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Hybridy kukuřice RAGT pro rok 2019

Trichoderma asperellum – významný pomocník pěstitele

Kukuřice pro každého pěstitele.

Podpora fyziologických funkcí kořene kukuřice biologickými metodami.

Společnost VP AGRO, spol. s r.o. připravila 
pro všechny pěstitele opět širokou a komplexní 
nabídku hybridů kukuřice. Společnost RAGT pa-
tří dlouhodobě k  předním šlechtitelům kukuřice 
v Evropě. Úspěšnost intenzivní šlechtitelské práce 
lze hodnotit z několika pohledů, ten nejdůležitější 
je ale určitě výkonnost vyšlechtěných hybridů. Na 
základě mnohaletých výsledků lze konstatovat, že 
RAGT silážní hybridy dlouhodobě vynikají vlast-
nostmi stravitelnosti zelené hmoty a výnosem. A 
stejně tak zrnové hybridy, zejména s vyšším FAO, 
patří několik let k nejlepším v hodnocení ÚKZÚZ 
i v provozu.

Jsme si vědomi toho, že abychom mohli svědo-
mitě provádět poradenskou činnost a vám pěstite-
lům doporučit opravdu to nejlepší pro vaše pole, je 
potřeba se věnovat intenzivnímu zkoušení a testování 
nabízených hybridů. Proto všechny kvantitativní i kva-
litativní parametry hybridů každoročně testujeme na 
mnoha lokalitách v České republice v poloprovozních 
pokusech a v laboratořích. 

Na základě získaných výsledků z rozsáhlé sítě 
poloprovozních pokusů, výsledků ÚKZÚZ, výsledků 
z rozborů z laboratoří a samozřejmě také ze zkuše-
ností z provozních ploch pak můžeme každému pěs-
titeli kukuřice individuálně poradit a doporučit ten 
nejvhodnější hybrid pro konkrétní polní podmínky. 
V nabídce od společnosti RAGT naleznete širokou 
škálu praxí prověřených hybridů a zároveň šest no-
vých nadějných hybridů, které vhodně celé portfolio 
doplňují.

Novinky pro rok 2019
RGT Xxylophon – FAO 220 

Hybrid RGT Xxylophon byl vybrán jako hybrid, 

Cílem článku je objasnění vztahu vybraných 
fyziologických procesů kořenové soustavy kuku-
řice a rhizosféry, jejich vliv na kvalitu produkce a 
možnosti jejich ovlivnění biologickými metodami.

Kořeny mají pro rostlinu několik základních funkcí. 
Ukotvují ji v půdě a čerpají z půdy vodu a živiny po-
třebné pro růst. Na rozhraní kořene a okolního sub-
strátu se nachází dynamická vrstva, ve které probíhá 
nespočet fyzikálních, fyzikálně-chemických a biolo-
gických procesů, které na jedné straně ovlivňuje vlast-
ní kořen a na straně druhé nespočet druhů půdních 
organizmů, zvláště bakterií a hub. 

Četnost půdních organizmů na povrchu kořene 
bývá zpravidla mnohem vyšší ve srovnání s jejich 
výskytem v okolní půdě. Je to známka toho, že pro-
středí v bezprostřední blízkosti kořene je pro mikro-
organizmy z určitých důvodů atraktivní. Atraktivitu 
způsobuje vyšší koncentrace organických uhlíkatých 
látek z odumírajících buněk epidermis kořene a orga-
nických látek, které kořeny přímo vylučují. Tyto vztahy 
byly mnohokrát popsány a publikovány. Jeden příklad 
článku publikovaného již v minulém století je práce 
van den Heijdena z roku 1998 v prestižním časopise 
Nature1.

Poznání a ovládnutí těchto procesů poskytuje ši-
roké možnosti pro jejich usměrnění a využití ve pro-
spěch pěstování kulturních rostlin, pro zvýšení výno-
sů a ovlivnění kvality produkce. 

Kořenová soustava kukuřice 
Kukuřice je tráva a stejně jako ostatní druhy se 

vyznačuje svazkovitým kořenovým systémem. Jeho 
vývoj probíhá ve dvou fázích. V první fázi klíčení se-
mene se vytvoří radikula – první kořínek a následně 
několik málo laterálních seminálních kořenů. Ty zajiš-

který má plnohodnotně doplnit skupinu velmi raných 
hybridů. Hybrid je nyní ve druhém roce registračních 
zkoušek ÚKZÚZ, přičemž v prvním roce zkoušení do-
sáhl výnosu 101,2 % v kategorii raná siláž. Jedná se o 
univerzální hybrid, lze ho tedy použít jak pro výrobu 
kvalitní siláže, tak také na CCM nebo případně na zrno. 
Rostliny jsou vysoké, bohatě olistěné s vysokým po-
tenciálem výnosu zelené hmoty. Na základě dvoule-
tého zkoušení v poloprovozních pokusech lze tento 
hybrid doporučit do chladných lokalit.

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

terizují ho vysoké a mohutné rostliny s výborným olis-
těním, tím je předurčen k vysokým výnosům zelené 
hmoty a k využití převážně pro výrobu kvalitní siláže 
pro vysokoprodukční dojnice a také pro bioplynové 
stanice. Má vysoký obsah škrobu v siláži a zároveň vy-
vážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny (DINAG).

RGT Xxylophon – velmi raná silážní novinka

Obr. 1  Nedostatek fosforu v raných fázích vývoje 
kukuřice vyvolá nejenom barevné změny,  
ale zabrzdí vývoj o několik týdnů.

Preference v hodnoce-
ní kukuřičných siláží 

Výběr kukuřičných hybridů je důležitý faktor pro 
chovatele skotu.

Pěstovat Betaseed  
se vyplatí 

Odrůdy Betaseed pro rok 2019 poskytují vysoké 
výnosy za jakýchkoliv podmínek.
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Hybridy slunečnice 
RAGT 2019

Představení slunečnicového portfolia společnosti 
RAGT.

ťují budoucí rostlině především vodu, protože v této 
fázi mladá rostlinka čerpá ještě zásobní látky z em-
brya. Po vytvoření základu prvního kolénka, které se 
nazývá také “koruna”, začíná tvorba nodálních kořenů, 
které mají zásadní a dlouhodobý význam pro výživu 
celé rostliny až do ukončení vegetace. Vyrůstají ve 
vodorovném směru a v důsledku geotropie se stáčí 
dolů. V této fázi jsou již opatřeny bohatým kořeno-
vým vlášením a za příznivých teplotních a vlhkostních 
podmínek začínají čerpat pro rostlinu přístupné živi-
ny z půdy. Nodální kořeny se podle podmínek větví 
a vytváří hlavní podstatu celé kořenové soustavy.  
K ní posléze přibudou také nodální kořeny vytvořené 
z druhého případně třetího kolénka.

Rychlost, jakou se v počátečním stádiu vývoje ku-
kuřice vytvoří bohatá a výkonná kořenová soustava, 
ovlivní celý další růst. V období vzcházení kukuřice, 
tvorby prvních listů a kořenů dochází často k nepří-
znivým podmínkám.  Zejména chladné, někdy také 
suché  počasí výrazně omezí vývoj rostlin. Kukuřice 
je v tomto období náchylná na stresy. Za chladných 
podmínek a nízké teploty půdy se výrazně blokuje 
příjem živin, zejména fosforu. To se kromě barevných 
změn (Obr. 1) projeví ve významném zpoždění vege-
tace, a tím následně zkrácením optimálního období 
růstu nadzemních částí do počátku kvetení, kdy se 
vegetativní nárůst hmoty zastavuje.

Další vývoj kořenového systému závisí na mnoha 
podmínkách, ze kterých rozhodující úlohu mají půd-
ní vlastnosti. Kukuřice za optimálních podmínek bez 
zhutnělé vrstvy dosáhne svými kořeny do hloubky 1,2 
až 1,5 m. Pokud je struktura půdy optimální, vytváří 
velké množství vlásečnicových kořínků. Musí-li kořen 
překonat utuženou vrstvu půdy, je schopen narůst 
do větší hloubky, avšak vlášení v této oblasti netvoří. 
V utužené půdě se hromadí oxid uhličitý a nedostává 

se kyslíku, důležitého pro růst kořenů. Celý kořenový 
systém je v důsledku toho  náchylnější vůči napadení 
chorobami.

