková

Kvalitních silážních hybridů LG Animal Nutrition s nadstavbovým zdrojem energie v podobě vysoké stravitelnosti vlákniny není žádný rok nazbyt. Letošní nabídka je bohatší pro pěstitele v řepařské
a kukuřičné výrobní oblasti o dvě novinky: LG 31.331 (FA0 340) a LG 31.300 (FAO 300).

Zrnové hybridy projdou zatěžkávací zkouškou. Prvořadý nebude hrubý výnos zrna, ale bezpochyby finální hektarové tržby silně ovlivněné nákladem na sušení. Vyhraje výnosný a ve sklizni
co nejsušší zrnový hybrid s vysokou plasticitou. V katalogu najdete hned tři novinky: velmi raný
zrnový hybrid ASHLEY (FAO 220) a BARLEY (FAO 270). Velice slibné je také další libozvučné jméno
LIMAGOLD, LG 31.325 (FAO 320). Krátký, „paličatý“, suchovzdorný hybrid produkující těžké zrno
s razantní ztrátou vlhkosti. Vyzkoušejte. Uvidíte.

Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout osiva slunečnice jak do technologie Express TM , tak Clearfield® Plus a to vždy ve velmi rané nebo rané verzi. Výkonnost, plasticitu a zdravotní stav jednotlivých hybridů posuďte sami na posledních stránkách katalogu.

Věříme, že si vyberete.

Šlechtíme Váš úspěch
© Limagrain Česká republika

Váš LG tým
2
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Digitální aplikace pro pěstitele LG
JAK ZPŘESNIT TERMÍN SKLIZNĚ?

KUKUŘICE NA SILÁŽ

Co aplikace umí?

1

• 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 odchylce
od dlouhodobě průměrného stavu
počasí na dané lokalitě

LG 31.217
LG 31.224
LG 30.248
LG 31.272
LG 31.235
LG 31.268

Co potřebuje?

LG 31.277

• znát historii a kvalitu pozemku
• pěstovat kukuřici LG

LG 31.295

1

Pole jako na dlani

2

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.

2

Kdy to začne?

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

3

3

Důvěřuj, ale prověřuj

Pořídíme-li při ručním vzorkování fotografii
s umožněnou GPS lokalizací, aplikace nám
ukáže místo sběru a umožní tudíž porovnání
sušiny predikované aplikací a té reálné.
Vítejte v modulu
.
Všechny výstupy z jednotlivých modulů
jsou k dispozici v pdf.

Šlechtíme Váš úspěch

krávy
neumějí
lhát

LG 31.300
novinka 2023

LG 31.331
novinka 2022

LG 31.383
Shannon
LG 31.479

www.lgseeds.cz
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LG 31.217 (FAO 230)

LG 30.248 (FAO 240)

LG 31.224 (FAO 240)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, OKRAJOVĚ ŘVO

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

- vysoký výnos silážní hmoty
- pozitivní reakce na intenzitu
- plasticita

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

Slovo experta:

Středně vysoký, velmi dobře olistěný hybrid s vysokým
výnosem kvalitní silážní hmoty. Vysoký podíl zrna zvyšuje
celkovou stravitelnost organické hmoty. Hybrid má středně rychlý počáteční růst. Díky silnému projevu stay green
efektu zůstává dlouho v optimální sušině ke sklizni siláže,
dozraje i v náročných pěstitelských podmínkách.

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

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

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha

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

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

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

DINAG (strav. vlákniny)

DINAG (strav. vlákniny)

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

obsah by-pass škrobu

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

mléka z hektaru

26.764 kg

vypočteno z dat Limagrain
2019

VÝNOSY ZELENÉ HMOTY Z BĚŽNÝCH PLOCH
hybrid
LG 31.217
LG 31.217
LG 31.217
LG 30.248
LG 30.248
LG 31.224
LG 31.224
LG 31.224
LG 31.224

plocha
(ha)
50
55
18
9
70
30
45
80
30

výnos
hmoty (t/ha)
49,7
48,5
51,0
50,0
53,0
57,0
54,2
43,0
57,0

sklizňová
sušina (%)
35,0
32,0
32,0
32,0
34,0
35,0
34,0

vypočteno z dat Limagrain
2018

Zdroj: Výzkumný ústav pro zemědělství ILVO, Belgie, středně raný sortiment
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Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné z důvodu
rozdílné agrotechnologie a půdněklimatických podmínek.
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SY FEEDITOP

RONALDINIO

LG 31.233

SY MADRAS

LG 31.235

90

SY FANATIC

95

SG 116

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 vyzrálého škrobu a vysokou stravitelností vlákniny. Hybrid je díky své ranosti a vysoké nutriční kvalitě opravdovou
jistotou pro pěstitele a chovatele v nejchladnějších oblastech u nás.

SM H0215

96,3

Slovo experta:

© Limagrain Česká republika

mléka z hektaru

Relativní výnos suché hmoty, průměr 2019-2021 (%)
rok
2022
2021
2021
2022
2021
2021
2021
2021
2021

ESZ8202

okres
Nový Jičín
Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou
Strakonice
Plzeň sever
Třebíč
Chrudim
Pelhřimov
Jihlava

27.635 kg

vypočteno z dat ÚKZÚZ
2016-17

LG 31.224

podnik
Veterinární univerzita Brno - ŠZP Šenov
Zemědělské družstvo Velká Losenice
ZDV Sirákov
Agraspol Předmíř, a.s.
Zem. výroba MILKNATUR a.s. Líně
Zemědělské družstvo Telč
Zemědělská a.s. Horní Bradlo
VOD Kámen
ZD Telč

mléka z hektaru

LG 30.241

27.990 kg

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
maximálně uspokojí chovatele nadstandardně vysokou celkovou stravitelností.

