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Agro®Sorb dodává rostlinám energii

Inovace ve sklizni silážní kukuřice

Stimulace rostlin produkty na bázi čistých l-alfa aminokyselin.

Vliv různých způsobů sklizně kukuřice na kvalitu řezanky.

V posledním desetiletí se rozšířilo používání 
přírodních látek ke zvýšení výnosů, posílení rost-
lin a ovlivnění odolnosti vůči stresu a chorobám. 
Do této skupiny lze zařadit stimulátory obsahující 
extrakty z mořských řas, aminokyseliny, humino-
vé kyseliny a regulátory růstu.

Pro většinu těchto stimulárorů platí, že nejsou zná-
my přesné mechanizmy jejich působení. Nejlépe jsou 
na tom stimulátory obsahující fytohormony, auxiny, 
gibereliny, cytokininy, kyselinu abscisovou a prekurzo-
ry etylénu. Pro ostatní spíše platí, že jsou známy jejich 
účinky, ale velmi často chybí informace o tom, jakým 
způsobem a jakými zákonitostmi se řídí jejich příjem 
kutikulou listů, transport uvnitř rostlinných tkání a 
vstup do metabolizmu rostlin. Z těchto důvodů bude 
předmětem první části tohoto článku, na základě 
publikovaných prací základního výzkumu z různých 
vědeckých pracovišť, podat krátký přehled o stimulá-
torech obsahujících látky bílkovinné povahy, peptidy 
a aminokyseliny. Hlavní aminokyseliny syntetizované 

Cílem studie bylo posoudit nově zaváděné 
technologie zpracování kukuřice na siláž s využi-
tím mačkacích válců MCC MAX a Shredlage na kva-
litu řezanky. Posuzovali jsme narušení zrna, podíly 
velikostí částic pomocí separátoru a také vliv zpra-
cování na degradovatelnost v bachoru.

Co jsme zjistili 
Nejvyššího narušení zrn bylo dosaženo pomocí 

technologie Shredlage, kde byl zjištěn zároveň nej-
vyšší podíl fyzikálně efektivní vlákniny. V porovnání 
s klasickými válci měla řezanka vyrobená pomocí ino-
vovaných válců MCC MAX a Shredlage vyšší stravitel-
nost sušiny, NDF i škrobu, a to jak u kukuřice sklízené 
při sušině cca 35 %, tak při sušině cca 40 %. 

Trocha teorie 
Kvalitní zpracování řezanky během sklizně zlepšu-

je proces dusání siláže a fermentaci a zachovává ob-
sah živin. Při zpracování zrna kukuřice (mezera mezi 
válci řezačky 1 až 2 mm) došlo ke zvýšení stravitelnosti 
škrobu a zmenšení velikosti částic řezanky kukuřičné 
siláže o 15 až 30 %. Nicméně, krmiva s vysokým po-
dílem drobných částic mohou mít nepříznivý vliv na 
trávení. Mohou snižovat produkci slin, bachorové pH 
a stravitelnost vlákniny. 

Z těchto důvodů jsou v posledních letech vyvíjeny 
a stále častěji využívány nové technologie zpracování 
kukuřičné řezanky, kdy je prodlužována délka řezanky 

rostlinou jsou glutamát (kyselina glutamová), gluta-
min a aspartát (kyselina asparagová), z nichž jsou dále 
tvořeny ostatní. Klíčovou pozici zastává glutamát, pro-
tože je to první aminokyselina, do které se zabuduje 
dusík, a z které se za účasti aminotransferáz tvoří další. 
Aminokyseliny, kromě toho, že jsou stavební součás-
tí buněčných struktur, mají v rostlinách další důležité 
poslání. Působí jako protistresový faktor, zdroj dusíku 
pro další transformace a některé z nich jsou prekur-
zory rostlinných hormonů. Aminokyseliny působí 
osmoregulačně, ovlivňují kapacitu fotosyntetických 
procesů. Jsou klíčovými metabolity syntézy bílkovin a 
mají významné antioxidační vlastnosti.

Několik studií poukázalo již v minulosti na to, že 
mohou být přímo přijímány přes kořeny a přes lis-
ty rostlin, čehož se dnes využívá v pěstitelské praxi. 
Aminokyseliny dodané k osivu formou moření anebo 
aplikované na zelenou plochu listů šetří energetické 
zdroje a zabraňují za stresových podmínek odbou-
rávání bílkovin. Týká se to zejména stresu z nízkých 

nebo vysokých teplot a nedostatečného příjmu vody. 
V kořenech zajišťují lepší příjem živin, jejich absorbci 
a translokaci.

V nabídce výrobců stimulátorů se setkáváme  
s velmi odlišnými formami látek, které mohou být 
zdrojem aminokyselin. Jsou získávány rozkladem 
bílkovin živočišného nebo rostlinného původu. Mo-
lekuly bílkovin se proto musí rozštěpit na jednodušší 
sloučeniny, které rostlina dokáže přijmout a dále je 
využít. Štěpení lze dosáhnout v zásadě dvěma způso-
by. První z nich jsou hydrolytické postupy alkalického 
rozkladu za zvýšených teplot, při kterém vzniká směs 
peptidů, aminokyselin a fragmentů s různou moleku-
lovou hmotností. Druhý, podstatně šetrnější způsob, 
je štěpení bílkovin pomocí proteolytických enzymů, 
při kterém se získávají čisté aminokyseliny. Tento ná-
kladnější proces je používán při výrobě stimulátorů 
řady Agro®Sorb.

Nové travičky pro vaše 
kravičky 

Společnost RAGT vyšlechtila pro obnovu trvalých 
travních porostů nebo jejich přísev několik speciál-
ních a výkonných trav.

ZEPO Bohuslavice 
Představení zemědělského podniku skupiny  

VP AGRO.
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Přípravky VP AGRO  
na ochranu a výživu 
rostlin

Nabídka exkluzivních přípravků VP AGRO na 
ochranu a výživu rostlin pro rok 2019.

Pícniny v kukuřici
Výhodné uplatnění jetelovin a jejich směsí s tráva-

mi v rámci protierozních opatření.

pro zvýšení podílu fyzikálně efektivní vlákniny (peNDF) 
se současným vysokým narušením zrna.

Koncept peNDF byl zaveden jako vysvětlení me-
chanického vlivu NDF (zejména vlivu délky částic 
krmiva) na přežvykování a produkci slin. Koncept 
peNDF je založen na hypotéze, že vláknina dlouhých 
částic (> 8 mm) podporuje přežvykování a sekreci slin 
a tím neutralizuje kyseliny, produkované v bachoru 
během trávení krmiva. Proto se doporučuje zvýšení 
teoretické délky řezanky na 19 mm. Jednoduchý a 
rychlý způsob, jak změřit velikost částic jednotlivých 
krmiv nebo výsledné krmné dávky, je využití Pen State 
separátoru částic s velikostí ok 19, 8 a 4 mm. 

Cílem studie bylo posouzení vlivu různých způso-
bů zpracování kukuřičné hmoty na kvalitativní para-
metry řezanky.

Kdy, kde a jak pokus probíhal 
V průběhu sklizně kukuřice na siláž v roce 2018 byla 

uskutečněna sklizeň pomocí dosavadní technologie 
sklizně, a to řezačkou Claas Jaguar 860, vybavenou 
klasickými mačkacími válci s 30% rozdílem otáček 
válců, mezerou mezi válci 1 mm a teoretickou délkou 
řezanky (TLOC) 14 mm. Tato technologie byla v expe-
rimentu označena jako kontrola. 

Dále byla provedena sklizeň pomocí inovovaných 
technologií pro podnik PIAS Suchdol a.s., a to řezač-

kou Claas Jaguar 870, která byla vybavena buď inovo-
vanými mačkacími válci MCC MAX (MAX) s 30% roz-
dílem otáček válců, mezerou mezi válci 1 mm a TLOC  
14 mm pro nižší a 12 mm pro vyšší sušinu silážní hmo-
ty, nebo mačkacími válci Shredlage (SHR) s 50% roz-
dílem otáček válců, mezerou mezi válci 1 mm a TLOC  
27 mm pro nižší a 19 mm pro vyšší sušinu silážní hmoty. 

