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Nejčastěji diskutovaným tématem je jaký hyb-
rid kukuřice zvolit pro určitou lokalitu. Vývoj ku-
kuřice jak známo ovlivňuje mnoho faktorů. 

Zvýšení škrobu nebo stravitelnost neutrální deter-
gentní vlákniny (NDF) v kukuřičných rostlinách urče-
ných na siláž může zvýšit dojivost stáda a snížit nákla-
dy na produkci mléka. Stravitelnost škrobu v siláži je 
ovlivněna především zpracováním jádra a dobou fer-
mentace. Stravitelnost NDF je dána hlavně vlastností 
hybridu (Ferraetto a Shaver 2012, 2013). 

 
Silážování má významný vliv na výslednou stravi-

telnost kukuřičných rostlin neboť hodnota siláže se 
mění během času skladování. Velmi důležitý fakt pro 
chovatele je, že délka doby skladování ovlivňuje stra-
vitelnost škrobu.

Výkonnostní zkoušky jednotlivých hybridů, které 
zahrnují měření stravitelnosti, se obvykle provádí za 
použití vzorků nesilážované celé rostliny z důvodu 
technického provedení. (Laurel a kol., 2013).

Optimum ve využitelnosti živin

Novinky v portfoliu kukuřice RAGT 2015

Kde hledat optimum ve využitelnosti živin z kukuřičných siláží.

Z naší široké nabídky hybridů si vždy vyberete.
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Francouzská firma RAGT zastoupená v České 
republice firmou VP AGRO spol. s r.o. každým ro-
kem úspěšně registruje několik nových hybridů. 
V roce 2014 prošlo registrací ÚKZÚZ 6 novinek. 
Další dva hybridy jsou uváděny na trh na základě 
registrace v rámci Evropského katalogu odrůd.

RGT BABEXX  FAO 210 S / 210 Z
Výnos a kvalita

Velmi raný, dvouliniový hybrid zaujme spojením 
vysokého výnosu hmoty se špičkovou stravitelností. 
V ÚKZÚZ 2012–2013 ve velmi rané siláži měl 33,9 % 
škrobu, to představovalo 111,3 % na kontroly. ELOS 
- procento trávené hmoty 71,5 % = 103,1 % na kon-
troly, IVDOM – stravitelnost organické hmoty 76,3 % 
= 101,5 % na kontroly, DINAG – stravitelnost vlákniny 
49,2 % = 101,7 % na kontroly. Zde je vidět, že v pa-
rametrech sledovaných v ÚKZÚZ obstál na jedničku. 
Má vysoce stravitelnou zelenou část rostliny a zároveň 
vysoký podíl zrna v silážní hmotě. RGT Babexx je velmi 
vysoká, bohatě olistěná rostlina s výborným zdravot-
nim stavem. Tento hybrid bude vhodný i pro pozdní 

výsevy na siláž v teplých oblastech po sklizni žita na 
GPS. Z Německa máme informace, že poskytuje sta-
bilní výnosy i na sušších lokalitách. Jsme rádi, že po 
loňské novince RGT TETRAXX FAO 220 S, který letos 
v poloprovozních pokusech i na provozních plochách 
potvrdil svoji plasticitu a vysoký výnos, máme pro Vás 
další zajímavý hybrid v nabídce do bramborářské vý-
robní oblasti.

RGT FAXXANA  FAO 240 Z / 240 S
Spolehlivý partner pro rané zrno
 
RGT Faxxana je v roce 2014 druhým rokem ve 

zkouškách ÚKZÚZ v kategorii velmi rané zrno. Je uvá-
děna na trh v České republice na základě Evropského 
katalogu odrůd 2014. Dvouliniový hybrid s typem zrna 
mezityp vyniká především svojí plasticitou a stabilní-
mi výnosy zrna mezi ročníky (zdroj informací Francie). 
Tento hybrid je velmi vhodný do chladnějších lokalit 
na zrno a dělené sklizně. Je možné i jeho využití na 
siláž. Hybrid má rychlý start na jaře a dobrý zdravotní 
stav v rostlině i v palici. Budeme rádi, když Vás hybrid 
RGT Faxxana osloví.

RGT VOLUMIXX  FAO 250 S
Váš partner pro siláž

RGT Volumixx je představitel klasického silážního 
hybridu s vysokou produkcí hmoty. To potvrdil i le-
tošními výsledky na siláž v poloprovozních pokusech 
(tab. 1). Tu zajistí velmi vysoká, mohutná rostlina s pev-
ným stéblem a dobrým zdravotním stavem. Hybrid 
vynikl svým výnosem hmoty v ÚKZÚZ i v problema-
tickém roce 2013, kdy měl jeden z nejvyšších výnosů 
celkové suché hmoty v kategorii raná siláž (graf 1).

RGT KAWAXX  FAO 250 S
Jistá volba

Druhým zaregistrovaným hybridem ve stejné ka-
tegorii jako RGT Volumixx na rok 2014 je RGT Kawaxx. 
Jedná se o tříliniový silážní hybrid s rychlým startem 
na jaře. Velmi vysoká rostlina s bohatým olistěním v 
letošním roce v chladnějších oblastech ŘVO a ObVO 
dávala opravdu jedny z nejvyšších výnosů hmoty na 
poloprovozních pokusech (tab. 2). 