LG 31.272 (FAO 250)

LG 31.268 (FAO 260)

BIOPLYN / Sc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

- velmi vysoký výnos technologické hmoty
- vysoký podíl zrna a škrobu
- reakce na intenzitu

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

Slovo experta:
LG 31.272 je mohutný, široce olistěný zrnový hybrid s nadstandardní produkcí technologické siláže
pro bioplynové stanice. Vysoký podíl škrobu je dán
dobře ozrněnými, pravidelně nasazenými palicemi
s vyšším počtem řad. Velkou výhodou mladé genetiky je výborný zdravotní stav, vysoká odolnost
poléhání. Jistá univerzálnost ve využití a výše zmíněné atributy dělají z LG 31.272 jeden z nejúspěšnějších hybridů na středoevropském trhu.

Vysoký pohledný hybrid se středně vysoko až vysoko nasazenými, vyrovnanými palicemi. Má středně rychlý počáteční růst, je vhodné ho set do vyhřáté půdy. Vykazuje
vysokou odolnost poléhání, přísušku a stresu během vegetace. Po úspěšném naplnění kapacit silážních žlabů poskytne LG 31.272 velmi vysoký výnos zrna. Uvolňování vody ze
zrna je poplatné počasí, disponuje typem zrna flint-dent,
v jemně konických palicích častěji se 16 řadami.

Doporučený výsevek 85-95 000 semen/ha
počáteční vývoj
odolnost chladu
odolnost přísušku
reakce na intenzitu
stay green efekt
vhodný k pozdnímu setí

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

setrvání v opt. sušině

29 743 kg
výška
strniště

mléka z hektaru
vypočteno z dat ÚKZÚZ
2020-21

Relativní výnos suché hmoty (%), 2021

Zdroj: Postregistrační zkoušky ARVALIS, Francie, raný sortiment, (100 % = 19,0 t/ha)

Uvedené výnosy jsou unikátní a vzájemně neporovnatelné z důvodu
rozdílné agrotechnologie a půdněklimatických podmínek.
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95,7
LG 30.275

MALLORY (RP) 93,7

95,8
SY FERONIA

98,1

99,7
ABSOLUTISSIMO

FIGARO

99,8
GWENDOLEEN

98,5

99,8
PARATICO

KILOMERIS (RT)

99,9
SMARTBOXX

100,3

HARUKA

KWS FABIANO

ES BOND

LG 31.255

LG 31.259

LG 31.280

LG 31.277

AMANDEEN

LG 31.268

90
8

LG 31.266

100

95

© Limagrain Česká republika

100,3

101

KWS ROBERTINO

50 cm

100,4

104,4
101,7

105

101,7

65 cm
50 cm

101,7

výnos
sklizňová
hmoty (t/ha) sušina (%)
64,2
32,0
45,4
41,9
47,0
34,0
45,0
34,0
60,0
33,0
45,2
35,0
53,0
32,0
50,2
31,0

101,8

plocha
(ha)
22
20
70
29
20
35
30
13
17

102,8

hybrid
LG 31.272
LG 31.272
LG 30.248 + 31.268
LG 30.248 + 31.268
LG 31.268
LG 31.268
LG 31.268
LG 31.268
LG 31.268

103,1

VÝNOSY ZELENÉ HMOTY Z BĚŽNÝCH PLOCH 2022
okres
Prostějov
Olomouc
Prachatice
Benešov
Jindřichův Hradec
Tábor
Brno Venkov
Příbram
Opava

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.
Své zootechnické kvality potvrdil také nejvyšší stravitelností NDF (+ 9,4 % SNDF vs. kontrolní hybrid)
ve srovnávané skupině hybridů v projektu VÚŽV.
LG 31.268 je ve své skupině ranosti velkým favoritem. Má za sebou dva roky na běžných plochách,
prokázal se houževnatým vývojem na jaře i zráním
ve finále před sklizní. Zkrátka spolehlivý pracant.

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

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

podnik
ZS Bohuslavice, a.s.
ZD UNČOVICE
Pivkovice a.s.
ZP a.s., Keblov
ZD Rodvínov
AGROSPOL a.s. Mladá Vožice
GENAGRO a.s., Říčany
ZD Krásná Hora n/Vltavou, a.s.
ZD Hraničář Loděnice

Slovo experta:

LG 31.235 (FAO 260)

LG 31.277 (FAO 280)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, OKRAJOVĚ KVO

- vysoká stravitelnost vlákniny
- vysoký výnos silážní hmoty
- plasticita

Slovo experta:

Kompaktní, velmi dobře olistěný silážní hybrid s výbornými nutričními parametry. Typický je pro něho rychlý počáteční růst i v podmínkách chladného jara, setí do nevyhřátého lůžka. Nadprůměrně snáší chlad i případný přísušek
v druhé polovině vegetace. Příjemným bonusem je 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

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.

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

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

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině
mléka z hektaru

24.564 kg

vypočteno z dat Limagrain
2015-2016

VÝNOSY ZELENÉ HMOTY Z BĚŽNÝCH PLOCH
podnik
Zemědělské družstvo vlastníků Třebařov
Rolnická společnost Lesonice, a.s.
ZD Morašice
ZD Mostek
Ing. Jan Jílek, Hunčice

© Limagrain Česká republika

okres
Ústí nad Orlicí
Třebíč
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Plzeň sever

LG 31.277 je ve všech ohledech výjimečný. Má
jednoznačně vše, co požaduje agronom i zootechnik od pořádné silážní kukuřice. Je to komplexní hybrid, plastický, odolný klimatickým
výkyvům během vegetace, předvídatelným postupným dozráváním. V suchém roce 2018 zachoval kvalitu krmných dávek na mnoha podnicích, prokázal mimořádnou spolehlivost. Vysoký
výnos řezanky, odolnost suchu, široké sklizňové
okno a ve výsledku vynikající nutriční kvalita siláže, stojí za jeho vysokou oblíbeností.