Sklizeň pro pokusné účely proběhla ve dvou termí-
nech, nejprve v optimální sušině (cca 35 %) kukuřičné 
hmoty pro tvorbu siláže, kdy byla uskutečněna sklizeň 
za pomoci všech tří technologií. Pro porovnání vlivu 
nových technologií na kvalitu řezanky při různé kva-
litě zpracovávaného materiálu byla uskutečněna také 
sklizeň kukuřice o vyšší sušině (cca 40 %). Všechny tes-
tované způsoby sklizně kukuřice byly provedeny na 
jednom pozemku (nadm. výška 415 m n.m., hnědo-
zem hlinitá), kde byl pěstován hybrid JUVENTO (FAO 
230). 

Z každého typu řezanky byly odebrány tři vzorky, 
které byly následně analyzovány na obsah sušiny, po-
pela, dusíkatých látek (NL), tuku, vlákniny (CF), neut-
rálně detergentní vlákniny (NDF), acido detergentní 
vlákniny (ADF), acido detergentního ligninu (ADL)  
a škrobu (AOAC, 2005). Řezanky byly také otestovány 
na podíly částic s využitím separátoru (Penn State Par-
ticle Separatoru, PSPS) částic s velikostí ok na jednotli-
vých sítech 19, 8 a 4 mm. 
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Všechny stimulátory Agro®Sorb obsahují neporu-
šené molekuly aminokyselin a navíc převážně v levo-
točivé l-alfa-amino formě, která může být v rostlinách 
přímo zabudována do bílkovin a enzymů. Na českém 
trhu jsou v současnosti k dispozici ve třech variantách. 
Nejrozšířenější z nich je Agro®Sorb Foliar určený do 
mnoha polních plodin, ovoce, zeleniny a okrasných 
rostlin pro aplikaci postřikem nebo jako přídavek k 
mořidlům, dále Agro®Sorb Radikulum oceňovaný ze-
jména pěstiteli zelenin do pěstitelských substrátů a na 
kapkovou závlahu a Agro®Sorb L-Amino+ certifikova-
ný pro ekologické zemědělství, který obsahuje pouze 
přírodní organické složky.

Dříve než firma VP AGRO uvedla tyto produkty na 
trh, byla jejich účinnost ověřována v poloprovozních 
pokusech. Již první výsledky s použitím v jarním ječ-
meni prokázaly mimořádně významné zvýšení výno-
su kvalitního zrna jarního ječmene v řádu až dvou de-
sítek procent. To nás vedlo k zařazení těchto produktů 
do sortimentu dodávaných stimulátorů. Agro®Sorb 
byl v letech 2013 až 2017 předmětem několikaletých 
zkoušek a pokusů na České zemědělské univerzitě v 
Praze. Byl testován na jarním ječmeni, slunečnici, ku-
kuřici a na zeleninách v přesných maloparcelkových 
pokusech. Porovnávány byly výnosy a kvalitativní 
parametry ve srovnání s neošetřenou kontrolou a po-
dobným konkurenčním výrobkem. Mezi neošetřenou 
kontrolou a aplikovaným stimulátorem Agro®Sorb Fo-
lium byl statisticky významný rozdíl ve výnosu. 

Na tomto vědeckém pracovišti byl produkt ově-
řován také v jiných plodinách a zelenině. Z polních 
plodin to byla slunečnice, u které byl získán podobný 
efekt zvýšeného výnosu jako u ječmene (grafy 1. a 2.)

V sousedním Polsku se již dříve stalo používání ami-
nokyselin běžnou součástí pěstitelské praxe, zvláště 
v obilninách a olejninách. U ozimých obilnin a řepky 
farmáři zjistili, že aplikace aminokyselin v období jar-
ní regenerace porostů po zimě výrazně a zřetelně 
urychlí start do nové sezóny, sníží náchylnost k jarním 
výkyvům teplot a dodá rostlinám energii potřebnou 
nejenom k růstu, ale současně zvýší odolnost vůči 
chorobám. Na pozdě seté anebo pozdě vzešlé ozimy 
aplikovaný Agro®Sorb významně zlepší tvorbu koře-
nů a lépe připraví slabé rostliny pro přezimování. Pod-
zimní aplikace by se měla realizovat nejpozději 10 až 
14 dní před příchodem mrazů a zastavením vegetace. 
Podle zkušeností polských pěstitelů zavedení amino-
kyselin jako stimulátorů zvyšuje výnosy v průměru  
o 1,5 tuny z hektaru, výjimečně až o 3,0 tuny.

Velice rozsáhlým výzkumem s exogenně dodáva-
nými aminokyselinami v kukuřici ve formě produktů 
Agro®Sorb se zabýval i Státní ústav pěstování, hnojení 
rostlin a půdoznalectví v polských Pulawách a věnuje 
se jim i závěrečná zpráva této instituce. Zde byla, kro-
mě vlivu na výnos, věnována pozornost fyziologickým 
parametrům, obsahu chlorofylu, rychlosti fotosyntézy 
a tvorbě biomasy nadzemní části rostlin a kořenů, vli-
vu na příjem dusíku, draslíku, fosforu hořčíku, manga-
nu a zinku z půdy. Zkoušky byly prováděny při různé 
intenzitě hnojení a různých termínech aplikace a také 
při různé koncentraci aplikovaného roztoku v rozmezí 

0,25 až 0,5 %. Přípravek Agro®Sorb aplikovaný ve třech 
dávkách zvyšoval obsah chlorofylu v listech, podstat-
ně zvýšil výnos silážní kukuřice v celém rozmezí použi-
tých koncentrací postřikové tekutiny. Výsledky rozdílu 
v příjmu jednotlivých prvků do rostlin jsou uvedeny v 
tabulce 1.

Zvýšení výnosu kukuřice z hektaru potvrdily také 
přesné pokusy na univerzitě v Praze, při kterých bylo 
pouze při jedné aplikaci stimulátoru Agro®Sorb dosa-
ženo zvýšení výnosu zrna nejméně o 0,19 t/ha.

Nejnovější poznatky hodnocení vlivu stimulátoru 
Agro®Sorb Folium na výnosy ozimé pšenice, žita a 
ozimé řepky máme k dispozici v závěrečných proto-
kolech z Přírodovědecké univerzity v Lublinu. Tým pro 
výzkum prostředků na ochranu rostlin porovnával vliv 
na fyziologické parametry - rychlost růstu, změny tur-
goru buněk, ovlivnění tvorby chloróz, nekróz a jiných 
deformací rostlinných tkání. Rozsah tohoto článku ale 
neumožňuje uvést veškeré popsané výsledky. Lze 
pouze konstatovat, že vlivy na výnos obilnin se sho-
dují s výše zmíněnými poznatky v Praze a Pulawách.

Samostatně se zmíním o vlivu aminokyselin  
na růst a vývoj ozimé řepky. Je to další plodina, po 
jarním ječmeni, u které Agro®Sorb prokazuje nejvyšší 
efektivnost nejenom z pohledu navýšení výnosů, ale 
také při hodnocení ekonomické návratnosti. Z již cito-
vaných výsledků z Přírodovědecké univerzity v Lubli-
nu, Agro®Sorb zvýšil průměrnou délku kořene, prů-
měrný počet šešulí na hlavním výhonu a průměrnou 
výšku rostlin, což sice není vždy žádoucí, ale v koneč-
ném důsledku již při nejnižší dávce 3 l/ha a nejnižším 
počtu aplikací bylo dosaženo zvýšení výnosu o 20 %.  
U dvojnásobné dávky ve třech aplikacích to bylo až 
26 %. Podobných výsledků dosahujeme na zeměděl-
ských podnicích skupiny VP AGRO v praxi již několik 
let.

