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číslo 3 rok 2019 

V tomto čísle:
Prodej jařin je v plném 
proudu 

Společnost VP AGRO na českém trhu zastupuje 
skutečně široký sortiment odrůd, počínaje kukuřicí, 
přes cukrovku, řepku ozimou a sóju, až po obilniny. 

Vlivy počasí  
a podmínek na poli 

Kukuřičná siláž je hlavní složkou výživy pro mléčný 
a masný skot a vlivy prostředí ovlivňují výnos a živinové 
složení kukuřičné siláže.

Nabídka slunečnice 
pro rok 2020

Společnost RAGT se zabývá také šlechtěním  
slunečnice. Představujeme sortiment slunečnice roční  
pro rok 2020.
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Portfolio kukuřice RAGT pro rok 2020

XILON® GR

Spolehlivost, výkonnost, zisk.

Nově registrovaný biofungicid.

Společnost RAGT patří dlouhodobě k předním 
šlechtitelům kukuřice v  Evropě. Tým šlechtitelů 
pomocí moderních metod vyvíjí stále nové výkon-
né a stabilních hybridy. Úspěšnost jejich usilovné 
práce lze hodnotit několika pohledy. 

Bezesporu ten nejdůležitější je vlastní výkonnost 
hybridů nejen ve zkušebních pokusech, ale hlavně 
na běžných pěstitelských plochách. U silážních hyb-
ridů z šlechtitelské dílny RAGT se můžete spolehnout 
na spolehlivé výnosy a vynikající parametry stravi-
telnosti zelené hmoty. Stejně tak zrnové hybridy, ze-
jména s vyšším FAO, patří několik let k těm nejlepším 
nejen ve zkouškách ÚKZÚZ, ale také v provozu. Jsme 
si vědomi toho, že abychom mohli svědomitě prová-

dět poradenskou činnost a vám pěstitelům doporučit 
opravdu to nejlepší pro vaše pole, je potřeba se vě-
novat intenzivnímu zkoušení a testování nabízených 
hybridů. Proto všechny kvantitativní i kvalitativní pa-
rametry hybridů každoročně testujeme na mnoha 
lokalitách v České republice v poloprovozních poku-
sech a v laboratořích. Na základě získaných výsled-
ků z rozsáhlé sítě poloprovozních pokusů, výsledků 
ÚKZÚZ, výsledků rozborů z laboratoří a samozřejmě 
také ze zkušeností z provozních ploch, pak můžeme 
každému pěstiteli kukuřice individuálně poradit a do-
poručit ten nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní 
podmínky. V nabídce od společnosti RAGT naleznete 
širokou škálu praxí prověřených hybridů a každoročně 
i několik novinek.

Cílem tohoto příspěvku je představení  
nového fungicidu s  obchodním názvem Xilon®-
GR. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zcela 
nový typ účinné složky založené na živém orga-
nizmu, je nutno předem objasnit některé obecné 
zákonitosti a principy jeho působení. 

Účinnou složkou přípravku je houba rodu  
Trichoderma. Je často přítomna v půdním prostředí, 
je nutričně nenáročná a metabolicky přizpůsobivá, 
může využívat široké spektrum substrátů.

Přestože se jedná o běžný druh, jeho praktickému 
použití v ochraně rostlin předcházelo mnoho let prá-
ce základního a aplikovaného výzkumu zaměřeného 
na objasnění principů chování v půdě, selekci kmenů 
s vysokou virulentností a rychlým účinkem, současně 
vhodných pro průmyslový systém množení a úpravy 
do formy konečného produktu vhodného pro použití 
na velkých plochách polních plodin.

Mnoho druhů hub existuje v těsném svazku s rost-
linami. Vedle patogenních druhů, které způsobují růz-
ná onemocnění a choroby rostlin, existuje celá řada 
druhů, které se na povrchu rostlin a někdy také v in-
tercelulárních prostorách vyskytují, ale rostlina na ně 
nereaguje antagonisticky, protože ji jejich přítomnost 
nepoškozuje a v mnoha případech ji dokonce prospí-
vá. Tato skupina je označována společným názvem 
“endofyty”. Mnoho endofytických druhů se vyskytuje 
na listech a jiných nadzemních částech rostlin, ale také 
na kořenech. S kořeny rostlin jsou v úzkém vztahu ze-
jména mykorhizní druhy.

Mykorhiza je všeobecně dobře známá, vzájemně 
prospěšná symbióza rostlin s houbami, z které profitu-
jí oba partneři. Vyskytuje se běžně v přírodě. Rostlina 
poskytuje houbě potřebné organické látky, zejména 
glycidy a houba přispívá k většímu odběru vody a mi-
nerálních živin z půdy.

Houby rodu Trichoderma jsou ze všech druhů hub 
v zemědělské praxi celosvětově nejrozšířenější a re-
prezentují polovinu všech používaných biopreparátů. 
V biologické ochraně je mezi jinými druhy hub pova-
žována za nejvýznamnější. V různých oblastech světa 
se používají rozdílné druhy a kmeny této houby. V Ev-
ropě jsou registrovány a nejčastěji používány prepará-
ty na bázi Trichoderma harzianum kmene T22, T. aspe-
rellum kmene T34, T. polysporum kmene IMI 206039 
a T. atroviride kmene I-1237. Několik dalších v rámci 
jako biopesticidů neregistrovaných kmenů se využívá 
v mnoha přípravcích stimulujících růst a vývoj rostlin, 
anebo jako součást speciálních hnojiv. Do této skupi-
ny patří u nás již dobře známý Pannon Starter® Perfect 
anebo Trifender WP a několik domácích produktů.

Prospěšnost pro rostliny se odehrává v několika 
úrovních. Nachází-li se Trichoderma v půdě v blízkosti 
klíčícího semene rostliny, velmi rychle osídlí povrch 
vytvářejícího se kořene a tím zabraňuje jiným, často 
patogenním druhům, využít tento prostor. Trichoder-
ma tak nepřímo chrání vzcházející rostliny před celým 
komplexem hub způsobujících známé padání klíč-
ních rostlin, jakými jsou druhy Aphanomyces, Pythium, 
Rhizoctonia, Fusarium a další. Využití přípravků na bázi 
Trichoderma je dnes běžným standardem všech vý-

Hybridy pro pěstitelskou sezónu 2020
RGT Babexx – FAO 210

Hybrid RGT Babexx má od roku 2014 českou re-
gistraci. Tento velmi raný hybrid během několika let 
ukázal na běžných plochách co umí a zařadil se mezi 
nejprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak po-
tvrzuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje 
se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další jeho 
předností je jeho plasticita k pěstitelským podmín-
kám. RGT Babexx každoročně potvrzuje i špičkovou 
stravitelnost a výborný obsah škrobu.

RGT Xxylophon – FAO 220
Hybrid RGT Xxylophon byl zařazen do portfolia, 

aby plnohodnotně doplnil skupinu velmi raných hyb-
ridů. RGT Xxylophon byl v letošním roce zaregistrován 
v sortimentu velmi rané siláže. Svou dobrou výkon-
nost potvrdil v několika poloprovozních pokusech, 
ale již i na běžných plochách. Jedná se o univerzální 
hybrid, lze ho tedy použít jak pro výrobu kvalitní silá-
že, tak také na CCM nebo případně na zrno. Rostliny 
jsou vysoké, bohatě olistěné s vysokým potenciálem 
výnosu zelené hmoty. Na základě zkoušení v po-
loprovozních pokusech lze tento hybrid doporučit 
do chladných lokalit. 

RGT Mexxner – FAO 240
Hybrid RGT Mexxner taktéž prošel úspěšně nároč-

ným registračním zkoušením ÚKZÚZ a v roce 2017 zís-
kal registraci. Ve velmi suchém roce 2015 velmi dobře 
reagoval na stresové podmínky způsobené suchem, 
kde dosáhl ve zkouškách ÚKZÚZ 104,2 % ve výnosu 
suché hmoty na kontroly. RGT Mexxner je plastický 
silážní hybrid s velmi dobrým vzrůstem a velmi dob-
rými ukazateli stravitelnosti vlákniny. Ve zkouškách 
ÚKZÚZ 2016-2017 v sortimentu rané siláže dosáhl dru-
hé nejlepší hodnoty DINAG 49,1 %, což bylo v relativ-
ním vyjádření na kontroly 103,2 %.

znamných pěstitelů sadby zelenin, okrasných rostlin 
a za optimálních podmínek a správném použití fun-
guje také u polních plodin.