Zhutnění je do velké míry závislé na původu půdy, 
obsahu a složení jednotlivých frakcí, pH, obsahu hu-
musu a rostlinných zbytků. Původ a minerální složení 
půdních částic ovlivnit nemůžeme. Obsah organic-
kých látek a pH je do velké míry v rukou hospodáře 
a lze ho správnou agrotechnikou a péčí usměrňovat. 
Významnou, ale méně často diskutovanou otázkou, je 
přítomnost živých organizmů v půdě. Nejde jenom 
o makroorganizmy - žížaly, mnohonožky, larvy hmy-
zu, ale hlavně o makroorganizmy, zejména houby  
a bakterie, které se významnou mírou podílí na humu-
sotvorných procesech a mnohé z nich spolupracují  
s rostlinou v oblasti příjmu vody a živin.
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RGT Attraxxion – FAO 260
Hybrid RGT Attraxxion je registrován v EU. Na zá-

kladě výsledků ze zkoušení v několika státech Evropy 
by se do budoucna měl stát nosným hybridem v seg-
mentu raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, 
který dosahuje velmi dobrých výsledků ve výnosu 
zelené hmoty i ve výnosu zrna.  Vyniká velmi dobrým 
opylením špiček palic a velmi dobrým zdravotním 
stavem. Hybrid RGT Attraxxion dobře snáší přísušky, 
to dokládají výsledky z pokusů i v letošním suchém 
roce, kdy tento hybrid patřil v několika lokalitách k těm 
nejlepším.

RGT Karlaxx – FAO 280 
Hybrid RGT Karlaxx byl zaregistrovaný v EU v roce 

2017. V roce 2018 si tento hybrid již někteří pěstitelé 
mohli vyzkoušet na běžných plochách. RGT Karlaxx 
je silážní hybrid s velmi dobrými parametry stravitel-
nosti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen pro vysoko-
produkční dojnice, ale také pro bioplynové stanice. Do 
budoucna by tento hybrid měl nahradit rozšířený a 
oblíbený hybrid RGT Indexx. Pro hybrid je charakteri-
stický rychlý počáteční růst a zároveň pozdní kvetení, 
které umožňuje delší dobu růstu rostliny do výšky. RGT 
Karlaxx dobře reaguje na intenzivní agrotechniku. 

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

vaný pro Českou republiku v kategorii středně raného 
zrna. V roce 2017 ve zkouškách ÚKZÚZ dosáhl druhého 
nejvyššího výnosu 106,1 %. Jedná se o zrnový hybrid 
s vysokým výnosovým potenciálem v řepařské a ku-
kuřičné výrobní oblasti. Vyniká velmi dobrou tolerancí 
k suchu.

RGT Hexxagone – FAO 360 
Hybrid RGT Hexxagone je poslední připravovanou 

novinkou pro rok 2019. Prozatím bude tento hybrid 
nabízen na základě evropské registrace, ale je zařazen 
i do zkoušení v ÚKZÚZ a věříme, že i tento hybrid získá 
českou registraci a zařadí se tak k již velkému počtu 
RAGT hybridů, které českou registraci mají. V prvním 
roce testování ve zkouškách ÚKZÚZ dosáhl vynikající-
ho výnosu zelené hmoty. RGT Hexxagone je kombino-
vaný hybrid s využitím na siláž i zrno. Vzhledem ke své 
ranosti je rajonizován do teplé řepařské a kukuřičné 
výrobní oblasti.

V portfoliu společnosti VP AGRO naleznete pro rok 
2019 samozřejmě i celou řadu praxí prověřených hyb-
ridů. Při kombinaci novinek a zavedených hybridů je 
snadné sestavit skladbu hybridů pro celkovou výměru 
na vaše pole.

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 
neprodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak potvr-
zuje 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 Mexxner – FAO 240 
Hybrid RGT Mexxner prošel úspěšně náročným 

registračním zkoušením ÚKZÚZ a v roce 2017 získal 
registraci. Ve velmi suchém roce 2015 velmi dobře 
reagoval na stresové podmínky způsobené suchem a 
dosáhl ve zkouškách ÚKZÚZ 104,2 % ve výnosu suché 
hmoty na kontroly. RGT Mexxner je plastický siláž-
ní hybrid s velmi dobrým vzrůstem a velmi dobrými 
ukazateli stravitelnosti vlákniny. Ve zkouškách ÚKZÚZ 
2016-2017 v sortimentu rané siláže dosáhl druhé nej-
lepší hodnoty DINAG 49,1 %, to znamená v relativním 
vyjádření na kontroly 103,2 %.

RGT Volumixx – FAO 260 
Hybrid RGT Volumixx byl zaregistrován v České re-

publice v roce 2015 a od té doby patří k nosným hyb-
ridům nejen u nás, ale také v Německu a v Rakousku. 
Hybrid se charakterizuje vysokým vzrůstem, bohatým 
olistěním, rychlým startem na jaře a rovnoměrným 
dozráváním rostliny. Tyto vlastnosti zajistí velmi vyso-
ký výnos siláže. Velkou devizou tohoto hybridu je ve-
dle výkonnosti jeho obrovská plasticita. RGT Volumixx 
snese rozdílné půdní podmínky a má velkou toleranci 
k suchu. Potvrdil to v mnoha poloprovozních poku-
sech, ale i na provozních plochách, včetně letošního 
roku. RGT Volumixx má zároveň velmi dobré parame-
try stravitelnosti. Vzhledem k tomu, že má pomalejší 
ukládání škrobu, je potřeba správně zvolit termín skliz-
ně, aby byl využit celý potenciál hybridu. Tento hybrid 
odvede svoji práci jak při intenzivní agrotechnice, tak 
vynikne a nezklame v nestandardních podmínkách.

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

z roku 2016. Tento hybrid patří do skupiny hybridů s 
označením Stressless H2O hybridů. Toto označení zdů-
razňuje lepší odolnost hybridu k suchým podmínkám. 
Hybridy s tímto označením lépe využívají dostupnou 
vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx tuto vysokou to-
leranci k suchu a samozřejmě také svoji výkonnost po-
tvrzuje na provozních plochách i v pokusech. Typ zrna 
koňský zub zaručí rychlé uvolňování vody ze zrna a tím 
i lepší ekonomiku pěstování. RGT Lipexx není vhodné 
set na těžké a studené lokality a zároveň je třeba na 
jaře pohlídat setí do vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi 
dobrým zdravotním stavem rostliny a především pali-
ce při sklizni.

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

Českou republiku. Registraci získal jak v zrnovém, tak 
i v silážním segmentu. Jedná se o univerzální hybrid s 
využitím na zrno, na siláž i bioplyn. Hybrid každoroč-
ně potvrzuje svůj výnosový potenciál nejen v polo-
provozních pokusech, ale i na běžných pěstitelských 
plochách. RGT Conexxion vyniká nadprůměrnou 
stravitelností ve všech ukazatelích. Excelentních vý-
nosů dosahuje při intenzivní agrotechnice, kterou si s 
ohledem na svůj genetický potenciál zaslouží. Hybrid 
je vhodný do teplých lokalit České republiky.

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

Univerzální hybrid na siláž, bioplyn i zrno potvrdil již 
v praxi na mnoha plochách svoji vysokou toleranci  
k suchu, ale zároveň špičkový výnos hmoty. Vzhledem 

k velmi dobré toleranci k suchu nese také označení 
Stressless H2O. RGT Exxotika má velmi pěkné palice 
s typem zrna koňský zub, které zajistí vysoký obsah 
škrobu v siláži. Vysoká 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 spolehnout na jistotu. Doporučujeme setí do 
vyzrálé půdy se správnou teplotou.