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

DINAG (strav. vlákniny)

26.261 kg

Slovo experta:

mléka z hektaru
vypočteno z dat ÚKZÚZ
2019

VÝNOSY ZELENÉ HMOTY Z BĚŽNÝCH PLOCH
plocha (ha)
46
62
48
32
15

výnos hmoty (t/ha)
58,7
55,9
50,8
50,1
44,4

rok
2022
2021
2020
2020
2020

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

podnik
Sady Tuchoraz spol. s r.o.
1. Zemědělská a.s., Chorušice
AGRO, družstvo Záhoří
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice
AGRO Jesenice u Prahy, a.s.
ZD UNČOVICE
ZS Dublovice a.s.
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.
Rolnická společnost Lesonice, a.s.
Rolnická společnost Lesonice, a.s.
P. S. JEZBOŘICE s.r.o.
ZOPOS Krchleby  
AGRO ENERGY CZ spol. s r.o., Vejprnice
Bílovská a.s. Bílov
Statek Sobětice s.r.o.
Agro Bystřice a.s.
ZD Rodvínov

okres
Kolín
Mělník
Písek
Opava
Praha západ
Olomouc
Strakonice
Svitavy
Třebíč
Třebíč
Pardubice
Rychnov n/Kněžnou
Plzeň sever
Plzeň sever
Klatovy
Jičín
Jindřichův Hradec

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

plocha (ha)
55
65
100
26
34
91
88
43
62
84
50
68
45
40
50
89
40
11

výnos hmoty (t/ha)
55,0
53,0
52,0
50,4
41,2
56,4
58,1
51,3
67,0
64,6
59,1
50,3
45,2
43,0
44,5
63,9
43,5

sklizňová sušina (%)
35,0
34,0
35,0
31,0

32,5
33,0
32,9

33,0

rok
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

novinka 2023

novinka 2022

LG 31.300 (FAO 300)

LG 31.295 (FAO 310)

LG 31.331 (FAO 340)

LG 31.383 (FAO 370)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Mezityp

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- velmi vysoký výnos kvalitní řezanky
- vynikajcí stravitelnost vlákniny
- přizpůsobivost

- vysoká stravitelnost vlákniny
- vysoký výnos
- odolnost přísušku

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

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

Vysoký, skvěle olistěný hybrid s širokými převislými listy. Tato novinka poskytuje vynikající řezanku se špičkovou
stravitelností vlákniny a velmi dobrým obsahem škrobu.
Velmi dobře adaptovaný hybrid na úživná i slabší stanoviště. Počáteční vývoj je středně rychlý, prosperuje i v OVO
s charakteristicky nižšími teplotami na počátku jara.

Středně raný, velmi dobře olistěný silážní hybrid. Kombinace vysoké stravitelnosti vlákniny a výnosu zaručuje nadprůměrnou produkci mléka z hektaru. Hybrid vyniká dobrým zdravotním stavem a vysokou odolností fuzariózám na
stéble i palici. Lze doporučit také ke sklizni technologické
siláže. Spolehlivý a ověřený i v suchých ročnících.

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

Kompaktní silážní hybrid se silným projevem stay green
efektu. Hybrid dlouho setrvává v optimální sušině. Dlouhá palice se štíhlým vřetenem se podílí na nadprůměrné
stravitelnosti silážní hmoty. Kvalitní zrno má vysokou objemovou hmotnost, nezklame při případné sklizni na zrno.
Je však velmi mohutný, s enormní produkcí zelené hmoty.

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

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

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

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

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

DINAG (strav. vlákniny)

DINAG (strav. vlákniny)

DINAG (strav. vlákniny)

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

obsah by-pass škrobu

obsah by-pass škrobu

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

29.969 kg

mléka z hektaru

29.274 kg

Vypočteno z dat Limagrain
2020-2021

VÝNOSY ZELENÉ HMOTY Z BĚŽNÝCH PLOCH
podnik
okres
Hradec Králové
ZAS Mžany
Prostějov
ZD Vrahovice
Přerov
ZS Pobečví a.s. Rokytnice
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Svitavy
Postějov
ZD Klenovice
Olomouc
ZD UNČOVICE
Olomouc
ZD UNČOVICE
Kroměříž
AGD Roštění, družstvo

hybrid
LG 31.295
LG 31.295
LG 31.295
LG31.295
LG 31.295
LG 31.295
LG 31.331
LG 31.383

plocha (ha)
18
42
60
20
43
106
70
25

mléka z hektaru
Vypočteno z dat Limagrain
2015

výnos hmoty (t/ha)
64,3
68,6
55,5
62,1
54,0
48,0
52,6
62,0

mléka z hektaru

27.835 kg

vypočteno z dat Limagrain
2020

mléka z hektaru
vypočteno z dat Limagrain
2019

rok
2020
2020
2020
2021
2022
2022
2022
2021

Slovo experta:

Slovo experta:

Hybrid LG 31.295 není třeba představovat, zaměřme se na novinky. Téměř shodně raná letošní novinka LG 31.300 je
nadějným nástupcem LG 31.295 se všemi jejími výhodami, především raným kvetením, odolností suchu, ale také nízkou citlivostí na chlad na počátku vývoje. Pozdnější LG 31.331 je také typem zrna mezityp, což je v této skupině ranosti
výjimečné a velmi podstatné pro prémiovou nutriční kvalitu. Pozvolné uvolňování vody ze zrna prodlužuje sklizňové
okno, uchová obě silážní frakce déle v optimální sušině a během krmení zmírňuje výkyvy pH v bachoru.

© Limagrain Česká republika

28.898 kg

12

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

Hybrid LG 31.383 je masivní, vzrůstná kukuřice, která by měla být v hledáčku chovatelů 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 dopřeje dostatek hmoty, pevné stopky udrží palici
k případné sklizni zrna. Stabilitou výnosů a plasticitou lze kukuřici LG 31.383 srovnat s chováním hybridu Shannon, má
ovšem silnější projev stay green efektu a i přestože je trochu ranější, výnosem zelené hmoty Shannon předčí.

13

Shannon (FAO 390)

LG 31.479 (FAO 400)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

- vysoký výnos siláže
- odolnost suchu
- ročníková spolehlivost

- nutriční parametry

- vysoký výnos silážní hmoty
- plasticita

Pěstitelsky prověřený výnosný silážní hybrid vysokého
vzrůstu. Díky dobré odolnosti suchu je jistotou produkce kvalitní silážní hmoty pro dojnice i bioplynové stanice
v nejteplejších oblastech u nás. Kombinace vysokého výnosu, kvality a odolnosti stresu z něho dělá ročníkově spolehlivý zdroj energie.