Kromě kompetice o prostor v oblasti kořenů jsou 
z mnoha prací základního a aplikovaného výzkumu 
známy přímé toxické účinky na některé patogenní mi-
kroorganizmy v půdě. Trichoderma vylučuje antibio-
tické a antifungální peptidy, které rozrušují buněčné 
stěny patogenních druhů.

Houba v průběhu dalšího vývoje kořenového 
systému rostliny žije saprofyticky na jeho povrchu. 
Kromě toho se její hyfy (vláknité mycelium) rozrůstají 
do širokého okolí kořenů.

Protože si formou látkové výměny s rostlinou na-
vzájem poskytují pro život potřebné látky, vlákna 
houby tak výrazně zvětšují oblast rizosféry, z které se 
rostlině dostávají z půdy voda a živiny. Velký význam 
má dobře známá skutečnost, že houba dokáže uvol-
ňovat z půdy vázané formy některých esenciálních 
živin zejména fosfor, železo a zinek a tím je zpřístupnit 
pro rostliny.

Známá, i když méně prozkoumaná vlastnost vybra-
ných kmenů, je indukce získané systémové rezistence 
(SAR) rostlin vůči patogenům a jiným stresovým vli-
vům. Do jisté míry také způsobuje změny koncentrace 
a poměr růstových hormonů, auxinů, cytokininů a ky-
seliny abscisové a tím ovlivňuje vegetativní fáze růstu, 
prodlužuje senescenci t.j. stárnutí listů a celých rostlin.
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RGT Volumixx – FAO 250
Hybrid RGT Volumixx byl zaregistrován v roce 2015 

a od té doby patří k nosným hybridům nejen v České 
republice, ale také v Německu a Rakousku. Hybrid se 
charakterizuje vysokým vzrůstem, bohatým olistěním, 
rychlým startem na jaře a rovnoměrným dozráváním 
rostliny. Tyto vlastnosti zajistí velmi vysoký výnos silá-
že. Velkou devizou tohoto hybridu je vedle výkonnosti 
jeho obrovská plasticita. RGT Volumixx snese rozdílné 
půdní podmínky a má velkou toleranci k suchu. Potvr-
dil to v mnoha poloprovozních pokusech, ale i na pro-
vozních plochách, včetně roku 2018. RGT Volumixx má 
zároveň velmi dobré parametry stravitelnosti. Vzhle-
dem k tomu, že má pomalejší ukládání škrobu, je po-
třeba správně zvolit termín sklizně, aby byl využit celý 
potenciál hybridu. Tento hybrid odvede svoji práci jak 
při intenzivní agrotechnice, tak vynikne a nezklame 
v nestandardních podmínkách.

RGT Bixx – FAO 260
Hybrid RGT Bixx získal českou registraci v roce 2018. 

Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny s výbor-
ným olistěním, čímž je předurčen k vysokým výnosům 
zelené hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní 
siláže pro vysokoprodukční dojnice a také pro bioply-
nové stanice. Hybrid Bixx má vysoký obsah škrobu 
v siláži a zároveň vyvážený poměr škrobu a stravitelné 
vlákniny (DINAG).

RGT Attraxxion – FAO 270
RGT Attraxxion je registrován v České republice 

od letošního roku v kategorii rané zrno. Na základě 
výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy by se 
do budoucna měl stát nosným hybridem v segmen-
tu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který 
dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené 
hmoty i ve výnosu zrna. Vyniká velmi dobrým opyle-
ním špiček palic a velmi dobrým zdravotním stavem. 
Hybrid RGT Attraxxion dobře snáší přísušky, což doklá-
dají výsledky z pokusů v sušších ročnících.

RGT Karlaxx – FAO 280
RGT Karlaxx je zaregistrovaný v EU, a to od roku 

2017. V nabídce pro české pěstitele je od roku 2018, 
kdy si tento hybrid poprvé někteří pěstitelé vyzkouše-
li. V roce 2019 se již zařadil mezi nejprodávanější hyb-

ridy RAGT. Silážní hybrid s velmi dobrými parametry 
stravitelnosti je vhodný pro výrobu siláže nejen pro 
vysokoprodukční dojnice, ale také pro bioplynové 
stanice. Pro hybrid je charakteristický rychlý počá-
teční růst a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje 
delší dobu růstu do výšky. Jedná se o vysoký hybrid, 
který svým vzrůstem často převyšuje ostatní hybridy. 
RGT Karlaxx dobře reaguje na intenzivní agrotechniku. 
Do budoucna by tento hybrid měl nahradit rozšířený 
a oblíbený hybrid RGT Indexx.

RGT Lipexx – FAO 280
RGT Lipexx je zrnový hybrid s českou registrací 

z roku 2016. Tento hybrid patří do skupiny hybridů 
s označením Stressless H2

O hybridů. Toto označení 
zdůrazňuje lepší odolnost hybridů k suchým pod-
mínkám. Hybridy s tímto označením lépe využívají 
dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx tuto 
vysokou toleranci k suchu a samozřejmě také svoji 
výkonnost potvrzuje na provozních plochách i v po-
kusech. Typ zrna koňský zub zaručí rychlé uvolňování 
vody ze zrna a tím pádem i dobrou ekonomiku pěsto-
vání. RGT Lipexx není vhodné set na těžké a studené 
lokality a zároveň je třeba na jaře pohlídat setí do vy-
zrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dobrým zdravotním 
stavem rostliny, především palice při sklizni.

RGT Conexxion – FAO 290
RGT Conexxion byl v roce 2015 zaregistrovaný pro 

Českou republiku. Registraci získal jak v zrnovém, tak 
i v silážním segmentu. Jedná se tedy o univerzální 
hybrid v pravém slova smyslu, lze jej využít na zrno, 
na siláž i bioplyn. Hybrid každoročně potvrzuje svůj 
vysoký výnosový potenciál v poloprovozních poku-
sech, ale hlavně také na běžných pěstitelských plo-
chách. RGT Conexxion vyniká nadprůměrnou stra-
vitelností ve všech ukazatelích. Excelentních výnosů 
dosahuje při intenzivní agrotechnice, kterou si s ohle-
dem na svůj genetický potenciál zaslouží. Doporuču-
jeme nevysévat do těžkých studených půd.

RGT Exxotika – FAO 290
Stálicí v nabídce RAGT je hybrid RGT Exxotika. Uni-

verzální hybrid na siláž, bioplyn i zrno potvrdil již v pra-
xi na mnoha plochách svoji vysokou toleranci k suchu, 
ale zároveň špičkový výnos hmoty. Vzhledem k velmi 
dobré toleranci k suchu nese také označení Stressless 
H2

O. RGT Exxotika má velice pěkné palice s typem 

zrna zub, které zajistí vysoký obsah škrobu v siláži. Vy-
soká stravitelnost vlákniny vychází již několik let, jak 
ve výsledcích ÚKZÚZ, tak i v silážích z provozu. Kdo si 
vybere na svá pole RGT Exxotiku, ten se může spoleh-
nout na jistotu. Doporučujeme setí do vyzrálé půdy se 
správnou teplotou.

RGT Zanetixx – FAO 310
Hybrid RGT Zanetixx byl v minulé roce zaregistro-

vaný pro Českou republiku v kategorii středně raného 
zrna. V registračních zkouškách 2017-2018 dosáhl nej-
lepšího výnosu zrna ve své kategorii. Jedná se o zrno-
vý hybrid s vysokým výnosovým potenciálem v ře-
pařské a kukuřičné výrobní oblasti. Vyniká také velmi 
dobrou tolerancí k suchu. 

RGT Luxxida – FAO 320
RGT Luxxida je další stálice v RAGT portfoliu. K těm-

to stálicím se přiřadil v roce 2015 a od té doby patří 
k nosným a nejprodávanějším hybridům. RGT Luxxi-
da vyniká především svou univerzálností, vysokým 
výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na su-
cho. Rostlina s erektivním postavením listů zůstává 
dlouho zelená v optimální sušině na siláž. RGT Luxxida 
má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností k chla-
du. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitelné 

vlákniny. Dosáhl nejlepších hodnot stravitelné vlákni-
ny DINAG v kategorii středně pozdní siláž ÚKZÚZ 
za pět let zkoušení.

RGT Hexxagone – FAO 360
Hybrid RGT Hexxagone byl novinkou roku 2019. 