RGT Luxxida – FAO 320 
V roce 2015 byl zaregistrován ve středně pozdní 

siláži hybrid RGT Luxxida a od té doby patří k nosným 
hybridům. Vyniká především svou univerzálností, vy-
sokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí 
na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů zůstá-
vá dlouho zelená v optimální sušině na siláž. RGT Lu-
xxida má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností k 
chladu. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitel-
né vlákniny. RGT Luxxida dosahuje nejlepších hodnot 
stravitelné vlákniny DINAG v kategorii středně pozdní 
siláž ÚKZÚZ za pět let zkoušení.

RGT Futurixx – FAO 340 
RGT Futurixx patří ke stálicím v portfoliu. Na trhu 

se s tímto hybridem můžete setkat již o d roku 2011, 
kdy získal českou registraci. RGT Futurixx je univerzál-
ní, vysoce plastický hybrid určený pro sklizeň na zrno 
i na siláž. Patří do skupiny hybridů s označením Stress- 
less H2

O a roky potvrzuje zvýšenou adaptabilitu v pod- 
mínkách s horší dostupností vláhy. S ohledem na vý-

sledky z pokusů i z běžných ploch lze vyzdvihnout 
jeho vynikající ročníkovou vyrovnanost výnosů. Při 
sklizni na siláž má nejen vysoké výnosy suché hmoty, 
ale zároveň také excelentní obsah škrobu.

RGT Fuxxter – FAO 360 
RGT Fuxxter patří k novějším hybridům v portfoliu. 

Do prodeje byl uveden na základě skvělých výsled-
ků při registračních zkouškách a na základě nadprů-
měrných výsledků v poloprovozních pokusech. RGT  
Fuxxter dosáhl v ÚKZÚZ 2014–2015 v kategorii střed-
ně pozdní zrno druhého nejvyššího výnosu 10,95 t/ha 
= 106,5 % na kontroly. Jedná se o velmi plastický, ale 
zároveň výkonný hybrid vhodný do všech podmínek 
pěstování. Svůj výnosový potenciál ukázal i na několi-
ka běžných plochách a tím se zařadil vedle dlouhodo-
bě prověřeného a oblíbeného hybridu RGT Memoxx.

Při výběru hybridů kukuřice je důležitá znalost 
vlastností ve vztahu k pěstitelským podmínkám v 
jednotlivých regionech, proto se zaměřujeme na od-
borné individuální poradenství, které vychází z již zmi-
ňovaného dlouhodobého zkoušení každého hybridu. 
Při výběru hybridů pro svá pole se proto neváhejte 
obrátit na naše zkušené regionální zástupce, kteří vám 
s výběrem a doporučením pomohou.

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

Hybridy kukuřice RAGT pro rok 2019
Kukuřice pro každého pěstitele.

Listové  
patro

RGT  
Attraxxion

RGT  
Lipexx

RGT  
Conexxion

Listy nad palicí 20 % 48 % 33 %

Listy pod palicí 48 % 86 % 80 %

3. – 4. list 100 % 100 % 100 %

Spodní 2 listy 100 % 100 % 100 %

Hybrid Výnos  
kontroly (t/ha)

PS  
Perfect (t/ha)

RGT Attraxxion 3,88 5,91

RGT Lipexx 3,29 5,56

RGT Conexxion 4,05 5,34

Charakteristika 
lokality

DON  
ve spodní 

části rostliny

DON  
v horní části 

rostliny

Oblast vysokých 
srážek
Hradec Králové

2140 – 3480 
µg/kg

201 – 369 
µg/kg

Tabulka 1.  Procento uschlé listové plochy v jednotlivých listových patrech.

Tabulka 2.  Výnosy v tunách na hektar kontrolních 
variant a variant s produktem PS Perfect z pokusu ve 
Slovči 2018 přepočtené na 14 % vlhkosti zrna.

Tabulka 3.  Obsah deoxyvalenolu ve spodní a vrchní 
polovině zdravé rostliny kukuřice.

Podpora fyziologických funkcí kořene kukuřice biologickými metodami.

Trichoderma asperellum – významný pomocník pěstitele

RGT Bixx – excelentní raný silážní hybrid RGT Karlaxx – silážní hybrid s velmi dobrou stravitelností RGT Zanetixx – středně raná zrnová novinka

RGT Attraxxion – nový univerzální raný hybrid

Obr. 2 Objem kořenové soustavy po použití produktů s houbou Trichoderma (vlevo)  
je ve srovnání s neošetřenou kontrolou (vpravo) významně větší.

Obr. 3 a 4.  Poměr velikosti palic dvou hybridů RAGT bez (vlevo) a po použití hnojiva Pannon Starter Perfect (vpravo).

Vztah kukuřice a mikrobiontů půdy 
Většina z nás ví o tom, že houby, které sbíráme v 

lesích, rostou v symbióze s dřevinami. Podstatou této 
symbiózy je proces nazývaný mykorhiza. Mycelium 
hub je po rozhrnutí lesní hrabanky dobře viditelné ve 
formě bílých vláken rozptýlených v půdě, ze kterých 
za vhodných podmínek vyrůstají plodnice. Stejným 
způsobem žije daleko větší skupina okem neviditel-
ných mikroskopických hub, které kolonizují povrch 
kořínků rostlin a pronikají svými vlákny do epidermis 
bez toho, aby ji nějakým způsobem poškozovaly. Roz-
růstají se v mezibuněčném prostoru a mohou vnikat 
až do vlastních buněk. Tímto způsobem získávají pro 
sebe z rostliny organické látky, cukry, bílkoviny a mno-
ho dalších. Rostlině naopak poskytují lepší přístup k 
vodě vázané ve strukturách půdních koloidů a svými 
odlišnými metabolickými procesy uvolňují v půdě vá-
zané živiny, potřebné pro vyšší rostliny. Pro tento typ 
mikroorganizmů se používá název endofyty.

Endofyty jsou mikroorganizmy, nejčastěji houby a 
bakterie, které osazují povrch hostitelských rostlin po 
celou dobu jejich životního cyklu. Některé z nich se 
mohou přeměnit na parazity za podmínek, kdy hos-
titelská rostlina je nějakým způsobem stresovaná. En-
dofytické houby jsou převážně z řádu vřeckatých hub 
– Ascomycetes, anebo anamorfní druhy. V zemědělské 
praxi se tyto procesy symbiózy bohatě využívají pře-
devším v zahradnictví. Vhodnými druhy se obohacují 
substráty pro pěstování okrasných rostlin a zeleniny 
pěstované ve sklenících, ale také na volné půdě. U pol-
ních plodin je běžné používání symbiózy hlízkových 
bakterií u luskovin. U dalších polních plodin, kterou je 
i kukuřice, je využití biologických procesů u nás zatím 
velmi omezené a nedoceněné. Do budoucna toto vy-
užití skýtá široké možnosti pro zvýšení výnosů a ze-
jména kvality produkované siláže a zrna.

Jak lze ovlivnit rozvoj kořenů 
Chceme-li, aby kukuřice vytvořila bohatou a hus-

tou kořenovou soustavu, musíme dodržet několik 
zásad. V první řadě, jak již bylo zmíněno výše, je to 
kvalitní příprava půdy s dobrou propustností bez utu-
žených vrstev. Dalším velmi důležitým faktorem je setí 
do dostatečně prohřáté půdy, aby byl zajištěn rychlý 
počáteční růst. Třetí, neméně důležitý vliv, je dostup-
nost základních živin již v prvních fázích vývoje nodál-
ních kořenů. To lze podpořit použitím nízkých dávek 
startovacích hnojiv uložených přesně do oblasti do-
sahu vyvíjejících se kořínků. Touto problematikou se  
v uplynulých letech zabýval výzkum na České země-
dělské univerzitě v Praze. Mnoho takových výsledků 
bylo publikováno v odborném tisku2. Na trhu jsou na-
bízena speciální mikrogranulovaná hnojiva (například 
Duo Star firmy Timac).