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 70-85 000 semen/ha

Doporučený výsevek 70-80 000 semen/ha

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

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

DINAG (strav. vlákniny)

DINAG (strav. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

obsah by-pass škrobu

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

25.262 kg

mléka z hektaru

28.198 kg

vypočteno z dat Limagrain
2016

25 let spokojenosti
pro krávy i chovatele

Je to již 25 let, co společnost Limagrain představila první výsledky expertní šlechtitelské práce, hybridy kukuřice označené známkou LG Animal Nutrition®.
V roce 1977 Limagrain nastartoval specifický program šlechtění silážních kukuřičných hybridů vedený odborníky s cílem zahrnout vedle agronomických,
také nutriční kritéria kvality. Od roku 1997, kdy byla značka LGAN představena evropským farmářům, pomáhá vybrat si efektivnější a bezpečnější silážní hybrid. Zvířata jsou centrem našeho šlechtění. Dojnice, resp. hovězí skot,
jsou přežvýkavci a býložravci, takže potřebují kvalitní vlákninu pro zachování
zdraví a produktivity. Hlavními hybateli jsou tedy stravitelnost vlákniny a energetický obsah krmiva.

mléka z hektaru
vypočteno z dat Limagrain
2019

Přínos, efektivita LGAN hybridů, byl prokázán v mnoha zemích s navýšením mléčné produkce až
o 3 kg mléka/den/krávu. Díky obrovské škále raností a nutriční kvality LGAN hybridů (DINAG,
by-pass škrob) si každý farmář může najít ten nejlepší pro ideální krmnou dávku v jeho pěstitelských
a chovatelských podmínkách.
Naším jediným cílem je optimalizovat účinnost objemných krmiv
k navýšení profitability mléčné i masné produkce.
Jsme vděční za důvěru pěstitelů a chovatelů, vážíme si spolupráce
a nasazení v jejich každodenní náročné práci.

Martin Cazot
Corn Marketing Lead,
Limagrain Europe

Slovo experta:
Hybrid LG 31.479 je povedenou inovací oblíbeného Shannonu. Jeho agronomický profil je velmi podobný, velkou
devizou 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. Ranost hybridu a jeho kvalita plně uspokojí nároky chovatelů v kukuřičné výrobní oblasti, kde dosahuje
optimální silážní zralosti, za předpokladu průměrného průběhu ročníku, nejpozději v první dekádě září.

© Limagrain Česká republika
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Vaše zkušenosti

RADOST a USPOKOJENÍ

1. Zemědělská a.s. Chorušice

ZP Keblov a.s.

PIVKOVICE a.s.

BONAGRO a.s.

okres Mělník

okres Benešov

okres Brno venkov

okres Strakonice

• Zemědělská půda: 1 550 ha
• Výrobní oblast: řepařská výrobní oblast
• Nadmořská výška: 300 m asl
• Průměrný roční srážkový úhrn: 600 mm
• Hlavní strategie podniku:
mléčná a rostlinná produkce
• Stádo: 320 ks holštýnského plemene,
30 ks Jersey, 10 ks Brown Swiss
• Podíl kukuřičné siláže v TMR: 50 %
• Mléčná produkce: 37 l /dojenou krávu/den

• Zemědělská půda: 750 ha
• Výrobní oblast: bramborářská výrobní oblast
• Nadmořská výška: 450 m asl
• Průměrný roční srážkový úhrn: 700 mm
• Hlavní strategie podniku: mléčný skot,
výkrm prasat, produkce olejnin a obilnin
• Stádo: 330 ks holštýnského plemene
• Podíl kukuřičné siláže v TMR: 50 %
• Mléčná produkce: 39,5 l /dojenou krávu/den

• Zemědělská půda: 3 955 ha
• Výrobní oblast: řepařská výrobní oblast
• Nadmořská výška: 260 m asl
• Průměrný roční srážkový úhrn: 550 mm
• Hlavní strategie podniku:
mléčná a rostlinná produkce
• Stádo: 2 400 ks holštýnského plemene,
1 130 dojených krav
• Podíl kukuřičné siláže v TMR: 50 %
• Mléčná produkce: 35 l /dojenou krávu/den

• Zemědělská půda: 1 180 ha
• Výrobní oblast: bramborářská
a pícninářská výrobní oblast
• Nadmořská výška: 400–630 m asl
• Průměrný roční srážkový úhrn: 570 mm
• Hlavní strategie podniku:
mléčná a rostlinná produkce
• Stádo: 480 ks holštýnského plemene
• Podíl kukuřičné siláže v TMR: 50 %
• Mléčná produkce: 34,5 l /dojenou krávu/rok

MVDr. Miroslav Hrdlička, ředitel

Kolektiv zootechniků

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D., hlavní zootechnik

Ing. Jiří Kamarýt, ředitel

„Jsme pěstiteli LGAN kukuřic už dlouho. Osobně jsem
už v roce 2015 provedl pokus na 10+10 dojených kravách,
2 identické skupiny (úroveň mléčné užitkovosti, věk, zdravotní stav, atd.), zkrmovali jsme shodnou krmnou dávku
jen s rozdílnou siláží. Rozdíl pouze v silážním hybridu nám
ukázal 3,2 l na ks/den. Beze změny ve složkách a na váze
zvířat.
Nevěřím na zázraky, mám rád přesná data a ověřuji si
všechny detaily. Pro mne je vyšší užitkovost důležitá, ale
primárně je třeba zachovat zdraví zvířat. Jak jsem se mohl
sám přesvědčit, vyšší stravitelnost vlákniny u hybridů kukuřice je důležitým momentem nejen pro množství přijaté sušiny
a nárůst produkce, ale zachování zdraví a kondice každého
zvířete.“