Jako jeden z mála hybridů získal českou registraci v si-
lážním a zrnovém segmentu. V obou letech testování 
na ÚKZÚZ dosáhl vynikajícího výnosu zelené hmoty. 
Velmi dobře vycházel i v poloprovozních pokusech 
v lokalitách, kam tento hybrid s ohledem na svou 
ranost patří. Vzhledem ke své ranosti je rajonizován 
do řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Nabídka hybridů od společnosti VP AGRO je širo-
ká, najdete v portfoliu silážní hybridy od velmi raných 
až po středně pozdní, kombinované hybridy a několik 
velmi kvalitních zrnových hybridů. Všechny hybridy 
z nabídky jsou důkladně prozkoušené nejen s ohle-
dem na výnos, ale také na kvalitu. Při výběru hybridů 
od společnosti VP AGRO tak žádný pěstitel nemůže 
vybrat špatně. Výběr toho správného hybridu pro vaše 
pole není vždy jednoduchý, proto využijte při výběru 
pomoc od našich zkušených regionálních zástupců.

Ing. Karel Neckář, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.

Portfolio kukuřice RAGT pro rok 2020
Spolehlivost, výkonnost, zisk.

Společnost VP AGRO na českém trhu zastupuje 
skutečně široký sortiment odrůd, počínaje kukuřicí, 
přes cukrovku, řepku ozimou a sóju, až po obilniny. 

Z obilnin se u pěstitelů nejčastěji objevuje ozimá 
pšenice RGT Reform, která se již řadu let drží na prv-
ním místě pěstebních ploch celé České republiky, 
následovaná osinatkou Viriato nebo elitní pšenicí 
Ponticus. Ale nejen ozimé pšenice dominují v na-
bídce. Na trh uvádíme i řadu kvalitních jařin jako  
je jarní pšenice Sensas nebo bezosinatá pšenice  
RGT Doubleshot, krmné ječmeny Aligator a RGT  
Asteroid, jarní tritikále Alambic, GPS tritikále Team PZO 
nebo nově sója luštinatá RGT Stumpa, která velmi 
dobře vychází v českých srovnávacích pokusech.

Pšenice jarní Sensas a RGT Doubleshot
Obě dvě odrůdy byly vyšlechtěny ve společnosti 

RAGT a mají vynikající pekařskou kvalitu E.

Sensas je osinatá poloraná odrůda nižšího vzrůs-
tu, která se osvědčila i při velmi časných výsevech. 
Má velmi dobrou odolnost poléhání, velké zrno a vy-
sokou HTZ. Velmi dobře se osvědčila v předcházejí-
cích suchých ročnících. RGT Doubleshot je naopak 
polopozdní bezosinatá odrůda, která vyniká vysokou 
odolností ke rzím a fuzáriím a dosahuje velmi vysoké 
pekařské jakosti. Rostliny jsou oproti Sensasu vyšší, 
přesto stále s dobrou odolností poléhání, při vysoké 
intenzitě pěstování však doporučujeme ošetření mor-
foregulátorem. Výnos tvoří především vyšším počtem 
produktivních stébel. HTZ je střední až nižší. Rostliny 
mají rychlý jarní start a brzy vytvářejí souvislý porost, 
který v době žní velmi rychle dozrává.

Ječmen jarní
V sortimentu krmných jarních ječmenů najdete 

osvědčené stálice Aligator a Olympic, obě dvě s čes-
kou registrací. Aligator je polopozdní odrůda pochá-

Prodej jařin je v plném proudu
Potřebujete-li sóju, ječmen, pšenici nebo tritikále, jsou k dispozici. 

zející z německého šlechtění, který vyniká velmi vyso-
kým výnosem ve všech oblastech pěstování. Jedná se 
o kompenzační typ odrůdy s výborným zdravotním 
stavem, za zmínku stojí zejména odolnost padlí trav-
nímu na listu, komplexu hnědých skvrnitostí, ryncho- 
sporiové skvrnitosti a fuzáriím v klase.

 
Starší odrůda Olympic ze šlechtění RAGT je polo-

pozdní jarní ječmen s vysokým výnosem, vynikajícím 
zdravotním stavem a vysokým podílem předního 
zrna. V následujících sezónách bychom tuto odrůdu 
chtěli nahradit novinkou od RAGT odrůdou RGT As-
teroid, která vyniká výnosem a má navíc sladovnické 
parametry. Tato novinka je aktuálně testovaná v mno-
ha zemích počínaje Anglií/Skotskem, přes Německo 
a Rakousko až po ČR a její startovní prodeje jsou na-
plánované na rok 2020.

Tritikále jarní
Našim zákazníkům tradičně nabízíme i tritikále, ak-

tuálně dvě hlavní odrůdy – zrnový Alambic a speciální 
mnohostranně použitelný Team PZO.

Alambic je středně raná odrůda vyšlechtěná 
ve Francii společností Lemaire Deffontaines. Rostliny 
jsou nižší s nadprůměrnou odolností poléhání, HTZ 
má středně vysokou, odolnost ke všem chorobám 
nadprůměrnou.

Velkou pozornost si zaslouží odrůda Team PZO, 
která je botanicky jarním tritikálem, kromě klasických 
jarních výsevů (sklizeň pak probíhá zejména na zrno) 
se ale osvědčila na letní výsevy pro GPS využití nebo 
naopak na pozdní podzimní výsevy, kdy lze využít pře-
sívkových vlastností. Její zařazení do osevního postu-
pu umožňuje využít v maximální míře vegetační ob-
dobí, rozložit sklizňovou špičku a zajistit plynulý přísun 
suroviny do bioplynové stanice. Při letním výsevu se 
vysévá koncem června, ideálně po sklizni ozimé GPS 

a sklízí se v září-říjnu. Osvědčilo se i pěstování společ-
ně s ovsem. 

Rostliny jsou v rámci jařin vysoké, avšak s vynika-
jící odolností proti poléhání. Porost je středně hus-
tý až hustý. Má vynikající zdravotní stav, zejména 
odolnost vůči rzím. Hnojení dusíkem se doporučuje  
v dávce 80 až 120 kg/ha. Výsevek v obvyklých pod-
mínkách je 250–300 zrn/m2. Ve státních pokusech 
v Německu bylo při letním výsevu dosaženo hek-
tarového výnosu osm tun suché hmoty. V podmín-
kách České republiky je Team PZO pěstován i jako 
přesívka a výsledky předčily naše očekávání. Po lis-
topadovém výsevu, kdy lze využít např. pozemky 
po sklizni zrnové kukuřice, sklizeň probíhá v červnu, 
případně ve stejném termínu jako ozimá GPS. Výnos 
dosahuje 20-25 t čerstvé hmoty/ha při sušině 35 %.  
Team PZO lze sít samozřejmě i na jaře na zrno v obvyk-
lém termínu jako ostatní jařiny. Výnos se pak obvykle 
pohybuje mezi 5-6 t zrna /ha.

RGT Stumpa
Již druhým rokem nabízíme v sortimentu jařin 

odrůdu sóji luštinaté RGT Stumpa ze šlechtitelského 
programu RAGT. Jedná se o ranou odrůdu typu 00 
s vysokým nasazením lusků a vynikající odolností po-
léhání. Rostliny, které kvetou fialově, na první pohled 
zaujmou kompaktním, vyšším vzrůstem (cca 110 cm). 
Obsah bílkovin v semeni je vysoký. Odrůda opakova-
ně dosahuje vynikajících výnosových výsledků v po-
loprovozních pokusech firmy ZEPOR+ , kde každým 
rokem patří mezi nejvýnosnější odrůdy. Osivo pro 
sezónu 2020 máme k dispozici z množení v České re-
publice a můžeme proto zaručit, že osivo není konta-
minované GMO.

Ing. Marcela Shejbalová
Ing. Jakub Řičař 

VP AGRO, spol. s r.o.
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» pokračování ze str. 1

Nově registrovaný biofungicid.

XILON® GR

Hodně pěstitelů kukuřice, slunečnice, ale také 
máku začalo v uplynulých dvou letech na svých po-
lích používat mikrogranulovaný růstový stimulant Pa-
nnon Starter® Perfect s účinnou složkou Trichoderma 
asperellum. Základní sloužkou této formulace je mik-
rogranulované startovací hnojivo obsahující vysokou 
koncentraci přístupné formy fosforu a také zinek, pro 
kukuřici významný mikroprvek. Povrch částic hnojiva 
pokrývají aktivní spóry houby Trichoderma. Po jeho 
použití byl často již v počátečních fázích vývoje po-
zorovatelný výrazně lepší stav porostů. Tento jev se 
projevoval zejména na méně kvalitních půdách s nižší 
zásobeností živin u řepky, kukuřice a máku. U kukuřice 
dokázal Pannon Starter® Perfect překonat v prvních 
vývojových fázích stres z chladu, čímž zmírnil známé 
fialovění mladých listů způsobované blokací příjmu 
fosforu, dusíku a dalších živin. V dalších fázích růstu se 
začaly velmi rychle uplatňovat všechny vlivy houby 
Trichoderma popisované v tomto článku.