Souhrn zkušeností, poznatků z praxe a výsledků 
vědeckých pracovišť pro praxi 

Aminokyseliny dodané rostlinám v přípravcích 
řady Agro®Sorb ovlivňují pozitivně mnoho paramet-
rů v celém vývojovém cyklu mnoha kulturních plodin 
– obilnin, olejnin, zelenin, ale také okrasných rostlin  
a dřevin. Z naší praxe v pěstování polních plodin po-
važujeme za nejefektivnější použití dvou až tří aplikací 
v jednotlivých dávkách 2 l/ha. Situaci u jarního ječme-
ne a ozimé řepky shrnuje tabulka 2. Na použití všech 
3 variant přípravku Agro®Sorb do dalších plodin pak 
odkazuje tabulka 3.

Závěr 
Agro®Sorb dodává rostlinám energii, působí jako 

antistresový faktor, zlepšuje příjem živin a zvyšuje vý-
nosy a kvalitu rostlinných produktů u širokého sorti-
mentu kulturních rostlin. Není však stimulátorem, kte-
rý by ovlivňoval tvorbu a aktivitu auxinů, gibberelinů, 
cytokininů a dalších fytohormonů. Proto je ho možné 
aplikovat téměř v jakýchkoli vývojových fázích u té-
měř všech rostlin bez obavy z negativních důsledků.  
K dosažení nejlepších pěstitelských výsledků je vhod-
né orientovat se podle situací uvedených v tomto 
článku.

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO, spol. s r.o.

Agro®Sorb dodává rostlinám energii Inovace ve sklizni silážní kukuřice
Stimulace rostlin produkty na bázi čistých l-alfa aminokyselin. Vliv různých způsobů sklizně kukuřice na kvalitu řezanky.

Koncentrace  
postřikové tekutiny

Výnos sušiny
(t/ha)

Makroprvky (kg/ha) Mikroprvky (g/ha)

N P K Mg Mn Zn

1. Kontrola 18,83 207 40 226 26 168 392

2. AGRO-SORB 0,25 % 21,30 256 55 320 38 330 530

3. AGRO-SORB 0,33 % 21,40 235 45 385 34 227 582

4. AGRO-SORB 0,50 % 23,71 285 66 308 45 322 894

Kontrola
Nižší sušina Vyšší sušina sem P

SHR MAX SHR MAX

Sušina, % 33,5c 37,2b 33,4c 39,3b 43,1a 0,88 **

OH, % v sušině 95,9 95,8 96,1 95,9 95,9 0,17 N

CP, % v sušině 8,8 8,5 9,01 8,8 8,7 0,09 N

Tuk, % v sušině 1,8 1,7 2,0 1,6 2,0 0,04 N

CF, % v sušině 24,5 25,4 23,3 24,2 24,4 0,66 N

NDF, % v sušině 52,7 53,5 50,7 52,7 50,2 7,75 N

ADF, % v sušině 28,1 29,2 26,6 27,5 28,3 0,66 N

ADL, % v sušině 2,8 3,2 2,8 2,8 3,3 0,07 N

Škrob, % v sušině 20,1b 20,2b 20,9ab 21,6ab 24,7a 1,59 *

Kontrola
Nižší sušina Vyšší sušina sem P

SHR MAX SHR MAX

% škrobu pod sítem 
4,75 mm 59,4d 79,2a 75,6b 77,1b 64,8c 0,27 **

Podíly částic dle separátoru

Nad 19 mm 3,6b 21,3a 4,7b 19,4a 1,6b 12,0 **

Nad 8 mm 59,4a 48,4c 61,3a 52,9bc 55,9ab 2,91 **

Nad 4 mm 25,2a 15,4b 22,1a 15,1b 24,9a 1,35 **

Pod 4 mm 11,9b 14,9ab 11,9b 12,6b 17,6a 1,92 **

Podíl nad 8 mm, % 62,9bc 69,7ab 66,0ab 72,3a 57,5c 5,68 **

peNDF, % 33,2b 37,2a 33,4b 38,1a 28,8b 2,20 **

Kontrola
Nižší sušina Vyšší sušina sem P

SHR MAX SHR MAX

Degradovatelnost sušiny

12 h 53,1 49,2 55,2 46,4 47,3 8,91 N

24 h 63,5b 68,2ab 70,6a 68,1ab 69,6ab 7,96 **

48 h 74,4b 77,2ab 80,2a 79,7a 79,7a 3,23 **

Degradovatelnost NDF

24 h 49,5b 53,6ab 56,4a 54,8ab 53,8ab 10,2 *

48 h 65,4b 69,3a 68,3ab 68,3ab 70,0a 4,36 **

Degradovatelnost škrobu

24 h 76,6 78,4 80,7 78,6 76,9 8,34 N

48 h 91,6b 95,4a 95,3a 94,9a 95,1a 1,93 **

Plodina Situace Termín a dávka na ha Efekt a cíl aplikace

Ozimá řepka

Slabé a pozdě seté porosty Na podzim nejpozději 10 
– 14 dní před ukončením 
vegetace v dávce 2,0 l/ha

Posílení rostlin před zimou, 
zvětšení síly a délky kořenů

Jakékoli porosty po zimě Co nejdříve na jaře, krátce 
po obnovení růstu v dávce 
1,5 – 2,0 l/ha

Urychlení regenerace, zmír-
nění následků poškození 
rostlin mrazem

Porosty dostatečně záso-
bené živinami, zejména 
fosforem a sírou

Před květem v dávce 2,0 l/ha Výrazné navýšení počtu  
fertilních šešulí, počtu 
semen v šešulích a výnosu. 
Dávka 2,0 l/ha

Jarní ječmen

Při pozdním nástupu jara a 
pozdějších termínech setí

Dávka 2,0 l/ha v tank mixu  
s regulátorem růstu

Vytvoření dostatečného 
počtu silných odnoží v 
krátkém čase

U všech porostů Dávka 2,0 l/ha v tank mixu 
s fungicidy těsně před 
metáním

Zajištění vyvinutí většího 
počtu zrn v klasech a jejich 
vývoj

Formulace Agro®Sorb Plodiny, způsob a termín použití Cíl a efekty použití

Agro®Sorb Foliar

Moření osiva obilnin, máku, řepky  
a dalších plodin

Urychlení a zajištění rychlého  
a rovnoměrného vzcházení porostů

Jedna až dvě aplikace ve slunečnici 
nejpozději ve stádiu hvězdičky

Posílení odolnosti rostlin vůči  
chorobám, opylení nažek a zajištění 
dostatečné olejnatosti

Jedna až dvě aplikace v porostech 
máku nejpozději ve stádiu háčkování

Posílení odolnosti vůči chorobám  
a dobrého vývoje semen máku

Jedna až dvě aplikace v porostech 
silážní kukuřice

Zvýšení výnosu sušiny z hektaru

Dvě až tři foliární aplikace v porostech 
brambor. Dvě před květem a třetí po 
odkvětu

Podpora a urychlení růstu s důsledkem 
na pozitivní vývoj hlíz

Cukrovka - v tank mixu s herbicidy 
v dávkách 0,3 – 0,5 l/ha přípravku 
Agro®Sorb

Významné snížení skryté fytotoxicity 
postemergentních herbicidů

Cukrovka - v tank mixu s fungicidy 
v dávkách 1,5 – 2,0 l/ha přípravku 
Agro®Sorb

Zajištění odolnosti porostů vůči 
účinkům sucha, podpora tvorby  
cukru a výnosu kořene

Rajčata, paprika, lilek, okurky, salát, 
kořenová a košťálová zelenina, 
cibulová zelenina – 1 až 3 aplikace  
v dávkách 1,0 až 2,0 l/ha (viz etiketa)

Podpora tvorby větších a vzhlednějších 
tržních částí rostlin – hlávek, plodů  
a kořenů

Ovocné dřeviny, vinná réva, 
bobuloviny a okrasné rostliny – 1 až 5 
aplikací v dávkách 1,0 až 2,0 l/ha

Lepší opylení, nižší ztráty sprcháváním 
plodů a dosažení lepšího vzhledu 
sklízené produkce