„Silážní hybridy LGAN jsme dříve pěstovali vždy v kombinaci s hybridy jiných firem. Kukuřice sklízíme v optimální
fázi zralosti, sušině, výšce strniště s důrazem na hygienu
v silážním žlabu. Až v roce 2020 jsme poprvé zaseli kombinaci pouze kukuřic ze silážního programu LG Animal
Nutrition. Na tuto siláž jsme přešli koncem ledna 2021,
výsledky se dostavily v poměrně krátké době - do týdne
od zařazení do TMR. Nárůst oproti předešlým letům byl
v průměru o 2 litry na dojenou krávu a to z 36,4 litru na
38,5 litru/den.“

„V rámci pěstování kukuřic pro výrobu kukuřičné siláže
spolupracujeme s firmou Limagrain již mnoho let. Díky
pestré nabídce kukuřičných hybridů lze vybrat pro krávy
s tržní produkcí mléka takový hybrid, který nám přinese
v porovnání s konkurencí na trhu vyšší ekonomický profit
při podobných nákladech. Za velmi důležité považujeme vysokou úroveň stravitelnosti a dostatečné množství
škrobu. Právě proto pěstujeme kukuřičné hybridy LG
Animal Nutrition.“

„Užitkovost jsme zvedli o 6 litrů během dvou let a to
díky zkvalitnění a preciznosti managementu celého stáda a také dostavby mléčné farmy v Netonicích (změna
technologie ustájení, přestavba čekárny, nová dojírna
a mezisklad). Dostali jsme se však do fáze, kdy se pro nás
velkým limitem stala mléčná farma Bílsko, která momentálně prochází kompletní rekonstrukcí. Všechny staré budovy jsou postupně bourány a za plného provozu probíhá výstavba nová. Z našeho pohledu nám silážní hybridy
LGAN přinesly navíc 2 až 3 litry mléka/ks/den. Největší
skok jsme zažili v lednu 2020, kdy jsme začali krmit siláž
z hybridu LG 30.248. V sumě najednou o 8 litrů navíc.
Momentálně se naše užitkovost pohybuje kolem 31 litrů
na kus a den, ale náš cíl po dostavbě farmy Bílska je 38
litrů na ustájený kus.
Navýšení o vytoužených 7 litrů vidíme v:
• 4 l - nová stáj a technologie,
• 1,5 l - kvalitní řízení chovu, plemenářská práce
• 1,5 l - LGAN hybridy, zlepšování agrotechnologie
a silážního managementu.“

© Limagrain Česká republika
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EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ

ASHLEY
novinka 2023

Jak na ZRNO s drahým plynem?

KUKUŘICE NA ZRNO

LG 31.250
LG 31.272
LG 31.276
BARKLEY
novinka 2023

LG 30.315
LG 31.305
novinka 2022

LG 31.325 Limagold

novinka 2023
Kukuřice na zrno se během minulých desetiletí stala pevnou součástí osevních plánů na zemědělských podnicích
u nás a zdánlivě nic nemohlo ohrozit její popularitu, ani výstřelky v podobě vlhkých ročníků 2010 nebo 2020. Letos je
vše jinak. Vysoké ceny energií zamíchaly s ekonomikou pěstování kukuřice tak jako nikdy v posledních mnoha dekádách.
U setí kukuřic dnes nestojíme jen před klasickou otázkou, jakou vybrat odrůdu. Straší nás také parafráze ze Shakespearovského dramatu – zasít nebo nezasít?
Jedno je jisté. Poptávka po kukuřici bude. No a tam, kde je poptávka je také odbyt. Kukuřice je potřebným komponentem krmných směsí a máme možnost ji buďto dovézt nebo šikovně vypěstovat. V ekonomice pěstování budou hrát rozhodující roli náklady na sušení. Ranost a schopnost uvolnit vodu dostanou prioritu. Vedle nákladů na sušení bude stále
stát výnos. Tedy jen priorita faktorů se prohodí. Tam kde je možné kukuřici přilepšit statkovými hnojivy se ekonomika
vylepší nižšími náklady na hnojení. Buď jak buď, v kukuřici nejsme soběstační a odbyt pro ni stále bude. Jen budeme
muset zvolit hybridy opatrněji. Vedle suchého zrna tu stále bude potřeba konzervovaného vlhkého produktu a tak si
myslíme, že kukuřice na zrno tu bude s námi i příští sezónu, i tu další, a také i ty co přijdou po nich.
Hybridy společnosti Limagrain splňují oba základní požadavky – nízkou sklizňovou vlhkost a vysoký výnos.
Na dalších stránkách věnovaných zrnovým kukuřicím řešení
do Vašich podmínek určitě naleznete.
Ing. Jiří Matuš
Produktový manažer

LG 31.330
LG 31.377
LG 31.390

Zlatá generace
www.lgseeds.cz

Šlechtíme Váš úspěch
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novinka 2023

ASHLEY (FAO 220)

LG 31.250 (FAO 240)

LG 31.272 (FAO 250)

ZRNO / Sc / Mezityp

ZRNO / BIOPLYN / Tc / Mezityp

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: BVO, OVO, ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

- vysoký výnos zrna
- vynikající uvolňování vody
- nejlepší ekonomika pěstování

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

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

Výnosná, velmi raná novinka. Pyšní se velkou, středně vysoko nasazenou palicí. Palice bývá dobře dopylená se zrnem typu mezityp s náznakem zubové jamky. Hybrid brzy
kvete a také brzy dozrává. Uvolňování vody je v závěru
vegetace rychlé, proto Ashley dosahuje nejnižších sklizňových vlhkostí bez jakéhokoliv kompromisu stran výnosu.
Díky ekonomice je vhodný k pěstování na suché zrno nejen
v okrajových pěstitelských oblastech.

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 siláž, poskytuje i mimořádně vysoký výnos technologické siláže. 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.

Pohledný hybrid s vyrovnanými, dobře opylenými palicemi 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 hodnocena odolnost poléhání, přísušku a stresu během vegetace.
Je určen ke sklizni na zrno, vlhké zrno i škrobnatou technologickou siláž. LG 31.272 je jedním z neúspěšnějších hybridů na středoevropském trhu.