Obecně známou skutečností, týkající se mnoha 
biologických přípravků pro ochranu rostlin, stimuláto-
rů a podobných růst a vývoj rostlin ovlivňujících látek, 
je poměrně velká variabilita získaných výsledků. Roz-
dílné půdní podmínky, zásobenost živinami, obsah 
organických látek v půdě, způsoby obdělávání půdy, 
teploty vzduchu a půdy, množství a rozložení srážek 
a mnoho dalších faktorů ovlivňuje konečný efekt. Pro-
to se již třetím rokem zaměřujeme na získání co nej-
většího počtu poznatků o vlivu houby Trichoderma 
na výnosy, kvalitu produkce a zdravotní stav polních 
plodin nejenom z vlastních pokusů, ale také od pěsti-
telů, kteří tyto látky používají. Několik nejdůležitějších 
zde popisuji.

V roce 2017 jsme na porostech kukuřice při vyso-
kých srážkách ve východních Čechách a na zavlažova-
ném pozemku kukuřice na jižní Moravě potvrdili vliv 
Trichodermy na snížení obsahu mykotoxinů v siláži. 
V následujícím roce jsme proto analyzovali poměrně 
vysoký počet vzorků zrna a siláže na obsah deoxyva-
lenolu. Protože rok 2018 byl velmi suchý, obsahy my-
kotoxinů byly i v neošetřených porostech velmi nízké, 
efekt Trichoderma se proto tímto směrem nemohl pro-
jevit. V tomto roce se proti původním předpokladům 
prokázalo, že houba dovede v půdě přežívat a neztrácí 
funkci ani za podmínek extrémního sucha a vysokých 
letních teplot. Výsledkem toho byly vyšší výnosy kuku-
řičného zrna na všech pokusných stanovištích, ale také 
na velkých plochách několika zemědělských podniků.

Získané poznatky o pozitivním vlivu na výnos zrna 
nás vedly v letošním roce k prověření výnosu kukuřice 
na siláž, a získání poznatků o vlivu na kvalitu, zejména 
vliv na obsah škrobu a vliv na parametry stravitelnos-
ti. Rok 2019 byl v mnoha oblastech republiky v pořadí 
již třetím rokem s extrémy počasí, vysokými teplotami 
a slabými srážkami. Tyto podmínky donutily pěstitele 
k časnějším termínům sklizně kukuřice než obvyk-
le. Přesto se podařilo získat poměrně slušný soubor 
prvních výsledků vlivu produktů na bázi Trichoderma 
na výnos a kvalitu silážní hmoty.

Xilon® GR
V říjnu 2019 byl v České republice zaregistrován bio-

logický fungicid Xilon® GR na bázi Trichoderma aspere-
llum kmene T34. Rozsah jeho registrace uvádí tabulka 1.

Přípravek podle registrace chrání rostliny kukuřice 
před infekcí fuzárii z půdy, slunečnici a sóju proti pri-
márním infekcím hlízenky. Kromě toho víme, že Tricho-
derma nepůsobí pouze na vyjmenované patogeny, 
ale podobným způsobem omezuje škodlivé vlivy celé 
řady dalších škodlivých druhů z rodů Colletotrichum, 
Aphanomyces, Cylindrosporium, Macrophomina, Phyto-
phtora, Pythium, Rhizoctonia, Vericilium a Thielavopsis. Je 
třeba zdůraznit, že Xilon® GR zamezuje infekci těmito 
patogeny z půdy. Jeho vliv na infekci nadzemní části 
rostlin spórami v průběhu vegetace již může ovlivnit 
jen částečně indukcí získané systémové rezistence 
(SAR). 

Xilon® GR účinkuje čtyřmi způsoby:
1.    Hyperparazitickým vlivem na ostatní, v půdě  
       přítomné druhy hub.
2.    Uvolňováním enzymů, které brzdí vývoj  
       parazitických druhů.
3.    Kolonizací kořenů rostlin a tvorbou bariéry  
       pro vstup patogenních hub a současným  
       zlepšováním příjmu vody a živin z půdy.
4.    Indukcí systémové odolnosti rostlin vůči  
       rozličným příčinám stresu.

Podle všech dosud známých a  námi ověřených 
vlastností Xilon® GR:
• zajišťuje výrazně lepší vývoj palic zejména 

za sucha
• zvyšuje výnosy kukuřičného zrna z hektaru
• snižuje obsahu mykotoxinů za vlhkých  

podmínek

Hodně vlastností obou popisovaných výrobků, 
pomocného přípravku Pannon Starter® Perfect a bio-

fungicidu Xilon® GR, jsou společné. Hlavním rozdílem 
je úplně odlišná formulace, koncentrace účinné složky 
a možné způsoby aplikace uvedené v tabulce 2.

Závěr a doporučení pro praxi
Nově povolený biologický fungicid otevírá nové 

možnosti ochrany kukuřice, slunečnice a sóji proti 
patogenům z půdy. Nutno ale připomenout, že při 
rozhodování o tom, jaké metody ochrany použít, by 
měla předcházet úvaha, co lze udělat pro to, aby se 
předešlo jejich výskytu. Správné osevní postupy, péče 
o kvalitu půdy, udržování optimálních hodnot pH, ob-
sahu humusu a celkového organického podílu půdy 
a způsobu zpracování v mnoha případech poskytnou 
rostlině podmínky, za kterých dostatečně odolává ne-
příznivým vlivům patogenů a do jisté míry také vlivům 
abiotických faktorů.

Biologické přípravky, které poskytují vysoké efekty 
vybranými kmeny hub rodu Trichoderma, by se měly 
stát neoddělitelnou součástí technologie pěstování 

Charakteristika/ vlastnosti Pannon Starter® Perfect Xilon® GR

Registrace
pomocný rostlinný přípravek

(registr hnojiv)
fungicid, biopreparát 

(registr pesticidů)

Účinná složka/látka Trichoderma asperellum kmen TR II Trichoderma asperellum kmen T34

Obsah účinné složky 0,57 milionů CFU/g 10 milionů CFU/g

Formulace
mikrogranulát se základem  

minerálního hnojiva s 9 % N,  
40 % P

2
O

5
 a 1 % Zn

mikrogranulát na organickém 
základě rozpustném ve vodě

Způsob aplikace
při setí zařízením na aplikaci 

mikrogranulátu

při setí zařízením na aplikaci 
mikrogranulátu anebo postřikem 

na půdu před setím  
se zapravením

Mísitelnost
mísitelný s hnojivy, insekticidy  

a herbicidy; nelze míchat  
s fungicidy

mísitelný s hnojivy, insekticidy  
a herbicidy; nelze míchat  

s fungicidy

Přibližná cena ošetření na hektar 2 000,- Kč
1 600,- Kč

(viz poznámka 2)

Plodiny a možnost použití veškeré polní plodiny a zeleniny
kukuřice, sója, slunečnice

(viz poznámka 1)

Vhodnost pro ekologické  
zemědělství

ne ano

Zajištění rychlé adsorpce živin  
v počátečních fázích růstu

ano, poskytne snadno přijatelný 
fosfor obsažený v hnojivu

ne

Zvýšení příjmu fosforu, železa, 
zinku  
a dalších živin za vegetace

ano ano

Snížení obsahu mykotoxinů ano ano

Vliv na výnos ano ano

Ochrana proti stresu ano ano

Plodina Škodlivý organizmus, 
účel použití Dávkování Způsob aplikace

Slunečnice, sója Hlízenka obecná 10 kg/ha Aplikace do půdy  
při výsevuKukuřice Fuzariózy 10 kg/ha

Tabulka 1: Rozsah registrace Xilon® GR z portálu www.eagri.cz

Obr. 2 a) Velikosti palic kukuřice ošetřené Pannon 
Starter® Perfect.

Obr. 2 b) Velikosti palic kukuřice bez ošetření.

Tabulka 2: Přehled vlastností popisovaných produktů.
Vysvětlivka: CFU (colony forming unit) - jednotka, která se používá pro kvantifikaci živých zárodků bakterií 
anebo hub ve vzorku.