Ze znalostí o vlivu fytohormonů rostlin je známo, 
že kořenovou soustavu lze podpořit také použitím 
některých stimulátorů růstu s cytokininovými účin-
ky. Tento způsob lze však uplatnit při listové aplikaci 
až tehdy, kdy má rostlina již vyvinutou dostatečnou 
listovou plochu a jsou vytvořeny alespoň 3 – 4 listy, 
aby takovou pomoc mohla přijmout. To ale zpravidla 
trvá několik týdnů od zasetí, kdy rostlina již nedohoní 
ztracený čas vývoje.

Tvorbu a rozvoj kořenů můžeme podle nejnověj-
ších poznatků a zkušeností podpořit již od úplného 
počátku jejich růstu a vývoje. Spočívá v použití biolo-
gických přípravků s obsahem symbiotických hub rodu 
Trichoderma aplikovaných do těsné blízkosti osiva, 
ideálně do seťového lůžka. Vlastností mycelia tohoto 
rodu hub je velmi rychlý růst v bezprostředním okolí 
nově se tvořících kořenů. Tím se rostlině kukuřice zajis-
tí lepší dostupnost živin nejenom v nejranějších fázích 
vývoje, ale také po celou dobu vegetace, protože roste 
společně s kořeny.

Vlastnosti hub rodu Trichoderma 
Houby rodu Trichoderma jsou přirozenou sou-

částí mikroflóry většiny půd. Pro využití v zeměděl-
ské praxi se používají vybrané kmeny několia druhů  
(T. harzianum, T. asperellum, T. viride), které se vyznačují 
snadným množením v umělém prostředí a současně 
vysokou aktivitou v půdě. Arbusculární mykorhizou v 
kořenech kukuřice a jiných rostlin poskytují plodině 
vodu a živiny. Nejvýznaměji se to projevuje v příjmu 
fosforu, který kořeny rostlin mohou dobře přijímat jen 
ve velmi malém rozmezí  pH půdy. Trichoderma napro-
ti tomu takové omezení nemá, je schopna uvolňovat 
vázané formy fosfátů a umožňuje rostlinám jeho pří-
jem. Na kořeny kukuřice působí stimulačně, čímž vý-
znamně podporuje rozvoj nejjemnějšího kořenového 
vlášení a zvětšuje objem celé kořenové soustavy. Rost-
lina má následkem toho lepší přístup k vodě a to i za 
suchých podmínek. 

Neméně důležitý je také antagonistický vztah 
rodu Trichoderma vůči ostatním, v půdě přítomným 
druhům půdních hub vyskytujících se v půdách  
z rodů Aphanomyces, Cylindrosporium, Macrophomina, 
Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinium, Vertici-
lium, Thielavopsis a Fusarium. Zdravotní stav kukuřice 
ovlivňují ty druhy, které prostřednictvím kořene vstu-
pují do vodivých svazků a v průběhu růstu plodiny se 
dostávají často až do vrcholových partií. Důsledkem 
toho je zhoršení transportu živin stéblem a v konečné 
fázi nouzové dozrávání rostlin. Ve stéblech nejčastěji 
nacházíme zejména Colletotrichum, na kořenech dru-
hy Rhizoctonia a  Aphanomyces.  Samostatnou úlohu 
sehrává rod Fusarium, jehož metabolity – mykotoxiny 
– jsou toxické pro hospodářská zvířata, ale také pro lidi 
v případě zpracování kukuřice na potraviny. Vysoké 
koncentrace těchto látek nacházíme zvláště ve vlh-
kých lokalitách a sezónách s dostatkem nebo nadbyt-
kem srážek.

Praktické zkušenosti s přípravky obsahujícími 
Trichoderma asperellum 

V letech 2017 a 2018 jsme ověřovali účinnost  
a uvedli na trh dva komerční preparáty s obsahem 
houby Trichoderma asperellum vyráběné firmou Biovéd  
v Maďarsku. Jednalo se o Trifender WP a Pannon Star-
ter Perfect. Oba dva se aplikují při setí kukuřice tak, 
aby se dostaly co nejblíže k osivu. Trifender WP se po 
postřiku na povrch půdy před setím mělce zapravu-
je. Pannon Starter Perfect obsahuje jako nosič mikro-
granulované hnojivo s obsahem rychle přístupného 
fosforu a zinku. Pro jeho aplikaci se používají adaptéry 
umožňující dávkování malých množství (20–30 kg/ha) 
mikrogranulovaných hnojiv, pesticidů a malých se-
men.

Výsledky z poloprovozních pokusů a také z praxe 
potvrdily některé vlastnosti a způsob působení Tricho-
derma v polních podmínkách pěstování kukuřice.

Na všech lokalitách, kde byly produkty správně 
použity, byl objem kořenové soustavy po vykopání 
rostlin výrazně větší. Hmotnost kořenů ošetřených 
a neošetřených variant byla stejná, ale na polích i na 
pokusných variantách s aplikovanými přípravky byl vý-
znamně vyšší podíl malých kořínků (Obr. 2). Na neoše-
třených plochách se často vyskytly delší silné kořeny, 
kterými se rostliny snažily dostat do větší vzdálenosti 
pro vodu a živiny.

Druhý viditelný rozdíl v obou letech a za různých 
srážkových podmínek v roce 2017 a 2018 byl v prů-
běhu vegetace zjištěn pomalejší nástup senescence 
rostlin, který se projevoval větším podílem zelené 
plochy listů ve středním a vyšším patře rostlin. Rostli-
ny po aplikovaných přípravcích zůstávaly déle zelené 
(Tabulka 1).

Další viditelnou změnou bylo opylení palic a  jejich 
vyzrálost. Neošetřené pozemky se stejnými odrůdami 

poskytovaly palice o menší hmotnosti, často méně 
dopylené s málo vyzrálými zrny. To se projevilo zvláště 
v suchém roce 2018 (Obr. 3 a 4).

Rozdíly v opylenosti palic a vyzrálosti zrna byly na 
první pohled zřetelné (Obr. 3 a 4). Rozdíly v hmotnosti 
palic se pohybovaly od 10 až do 23 % ve srovnání s 
plochami bez produktu. Tyto hodnoty potvrdilo také 
výnosové hodnocení sklizeného zrna z poloprovoz-
ních pokusů ve Slovči v roce 2018  (Tabulka 2).

Trichoderma na kořenech může svým antagonis-
tickým působením nepřímo ovlivňovat obsah myko-
toxinů v rostlině. V našem pokusu z roku 2017 jsme 
potvrdili, že velká část těchto toxických látek se tvoří 
ve spodních partiích rostlin tím, že do nich pronikají 
z půdy. Koncentrace ve spodní polovině rostliny jsou 
více jak desetkrát vyšší než ve vrcholových částech 
rostlin (Tabulka 3).

V suchých polohách Znojemska a v suchém roce 
2018 byly koncentrace stanoveného deoxyvalenolu 
hluboko pod mezními hodnotami pro krmiva a to jak 
na ošetřených, tak na neošetřených plochách. Naopak 
za vlhka jsme zjistili ve stéblech kukuřice velmi vysoké 
obsahy převyšují hraniční koncentrace DON, přesahu-
jících hladiny 2000 µg/kg sušiny.

Hodnocení pozice biologických přípravků 
při pěstování kukuřice

Dvouleté zkušenosti hodnocení účinnosti a vlivu 
dvou komerčních bioproduktů Trifender WP a Pannon 
Starter Perfect na výnos a kvalitu kukuřice nám potvr-
dily mnoho publikovaných údajů ze zahraničí a sou-
časně umožnily lépe poznat mechanizmy působení a 
jejich optimalizaci pro použití v praxi včetně mezních 
možností. U obou přípravků se projevil shodně vliv na 
kořeny, zpomalení senescence, lepší opylení a vyzrá-
lost palic a u produktu Pannon Starter Perfect navíc 
ještě vliv nosné látky – mikrogranulovaného hnojiva s 
obsahem rychle přístupného fosforu a zinku na urych-
lení počátečního startu vývoje kukuřice.