Nový partner  
pěstitelů cukrové řepy 

V současnosti hlavní hráč v odrůdách cukrovky  
v USA - šlechtitelská firma BETASEED - vstupuje po 
úspěšné registraci a prověření kvality šlechtitelských 
materiálů na náš trh.

Katalog kukuřice
RAGT 2015

Kompletní nabídku hybridů firmy RAGT najdete  
v katalogu kukuřice pro rok 2015, který získáte od na-
šich obchodních zástupců.
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Graf 1: Průběh závislosti obsahu amoniakálního dusíku  a stravitelnosti škrobu v siláži 

Graf 2: Průběh závislosti obsahu rozpustného proteinu a stravitelnosti škrobu v siláži 

Tabulka 1: Vliv doby skladování na stravitelnost škrobu v siláži

Tabulka 2: Vliv doby skladování siláže na stravitelnost NDF

Obr. 1: Správná délka řezanky a narušené zrno

Zvyšuje silážovaná hmota stravitel-
nost škrobu v porovnání se stravitel-
ností škrobu nesilážovaných rostlin? 

Odpověď na tuto otázku je uvedena v tabulce 1, ze 
které vyplývá, že doba skladování má pozitivní vliv na 
stravitelnost škrobu v siláži a na vlhké kukuřičné zrno. 

Obsah amoniakálního a rozpustného dusíku mezi 
celými rostlinami je podle výzkumů významný pro 
konečnou stravitelnost škrobů. Amoniakální dusík a 
rozpustný dusík zjištěný v siláži je pomocným ukazate-
lem změn ve škrobové stravitelnosti v kukuřičné siláži 
v průběhu doby její skladování.

Stravitelnost škrobu v siláži se zvýší za 
6 měsíců skladování o 15 %

Na základě těchto měření stravitelnosti škrobů v 
kukuřičné siláži a vlhkém kukuřičném zrnu se začíná 
u celé rostliny kukuřice (Laurel a kol. 2013) přihlížet na 
obsah NL, amoniakální a rozpustný dusík. Tyto frakce 
NL mohou sloužit jako indikátor stravitelnosti škrobu 
z celých rostlin již před silážováním. Sledujeme také 
interakci mezi dobou skladování siláže, vlivem hybri-
du a silážních aditiv na stravitelnost škrobu. Sledování 
umožňuje farmám snížit zásoby skladované hmoty.  
To přináší finanční efekt pro farmy před začátkem  

Optimum ve využitelnosti živin
Kde hledat optimum ve využitelnosti živin z kukuřičných siláží.

krmení siláže z nové sklizně. Z toho vyplývá: siláž (vlh-
ké kukuřičné zrno) by neměla být krmena dříve 
než za 3-4 měsíce po uzavření jámy. Důvodem je 
stravitelnost škrobu a využití maximálního potenciálu 
kukuřičných hybridů. Pokud se podaří nastavit rovnice 
vlivu NL a jeho frakcí na stravitelnost škrobu, pak by 
nutnost doby skladování před krmením a maximálním 
využitím škrobu z těchto siláží byla výrazně snížena. 

Zvyšuje silážovaná hmota stravitel-
nost NDF v porovnání se stravitelností 
NDF nesilážovaných rostlin? 

Výsledky pokusů i praxe ukazují, že doba skladová-
ní siláží má minimální vliv na stravitelnost NDF (tab. 2). 
Existuje zde malá tendence k snížení stravitelnosti 
NDF proti zeleným rostlinám - při skladování do 60-ti 
dnů o 1-2 %. Toto snížení však není signifikantní. Pro-
to se i nadále doporučuje parametr IVNDF pro výběr 
hybridů sledovat ze zelených rostlin (Laurel a kol. 2013, 
Ferraeto a kol. 2014).

 
  Aby však farma měla výsledky pro kalkulace krm-

ných dávek co nejvíce zpřesněny, je dobré stravitel-
nost IVNDF sledovat z konkrétních rozborů siláží.

Nebraňme se novým poznatkům a vystupme ze 
zaběhlých klišé. Je to cesta k progresu.

Ing. Patricie Kolářová
Nutrition of Animals, s.r.o.
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Amoniakální N,  v % z celkových NL

R2 = 0,67
P = 0,001
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Rozpustný protein, v % z celkových NL

R2 = 0,55
P = 0,001

Čas po silážování

Zkouška od 0 dní 30 dní 45 dní 90 dní 120 dní 150 dní 240 dní

Farraretto a kol.
2014 62 % 72 % - - 72 % - 84 %

Wilde a kol.
2014 54 % - 59 % 63 % - 68 % -

Čas po silážování

Zkouška od 0 dní 30 dní 45 dní 90 dní 120 dní 150 dní 240 dní

Farraretto a kol.
2014 57 % 56 % - - 55 % - 56 %

Der Bedrosain
2012 62 % - 60 % 60 % - 59 % 59 %