Obr. 1: Trichoderma zpomaluje usychání spodních listů a stárnutí rostliny kukuřice. Levá řada ošetřena,  
pravá neošetřená kontrola.

kukuřice především pro ty zemědělské podniky, které 
se snaží všemi dostupnými prostředky zvyšovat inten-
zitu živočišné výroby vysokým obsahem energeticky 
hodnotných složek krmiv z kukuřice, udržovat vysokou 
dojivost krav a u hovězího dobytka a prasat zajistit vy-
sokou a dobrou reprodukci nízkým obsahem škodli-
vých mykotoxinů ve výchozím produktu krmných dá-
vek, ať se jedná o kukuřičnou siláž, anebo zrno.

Poznámky:
1.    V rámci registračního řízení je Xilon® GR zkoušen  
       také pro použití proti verticiliovému vadnutí  
       řepky – Verticillium dahliae, Verticillium  
         longisporum.
2.    Pro Xilon® GR lze uplatnit dotaci na použití  
       biologické ochrany náhradou za chemickou  
       v rámci dotačního titulu 3a Ministerstva  
       zemědělství České republiky. 

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r.o.
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Kukuřičná siláž je hlavní složkou výživy pro 
mléčný a  masný skot. Vlivy prostředí ovlivňují 
výnos a  živinové složení kukuřičné siláže. Sucho 
a  teplo jsou dva běžné faktory prostředí, které 
nejvíce ovlivňují výnos a kvalitu siláže.

Kukuřičné siláže s nízkou sušinou, vysokým obsa-
hem bílkovin (NL), vysokou koncentrací vlákniny a níz-
kým obsahem škrobu naznačují, že plodina byla skli-
zena příliš brzy. Abiotické vlivy neživé přírody (tj. vlivy 
fyzikální a chemické) v kombinaci s faktory biotickými 
ovlivní strukturu rostliny. Stres ze sucha během vege-
tativního stádia růstu kukuřice neovlivňuje tolik živi-
nové složení, jako během generativního stádia (tvorby 
a růstu palice) růstu kukuřice. Vysoké teploty prostředí 
(> 30-35 °C) zpravidla způsobí ztrátu zrna. Účinky abio-
tického stresu na složení buněčných stěn jsou méně 
známé. Stres ze sucha pravděpodobně zvyšuje stravi-
telnost vlákniny, zatímco tepelný stres prokazatelně 
snižuje stravitelnost vlákniny. Tato tvrzení jsou pro-
tichůdná v tom smyslu, že k suchu a tepelnému stresu 
dochází většinou současně. 

Proto je velmi důležité provést správný výběr kuku-
řice na riziková stanoviště, kde je možné předpokládat, 
že při výskytu stresu z tepla a sucha dojde k velkému 
vlivu lokality na vývoj a růst rostliny kukuřice.

Produkce vysoce výnosné a kvalitní kukuřičné silá-
že je rozhodující pro minimalizaci výrobních nákladů 
u podniků zaměřených na chov skotu. Vysoké zařazení 
kukuřičné siláže do objemných krmiv farem je připiso-
váno několika faktorům.

Za prvé kukuřičná siláž je atraktivním zdrojem krmiva, 
protože má vysoký výnos. Výnosy sušiny (DM) na hek-
tar jsou u kukuřičné siláže podstatně vyšší než výnos 
sušiny senáží či sena.

Za druhé kukuřičná siláž je také charakterizována vy-
sokou koncentrací energie. Za normálních klimatic-
kých podmínek má kukuřice velký podíl zrn obsahu-
jících škrob. Tento škrob je vysoce stravitelný, a proto 
je důležitým zdrojem energie pro skot. Kukuřičná siláž 
také poskytuje vysoce stravitelnou vlákninu pro pře-
žvýkavce. Dojnice vyžadují množství vlákniny z krmiv, 
pro zajištění zdraví bachoru a tím i celého zvířete.

Různé postupy pěstování, jako je hustota setí, hno-
jení dusíkem, doba sklizně nebo výška strniště při skliz-
ni, ovlivňují výnos kukuřičné siláže i její kvalitu. Většinu 
z těchto jmenovaných vlivů lze ovládat na základě na-
šich rozhodnutí. Kromě regulovatelných vlivů existuje 
několik nekontrolovatelných environmentálních vlivů, 
které mohou podstatně ovlivnit výnos sušiny a živino-
vé složení silážní kukuřice na celém podniku.

Stres ze sucha a tepla, známé také jako abiotická 
napětí, jsou dva běžné a vzájemně propojené vlivy 
prostředí, které často ovlivňují výnos a kvalitu kuku-
řičné siláže. Dopad těchto faktorů může být značný. 
Určitě všichni máme zkušenosti s propadem výnosu 
až o 40–50 %. Přestože stres ze sucha a tepelný stres 
jsou nekontrolovatelnými faktory, které ovlivňují vý-
nos a kvalitu kukuřičné siláže, lze určitými postupy ří-

zení zmírnit jejich možný negativní dopad. Cílem této 
kapitoly je popsat takové praktiky, aby pěstitelé mohli 
minimalizovat negativní účinky abiotického stresu 
na výnos a kvalitu kukuřičné siláže.

Rostlina kukuřice
Kukuřičná rostlina se vyznačuje tím, že má jediné 

vztyčené stéblo, které je rozděleno na základní jed-
notky známé jako fytomery. Každá fytomera se skládá 
z listové čepele, listové pochvy, uzlu, internodia a axi-
lárního, resp. bočního pupenu. Na rozdíl od většiny 
ostatních trav má kukuřičná rostlina dvě samostatná 
květenství na rostlině, latu a palici, které jsou samčím 
a samičím květenstvím. Listeny zakrývají palici, kde se 
po opylení vyvíjejí kukuřičná zrna. Kukuřičná zrna jsou 
uspořádána a vložena do linií na vřetenu, které pochá-
zí z axilárního pupenu fytomery.

Struktura rostliny kukuřice má hlavní vliv na che-
mické složení kukuřičné siláže. Sacharidy syntetizo-
vané v listech jsou mobilizovány do zrna a skladová-
ny jako škrob. Kukuřičná zrna tvoří 30–52 % celkové 
rostlinné biomasy, zatímco škrob tvoří 70–75 % sušiny 
zrna. Vlivem rozdílného složení zrna a vegetativní části 
rostliny (vysoké a nízké koncentrace nestrukturálních 
uhlohydrátů) má podíl zrna v kukuřičné rostlině pod-
statný dopad na nutriční kvalitu kukuřičné siláže.

Stres ze sucha a vývoj zrna
Stav vody v rostlině je určován několika faktory, 

včetně množství a distribuce srážek, evapotranspirace 
a zadržovací schopnosti půdy. Interakce mezi těmito 
faktory podstatně ovlivňuje výnos a živinové složení 
silážní kukuřice. Přiměřená vlhkost půdy je rozhodující 
pro zajištění klíčení a vzcházení rostlin kukuřice brzy 
po setí. Po vzniku malých rostlin umožňuje relativně 
nízká evapotranspirace rostlinám růst s minimálním 
stresem, pokud je dostatečný obsah vody v půdě. 
Například se zkoušelo omezit zavlažování kukuřice bě-
hem vegetativních stádií (tj. ve stadiu šesti listů). Vyne-
chání zavlažování nesnížilo ani výnos zrna na hektar, 
ani počet zrn v palici ve srovnání s kukuřicemi, které 
dostaly doplňkové zavlažování během vegetativního 
stádia. Naproti tomu omezení zavlažování kolem ge-
nerativního stádia (kvetení a nalévání zrna v palici) 
snížilo výnos zrna a jeho hmotnost na hektar. Tato 
data naznačují, že když se ve vegetativních stádiích 
vyskytne stres ze sucha, může být snížen výnos celko-
vé hmoty siláže, ale výnos zrna a potenciální živinové 
složení siláže nemusí být nutně změněno (Obr. 1).

Tepelný stres a vývoj zrna
Stres ze sucha a tepelný stres mají tendenci se vy-

skytovat současně. Obecně lze říci, že vysoké teploty 
prostředí zvyšují evapotranspiraci, to zhoršuje účinky 
stresu ze sucha, zejména pokud je doprovázeno níz-
kou relativní vlhkostí. Navzdory tomu mohou tato 
dvě abiotická napětí ovlivnit vývoj zrna různými 
mechanismy, které různým způsobem ovlivňují 
složení kukuřičné siláže.

Tepelný stres omezuje opylení. Omezení opylení 
při kvetení má vliv na vývoj zrna. Vývoj zrna je dělen 
zpožděnou fází s malým růstem jádra a lineární růs-
tovou fází s hlavní akumulací sušiny. Fáze zpoždění, 

která začíná okamžitě po opylení a trvá 10 až 12 dní 
po opylování. Ta je pro vývoj zrna kritická. Endosperm 
je struktura zrna kukuřice, která obsahuje škrobové 
granule. Buněčné dělení endospermových buněk 
během zpožďovací fáze určuje kapacitu endospermu 
akumulovat škrob uvnitř zrna.