Agro®Sorb Radiculum

Máčení sazenic zelenin, květin  
a ovocných dřevin před výsadbou  
v roztoku o koncentraci 0,4 – 0,8 %

Zlepšení zakořenění po výsadbě

Zálivka zeleniny, bobulovin, 
balkonových a dalších okrasných 
rostlin roztokem v koncentraci  
0,4 – 0,8 %

Podpora růstu a posílení rostlin

Pravidelná aplikace kapkovou 
závlahou zeleniny a okrasných rostlin 
pěstovaných volně nebo ve sklenících 
v dávce 10 – 15 l/ha roztokem  
o koncentaci 0,4 – 0,8 %

Podpora rychlého vývoje rostlin

Agro®Sorb L-Amino+

Stejné použití jako Agro®Sorb Foliar 
zejména (ale nejen) pro ekologicky 
hospodařící farmy

Rajčata, paprika, lilek, okurky, salát, 
kořenová a košťálová zelenina, 
cibulová zelenina – zejména poslední 
aplikace 7 až 10 dnů před sklizní  
v dávkách 1,0 až 1,5 l/ha

Zajištění dostatečného turgoru  
a vzhledu sklízených produktů  
před sklizní

Ovocné dřeviny, vinná réva, 
bobuloviny a okrasné rostliny – 1 až 5 
aplikací v dávkách 1,0 až 2,0 l/ha

Pro integrovanou produkci ovoce  
a vinné révy

Graf 1. Výnos ječmene po jednorázové aplikaci stimulátoru Agro®Sorb v dávce 2,0 l/ha ve stádiu odnožování.
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Tabulka 1. Výnos sušiny a příjem označených makroprvků a mikroprvků kukuřicí.

Obrázek 1. Mačkací válce Shredlage

Obrázek 2.  Porovnání velikosti řezanky za použití válců Shredlage, MCC MAX a klasických válců.

Tabulka 1. Chemické složení řezanky kukuřice zpracované klasicky a inovovanými systémy.

Tabulka 2. Chemické složení řezanky kukuřice zpracované klasicky a inovovanými systémy.

Tabulka 3. Vliv zpracování řezanky na bachorovou degradovatelnost sušiny, NDF a škrobu.

**P<0,01; *P<0,05; N = neprůkazný rozdíl

**P<0,01; *P<0,05; N = neprůkazný rozdíl

**P<0,01; *P<0,05; N = neprůkazný rozdíl

Tabulka 2. Situace s nejvyšší efektivností použití stimulátorů Agro®Sorb

Tabulka 3. Přehled použití a efekt aplikací u dalších plodin

Násobením podílu částic na sítu PSPS nad 8 mm 
a obsahu NDF byl vypočten obsah fyzikálně efektiv-
ní NDF (peNDF). Kvalita rozdrcení zrna byla posouze-
na pomocí % propadu škrobu pod síto 4,75 mm, kdy 
propad menší než 50 % značí špatné zpracování; 50 
až 70 % dostatečné zpracování a nad 70 % výborné 
zpracování. Kvalita jednotlivých typů řezanek byla 
zhodnocena také na základě bachorové degradova-
telnosti (metoda in situ). Pro testaci byly využity dvě 
dojnice holštýnského plemene vybavené bachorovou 
kanylou. Každý vzorek byl navažován v čerstvém sta-
vu do tří nylonových sáčků na dojnici a inkubační čas 
v množství 15 g na sáček (velikost 10 x 20 cm; velikost 
ok 51 µm). Posuzována byla degradovatelnost sušiny 
(délky inkubace 12; 24 a 48 h), škrobu (inkubace 12 a 24 
h), a NDF (inkubace 24 a 48 h).

Výsledky byly vyhodnoceny pomocí GLM proce-
dury programu SAS (SAS 9.4.; 2012), kdy pro hodnoce-
ní parametrů chemického složení a kvality zpracování 
byl typ řezanky použit jako fixní vliv a opakování jako 
vliv náhodný. Pro hodnocení výsledků in situ analýzy 
byl opět typ řezanky použit jako fixní vliv a vliv krávy a 
opakování jako vlivy náhodné.

Posouzení a zhodnocení dosažených výsledků 
Z pohledu obsahu základních živin nebyly mezi 

různými způsoby zpracování řezanky zjištěny průkaz-
né rozdíly v obsahu organické hmoty, NL, tuku, vlákni-
ny ani v jednotlivých frakcích vlákniny (Tab. 1). Průkaz-
né rozdíly byly zjištěny dle očekávání mezi skupinami 
v obsahu sušiny a škrobu v pozdějším termínu sklizně 
řezanky, kde došlo vlivem zrání k mírnému navýšení 
obsahu škrobu oproti sklizni kukuřice v optimální suši-
ně. Zde stojí za povšimnutí velmi nízký obsah škrobu 
oproti roku 2017. V podniku PIAS Suchdol a.s. měli v ku-
kuřičných silážích, vyrobených v roce 2017, průměrný 
obsah škrobu 32 % (rozpětí 30 až 37 %). Nízký obsah 
škrobu při sklizni v roce 2018 byl způsoben brzkou 
sklizní vzhledem k rychlému usychání rostlin kukuřice, 
způsobeným suchým a teplým počasím a nedostateč-
ným dozráním zrna v době sklizně (sklizeň o měsíc dří-
ve oproti jiným rokům). Dřívější sklizeň byla nezbytná 
pro zachování optimální sušiny kukuřičné řezanky.

O to důležitější je zlepšování technologií zpracová-
ní řezanky kukuřice, jak je patrné z Tabulky 2. Zejména 
na stupni narušení zrna (a tedy zpřístupnění škrobu), 
vyjádřeném % škrobu, který propadne sítem 4,75 mm, 
je patrné, jak významné bylo zavedení inovovaných 
technologií sklizně kukuřice na siláž. Oproti kontrole 
(stávající technologie zpracování řezanky s využitím 
klasických mačkacích válců) bylo průkazně vyšší zpra-
cování zrna u obou technologií (MAX i SHR), a to jak 
u nižšího, tak i u vyššího obsahu sušiny. V porovnání 
SHR a MAX bylo vyšší, a to výborné, zpracování zrna u 
SHR. Narušení zrna u nových způsobů zpracování ře-
zanky (zejména SHR a MAX u nižší sušiny řezanky) bylo 
výrazně vyšší i v porovnání s kukuřičnými silážemi, 
vyrobenými ve sledovaném podniku v roce 2018, kde 
se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 58,4 do 66,7 %. 
Vyšší narušení zrn kukuřice by mohlo oslabit negativní 
vliv proteinového obalu škrobových zrn, což by teore-
ticky mělo vést ke zvýšení stravitelnosti škrobu.

Dalšími sledovanými parametry kvality zpracování 
řezanky různými způsoby, jsou podíly částic řezanek, 
stanovenými s využitím PSPS. Dle očekávání byl vyšší 
podíl částic (nad 19 mm) zjištěn u technologie SHR, 
kde je nastavována vyšší délka řezanky (TLOC 27 a 19 
mm). V porovnání s kontrolou nebyl zjištěn rozdíl u 
zpracování MAX. Stejné výsledky byly zjištěny také u 
podílu částic nad 8 mm a na to navazující obsah peN-
DF, kde klasické a MAX válce dosáhly srovnatelných 
hodnot a SHR hodnot vyšších.