Doporučený výsevek 80-95 000 semen/ha

Doporučený výsevek 80-95 000 semen/ha

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

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

uvolňování vody ze zrna

Opařany, 30.8.2022

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

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

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

uvolňování vody ze zrna

Ekonomika pěstování (Kč/ha): cena 7 750 Kč/t, náklady na sušení 250 Kč/t/%
Zdroj: Limagrain 2021, 49 lokalit, rané zrno FAO 200-220

55 000

52 875
50 105

50 000

49 421

49 112

48 162

47 468

45 000

průměr kontrol*

LG31219

CROSBEY

LG31238

LG30179

30 000

ASHLEY

35 000

JAKLEEN

38 877

40 000

* DKC2990, DKC3361, ES PERSPECTIV, KWS SALAMANDRA, RGT SYNFONIXX, SY CALO, SY FENOMEN, KWS GUSTAVIUS
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LG 31.276 (FAO 260)

novinka 2022

BARKLEY (FAO 270)

LG 31.305 (FAO 300)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Mezityp

ZRNO / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

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

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

- vysoký
- plasticita, odolnost suchu
- uvolňování vody

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 počáteční růst je pomalejší, dobře odolává jarním mrazíkům. Je
odolný fuzariózám na stéble i v palici. Flexibilní palice dobře reaguje na nižší výsevky. Vyšší výsevek doporučujeme
v případě sklizně na technologickou siláž pro BPS.

Vzrůstný mohutný hybrid kukuřice s enormním výnosem
zrna i technologické siláže s vysokým obsahem a výnosem škrobu. Velká palice středně vysoko nasazená s 1618 řadami typicky nedopyluje špičku. Mezityp se zubovou
jamkou dobře uvolňuje vodu v závěru vegetace. Vynikající
výnos dosahuje v dobrých podmínkách hlinitých a jílovitých půd, ovšem je plastický a přizpůsobivý i v sušších podmínkách a na lehčích půdách.

Nový houževnatý zrnový hybrid s vysokým výnosem zrna i v méně příznivých podmínkách. Pyšní se palicemi s kvalitním 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 výkony nejen
v intenzivních podmínkách, ale také na méně úživných stanovištích lehčích půd. Hybrid LG 31.305 je zajímavý stabilitou
výnosů v různých ročnících. Během let zkoušení pravidelně vyčníval bez ohledu na ročník i pěstitelskou intenzitu i v zemích jižněji od nás. O to více jsme si jistí doporučením každému pěstiteli, který dlouhodobě zvažuje změnu a hledá spolehlivou, ekonomicky efektivní zrnovou kukuřici ve FAO kolem 300.

Doporučený výsevek 80-90 000 semen/ha

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

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

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

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

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

uvolňování vody ze zrna

uvolňování vody ze zrna

Relativní výnos zrna (%),
FAO 280 - 330, novošlechtěnci

Jistota a ekonomika pěstování jsou nejtrefnější charakteristikou hybridu LG 31.305. Je spolehlivý v suchých podmínkách, přečká i silné sucho a vedra, která
jiné hybridy v kukuřičné výrobní oblasti diskvalifikují.
Ranost a rychlé uvolňování vody jsou jistotou do nejisté sezóny. LG 31.305 bude patřit k nejsušším hybridům
ke sklizni v kukuřičné a teplé řepařské výrobní oblasti.
Ekonomika pěstování na zrno nekompromisně žádá
také výnos a ten je u takto raného hybridu často na
vynikající úrovni: jak v intenzivních podmínkách, tak
i na lehkých půdách.

Zdroj: Limagrain 2021, výběr do registračních řízení EU
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Hybrid BARKLEY, Opařany, 30.8.2022, OVO
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Hybrid BARKLEY, Dub n/Moravou, 31.8.2022, ŘVO
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LG 30.315 (FAO 300)

LG 31.330 (FAO 320)

LG 31.325 Limagold (FAO 320)

ZRNO / Sc / Zub

ZRNO / Sc / Zub

ZRNO / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

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

- vysoký výnos zrna
- uvolňování vody
- ekonomika pěstování

- velmi vysoký výnos zrna
- ekonomika pěstování
- méně posklizňových zbytků

Středně raný zrnový hybrid se stabilně vysokým výnosem
zrna. Reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, maximum
asimilátů ukládá do zrna na úkor zbytku rostliny. Flexibilní palice upřednostňuje nižší výsevky. Velkou předností 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.

Středně raný zrnový hybrid s vysokým 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. Těžké zrno typu zub intenzivně uvolňuje vodu, palice má dobrou odolnost fusariózám.

Středně vysoký hybrid s velmi vysokým výnosem zrna typu zub a rychlým uvolňováním vody v závěru vegetace. Limagold ve všech ohledech reprezentuje své jméno ve vztahu k produkci zrna. Rostlina je středně vysoká až nízká s nápadně
vzpřímenými listy a středně vysoko nasazenou velkou, dobře dopylenou palicí. Zrno typu zub se chlubí velmi dobrou objemovou hmotností a nadstandardním uvolňováním vody. Rostlina vykazuje silný stay-green efekt a velmi dobrý zdravotní
stav s vysokou odolností vůči poléhání. Produkuje méně posklizňových zbytků s minimem infekce hub rodu Fusarium.
LG 31.325 Limagold se na jaře vyvíjí spíše středně rychle, bonusem je prověřená vysoká odolnost suchu po celé období
vegetace. Limagold patří mezi hybridy s nadprůměrnou reakcí na vysokou intenzitu pěstování.

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

Doporučený výsevek 75-85 000 semen/ha

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

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

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

uvolňování vody ze zrna

uvolňování vody ze zrna

uvolňování vody ze zrna

LG 31.330 VÝNOS V POKUSECH 2021

Ekonomika zrnových hybridů
FAO 280-380 (Kč/ha)

výnos při 14 % vlhkosti relativní výnos sklizňová vlhkost počet hybridů
(t/ha)
(%)
(%)
v pokusu

podnik

okres

RAVA zemědělský podnik, spol. s r.o.