Velmi vysoké teploty bezprostředně po fázi ob-
jevení se blizen na palici mohou způsobit neopylení 
zrn až o 23-79 %. Dále tyto teploty omezují hromadě-
ní škrobu v zrnu. Pro tvorbu zrna je hraniční teplota  
30-35 °C. Vysoká teplota snižuje růst zrna o 18-75 %.  

Abiotické stresy a složení buněčných stěn
Účinky abiotického stresu na  složení buněč-

ných stěn jsou méně jasné než jejich účinky na vý-
voj zrna. Obecně z hlediska výživy by stres ze sucha 
pravděpodobně zvýšil stravitelnost vlákniny, zatímco 
tepelný stres by snížil stravitelnost vlákniny. Tato tvr-
zení jsou protichůdná v tom smyslu, že stres ze sucha 
a tepelný stres pravděpodobně nastanou současně.

Stres ze sucha ve vegetativním stádiu intenzivní-
ho růstu kukuřice může mít za následek kratší délky 
internodia v důsledku omezeného buněčného růstu. 
Protože internodia obsahují vysoce lignifikované tká-
ně (např. lignifikované vaskulární svazky), snižuje se 
koncentrace ligninu v buněčné stěně v celé rostlině.

Lignifikace na úrovni tkáně klesá v případě, že 
rostliny kukuřice trpí pouze suchem.

Přidá-li se k suchu stres z tepla, nestravitelná část 
rostliny se naopak zvyšuje. Tato kombinace proběhla 
v roce 2018 (Obr. 2 a 3).

 Abiotická napětí a fermentace siláže
Kontrolované experimenty hodnotící účinky abio-

tického stresu na kukuřičnou siláž jsou vzácné, většinu 
znalostí o fermentaci siláže postižené suchem a tep-
lem lze získat z provozních zkušeností. Jedním z dů-
vodů nedostatku kontrolovaných studií je obtížné 

Vlivy počasí a podmínek na poli
Faktory, které ovlivňují kvalitu kukuřice pro produkci siláže.

rozlišení tepelného stresu v době vegetativní či gene-
rativního vývoje kukuřice.

Jedním z hlavních problémů při silážování streso-
vané kukuřice může být nízká koncentrace sušiny v kr-
mivu. Jak je popsáno výše, pokud dojde ke špatnému 
vývoji zrna, pak pravděpodobně dojde k nízkým kon-
centracím sušiny, a proto může být velmi obtížné zís-
kat optimální koncentraci sušiny (>33 %) pro adekvátní 
silážní proces. V této situaci se zvyšuje pravděpodob-
nost ztrát odtokem šťáv nebo klostridiálních fermen-
tací. Na druhé straně podmínky stresu ze sucha mo-
hou také zvýšit koncentrace rozpustných složek, což 
snižuje aktivitu vody a růst bakterií mléčného kvašení. 
Pokud jde o hustotu (hutnost) siláže, může být nároč-
nější tepelně poškozenou kukuřici udusat, protože su-
ché a křehké listy v kombinaci s nižším obsahem zrna 
mohou zvýšit poréznost siláže. V těchto scénářích 
doporučujeme použití inokulanty ke zvýšení kvašení.

Závěr
Abiotické vlivy jako je sucho a tepelný stres, pod-

statně ovlivňují výnos a kvalitu kukuřičné siláže. I když 
mechanismy, kterými působí, jsou odlišné. V závislosti 
na okamžiku, kdy k němu dojde, má stres ze sucha růz-
né dopady. Dojde-li ke stresu ze sucha pouze ve ve-
getativních stádiích, snižuje se výnos silážní hmoty, 
ale ne vždy její nutriční složení. Alternativně, pokud 
ke stresu ze sucha dojde během generativní fáze (tj. 
kvetení), je ovlivněn jak výnos hmoty, tak živinové 
složení. Tepelný stres, definovaný jako teploty nad 
30-35 ° C, během počátečních fází vývoje zrna má ne-
gativní dopad jak na výnosy kukuřičné siláže, tak na ži-
vinové složení.

Použitá literatura:
Virginia Tech University: Gonzalo Ferreira, Alton N. 
Brown
Cornell University: Mike Van Amburg, Mike Dinen, 
Rick Grant

Ing. Patricie Kolářová – Trnková
Nutrition of Animals, s.r.o. 

Obr. 2: Podíl zrna v rostlině kukuřice má hlavní dopad na výnos kukuřičné siláže a nutriční kvalitu. Obr. 3: Kukuřice postižená suchem začala kvést, než se prodloužila internodia.

Obr. 1: Klasy kukuřice postižené suchem vykazují špatný vývoj zrna v palici. 
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Nejen obilniny, řepka, sója nebo kukuřice,  
společnost RAGT se zabývá i šlechtěním slunečnice.

RGT WOLLF 
RGT Wollf je klasický hybrid, který byl zařazen 

do portfolia pro minulou pěstitelskou sezónu. Jedná 
se o raný až středně raný hybrid. V porovnání s hyb-
ridem Veloxx je přibližně o dva dny pozdnější. Vy-
značuje se nízkým vzrůstem, což potvrzují i dvouleté 
výsledky pokusů SPZO, kde byl vyhodnocen jako nej-
nižší ze všech zkoušených hybridů. Nižší vzrůst rostlin 
je jednou z ceněných vlastností u odrůd slunečnice, 
protože nám zaručí bezproblémovou aplikaci pesti-
cidů v pozdnějších růstových fázích. Je adaptabilní 
z pohledu půdních a klimatických podmínek. Z výno-
sových výsledků SPZO se ukazuje, že je to hybrid s vel-
mi dobrým výnosovým potenciálem výnosu nažek. 
Stejně jako všechny ostatní hybridy ze šlechtitelské 
dílny RAGT vyniká RGT Wollf olejnatostí.

VELLOX 
Vellox je známá a vyzkoušená klasická odrůda. 

Na slunečnicových polích se s touto odrůdou může-

te setkat již od roku 2010. Velkou předností této od-
růdy je nadprůměrná stabilita výnosů v jednotlivých 
letech a na jednotlivých lokalitách. Vellox je dobře 
přizpůsobivý různým podmínkám pěstování a dobře 
odolává přísuškům. V dobrých pěstitelských podmín-
kách se jeho výkon projeví nadprůměrně. Rostliny jsou 
středně vysoké a nepoléhavé. Vellox byl od roku 2010 
s přestávkami zařazován do poloprovozních pokusů 
SPZO. Během dlouholetého zkoušení potvrzoval svou 
výkonnost. Ve všech letech, kdy byl Vellox v pokusech 
SPZO zařazen, patřil k absolutní špičce co do obsahu 
oleje v nažkách. Vždy se pohyboval nad 50 %. Zdra-
votní stav má uspokojivý. Má vynikající odolnost proti 
červenohnědé skvrnitosti a dobrou odolnost proti 
ostatním houbovým chorobám a dobrou odolnost 
proti suchu.

RGT RIVOLLIA HO 
RGT Rivollia je raný hybrid patřící do segmentu 

klasických High Oleic slunečnic. Dosahuje pravidelně 
vysokých výnosů při rané sklizni. Vyniká vysokým vý-
nosem oleje z hektaru. Velmi dobrou olejnatost potvr-
zují mimo jiné výsledky z pokusů SPZO v roce 2018. 

Nabídka RAGT slunečnice pro rok 2020
Sortiment slunečnice roční pro rok 2020.

Ohlasy z regionů
Zemědělské družstvo Haňovice (okres Olomouc) 

Agras Bohdalov, a.s. (okres Žďár nad Sázavou)

Charakteristika zemědělského podniku:
Výměra orné půdy: 1950 ha, 150 ha TTP, nadmořská 
výška 240-370 m n.m., průměrné srážky 550 mm,  
ŘVO – OVO.
Struktura rostlinné výroby: pšenice ozimá 26 %,  
ječmen jarní 20 %, cukrovka 13 %, kukuřice 18 %,  
vojtěška 5 %, jetelotrávy 5 %, jílky + kostřavy 5 %,  
zbytek výměry tvoří pícniny.
Struktura živočišné výroby: celkem 900 ks skotu, 
z toho 450 ks dojnic s tržní produkcí mléka, výkrm  
prasat 2 000 ks, prasnice 260 ks.
Ostatní: Bioplynová stanice o výkonu 1 MW, produk-
ce rajčat – skleníky 3 ha, přidružená výroba - výroba 
drátů do 3D tiskáren.