U kukuřice sklízené na zrno bylo v extrémně su-
chých podmínkách letošního roku ve středních Če-
chách dosaženo hodnot zvýšení výnosu zrna o 30 až 
50 %. Celkový výnos sklizené hmoty siláže ani jeden 
přípravek přitom významně nezvýšil.

 

V jakýchkoliv podmínkách v přípravcích obsažená Tri-
choderma redukuje obsah mykotoxinů. Za dostatku, 
případně nadbytku srážek redukce obsahu DON do-
sahuje až 50% snížení. Tím se dostáváme pod hraniční 
koncentrace pro krmiva hospodářských zvířat.

Závěr 
Všeobecně známé a v dnešní době již trochu  otře-

lé heslo „Zdravý kořen – výkonná, vitální a zdravá rost-
lina” platilo vždy a bude platit také v budoucnu. Podle 
úrovně znalostí ho nevědomky využívalo nespočet 
generací zemědělců v celé historii lidstva. Rozvoj vědy, 
poznání komplexu miliony let vyvinutých vztahů a zá-
konitostí přírody, nám dnes umožňují důkladněji ovlá-
dat a usměrňovat biologické procesy, které mohou 
zvýšit poptávku po dostatku zdravých potravin pro 
neustále rostoucí lidskou populaci.  Po více jak padesá-
tileté historii rozvoje chemizace zemědělství si začíná-
me uvědomovat, že tento intenzifikační obor dosáhl 
vrcholu svého vývoje a je třeba ohlédnout se za další-
mi možnostmi. Vedle moderních technologií z oblasti 
informatiky, družicového a automatického navádění 
strojů, metod zonální aplikace hnojiv a pesticidů, jsme 
na počátku éry využití biologických postupů regulace 
růstu a vývoje kulturních rostlin s minimálními riziky 
reziduí škodlivých látek. Vybrané druhy mikroorga- 
nizmů – houby a bakterie – nám otevírají nové cesty 
pro zvýšení výkonnosti kořenové soustavy plodin, vý-
nosů a hlavně kvality produkce.

Jednou z těchto metod je použití vyselektovaných 
kmenů půdních druhů hub rodu Trichoderma, Clono-
stachys, Coniothyrium nejen ve speciálních plodinách, 
ale v daleko větším rozsahu i při pěstování polních 
kultur.
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těchto druhů hybridů změnit kukuřičná zrna na maxi-
mální moučný endosperm tak, aby se zvýšila i stravi-
telnost škrobu (citace ze sekce Extension z Wisconsin-
-Madison university).

Charakter hybridů s vysoce stravitelnou vlákni-
nou zkoumaný v roce 1924 na univerzitě v Minnesotě 
je přirozeně se vyskytující mutace. O čtyřicet let poz-
ději se zjistilo, že tuto vlastnost hybridům poskytuje  
nižší obsah ligninu.  Zároveň tato vlastnost výrazně 
zvyšuje stravitelnost vlákniny v celé rostlině na rozdíl 
od hybridů dvouúčelových a listových.

Prodej vysoce stravitelných hybridů byl komerčně 
zahájen v 90. letech minulého století. Obecně platí, že 
tyto více stravitelné hybridy mají vyšší potenciál výno-
su mléka z tuny hmoty siláže ve srovnání s jinými typy 
hybridů. U nás jsou známé jako BMR hybridy (USA), 
které v EU nemají registraci pro pěstování. Vysoké FE 
nahrazuje nižší výnos hmoty v porovnání s ostatními 
typy hybridů.

Nové nástroje k rozlišení energetické hodnoty 
kukuřice a stravitelnosti hybridů  

Kromě výnosu hmoty a obsahu sušiny byly analy-
zovány vzorky odebrané před sklizní a z fermentované 
siláže na parametry týkající se kvality krmiv. Analyzu-
jeme obsah vlákniny (ADF a NDF), hrubý protein (CP), 
rozpustný protein (SP), 30-tihodinovou stravitelnost 

NDF (vyjádřenou NDFd30), lignin, škrob, sedmiho-
dinovou stravitelnost škrobu (škrob-D) a obsahu ne-
stravitelné NDF v % sušiny (uNDF30, 120 a 240 hodin).
Univerzity ve Wisconsinu, Pensilvánii a Iowě provádí 
od roku 2014 pokusy pro ověření lepší analýzy objem-
ných krmiv.

Výsledky ukázaly, že výnosy hmoty siláže (s 35% 
obsahem sušiny) se pohybují v rozmezí od 16,8 do 17,2 
tun sušiny na hektar.  Mezi typy hybridů se výnos vý-
znamně nelišil. Sušina hmoty při sklizni se pohybovala 
v rozmezí od 35 do 38 %. Obsah škrobu v rozmezí 34 
až 36 % bez rozdílu mezi typy hybridů. 

U vzorků zelené hmoty před sklizní se stravitelnost 
škrobu – parametr - škrob-D pohybuje v rozmezí od 
54 do 64 %.  Škrob-D se zvyšuje o více než deset pro-
centních jednotek po 30-90 dnech fermentace. Napříč 
všemi hybridy se ustálí stravitelnost škrob-D na 73 až 
79 %, s malými rozdíly ve srovnání s čerstvými zelený-
mi vzorky. Rozdíl ve stravitelnosti škrobu se s dobou 
fermentace sjednotil.

Téměř 10-tiprocentní jednotkový rozdíl stravi-
telnosti vlákniny je u hybridů šlechtěných na stravi-
telnost vlákniny v parametru  NDFd30. Hlavní rozdíl je 
v obsahu ligninu. Rozsah rozdílu ligninu u stravitelných 
hybridů se pohybuje od 1,8 až 2 % v sušině, a u dvou-
účelových a listových hybridů 2,5 až 2,6 % v sušině. 

Rozdíly v NDFd30 mají významný dopad při tvorbě 
krmných dávek, příjmu sušiny a potenciálu produkce 
mléka v krmných dávkách s podílem vyšším než 40 % 
kukuřičné siláže. Nedávné studie ukázaly, že krm-
né dávky s více než 40 % kukuřičné siláže mají vyšší 
mléčný potenciál. Ten se zvyšuje až o 0,15 kg mléka na 
dojnici denně s každým procentním zvýšením podílu 
stravitelnosti vlákniny v siláži.

Stravitelnost a nestravitelnost vlákniny ovliv-
ňuje množství příjmu krmiva. Předpokládejme, 
že strukturálně je podávaná směsná krmná dávka 
(TMR) optimální. Stravitelnost umožní vysoko-
produkční dávky se zařazením 65 % objemných 
krmiv.   

Nyní odborníci na výživu skotu již požadují za-
hrnutí uNDF (nestravitelná NDF) do rutinních ana-
lýz krmiv.  Jedná se totiž o jednotnou krmnou frakci  
s předvídatelnou stravitelností.  uNDF je možné použít 
k odhadu rychlého či pomalého trávení vlákniny v ba-
choru pro jemné doladění krmné dávky.

Pokud jde o modelování výživy (jako je Cornell Net 
Carbohydrate Protein System, CNCPS), pomocí para-
metru nestravitelné NDF (uNDF) lze upřesnit nastave-
ní krmné dávky množstvím uNDF po 240 hodinách in 
vitro analýzou (tento parametr nazýváme nestravitel-
ná NDF nebo uNDF).

Preference v hodnocení kukuřičných siláží
Spolupráce s firmou VP AGRO znamená něco více při výběru hybridu kukuřice.

Fyziologie kukuřičných hybridů se významně 
liší. Odlišnost je ve výnosu hmoty, obsahu škrobu 
a jeho stravitelnosti, stravitelnosti vlákniny a v dal-
ších nutričních vlastnostech. To vše ovlivňuje hyb-
ridní genetika kukuřice. Nesmíme opomenout ani 
vliv ročníku, agrotechniky a stanoviště.

Volba výběru hybridu spočívá buď ve vysoké stra-
vitelnosti neutrálně-detergentní vlákniny (NDF) nebo 
ve vysoké stravitelnosti škrobu (ne vždy vysoký obsah 
škrobu je ukazatelem vysoké stravitelnosti škrobu). 