Orientační hodnoty bachorové degradovatelnosti 
řezanek zpracovaných různými technologiemi byly 
zjišťovány metodou in situ a jsou uvedeny v Tab. 3. Po 
12 hodinové inkubaci v bachoru nebyl zjištěn rozdíl 
v degradovatelnosti sušiny mezi novými technologi-

emi a klasickou. Naopak po 24 a 48 hodinové inkubaci 
byla klasická technologie zpracování řezanky méně 
degradovatelná v porovnání s metodami MAX a SHR. 
Tyto nové technologie se v degradovatelnosti sušiny 
mezi sebou nelišily. Podobných výsledků bylo dosaže-
no také u sledované degradovatelnosti NDF. Degrado-
vatelnost NDF v bachoru nebyla ovlivněna teoretickou 
délkou řezanky kukuřice, z čehož usuzujeme, že vyšší 
stravitelnosti NDF, pozorovaných u nových technolo-
gií sklizně řezanky bylo dosaženo výraznějším naruše-
ním stébel (tzv. rozvlákněním) a tím i zpřístupněním 
živin mikroorganismům v bachoru. Větší povrch částic 
a klesající podíl velkých částic krmiva souvisely také 
s větší degradovatelností krmných dávek. Bachorová 
degradovatelnost škrobu byla posuzována po inku-
baci trvající 12 hodin, kdy nebyly zjištěny rozdíly mezi 
metodami a 24 hodin, kdy nově zavedené metody 
měly průkazně vyšší degradovatelnost škrobu v po-
rovnání s kontrolou. Mezi MAX a SHR rozdíly v degra-
dovatelnosti škrobu zjištěny nebyly. Porovnával se vliv 
různého způsobu zpracování řezanky kukuřice na stra-
vitelnost škrobu a přitom se zjistila vyšší degradovatel-
nost škrobu v bachoru, spojená s vyšším % propadu 
škrobu pod síto 4,75 mm.

Budoucnost 
Zavedení inovovaných technologií sklizně pro-

střednictvím řezačky s možností volby dvou druhů 
mačkacích válců měla pozitivní vliv zejména na stu-
peň narušení zrna, který byl nejvyšší u technologie 
SHR, nižší u MAX a nejnižší při použití klasických mač-
kacích válců. Kvalitnější narušení zrna je ještě důleži-
tější zejména vzhledem k obecně nižšímu obsahu 
škrobu v kukuřičných silážích, vyrobených v  roce 2018. 
Vyššího podílu peNDF bylo dosaženo u technologie 
SHR. Díky vyššímu narušení řezanky byly zjištěny u 
obou nových technologií vyšší hodnoty bachorové 
degradovatelnosti sušiny, NDF i škrobu v porovnání 
s řezankou, vyrobenou klasickými mačkacími válci.

Seznam literatury je k dispozici u autora.

Studie byla uskutečněna na základě projektu 
„Nové systémy zpracování silážních plodin pro skot“ 
(č. 17/004/16210/120/000001) v rámci Programu rozvo-
je venkova, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., 
Ing. Radko Loučka, CSc., 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.,  
Praha-Uhříněves
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Graf 2. Výnos slunečnice po jednorázové aplikaci AgroSorb v dávce 2,0 l/ha ve fázi 4-6 pravých listů.
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V průběhu ledna jsem navštívil zemědělskou 
společnost ZEPO Bohuslavice a požádal ředi-
tele Tomáše Kunce o představení společnosti 
a informace o změnách, které nastaly po jejím 
začlenění do skupiny VP AGRO. Hovořili jsme 
spolu hlavně o aktuální situaci a problémech, 
s nimiž se potýkal po nástupu do funkce.

Těžké podmínky pro zemědělskou výrobu 
ZEPO Bohuslavice se nachází v katastru okresu 

Náchod, kousek pod hřebeny Orlických hor. Stře-
disko Bohuslavice se rozkládá v nadmořské výšce 
okolo 270 m n.m. Přímo ve středisku máme 1 600 
ha zemědělské půdy, z toho je 150 ha TTP a zbytek 
je orná půda. 

Druhé středisko je středisko Borová, které se 
nachází těsně u polských hranic v nadmořské výš-
ce 600 až 680 m n.m. a hospodaří na 200 ha orné 
půdy a 400 ha TTP. Na středisku Borová se nachází 
odchov jalovic nejen pro ZEPO, ale i pro sesterskou 
firmu Agrospol Bolehošť a také výkrm prasat. Přímo 
v Bohuslavicích jsme zaměřeni na kombinovanou 
zemědělskou produkci, to znamená rostlinná vý-
roba, živočišná výroba zaměřená na chov dojných 
krav (převážně hoštýnské plemeno) a v neposlední 
řadě na potravinářskou výrobu. Zde se specializuje-
me na výrobu uzenin, výsekového masa a lahůdek. 
Pokud se jedná o rostlinnou výrobu, tak osevní po-
stup je ovlivněn silnou živočišnou výrobou.

Pro společnost Česká osiva a. s. množíme na cca 
50 ha ozimou pšenici a na cca 40 ha hrách setý. Po-
kud bych měl přestavit půdní skladbu, máme tady 
opravdu velice těžké půdy a ruku v ruce spolu s tím 
jde problém zpracování půdy v jednotlivých roční-
cích v závislosti na srážkách. 

V posledních třech letech, poté co se náš podnik 
začlenil do skupiny VP AGRO, bylo nezbytné pod-
nik stabilizovat jak personálně, tak dovybavit země-
dělskou technikou. Podnik byl dlouhodobě podfi-
nancovaný a bez investic do strojního vybavení se 
nemohl dále rozvíjet. Když jsem 20. července 2015 
nastoupil do funkce hlavního agronoma a dopře-
du jsem věděl, že někdy na podzim vystřídám ve 
funkci odcházejícího ředitele Ing. Josefa Lukáška, 
tak jsem spolu s majiteli připravil strategický rozvo-
jový plán. Bylo potřeba zakoupit nové těžké trakto-
ry. Jeden traktor John Deere 7270 R a dva traktory 
Kirovetz K-743, dále samochodný postřikovač AMA-
ZONE Pantera se záběrem 24 m. Po rozhodnutí do 
budoucna výrazně investovat do živočišné výroby 
se pořídila kvalitní samochodná řezačka - KRONE 

V České republice je téměř 1 milion hektarů 
trvalých travních porostů, které jsou v současné 
době využívány z převážné části extenzivně. 
Vzhledem k faktu, že ročně ubývá až 20 000 ha 
zemědělské půdy v těch nejlepších lokalitách, 
představuje intenzivní využívání travních po-
rostů nejjednodušší možnost nárůstu produkce 
hmoty, kterou je možno použít v bioplynových 
stanicích nebo jako kvalitní krmení pro doby-
tek, zejména dojnice.

Společnost RAGT vyšlechtila pro obnovu trva-
lých travních porostů nebo jejich přísev několik 
speciálních a výkonných trav, které v Česku výhrad-
ně zastupuje společnost Agrokop HB a jelikož jsou 
na trhu čerstvě, chtěli bychom Vás s nimi seznámit. 

Jílek vytrvalý – RGT TRIBAL

Hlavní výhody:
• velmi vysoký výnos senáže
• mimořádná vytrvalost
• velmi dobrá odolnost vůči rzi
Charakteristika odrůdy:
• středně raná tetraploidní odrůda
• velmi vysoký výnos píce zejména v 1. seči, výborně 

snáší časté sekání
• velmi vysoký výnos travní senáže
• vynikající odolnost vůči rzi i ostatním chorobám 

(padlí) 
• dobrá tolerance vůči vymrzání a suchu napomáhají 

k zajištění vysoké produkce píce
• dobře snáší i horší půdní podmínky
• využití na senáž, seno a pastvu
• excelentní vytrvalost – 5 let
• výsevek 25 kg/ha v čistosevu

RGT TRIBAL zajišťuje vynikající produkci píce díky 
skvělé agronomické charakteristice.

Jílek jednoletý – RGT SPEEDYL

Hlavní výhody:
• excelentní výkonnost
• velmi rychlé zapojení porostu
• výborný zdravotní stav = vysoká kvalita produkce
Charakteristika odrůdy:
• středně raná tetraploidní odrůda s velmi vysokým 

výnosem hmoty na jaře

Big 530. Pro zlepšení možnosti zpracování půdy 
byly nutné další investice, podmítač HORSCH Joc-
ker se záběrem 8 m a dva sedmiradličné obracecí 
pluhy Överum. 

Celkové investice do zemědělské techniky v prů-
běhu třech let jsou velmi vysoké a v následujících 
pěti letech nepočítáme s výraznějšími investicemi 
do rostlinné výroby. 