Družstvo Haňovice se rozkládá v okrajové části 
Hané, západně od Litovle. Svojí severní částí zasahu-
je do CHKO Litovelské Pomoraví. Kvůli různorodým 
přírodním podmínkám máme dva osevní postupy. 
Na úrodnějších řepařských půdách pěstujeme sladov-
nický ječmen, cukrovku, kukuřici a pšenici a na horších 

Zeptali jsme se agronoma Martina Jaroše  
a  zootechnika Vladimíra Musila, jak jsou spoko-
jeni s kukuřicí od RAGT a požádali jsme o krátké 
představení podniku Agras Bohdalov, kde pracují.

Charakteristika zemědělského podniku:
Výměra orné půdy: 952 ha, 303 ha TTP, nadmořská 

půdách potom pšenici, pícniny, vojtěšku, jetelotrávy, 
jílky a kostřavy. Od pěstování řepky jsme v letošním 
roce ustoupili. Jelikož je v podniku silná živočišná vý-
roba, a navíc musíme zajistit chod 1 MW „bioplynky“, 
je jednou z našich stěžejních plodin kukuřice. Každo-
ročně ji pěstujeme přibližně na 350 ha, z toho 300 ha 
sklízíme na siláž a 50 ha na zrno. Pro rozložení sklizně 
si vybíráme kukuřice s FAO 250 až 320. Přičemž siláž 
pro dobytek a BPS sklízíme, silážujeme i konzervujeme 
zvlášť. Pro dobytek volíme delší řezanku a více roz-
mělněné zrno, naproti tomu do BPS jde siláž s kratší 
řezankou. Z dlouhodobého hlediska dosahujeme prů-
měrných výnosů suché hmoty 16–17 t/ha. Loňský rok 
2018 byl extrémní z hlediska vysokých teplot a sucha. 
Měsíce červen a červenec byly teplotně nadprůměr-
né, teploty až 35 °C a sklizně začaly asi o tři týdny dříve 
než obvykle. Z toho důvodu nám výnosy klesly zhruba 
o 20 %, tzn. na 13,5 t/ha. I přes nepříznivé roky se ale 
vždy můžeme spolehnout na hybridy RAGT, které pěs-
tujeme od roku 2005. V posledních letech jsme si ob-
líbili hybridy RGT EMBELIXX, RGT RIVOXX, RGT SAXXO, 

RGT FUTURIXX nebo RGT MEMOXX. Pro letošní sklizeň 
máme na 50 ha zasetý nový materiál RGT LUXXIDA 
(FAO 320), který má univerzální použití na siláž pro skot 
i do BPS a díky zrnu, které tvoří 100% zub s výbornou 
výmlatností, je vhodný i na zrno.

Agrotechnika pěstování kukuřice:
Předplodina: obilovina; před setím: podmítka  
+ digestát + zásobní hnojení variabilním systémem 
PREFARM od firmy MJM Agro, a.s., hloubkové  
podrytí.
Jaro: příprava půdy + setí strojem Kinze 75 x 14-
17 cm, herbicidní ošetření, 2x aplikace digestátu hadi-
covým aplikátorem, ošetření zavíječe kukuřičného
Hnojení dusíkem: digestát, fugát, separát do výše 
nitrátové směrnice
Sklizeň: obvykle začátek září až konec září, výnosy  
16-17 t suché hmoty/ha

Rozhovor zpracovala: Ing. Šárka Tvrdoňová
VP AGRO, spol. s r.o.

výška 550-690 m n.m., průměrné srážky 650 mm, BVO
Struktura rostlinné výroby: pšenice ozimá 23 %, 
ječmen ozimý 8 %, tritikale 7 %, ječmen jarní 6,5 %, 
kukuřice 24,5 %, jetelotrávy 27 %, zbytek výměry tvoří 
pícniny.
Struktura živočišné výroby: celkem 1600 ks  
holštýnského skotu, z toho 800  ks dojnic s tržní  
produkcí mléka.
Ostatní: prodejna smíšeného zboží, pila.

Agras Bohdalov se rozkládá mezi Žďárem nad  
Sázavou a Jihlavou v kraji Vysočina. Struktura rostlinné 
výroby je plně podřízena potřebám živočišné výroby, 
která je určena pro výrobu mléka. Kvůli erozním pod-
mínkám v kopcovité krajině jsme nuceni přizpůsobit 
osevní postupy, a proto na erozně ohrožených půdách 
pěstujeme obiloviny a pícniny a na ostatních pěstuje-
me obiloviny, pícniny a kukuřici. Pravidelně se staráme 
o kondici travních porostů vhodným přísevem jetelo-
vin a trav anebo provádíme obnovy TTP.

V podniku je silná živočišná výroba:
-   užitkovost několik roků kolem 12 500 kg mléka   
     za normovanou laktaci 305 dní

-   přední umístění v hodnocení ,,H“ chovů v rámci  
     ČR (2. místo v kategorii nad 500 uzávěrek)
-   pravidelná účast v soutěži Mléčná farma roku  
     (v roce 2018 1. místo)
-   každoroční prezentace krav na Národní  
    holštýnském šampionátu ČR
-   v roce 2016 reprezentace ČR na Evropské výstavě  
     ve francouzském Colmaru
-   zlepšení genofondu používáním embryotransferu
-   produkce býků pro plemenitby pro inseminační  
     stanice
-   pravidelný prodej březích jalovic v rámci ČR  
    i zahraničí, přibližně 100 ks/rok

Vzhledem k velké živočišné výrobě je vedle pícnin 
jednou z našich stěžejních plodin kukuřice. Každoroč-
ně ji pěstujeme asi na 230 ha na siláž. Pro rozložení 
sklizně si vybíráme kukuřice s FAO 210 až 230. Z dlou-
hodobého hlediska dosahujeme průměrných výnosů 
suché hmoty 15–16 t/ha. S ohledem na klimatické 
extrémy, které jsme zažili v minulosti a lze předpoklá-
dat, že tomu tak bude i výhledově, jsme volili takové, 
které jsou schopné stabilního výnosu, právě v různých 
klimatických ročnících. Od společnosti VP AGRO nám 

byl doporučen hybrid RGT Babexx (FAO 210), který 
jsme začali pěstovat v roce 2017. Tato odrůda se nám 
osvědčila právě pro svoji výnosovou stabilitu a kvali-
tativní parametry siláže v našich podmínkách a byli 
jsme s ním natolik spokojeni, že jsme nejen u hybridu 
RGT Babexx zůstali, ale ještě jsme k němu zařadili v le-
tošním roce novinku RGT Xxylophon (FAO 220), který 
budeme bedlivě testovat.

Agrotechnika pěstování kukuřice:
Předplodina: obilovina; na podzim podmítka a výsev 
hořčice na zelené hnojení a draselná sůl
Jaro: před setím aplikace hnoje v dávce 35 t/ha 
a hluboká podmítka, hnojení močovinou, příprava 
půdy + setí strojem KUHN – výsevek 110 jedinců/ha, 
herbicidní ošetření (hnojení AMOFOS pod patu)
Hnojení dusíkem: hnůj, močovina do výše nitrátové 
směrnice
Sklizeň: obvykle polovina září až konec září, výnosy 
15-16 t suché hmoty/ha

Rozhovor zpracoval: Jaroslav Jančík
VP AGRO, spol. s r.o.

Maňovická zemědělská, a.s. (okres Plzeň – jih) 
Charakteristika zemědělského podniku:
Výměra orné půdy: Výměra orné půdy 970 ha,  
nadmořská výška 440–550 m. n. m.
Struktura rostlinné výroby: pšenice ozimá 14 %,  
ječmen ozimý 10 %, oves 3 %, kukuřice 12 %, vojtěška  
3 %, řepka 9 %, triticale 5 %, žito 4 % a TTP 40 %.
Struktura živočišné výroby: celkem 750 ks skotu, z toho 
200 ks dojnic s tržní produkcí mléka, prasnice 150 ks.
Ostatní: Bioplynová stanice 0,526 MW

Maňovická zemědělská, a. s. se nachází nedaleko 
Nepomuku na jihu Plzeňska. Již řadu let se zabýváme 
rostlinnou i živočišnou výrobou a od roku 2011 pro-

vozujeme také vlastní bioplynovou stanici. Při výběru 
silážních hybridů klademe velký důraz na plastickou, 
velmi vzrůstnou a výnosnou kukuřici. FAO se pohy-
buje v širokém rozsahu přibližně od 200 do 280. Zá-
leží na termínu setí. V osevním postupu je totiž část 
kukuřic zařazena po časně sklizených ozimých žitech 
na zelenou hmotu. Větší část je seta v optimálním 
termínu, jakmile se půda prohřeje. Se společnost VP 
AGRO spolupracujeme již od roku 2009. Od té doby 
jsme vyzkoušeli celou řadu hybridů kukuřice RAGT. 
Mezi nejvíce pěstované patřily RGT Nuxx, RGT Tetra-
xx, RGT Kixxo a v současné době je to RGT Volumixx. 
Pěstujeme zde téměř 50 % hybridů RAGT. Požadavek 

RGT Rivolia má velmi dobrou toleranci k houbovým 
chorobám včetně červenohnědé skvrnitosti a hlízen-
ky. Další velkou předností je pevnost kořenového sys-
tému a stébla.