Výběr silážních hybridů s vysoce stravitelnou 
NDF snižuje naplněnost bachoru u produkčních doj-
nic. Proto je vyšší efektivita z příjmu sušiny na produkci 
mléka (FE na DMI) a tím se zvyšuje ekonomika produk-
ce mléka.

Výběr silážních hybridů, které obsahují více 
moučného endospermu, ovlivňuje stravitelnost 
škrobu. Sklovitý endosperm má tvrdou proteinovou 
(zeinovou) slupku, která brání využití škrobu v ba-
choru. Slupka musí být u kukuřičného zrna co nejvíce 
rozbita nebo rozpuštěna fermentačním procesem. 
Důsledkem vyšší stravitelnosti škrobu je zvýšení do-
stupnosti energie pro dojnice, tzn. navýšení produkce 
mléka. Vliv stravitelnosti škrobu na vyšší efektivitu su-
šiny (FE na  DMI) není tolik průkazný. 

Tři hlavní typy kukuřice, které se dnes šlechtí 
na siláže určené pro mléčný skot:
 

Dvouúčelové (zrno+siláž), listové a hybridy s vyso-
ce stravitelnou vlákninou.

Dvouúčelové hybridy jsou určeny pro výrobu 
zrna nebo kvalitní kukuřičné siláže, která je stavěná na 
obsahu škrobu. Obecně platí, že dvouúčelové hybridy 
mají vysoký potenciál produkce zrna a středně stravi-
telnou vlákninu. 30-tihodinová  stravitelnost neutrál-
ně detergentních vláken (NDF) dvouúčelové kukuřice 
nemá vysokou variabilitu (tj. o 2 až 5 %) při pěstování 
na stejném místě a sklizni v optimálním obsahu sušiny 
pro daný hybrid.

Listové kukuřičné hybridy byly vyvinuty s cílem 
přivést kukuřici do vysoce kvalitní kukuřičné siláže tak, 
aby zvýšily ziskovost mléčných farem. Proto jsou pova-
žovány pouze za silážní. Francis Glenn ze společnosti 
Glenn Seed Ltd., Blenheim, Ontario, vyvinul v 80. le-
tech první odrůdy kukuřičného osiva a dnes jsou jeho 
mateřské linie používány společnostmi v USA, Kanadě 
i Evropě. Listové hybridy mají nejméně osm listů nad 
palicí a zároveň co nejnižší umístění palic na stonku 
ve srovnání s dvouúčelovými hybridy. Rozbory siláží a 
jejich následný výzkum ukazují, že listová plocha má 
větší výhodu ve stravitelnosti NDF oproti dvouúčelo-
vým hybridům. V současnosti se snažíme šlechtěním 

NIR ANALYSIS RESULTS

Moisture 57.2
Dry Matter 42.9

PROTEINS % SP % CP % DM
Crude Protein 8.4
Adjusted Protein
Soluble Protein 64.5 5.4
Ammonia (CPE) 20.6 13.3 1.11
ADF Protein (ADICP) 9.2 0.77
NDF Protein (NDICP) 11.0 0.92
NDR Protein (NDRCP)
Rumen Degr. Protein 82.3 6.9
Rumen Deg. CP (Strep.G)

FIBER %NDFom NDFom 
%DM

% NDF % DM

ADF 56.0 19.9
aNDF 35.2 35.6
NDR (NDF w/o sulfite)
peNDF
Crude Fiber
Lignin 6.35 2.26
NDF Digestibility (12 hr) 48.0 17.1
NDF Digestibility (24 hr)
NDF Digestibility (30 hr) 67.5 23.8 66.8 23.8
NDF Digestibility (48 hr)
NDF Digestibility (120 hr) 78.0 27.5 77.3 27.5
NDF Digestibility (240 hr) 82.6 29.1 81.8 29.1
uNDF (30 hr) 32.5 11.4 33.2 11.8
uNDF (120 hr) 22.0 7.7 22.7 8.1
uNDF (240 hr) 17.4 6.1 18.2 6.5

CARBOHYDRATES % Starch % NFC % DM
Silage Acids 13.0 6.6
Ethanol Soluble CHO (Sugar) 2.5 1.3
Water Soluble CHO (Sugar)
Starch 71.4 36.2
Soluble Fiber 13.9 7.06
Starch Dig. (7 hr, 4 mm) 81.3
Fatty Acids, Total 2.24
Fatty Acids (%Fat) 74.2
Crude Fat 3.02

Values in bold were analyzed by wet chemistry methods.
Definitions and explanation of report terms

ENERGY & INDEX CALCULATIONS
pH 3.89
TDN (%DM) 76.0
Net Energy Lactation (Mcal/lb) 0.79
Schwab/Shaver NEL (Processed) 0.71
Schwab/Shaver NEL (Unprocessed) 0.62
Net Energy Maintenance (Mcal/lb) 0.82
Net Energy Gain (Mcal/lb) 0.53
NDF Dig. Rate (Kd, %HR, Van Amburgh, Lignin*2.4) 4.70
NDF Dig. Rate (Kd, %HR, uNDF) 4.9
Starch Dig. Rate (Kd, %HR, Mertens) 25.5
Relative Feed Value (RFV)
Relative Forage Quality (RFQ)
Milk per Ton (lbs/ton) 3243
Dig. Organic Matter Index (lbs/ton)
Non Fiber Carbohydrates (%DM) 50.7
Non Structural Carbohydrates (%DM) 37.5
DCAD (meq/100gdm)
CNCPS / CPM Lignin Factor 2.7
RFC - Fill Index 5.08
Summative Index % (Mass Balance) 100.3
Additional sample information, source and lab 
pictures

MINERALS
Ash (%DM) 3.18
Calcium (%DM) 0.18
Phosphorus (%DM) 0.24
Magnesium (%DM) 0.23
Potassium (%DM) 1.24
Sulfur (%DM) 0.12
Sodium (%DM)
Chloride (%DM)
Iron (PPM)
Manganese (PPM)
Zinc (PPM)
Copper (PPM)
Nitrate Ion (%DM)
Selenium (PPM)
Molybdenum (PPM)
QUALITATIVE
Total VFA (%DM) 6.60
Lactic Acid (%DM) 5.35
Lactic as % of Total VFA 80
Acetic Acid (%DM) 1.25
Butyric Acid (%DM)
1, 2 Propanediol (%DM)
_____________________________________________________
Soil Contamination Probability Probable low to none
Nitrate Probability Probable low nitrate level
NIR Statistical Confidence Good prediction potential

KUKORICA SZILAZS 2017

SAMPLE INFORMATION

Lab ID: 24971 042 Version: 1.0
Crop Year: 2017 Series:
Feed Type: CORN SILAGE Cutting#:
Package: BASIC NIR

Lokalita Hybrid Termín odběru sušina škrob cukr NL ADF NDF ADL % ADL z NDF % NDFD z NDF NEL MJ

% % v sušině % v sušině % v sušině % v sušině % v sušině % v sušině % %

Sloveč RGT Volumixx 13. 9. 2017 35,90 31,3 8,54 6,43 21,12 41,88 2,11 5,04 x 6,5

Počátky RGT Volumixx 27. 9. 2017 35,69 37,1 8,40 5,90 15,11 37,57 1,25 3,33 x 6,6

Pohled RGT Volumixx 15. 9. 2017 36,37 38,8 7,37 8,24 12,36 35,29 1,40 3,97 x 6,7

Žirovnice RGT Volumixx 15. 9. 2017 34,60 30,2 9,00 7,87 14,58 40,26 2,21 5,49 x 6,5

Lokalita Hybrid Termín odběru sušina škrob cukr NL ADF NDF ADL % ADL z NDF
% NDFD  

z NDF
NEL MJ

% % v sušině % v sušině % v sušině % v sušině % v sušině % v sušině % %

Čechy – Jičínsko I. RGT Volumixx 7. 11. 2016 35,30 41,43 x 8,48 21,7 48,00 x x x 6,50

Čechy – Jičínsko II. RGT Volumixx 8. 12. 2017 34,24 30,12 x 8,11 21,4 39,92 x x x 6,60