Ve výrobě mléka vidíme budoucnost 
Po mém nástupu do funkce ředitele jsme na pod-

niku provedli analýzu stáda a stávající technologie vý-
roby mléka. Byli jsme postaveni před rozhodnutí buď 
živočišnou výrobu ano, ale za cenu masivních investic, 
nebo živočišnou výrobu zrušit. Po zvážení všech even-
tualit a dlouhých debatách nakonec majoritní vlastník 
společnost VP AGRO dal zelenou modernizaci živo-
čišné výroby. Od jara roku 2016 se začalo pracovat na 
projektu. 

Živočišná výroba v ZEPO Bohuslavice se nachází ve 
dvou střediscích, středisko Slavětín a středisko Bohu-
slavice. Ve středisku Slavětín se prováděla moderniza-
ce v roce 1978 a v Bohuslavicích v roce 2004, ale velice 
nešťastně. Situace ve stáji neodpovídala wellfare a 
neposkytovala pohodu zvířat. Proto jsme se rozhod-
li, po nástupu nového zootechnika Tomáše Dobiáše, 
zadat podle našich pokynů vyprojektování nové stáje 
firmě Farmtec a. s. s tím, že strategie bude taková, že 
veškeré dojnice budou soustředěny na jedno místo, a 
to do Bohuslavic. Ve Slavětíně zůstane chov mladého 
dobytka a jalovic a výkrm býků. Po získání stavebního 
povolení se celá akce rozdělila na dvě etapy s tím, že 
na středisku Bohuslavice bude konečný stav dojnic 
670 kusů. Postaví se dvě křídla pro 220 a 330 kusů doj-
nic plus nová dojírna pro 32 kusů dojnic. Výstavba byla 
pojata tak, že staré stáje se zbourají a na jejich místě se 
postaví nové. 

Druhá etapa, která probíhá v těchto dnech, to jest 
demolice adaptovaného čtyřřadého kravína a vý-
stavba stáje pro 330 kusů dojnic, bude hotova v říjnu 
letošního roku. Mezi tím jsme z vlastních prostředků 
adaptovali výkrmnu býků, kterou jsme přestavěli na 
stáj na sucho a na porodnu. Druhá věc, která se zde 
změnila, byl chov prasat. Tento chov souvisí s dalším 
provozem v Bohuslavicích, a to s naší přidruženou po-
travinářskou výrobou ve středisku na Vršovce, kde bylo 
ustájeno 187 prasnic a vše bylo z vlastního obratu, ale 
provoz probíhal v zastaralé nevyhovující technologii. 

Odchovaných selat na prasnici bylo v průměru 14 
kusů, přitom špičkové chovy dosahují přes 30 kusů 
odchovaných selat na jednu prasnici. Rozhodli jsme, 
že chov prasnic zrušíme a pro potřebu potravinářské 
výroby zachováme pouze výkrm prasat, takže tři stře-
diska a to porodna, seletník a předvýkrm byla zrušena. 
Využíváme jen produkční stáj v Borové, která je po 
generální opravě a kde je technologie na standardní 
úrovni. Nakupujeme si zástavy a od zástavu do po-
rážky nám to trvá asi sedmdesát dnů a pak si prasata 
necháme porazit ve Skaličanu. V turnusu točíme cca 
800 prasat a za celý rok 3200 až 3500 prasat. Veškerá 
surovina se využije v potravinářské výrobě. 

Kvalitní výrobky si zákazník najde 
Potravinářská výroba má v Bohuslavicích dlouhou 

tradici, vznikla v průběhu roku 1994. Po velmi slibných 
začátcích došlo, vlivem vzniku supermarketů, k výraz-
nému poklesu objemu výroby. Přesto se minulému 

• velmi rychlý počáteční vývoj a prudký nárůst hmoty 
vede k obrovskému výnosu v 1. seči

• ve srovnání s ostatními odrůdami vykazuje markant-
ně vyšší výnos hmoty, což je vlastnost pro kterou byl 
speciálně vyšlechtěn

• porost může být průběžně spásán, aniž by tím byl 
poškozen

• dobré olistění odrůdy a výborný zdravotní stav zaru-
čují vysoce kvalitní produkci dobře stravitelné píce

• využití na senáž, seno i pastvu na počátku vegetace
• vytrvalost 6–12 měsíců, tedy i ve druhém roce, vý-

sevek 30 kg/ha 
• kvalita odrůdy byla potvrzena zemědělskou praxí 

v zahraničí

Kostřava rákosovitá – RGT CALLINA
Jednička v jemnolistých odrůdách

Hlavní výhody:
• velmi chutná 
• výborně stravitelná
• díky úžasně jemným listům se zlepšuje kvalita krmi-

va a zvyšuje se jeho příjem, čímž dochází k význam-
nému nárůstu dojivosti 

Charakteristika odrůdy:
• pozdní odrůda vysoké kvality
• vhodná do směsí s dlouhodobým využitím
• dobře se zakládá v suchých podmínkách i ve vlhku
• růst začíná brzy na jaře, má pozvolný vývoj a metá 

ve 2. polovině května. Pozdní zralost přináší vysokou 
kvalitu ve správný čas sklizně.

• velice jemné, měkké listy zajišťují větší chutnost a tím 
také vyšší spotřebu píce, čímž se zvyšuje dojivost

• vysoká stravitelnost a chutnost
• využitelná pro přímou seč nebo pro pastvu jak pro 

dojnice, tak pro skot ve výkrmu
• vytrvalá odrůda – 5 a více let
• využití na siláž, seno i pastvu. Je přizpůsobena 

k pozdnímu spásání na podzim a prodlužuje dobu 
pasení

• výsevek 25 kg/ha v čistosevu

Starší odrůdy kostřavy rákosovité mají drsný a tuhý 
list a zvířatům příliš nechutnají. Kvůli těmto nedostat-
kům byla vyšlechtěna nová odrůda kostřavy rákosovi-
té s úžasně jemným listem. RGT CALLINA je ideální při 
použití do směsí s jílkem vytrvalým, srhou apod., nebo 
s jetelovinami, nejlépe s vojtěškou.

Uvedené druhy trav dodáváme na přání zákazníka, 
buď samostatně nebo v širokém sortimentu travních 
směsí, které si může zákazník upravit dle přání. 

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

Ing. Marek Štefka, Agrokop HB s.r.o.
Jaroslav Jančík, VP AGRO, spol. s r.o.

Zemědělské podniky skupiny VP AGRONové travičky pro vaše kravičky
Představení akciové společnosti ZEPO Bohuslavice.Představujeme travní novinky od RAGT.

vedení podařilo potravinářskou výrobu udržet. Potra-
vinářská výroba představuje cca 25 % tržeb podniku, 
ale je na ni navázán značný počet zaměstnanců. Je 
zde zaměstnáno dvacet dva pracovníků, včetně pěti 
řidičů. 

Sortiment potravinářské výroby je rozdělen na dvě 
části, a to výroba lahůdek a výroba masa a masných 
výrobků. Pokud jde o výrobu lahůdek, tak sortiment 
tvoří obložené chlebíčky (asi sedm druhů), aspikové a 
želatinové výrobky, saláty (populární vlašák, pařížák, 
feferóňák a další). To vše zvládají čtyři pracovnice. Ob-
jem není tak veliký, ale je to žádaný doplněk. Ne každý 
to umí a ne každý to má tak dobré. Co se týče zpra-
cování masa, jak už jsem se zmínil, máme svůj vlastní 
odchov prasat a výkrm býků. Chováme a krmíme jen 
takový počet, který jsme schopni zpracovat. Chceme 
si přidanou hodnotu nechat doma, ne že prodáme 
maso a zisk zůstane marketu.

Proto, jak už jsem řekl, krmíme 3200 až 3500 pra-
sat, zastavujeme za rok cca 220 býků a samozřejmě 
zpracováváme brakované krávy. Odbyt výrobků je 
zajištěn dvěma způsoby. Máme své dvě vlastní podni-
kové prodejny, jednu přímo v Bohuslavicích a druhou 
v Třebechovicích pod Orebem. Pro zbytek výrobků si 
k nám zajíždějí drobní obchodníci a nebo je rozvážíme 
vlastními chladírenskými vozy v rámci celého Králové-
hradeckého kraje. 