RGT CLLAYTON CL 
Je raný až středně raný hybrid, který je v portfoliu 

zařazen od roku 2017. RGT Cllayton je stejně jako ostat-
ní hybridy slunečnice prodáván na základě evropské 
registrace, registrován byl v roce 2016. RGT Cllayton 
je hybrid s nadprůměrným výnosovým potenciálem 
a vysokou olejnatostí, která dosahuje velmi často 
hodnot nad 50 %. Vysokou olejnatost potvrdily také 
pokusy SPZO v roce 2016, kde se v olejnatosti umístil 
na prvním místě z 22 zkoušených hybridů. Podle vý-
sledků SPZO v podmínkách České republiky projevuje 
o něco vyšší stupeň odolnosti vůči hlízence na stonku, 
má velmi dobrou odolnost vůči alternárii na listech, 
dobrou odolnost vůči botrytidě na úboru a je odolný 
proti pěti rasám plísně slunečnicové. 

Ing. Karel Neckář, Ph.D.
VP AGRO, spol. s r.o.

Pavel Obrátil – hlavní agronom

Martin Jaroš – agronom

máme pořád stejný, a to z jedné jámy „nakrmit“ vysoko 
produkční dojnice, ale i bioplynovou stanici. To všech-
ny uvedené hybridy bezesporu splňují. V posledních 
letech zde „bojujeme“, stejně jako většina republiky, 
s nerovnoměrnými srážkami a velmi vysokými tep-
lotami během prázdninových měsíců. Stejně tak se 
svažitostmi a dalšími úskalími posledních let. Pěsto-
vání kvalitní kukuřičné siláže se ale jistě nevzdáváme. 
Jsme rádi, že můžeme i letos pokračovat ve vzájemné 
spolupráci.

Rozhovor zpracoval: Ing. Karel Sýkora, Ph.D., 
VP AGRO, spol. s r.o.
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Kontakty 

Péče o  travní porosty se v  posledních letech 
začínají stávat standardem pro zemědělské spo-
lečnosti, které chtějí využít polní kapacitu k zajiš-
tění píce pro hospodářská zvířata.

Způsobů, jak správně pečovat o travní porosty 
je několik. Nebudu zde popisovat jednotlivé detaily 
těchto způsobů, protože tyto informace od nás zís-
kávají naši odběratelé zdarma v rámci poradenských 
služeb, které zemědělcům poskytujeme. A to včetně 
doporučení vhodné směsi pro danou lokalitu. V člán-
ku bych se chtěl zaměřit na postupy a podělit se o po-
znatky ohledně přísevů a obnovy TTP, které fungují 
v zemědělské praxi a nejsou příliš rozšířené.

Pokud travní porost již není ve správné kondici 
a převládají v něm spíše plevelné druhy flóry nebo 
je porost prořídlý či jinak zdevastovaný, tak zpravidla 
provedeme obnovu takového porostu. Pokud se z po-
rostu začínají vytrácet kulturní druhy trav či jeteloviny 
(přibližně 3-4 roky po obnově), je dobré porost doplnit 
a provést přísev vhodnou směsí trav a jetelovin. Ještě 
musím dát velký důraz na volbu speciálního secího 
stroje, který směs kvalitně zaseje (např. STP 300 apod.), 
s běžným secím strojem nedocílíte ve většině případů 
kýženého výsledku!

A nyní nastává otázka, v jakém termínu je přísev či 
obnovu nejlepší provést, aby se vynaložená snaha a fi-
nance neminuly účinkem. Historicky se většinou volí 
termín na jaře, nejlépe po zasetí jařin se provádí přísev 
a až se doseje, tak se řeší obnovy. V posledních letech 
ale není vždy jistota, že bude v dubnu a květnu dosta-
tek srážek, aby se porosty zapojily. Zvláště v roce 2018 
byla většina přísevů i obnov nedostatkem srážek velmi 
postižena anebo vůbec nevzešly. Naopak konec léta, 
konkrétně druhá polovina srpna a září, bývají srážkově 
stabilní s potřebnými ranními rosami, dále teploty kle-
sají a drží se v optimálním rozmezí pro vzcházení a za-
pojení porostu trav a udržení potřebné vlhkosti půdy. 

Přísev a obnova TTP 
Několik poznatků k péči o travní porosty z praxe.

Právě proto doporučuji část plánované výměry zaset 
na jaře a zbytek přesunout na přelom léta a podzimu 
anebo ještě lépe provádět vše v termínech od 15. 8. 
do 20. 9. 

Jsem si vědom, že v pozdním termínu má zemědě-
lec nejvíce práce, a proto je to pro většinu těžko řešitel-
né. Náš dodavatel a výrobce travních směsí Agrokop 
HB pro tyto případy má domluveno řešení k zasetí po-
rostů formou služeb, které zatím v praxi funguje velmi 
dobře. Fotografie dokumentují, jak letos probíhala ob-
nova a přísev v podzimních měsících.

Fotografie byly pořízeny 14. 10. 2019. Na obrázku 1 je 
vidět provedená obnova TTP, je zde zasetá luční směs 
v termínu k 10. 9. 2019 a sice v oblasti Vysočiny ve výšce 
560 m n.m. Z obrázku je patrné, jak je porost zapojen 
a že podzimní podmínky jsou k setí travních porostů 
vhodné. Tráva již v tomto termínu má 2 pravé listy a jetel  
1 pár pravých listů.

Na dalších obrázcích jsou k vidění varianty příse-
vu. Lokalita Štoky, 650  m n. m. Na obrázku 2 je vidět 
zbytek travního porostu, který byl ošetřen totálním 
herbicidem a s odstupem 4 dnů bylo provedeno při-
setí pastevní směsí v celkové dávce 40 kg/ha. Techni-
ka setí 2 x 20 kg/ha do kříže. Starý porost byl ošetřen 
totálním herbicidem 20. 9., protože byl silně zapleve-
len a vyskytovaly se zde silně konkurenční typy trav.  
Pastevní směs byla zaseta secím strojem STP 300 dne 
24. 9. 2019.

Na obrázku 3, který byl pořízen 14. 10. 2019, je vi-
dět již vzešlou trávu na tomto pozemku ve fázi 1. listu 
a jetel v děložních listech. Dle mého názoru je toto asi 
nejpozdější možný termín, aby se porost zapojil a bylo 
možné garantovat úspěch přísevu na podzim. 

Na obrázcích 4 a 5 je vidět přísev ve stejném ter-
mínu jako předchozí. Rozdíl je v tom, že byl ponechán 

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5

Veselé Vánoce, mnoho zdraví a štěstí  
v roce 2020 Vám přeje VP AGRO.

PF 2020

původní porost, který byl pouze doplněn pastevní 
směsí v dávce 35 kg/ha.

Z ekonomického hlediska je lepší provádět přísev 
po cca 4-5 letech od obnovy, vše záleží na posouze-
ní stávajícího stavu porostu. A pokud chci mít jistotu, 
že mi porost vzejde a zapojí se, tak volím jistější vlhké 
podzimní klima.

Společnost Agrokop HB má k dispozici široký 
sortiment travních směsí i speciální směsi pro přísev. 
Jednotlivé druhy trav dodáváme i samostatně nebo 

případně mícháme dle vlastní receptury na přání zá-
kazníka. Vhodnost odrůdy a způsob založení porostů 
je možné konzultovat se zástupci společností Agro-
kop HB a VP AGRO, kteří poskytují bezplatný agrono-
mický servis.

Díky zkušenostem ze zemědělské praxe a touze 
posouvat se dále, neustále vylepšujeme a inovujeme 
celý sortiment směsí s ohledem na každý jednotlivý 
detail.               

                 Jaroslav Jančík
VP AGRO, spol. s r.o.