Slovensko RGT Volumixx 1. 10. 2018 42,90 36.2 1,30 8,40 19,90 35,60 2,26 6,35 66.8 6,95

Lokalita pokusu NDFD NEL index mléko l/1t DM

Čechy – Jičínsko I. 45 % 6,5 1497

Čechy – Jičínsko II. 45 % 6,6 1561

Slovensko 45 % 6,7 1585

Přepočet na výsledky našich laboratoří

Lokalita pokusu NDFD NEL index mléko l/1t DM

Čechy – Jičínsko I. 50 % 6,6 1613

Čechy – Jičínsko II. 50 % 6,7 1663

Slovensko 50 % 6,7 1678

Přepočet na průměrné NDFD u kukuřičných siláží

Lokalita pokusu NDFD NEL index mléko l/1t DM

Čechy – Jičínsko I. 65 % 6,8 1638

Čechy – Jičínsko II. 65 % 6,9 1684

Slovensko 65 % 6,9 1722

Přepočet na  NDFD podle vzorku SK  u všech kukuřičných siláží

Některé laboratoře uvádí stravitelnost vlákniny, ale je důležité jakou metodikou je stanovena.
Žádná laboratoř v České republice nemá kalibraci na metodiku, která se používá při hodnocení podle MILK 2006.
Metodika je důležitá nejen k porovnání kvality hybridu, ale hlavně k správnému výpočtu krmných dávek.

V našem sledování byla uNDF měřena po 30, 120 
a 240 hodinách (zkráceně jako uNDF30, uNDF120 a 
uNDF240). V uNDF existují zřetelné rozdíly. Podle to-
hoto parametru lze jednoznačně určit stravitelnost.
Větší rozdíl ve zjišťované stravitelnosti vlákniny může 
souviset s tím, že hybridy byly pěstovány v odlišných 
podmínkách (typ půdy, průběh teplot, rozložení srá-
žek během vegetace, doba sklizně a správná zralost 
rostliny při sklizni).  

Výsledky analýz siláží prokazují značné rozdíly. 
Správný výběr hybridního typu má přímý vliv na kvali-
tu výživy dojnic. Stravitelnost a nestravitelnost vlákni-
ny se významně liší u všech typů hybridů. Stravitelnost 
škrobů je srovnatelná, pokud je provedena sklizeň ve 
správné době zralosti, podpořená kvalitním naruše-
ním zrna.

V tabulce 1 je ukázka rozboru rostlin před sklizní na 
hybridu RGT Volumixx. Zde je sledován navíc parame-
tr ADL – lignin, který lze běžně stanovit v laboratoři. 
Tento parametr nám orientačně ukazuje úroveň šlech-
tění stravitelnosti vlákniny daného hybridu. 

V našich laboratořích zatím nemáme možnost 
stanovit  parametr stravitelné vlákniny (NDFD) a ko-
rektně sledovat hodnoty NEL v závislosti vlivu NDFD. 
V tabulce 2 je ukázka tří rozborů siláží kukuřice hybridu 
RGT Volumixx.  Zde je názorně ukázán vliv parametru 
NDFD (stravitelná vláknina) při výpočtu NEL. V tabul-
ce 4 máte ukázku RGT Volumixxu vypěstovaného na 
Slovensku a rozbor provedený v Maďarské laboratoři, 
kde stanoví všechny parametry potřebné pro porad-
ce na výživu skotu, aby mohli pracovat se stravitelnou 
vlákninou při svých výpočtech krmných dávek. 

V poslední době se začala uvádět kvalita hybridů 
kukuřice v přepočtu na MILK 2006. Je nutné zdůraz-
nit, že bez stanovení NDFD se při výpočtu MILK 2016 
dosadí tabulková hodnota NDFD a tím je výpočet ne-
přesný. V souboru tabulek 3 je uveden příklad rozdílné 
produkce mléka z tuny sušiny při jiných hodnotách 
NDFD. Pokud se pozorně zadíváte, zjistíte, že tento pa-
rametr dobře určený Vám přinese možnost navýšení 
produkce mléka z tuny sušiny a to v konečných číslech 
Vaší produkce není zanedbatelné.

Dalším krokem kupředu je v tomto článku popsaný 
parametr uNDF. Ten je dalším podrobnějším korekt-
ním ukazatelem stravitelnosti vlákniny a nástroj hod-
nocení potenciálu produkce mléka. Jak již bylo jednou 
zmíněno, uNDF je možné použít k odhadu rychlého či 
pomalého trávení vlákniny v bachoru pro jemné dola-
dění krmné dávky.

  V budoucnu bude jistě výzkum zahrnovat hod-
nocení mléčného potenciálu pomocí CNCPS ( metoda 
kalkulace produkce mléka) a zkoumat dopady načaso-
vání sklizně kukuřic a meziroční variabilitu počasí na 
stravitelnost vlákniny. Kontroly podle nového typu 
hodnocení se již provádějí – záleží jen na Vás, jak bu-
dete posuzovat vaše siláže.

Použitá literatura: L.F. Ferraretto, A.C. Fonseca, C.J. Sni-
ffen, A. Formigoni, R.D. Shaver, Department of Dairy 
Science, University of Wisconsin. Analýzy: VP AGRO

Ing. Patricie Kolářová – Trnková
Nutrition of animals, s.r.o.» pokračování na straně 5

Tabulky 3.  Porovnání Milk 2006 - sledujte vliv NDFD na produkci mléka v l z tuny sušinyTabulka 1.  Vysoce stravitelný hybrid RGT VOLUMIXX - parametry hodnocení, které můžeme získat z našich laboratoří rozborem rostlin před sklizní.

Tabulka 2.  Hodnocení  rozborů kukuřičných siláží  (kalkulace NEL s parametrem NDFD, který výrazně ovlivnil výslednou hodnotu)

Tabulka 4.  Rozbor siláže z hybridu RGT VOLUMIXX z laboratoře v Maďarsku.

červeně jsou označeny obvykle sledované parametry
sledovaný parametr v době sklizně, který určuje možnost nárůstu škrobu v rostlině.
ADL(lignin), tento parametr se většinou bere z tabulek. Je důležitý ale v reálné hodnotě. Jeho hodnota určuje úroveň šlechtění stravitelnosti vlákniny, tudíž je závislá na hybridu.
% ADL/NDF upřesňuje stravitelnost vlákniny . Pokud je pod 7 % hybrid se řadí mezi stravitelný ve vláknině. Čím nižší hodnota, tím je vyšší kvalita vlákniny a hybridu v energii.

standardní postup našich laboratoří
kompletní analýza nyní celosvětově používaných parametrů (USA). Celková analýza viz. kopie protokolu (Maďarsko) na protější straně.
parametr neuveden
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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 

Veselé Vánoce, mnoho zdraví a štěstí  
     v roce 2019 Vám přeje VP AGRO.

PF 2019

Sortiment hybridů slunečnice RAGT 2019 Pěstovat Betaseed se vyplatí
Novinkou je RGT WOLLF. Aktuality z pěstování cukrové řepy Betaseed.

Plochy slunečnice se v  letošním roce opět sní-
žily. Pokles nebyl ale dramatický, a tak stále tato 
plodina patří na našich polích mezi stabilní a eko-
nomicky zajímavé plodiny. Zimní období je ideální 
dobou na hodnocení předchozího pěstitelského 
roku a zároveň je nejvyšší čas začít plánovat novou 
sezónu. A aby bylo možné co nejlépe plánovat, je 
potřeba mít k dispozici co nejvíce informací.

K rukám se vám dostává představení slunečnico-
vého portfolia společnosti RAGT, které je ve srovnání 
s rokem 2018 doplněné o jednu novinku. Šlechtitelé 
společnosti RAGT se dlouhodobě zaměřují na stálé 
zvyšování výnosového potenciálu, ale stejnou měrou 
se soustředí i na další kvalitativní ukazatel a tím je olej-
natost. To, jak jsou šlechtitelé ve své práci úspěšní, do-
kazují výborné výsledky nejen v České republice, ale i 
v dalších evropských zemích, jako je Francie, Německo, 
Maďarsko, Rumunsko atd. 