Praha východ

13,5

105,3

32,4

29

Lukáš Martin, Třebovle

Kolín

15,4

120,4

23,2

12

HD Určice

Prostějov

16,2

107,1

27,8

19

ROVINA Písek, a.s.

Písek

14,7

125,0

24,9

22

TAGROS a.s., Troubelice

Olomouc

16,3

106,6

30,6

10

Hybrid LG 31.325 Limagold lze doporučit každému
pěstiteli, který chce na svých pozemcích dosáhnout
maximálního výnosu zrna při stále ještě ekonomické
vlhkosti. Hybrid má špičkový výnosový potenciál a neztrácí jej ani na lehkých půdách a za sucha. Svou raností a velmi dobrým uvolňováním vody umí výborně
konkurovat a porážet hybridy shodné ranosti napříč
šlechtitelskými značkami viz graf.

Tržby při ceně 7750 Kč/t
a odpočtu nákladů na sušení 250 Kč/t/%

67 000

65 426

65 000

63 480
62 424

63 000

55 000
53 000
51 000
Hybrid LG 31.330, Dub n/Moravou, 31.8.2022
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Hybrid LG 31.330, Blažovice, 3.9.2021
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průměr kontrol

57 000

LG 31.305

59 000

LG 31.325 Limagold

61 000

Kontrolní hybridy: P9415, P8834, P9241, P9363,
P9903, DKC4098, DKC4670, DKC4943
25

LG 31.377 (FAO 330)

LG 31.390 (FAO 380)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: KVO

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

SLUNEČNICE
VELMI RANÉ

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

Všestranný středně raný hybrid s vysokým 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 vegetace
strmě rychle uvolňuje vodu. Dokáže se dobře přizpůsobit
pěstitelským podmínkám. Svoji výkonnost udrží stabilně
vysokou i v rizikových ročnících.

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

Doporučený výsevek 70-85 000 semen/ha

Doporučený výsevek 70-80 000 semen/ha

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

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

setrvání v opt. sušině

setrvání v opt. sušině

uvolňování vody ze zrna

uvolňování vody ze zrna

LG 31.377 A LG 31.390 VÝNOS V POKUSECH 2021
podnik
HD Určice
RAVA zemědělský podnik, spol. s r.o.
Lukáš Martin, Třebovle
ZOD Haná, Švábenice
ZOD Haná, Švábenice
HD Určice
TAGROS a.s., Troubelice

okres
Prostějov
Praha východ
Kolín
Vyškov
Vyškov
Prostějov
Olomouc

hybrid
LG 31.377
LG 31.377
LG 31.377
LG 31.377
LG 31.390
LG 31.390
LG 31.390

výnos při 14 %
vlhkosti (t/ha)
16,4
13,8
15,3
12,2
13,6
16,9
16,4

relativní výnos
(%)
108,1
107,3
119,5
102,4
114,2
111,3
107,2

sklizňová
vlhkost (%)
29,7
31,6
23,7
25,1
23,1
29,4
30,8

počet hybridů
v pokusu
19
29
12
64
64
19
10

LG 54.78
LG 54.92 HO CL
LG 50.479 SX
LG 58.630 CL
novinka 2022

LG 50.550 CLP
novinka 2022

UDĚLEJTE
DÍRU
DO SVĚTA
www.lgseeds.cz

Šlechtíme Váš úspěch
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LG 54.92 HO CL

LG 54.78

LG 50.479 SX slunečnice určená pro technologii EXPRESS ™

VELMI RANÝ, VYSOCE OLEJNÝ / CL technologie

VELMI RANÝ, OLEJNÝ / Konvenční technologie

VELMI RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / Express technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: OVO, ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

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

- velmi vysoký výnos
- ranost
- zdravotní stav

- velmi vysoký výnos výnos
- ranost
- Express TM technologie

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

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání

počáteční růst
odolnost chladu
odolnost přísušku
odolnost poléhání
tolerance tribenuron
reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny
velikost úboru
HTN
plíseň šedá
plíseň slunečnicová
hlízenka
fóma

reakce na intenzitu
vhodný k pozdnímu setí
výška rostliny
velikost úboru
HTN
plíseň šedá
plíseň slunečnicová
hlízenka
fóma

stř. vysoká až vysoká
středně velký
středně vysoká
8
9
7
7

Poptávka po kvalitní slunečnici s vysokým podílem kyseliny olejové meziročně kolísá, ale častěji nastává situace,
kdy není dostatek osiva. Limagrain nabízí pěstitelům již
prověřený, velmi raný hybrid LG 54.92 HO CL. Podíl kyseliny olejové ani v klimaticky náročných ročnících neklesá
pod 87%. Takže můžeme slíbit jistotu slušného výnosu,
v rozumné vlhkosti a v nadstandardní kvalitě.

středně vysoká
středně velký
stř. vysoká až vysoká
8
9
8
8

LG 54.78 je velmi spolehlivý, českými pěstiteli oblíbený
konvenční hybrid. Dozraje i ve vlhkém roce, jeho polopřevislé středně velké úbory jsou dobře odolné tlaku plísně
šedé. Sklizeň bývá nenáročná, úbor nedozrává na zelené
rostlině. LG 54.78 je dobrý základ osevních plánů, zkušení
pěstitelé oceňují jeho výnosovou stabilitu.

Velmi raný LG 50.479 SX má všechny
předpoklady splnit Vaše očekávání:
velmi vysoký výnos
ranost ke sklizni bez desikace
přizpůsobivost
snáší sucho a horší půdní stanoviště
intenzivně reaguje na lepší podmínky
zdravotní stav, vyrovnává se velmi dobře
s tlakem chorob i ve vlhkých ročnících
(viz. výsledky SPZO 2020, 2021)
homozygotní odolnost vůči herbicidu
Express 50 SX ® bez rizika fytotoxicity
nízký vzrůst, bezproblémové vstupy
během vegetace, vysoká odolnost poléhání

nízká až stř. vysoká
středně velký
středně vysoká
8
9
9
8

Pro tyto vlastnosti je hybrid LG 50.479 SX
vynikající alternativou a cestou, jak zajistit ziskové
pěstování slunečnice v našich podmínkách.