Na odbyt si stěžovat nemůžeme. Dodržujeme sta-
ré receptury, na které byli a jsou naši zákazníci zvyklí, 
a také retro jde znovu do módy. V žádném výrobku 
nenajdete sóju, nenajdete v něm mouku ani kuku-
řičný škrob. Co zahušťovat musíme, párky a další, to 
děláme bramborovým škrobem. Veškeré koření kupu-
jeme od českého dodavatele. Střeva, ta jsou přírodní, 
ale pocházejí z Austrálie nebo Nového Zélandu. Jsou 
zde tlaky na zvyšování výroby, ale my říkáme, dělá-
me co umíme, děláme s tím co máme a u čeho jsme 
schopni garantovat kvalitu. Šlo by možná o 10 až 15 % 
zvednout výrobu, pak ale narazíme na to, že ujíždí kva-
lita. Se situací jsme víceméně spokojeni, i když je stále 
co zlepšovat. 

Největší problém je nedostatek kvalifikovaných 
pracovních sil, kdy z šesti řezníků, kteří tady byli když 
jsem nastupoval máme tři a ti během čtyř let skončí 
v penzi. Musíme to řešit, protože uzenářská výroba je 
postavena na těch třech chlapech, kteří mají potřebný 
fortel, chuť a know-how. Za vše mluví ocenění, která 
výrobky z Bohuslavic pravidelně sbírají. 

V roce 2018 získala ocenění potravina Královéhra-
deckého kraje naše Bohuslavická tlačenka, rok před 
tím to byla naše vepřovka a v roce 2016 to byla paštika 
s medvědím česnekem. Je to už pravidlo, že výrobek 
z Bohuslavic si na nějakou hlavní cenu ,,šáhne“. Někte-
ré naše výrobky jsou držitely označení Klasa. Taková 
Bohuslavická tlačenka je úzkoprofilové zboží a lidé si ji 
u nás telefonicky objednávají. 

Ředitel společnosti Tomáš Kunc.

Pila a Bohuslavice patří k sobě 
Provoz, který mi poslední rok dělá radost, je naše 

pila. I zde je to především o lidech. Já, když jsem na-
stoupil, nebyla tam sehraná posádka, nenabízeli ak-
tivně zboží. Před dvěma roky se nám podařilo získat 
nového mistra technika pana Dostála, který je tělem  
i duší lesák, a který měl zkušenosti s rozjížděním pil. Je 
zde devadesátka katr, který není úplně všude, a proto 
dokážeme dělat věci, které jiné pily neumí. Dnes pan 
Dostál a tři důchodci zpracovávají každý měsíc 120 až 
140 m3 kulatiny. Máme stálého odběratele, který je na-
pojen na obchody se dřevem po celé republice. Pila, 
která byla ještě minulý rok ve ztrátě, už letos ve ztrátě 
není. Děláme klasické řezivo, nemáme návaznou dře-
vařskou výrobu. To znamená tesařské věci, především 
střešní latě, fošny, prkna a trámy. 

Na závěr zbývá ještě pár slov
Z hlediska osevního postupu pro mě struktura 

podniku není novinkou. V obou předchozích firmách, 
kde jsem působil, jak Oseva Agri Chrudim, a. s., tak 
ZOD Vilémov, byla podobná, protože všude byla silná 
živočišná výroba. Pokud je normální rok, tak na horách, 
díky jistotě srážek, docilujeme následující výnosy –  
řepky okolo 4 t/ha, oves v pohodě 5 t/ha, žito 6,5 t/ha, 
ozimá pšenice 6 t/ha. Na to, že to jsou vysoko polo-
žené lokality s lehčími a kamenitými půdami, to není 
zas tak špatné. Naopak v Bohuslavicích, kde máme vel-
mi těžké půdy od červenic po žluté a černé jíly, ozimá 
pšenice dosahuje výnos okolo 8 t/ha, řepky díky těž-
kým půdním podmínkám přes 3,5 t/ha. 

Pochopitelně jsme v řepařské oblasti, na cukrovar 
v Českém Meziříčí vidím z okna, tak pěstujeme cukrov-
ku. V běžném roce dosahujeme výnos cukrové řepy 
přes 80 t/ha, ovšem v loňském roce díky suchu to bylo 
50 t/ha. Pokud se jedná o kukuřici, její výměra se pohy-
buje mezi 150 až 200 ha, v závislosti na zásobě siláže, 
tak aby vyšla na 500 dní. Stát se může cokoli, přesně 
jako v roce 2018. Sklidili jsme první seče vojtěšek, které 
měly výnos o 30 % nižší. Pak se udělala druhá seč, která 
byla poloviční a třetí seč se už nekonala. V roce 2017 
jsme měli pět sečí na vojtěškách, v roce 2018 dvě. 

Na úplný závěr zbývá to nejdůležitější, a to výroba 
mléka. Přesto, že jsme ještě ve starých stájích, je užit-
kovost 26,5 litrů na ustájenou krávu. Lví podíl na tom 
mají dvě věci. Za prvé – výborná práce hlavního zoo-
technika Tomáše Dobiáše. Za druhé – pěstování vyso-
ce stravitelných hybridů kukuřice francouzské šlechti-
telské firmy RAGT – v loňském roce to byly hybridy RGT 
Volumixx a RGT Conexxion. Našim cílem je výroba ne-
závadného mléka ve stájích, které budou splňovat po-
žadavky na pohodu zvířat i za hodně dlouhou dobu. 

Zaznamenal Ing. Milan Prokop
VP AGRO, spol. s r.o.

Agronomická charakteristika jílku vytrvalého RGT TRIBAL.  * RAGT výsledky pokusů (1– nejhorší, 9 – nejlepší)

RGT TRIBAL* Vlastnosti v porovnání  
na kontrolní odrůdy

Vytrvalost 7,4 ++++

Odolnost vůči vyzimování 7,1 ++++

Odolnost vůči suchu 5,2 +++

Agronomická charakteristika kostřavy rákosovité RGT CALLINA. * RAGT výsledky pokusů (1– nejhorší, 9 – nejlepší)

RGT CALLINA* Vlastnosti v porovnání  
na kontrolní odrůdy

Jemnost listů 6,9 ++++

Výnos (průměr za 2 roky) 11,4 tuny ++

Vytrvalost 7,7 +++

Podzimní růst 6 ++++

Odolnost vůči chorobám 7,1 +++

RGT SPEEDYL – produkce sušiny v 1.,2. a 3. seči (t/ha). Zdroj: pokusy VSTE Jevíčko, 2016–2017

odrůda 1.seč 2 seč 3. seč úhrn sečí index

RGT SPEEDYL 4,39 3,27 1,88 9,54 1,11

kontrola 4,40 2,99 1,17 8,56 1,00

RGT CALLINA – produkce sušiny v 1.,2., 3. a 4. seči (t/ha). Zdroj: pokusy VSTE Jevíčko, 2017

odrůda 1.seč 2 seč 3. seč 4. seč úhrn sečí index

RGT CALLINA 4,72 3,1 2,48 1,53 11,83 1,06

kontrola 4,38 3,34 2,13 1,27 11,12 1,00

Vybrané kvalitativní parametry jílku jednoletého RGT SPEEDYL. Zdroj: pokusy VSTE Jevíčko, 1. seč 2016 a 1. seč 2017

Dusíkaté 
látky Tuk

Vodo-
rozpustné 

cukry

Netto 
energie 
laktace

Metabolizovaná 
energie

Stravitelnost 
organické 

hmoty

Stravitelnost 
neutrálně 

detergentní 
vlákniny

g/kg g/kg g/kg MJ/kg MJ/kg % %

RGT SPEEDYL 
2016 137,4 32,1 49,2 5,1 8,8 68,3 60,3

Kontrola  
2016

127,5 29,5 44,8 4,9 8,4 64,6 58,5

RGT SPEEDYL 
2017 197,4 35,2 77,5 6,3 10,5 76,5 69,2

Kontrola  
2017

157,5 32,6 78,1 5,8 9,8 71,8 66,3

Hlavní zootechnik a ředitel v nové stáji v Bohuslavicích. U tohoto masa a uzenářských výrobků je záruka původu.
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Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, obchod@vpagro.cz,  
www.vpagro.cz