RGT WOLLF – novinka 2019
RGT Wollf je nový klasický hybrid, který zařazujeme 

do portfolia k již prověřenému a známému hybridu 
Veloxx. Podle informací od šlechtitelů a zároveň podle 
prvního roku zkoušení, se jedná se o raný až středně 
raný hybrid. Z dostupných výsledků se ukazuje, že je o 
dva dny pozdnější než hybrid Vellox a zároveň ranější 
než hybrid NK Brio. Vyznačuje se nízkým vzrůstem, což 
potvrdily i letošní pokusy SPZO, kde byl vyhodnocen 
jako nejnižší ze všech zkoušených hybridů s průměr-
nou výškou 157 cm. Nižší vzrůst rostlin je jednou z ce-
něných vlastností u odrůd slunečnice, protože nám za-
ručí bezproblémovou aplikaci pesticidů v pozdnějších 
růstových fázích. Je adaptabilní z pohledu půdních a 
klimatických podmínek. Z výnosových výsledků SPZO 
se ukazuje, že je to hybrid s velmi dobrým výnosovým 
potenciálem výnosu nažek. Ze třech vyhodnocených 
lokalit SPZO dosáhl průměrného výnosu nažek 3,17 t/
ha. A stejně jako všechny ostatní hybridy ze šlechtitel-
ské dílny RAGT vyniká RGT Wollf olejnatostí. V rozbo-
rech SPZO dosáhl v průměru ze tří lokalit olejnatosti 
46,7 % a velmi dobrou olejnatost potvrdil i v interním 
poloprovozním pokusu v okrese Plzeň-jih, kde byla na-
měřena olejnatost 49,0 %.

VELLOX
Vellox je velmi známá a vyzkoušená klasická odrů-

Odrůdy sortimentu firmy Betaseed nabízeného 
pro rok 2019 poskytují vysoké výnosy za jakých- 
koliv podmínek.

Odrůdy BTS v roce 2018
Odrůdu BTS 710 není třeba zvláště představovat. 

Byla jednou z prvních odrůd firmy Betaseed zavede-
ných na český trh. Ohlas výnosů z prvního roku usnad-
nil její zavedení do nabídek cukrovarů také na Mora-
vě. Je vhodná do všech typů půd a poskytuje vysoké 
výnosy cukru z hektaru za současně dobré odolnosti 
vůči cerkospóře. Patří k nejprodávanějším odrůdám,  
a to nejenom u nás, ale také v Polsku a v Německu.

Další dvě odrůdy, které si získávají stále větší oblibu 
jsou BTS 8840 a BTS 6995. Obě jsou kromě standard-
ní odolnosti k rizománii tolerantní vůči cerkospóře. To 
umožňuje pěstitelům posunout první termíny ošetření 
na pozdější dobu s možností ušetřit jednu aplikaci fun-
gicidu v případě nižšího tlaku chorob. Jednou z dalších 
předností drůdy BTS 8840 je velmi rychlý start na jaře, 
který porostu zajišťuje náskok ve vývoji ve srovnání s 
konkurenčními odrůdami a pěstitelům usnadňuje roz-
hodování o termínu prvních aplikací herbicidů. Je to 
odrůda typu N až NC s vysokou cukernatostí a s doko-
nalostí v infekčních podmínkách cerkospóry. Je rovněž 
jednou z nejvýkonnějších odrůd sortimentu. 

Ideální odrůdou pro cukrovary je BTS 6995 typu 
NC pro vysoký stupeň výtěžnosti cukru. Pěstitelům 
dává záruku velmi vysokého výnosu kořene a cukru 
také při rané sklizni.

Další z pětice odrůd prodávaných v roce 2018 je 
BTS 3180. Na rozdíl od ostatních vyžaduje vyšší důraz 
na ochranu proti houbovým chorobám, ale současně 
má vyvážený poměr cukernatosti a výkonu.

V háďátkovém segmentu nabízíme odrůdu BTS 
555. V České republice je registrována od roku 2015. 

da, vzhledem k tomu, že se s touto odrůdou můžete na 
trhu setkat již od roku 2010. Svou výnosností se v sou-
časné době neřadí mezi špičku, ale 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 po-
kusů SPZO. Během dlouholetého zkoušení potvrzoval 
svou výkonnost. Ve všech letech, kdy byl Vellox v po-
kusech SPZO zařazen, patřil k absolutní špičce co do 
obsahu oleje v nažkách. Vždy se pohyboval nad 50 %. 
Zdravotní stav má uspokojivý. Má vynikající odolnost 
proti červenohnědé skvrnitosti, dobrou odolnost pro-
ti ostatním houbovým chorobám a dobrou odolnost 
proti suchu.

RGT CLLAYTON CL
RGT Cllayton CL je v portfoliu zařazen od roku 2017. 

Je stejně jako ostatní hybridy slunečnice prodáván 
na základě evropské registrace, registrován byl v roce 
2016. RGT Cllayton CL je raný až středně raný 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 výsledků SPZO 
v podmínkách České republiky projevuje o něco vyš-
ší stupeň odolnosti vůči hlízence na stonku, má vel-
mi dobrou odolnost vůči alternárii na listech, dobrou 
odolnost vůči botrytidě na úboru a je odolný proti  
5 rasám plísně slunečnicové. Jak již z označení vyplývá,  
RGT Cllayton CL je odolný vůči herbicidní látce ima-
zamox a je proto vhodný do technologie pěstování 
Clearfield.

Portfolio slunečnice RAGT není široké, ale je posta-
veno na kvalitních hybridech, které jistě nezklamou 
žádného pěstitele, který se pro tyto hybridy rozhodne. 
Správně se rozhodnout není vždy úplně jednoduché, 
proto se neváhejte obrátit na naše zkušené regionální 
zástupce, kteří vám s výběrem a doporučením pomo-
hou.

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

Kromě dnes již standardní odolnosti vůči rizománii je 
odolná proti háďátku řepnému (Heterodera rostochien-
sis). Registrační víceleté pokusy pro seznam doporu-
čených odrůd dokazují její kvalitu nejen na pozemcích 
zamořených háďátkem, ale teké na nezamořených 
plochách. Kromě velmi vysokého výnosu kořene a po-
larizačního cukru při sklizni od raných do velmi pozd-
ních termínů, má také výbornou digesci. Hladká rýha 
kořene a tvar bulvy zaručují snadnou skliditelnost.

Všechna osiva odrůd Betaseed jsou dodávána  
v aktivovaném stavu systémem UltiPro®, což zaručuje 
vysokou biologickou kvalitu, dobrou vzcházivost ze 
semene a rovnoměrný vývoj porostů.

Kam směřuje další vývoj?
Firma Betaseed ale neusíná na vavřínech a stále 

šlechtí nové materiály, které každoročně přihlašuje  
k registraci. V jejích šlechtitelských programech zůstá-
vá významným zájmem odolnost vůči širokému spek-
tru škodlivých vlivů. Kromě háďátka jsou to rizokto-
niová hniloba, Aphanomyces, padlí, fuzariové hniloby 
kořenů, půdní mšice a další ekonomicky závažné vlivy 
včetně odolnosti vůči nedostatku vody.

V registračních zkouškách na Ústředním kont-
rolním a zkušebním ústavu je již několik nových na-
dějných materiálů. Některé z nich budou pěstitelské 
veřejnosti představeny v nejbližší době. Pro rok 2019 
bude nově povolena odrůda B 6055, která naváže na 
vysokou výkonnost odrůdy BTS 710. Jedná se o N-NV 
typ a rozšřuje sortiment rhizo-cerco tolerantních od-
růd. Po dvouletém zkoušení v registračních pokusech 
postoupily do třetího roku zkoušek odrůdy B 7085  
a B 7088, z nichž odrůda B 7088 má toleranci vůči  
háďátku. Nejvyšší index po prvním roce zkoušení z ce-
lého sortimentu dosáhla B 8134 – 105,8 %.

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