Hybrid LG 50.479 SX dosahuje velmi dobrých výsledků v poloprovozních pokusech SPZO. Na parcelách se používá pouze standardní herbicidní ošetření, takže můžeme sledovat výkonnost hybridů určených do různých technologií.
Hodnocení zdravotního stavu, Zdroj: SPZO ČR 2021, n=3, fáze zrání
Fóma na lodyze

Hlízenka na lodyze

9,0

9,0

8,0

8,7

9,0

Výnos: 4,38 t/ha (102 %)
Olejnatost: 46,7 %
Sklizňová vlhkost: 9,2 %

8,4

8,0

7,4

2021

7,3

7,0

7,0
6,3

6,0

LG 50.479 SX

průměr
pokusu

nejhorší
hodnocení

6,0

průměr
pokusu

LG 50.479 SX

Alternáriová skvrnitost

Plíseň šedá na úboru

8,8

9,0

7,8
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nejhorší
hodnocení

2020

9,0

Výnos: 3,83 t/ha (110 %)
8,3

8,0

6,8

7,3

7,0

5,8

5
LG 50.479 SX

průměr
pokusu

nejhorší
hodnocení

Express™ is a trademark of FMC Corporation or an Affiliate,
and is used under license by Limagrain Europe S.A. and Affiliates.

6,0

Zdroj:
SPZO 2021, průměr ze všech vyhodnocených lokalit KO, LN, ZN;
vždy v pěti opakováních

nejlepší
hodnocení

LG 50.479 SX
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nejhorší
hodnocení

Olejnatost: 44,0 %
Sklizňová vlhkost: 7,6 %

Zdroj:
SPZO 2020, průměr ze všech vyhodnocených lokalit UH, HO, ZN;
vždy v jednom opakování

novinka 2022

novinka 2022

LG 58.630 CL

LG 50.550 CLP

RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / CL technologie

VELMI RANÝ, OLEJNÝ HYBRID / CLP technologie

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

DOPORUČENÁ VÝROBNÍ OBLAST: ŘVO, KVO

- vysoký výnos
- odolnost herbicidu Pulsar®
- agrotechnická nenáročnost

- vysoký výnos
- odolnost herbicidu Pulsar Plus®
- ranost

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

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

středně vysoká
středně velký
středně vysoká
8
9
8
8

Kdo by nechtěl zasít hybrid, jehož výnosový potenciál
není omezen a v kvalitních půdních podmínkách předvádí špičkové výnosy? Přidáme-li k výnosu také ranost, je
zde hybrid, který si zaslouží naši pozornost do další sezóny bez možnosti desikace. Novinka LG 58.630 CL je hybridem se špičkovým potenciálem a vhodnou raností pro
naše podmínky.

KONTAKTY Limagrain Česká republika, s.r.o.
Korespondenční adresa: Pardubská 1197 • 763 12 Vizovice • Tel.: 00 420 577 454 054
Sídlo společnosti: Lednická 1533 • 198 00 Praha 9 – Kyje • IČO: 625 87 498 • DIČ: CZ62587498

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
vysoká
středně velký
vysoká
8
9
9
8

Pracovitý, nenáročný a přizpůsobivý hybrid do všech oblastí pěstování slunečnice u nás. Vyniká raností a včasným dozráváním. Poskytuje výborné výnosy také na lehkých půdách a výsušných stanovištích, kde jiné hybridy
trpí. LG 50.550 CLP si svůj podíl v osevním plánu slunečnic poctivě odpracuje a můžete ho prověřit i na slabších
pozemcích.

Josef Prais
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Ing. Jiří Výborný
602 550 747
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Ing. Šárka Silovská, Ph.D.
725 974 665

Ing. Blanka Gala
725 786 281

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

LGAN SPECIALISTA
Ing. Eduard Hanina - 775 755 179

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

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

MARKETING
Ing. Milena Mařáková - 602 314 595
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Navštivte náš web www.lgseeds.cz

Sc

mezityp

80-95

LG 31.217

230

Tc

mezityp

85-95

LG 31.224

240

Tc

mezityp

85-95

LG 30.248

240

Sc

mezityp

85-95

LG 31.250

240

Tc

mezityp

80-95

LG 31.272

250

Sc

mezityp

80-90

LG 31.276

260

Sc

mezityp

80-90

LG 31.235

260

Tc

mezityp

85-95

LG 31.268

260

Sc

mezityp

85-95

BARKLEY

270

Sc

mezityp

75-85

LG 31.277

280

Sc

mezityp

85-95

LG 30.315

300

Sc

zub

75-85

LG 31.300

300

Sc

mezityp

80-90

NOVINKA
2023

LG 31.305

300

Sc

zub

75-85

NOVINKA
2022

LG 31.295

310

Sc

mezityp

80-90

LG 31.325

320

Sc

zub

75-85

LG 31.330

320

Sc

zub

75-85

LG 31.377

330

Sc

zub

70-85

LG 31.331

340

Tc

mezityp

75-85

LG 31.383

370

Tc

zub

75-85

LG 31.390

380

Sc

zub

70-80

Shannon

390

Sc

zub

70-85

LG 31.479

400

Sc

zub

70-80

Limagold

BPS

typ
zrna

220

LGAN

typ
hybridu

ASHLEY

ZRNO

FAO

SOUHRNNÝ PŘEHLED KUKUŘICE
výsevek
(tis. semen/ha)

Vaše poznámky NOVINKA

NOVINKA
2023

KRÁVY NEUMĚJÍ LHÁT

NOVINKA
2023

NOVINKA
2023

NOVINKA
2022

KATALOG OSIV KUKUŘICE A SLUNEČNICE 2023
Šlechtíme Váš úspěch
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