Spojovací 1343, Střítež, 674 01 Třebíč 
tel.: +420 568 858 411, agrokop@agrokop.cz  
www.agrokop.cz

Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 424 963, info@agrokop.com  
www.agrokop.com

Nové Město 99, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 486 066, ceskaosiva@ceskaosiva.cz
bezplatná linka: 800 261 131

Kontakty 

Nabídka exkluzivních přípravků VP AGRO na ochranu a výživu rostlin pro rok 2019
Název produktu Plodiny, způsob a termín použití Cíl a efekty použití

Traton SX Herbicid pro jarní aplikace v obilninách na bázi 
sulfonylmočovin (tribenuron-methyl a metsulfuron 
methyl)

• Široké spektrum účinku
• Nezanechává rezidua
• Možnost aplikace až do vysokých vývojových stádií 

plodiny

Fezan Plus Fungicid se systémovým a kontaktním účinkem  
na ochranu pšenice (chlorothalonil+tebuconazol)

• Určený na ochranu pšenice proti braničnatkám a dalším 
listovým chorobám, klasovým fuzariózám a černím

Perseo Fungicid na bázi chlorothalonilu a strobilurinu k ochraně 
obilnin proti širokému spektru houbových chorob

• Registrován do ozimé a jarní pšenice, ječmenů, triticale  
a žita proti houbovým chorobám

• Vhodný do antirezistentních strategií

Corzal Herbicid do cukrové řepy na bázi phenmediphamu • Účinkuje přes listy na celou řadu jednoletých plevelů
• V kombinaci s přípravkem Bettix Combi je vhodný  

pro všechny termíny použití

Bettix Combi Dvousložkový herbicid na ošetření cukrové řepy obsahuje 
ethofumesát a metamitron

• Účinkuje přes kořeny a současně přes listy
• V kombinaci s přípravkem Corzal poskytuje možnost 

kompletní ochrany proti širokému spektru plevelů

Agro Sorb Foliar Stimulátor na bázi l-alfa aminokyselin určený k foliární 
aplikaci do mnoha plodin

• Šetří rostlině energii potřebnou k syntéze stavebních látek
• Stimuluje růst bez vlivu na hormonální cyklus rostlin
• Zvyšuje odolnost vůči stresu ze sucha a mrazu
• Zlepšuje odolnost rostlin vůči patogenům

Agro Sorb Radiculum Stimulátor na bázi l-alfa aminokyselin s hlavním použitím 
v sadech, zelinářství a v okrasném zahradnictví do 
zálivky a přípravu substrátů

• Určený k zálivce, máčení sazenic a kapkové závlaze 
speciálních kultur

• Podporuje zakořeňování a růst pěstovaných rostlin
• Příjem přes kořeny

Agro Sorb L-Amino+ Stimulátor na bázi l-alfa aminokyselin pro foliární aplikaci 
registrovaný rovněž pro ekologické zemědělství

• Stejné vlastnosti jako Agro Sorb Foliar
• Určený (nejenom) pro ekologické zemědělství

Pannon Starter Double Mikrogranulované hnojivo s rozpustným fosforem, 
zinkem a aktivní houbou Coniothyrium minitans

• Zajišťuje rovnoměrné vzcházení a rychlý počáteční  
vývoj olejnin

• Chrání rostliny před napadení hlízenkou
• Zpřístupňuje příjem fosforu a dalších v půdě  

vázaných živin

Pannon Starter Perfect Mikrogranulované hnojivo s rozpustným fosforem, 
zinkem a aktivní houbou Trichoderma asperellum

• Zajišťuje rovnoměrné vzcházení a rychlý počáteční  
vývoj všech kulturních plodin

• Chrání rostliny před vniknutím půdních patogenních 
druhů hub do kořenů

• V kukuřici snižuje obsah mykotoxinů
• Zpřístupňuje příjem fosforu a dalších v půdě  

vázaných živin

Trifender WP Smáčitelný prášek obsahuje aktivní houbu Trichoderma 
asperellum

• Chrání rostliny před vniknutím půdních patogenních 
druhů hub do kořenů

• V kukuřici snižuje obsah mykotoxinů
• Zpřístupňuje příjem fosforu a dalších v půdě  

vázaných živin

V poslední době se hodně diskutují proti- 
erozní opatření a problematika pěstování širo-
kořádkových plodin, především kukuřice. Agro-
nomové v oblastech s erozním ohrožením tuto 
problematiku začali řešit již před několika lety.

Možností je samozřejmě více, já se zaměřím na 
tu, která mi připadá nejvýhodnější, jak z pohledu 
dodržování legislativy, tak z ekonomického pohle-
du a zároveň i z hlediska agronomického. 

Na začátku je třeba hledat pozemky, na kterých 
je možné pěstovat kukuřici s ohledem na plnění 
legislativních protierozních požadavků. Též je nut-
né brát ohled na pozemky, kde může docházet k 
odplavování ornice i tam, kde zrovna dle LPIS vrstev 
eroze nehrozí. Vhodných ploch nemusí být dosta-
tek, proto se stává, že bude nutné v osevním po-
stupu zařadit kukuřici po kukuřici 2 roky po sobě. 
V tomto případě se musí vytvořit přerušovací nebo 
zasakovací pásy, které se řeší buď výsevem jarní, 
ideálně ozimé obilniny. Vzniká však problém s ošet-
řováním této obilniny, a to jak při aplikaci přípravků 
na ochranu rostlin, tak s hnojením. Ve výsledku je 
vždy výnos výrazně nižší než na běžných plochách, 
nemluvě o komplikaci při sklizni. Další problém 
vzniká také pokud po kukuřici nasejeme následně 

obilninu a budeme ji chtít přihlásit jako množitelský 
porost. Proto se mi jeví jako jedno z nejvhodnějších 
řešení při pěstování kukuřice po kukuřici a při nutnosti 
uplatnit protierozní opatření, vyset tuto lokaci jetelo-
vinou případně její směsí s trávou. Po dobu 2 let lze 
sklidit až 5 sečí, lze tím současně plnit greening a při 
následném zasetí obilniny lze případně bez obav zalo-
žit množitelský porost. Zároveň jetelovina působí jako 
zlepšující plodina a protierozní pásy se následující rok 
nemusí znovu zakládat, tak jak je to nutné při výsevu 
obilnin. 

Společnost Agrokop HB má k dispozici hned ně-
kolik vhodných odrůd jetele červeného nebo vojtěšky, 
případně lze vybrat i z vhodných odrůd jílku. Vhod-
nost odrůdy a způsob založení porostů je možné 
konzultovat se zástupci společností Agrokop HB a VP 
AGRO, kteří poskytují bezplatný agronomický servis. 
Uvedené druhy trav dodáváme samostatně nebo v 
širokém sortimentu travních směsí, případně dle re-
ceptury na přání zákazníků. 

Díky zkušenostem ze zemědělské praxe se snažíme 
reagovat na požadavky zemědělců, neustále vylepšu-
jeme celý náš sortiment směsí.

Jaroslav Jančík
VP AGRO, spol. s r.o.

Pícniny v kukuřici
Výhodné uplatnění jetelovin nebo jejich směsí s trávami.

29. 5. od 9.00

Branišovice  
okres Brno venkov

31. 5. od 9.30

Žlunice  
okres Jičín

4. 6. od 10.00

Dobroměřice  
okres Slaný

6. 6. od 9.00

Chlumec n. Cidl.  
okres Hr. Králové

17. 6. od 11.00

Přeštice  
okres Plzeň–jih

24. 6. od 11.00

Břilice u Třeboně  
okres J. Hradec

Více na www.vpagro.cz
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