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Do nové kukuřičné sezóny 2023 silnější

Mikroorganismy, které mají velký dopad 

Nabídka hybridů kukuřice RAGT.
Společnost VP AGRO, která exkluzivně  

zastupuje šlechtitelkou společnost RAGT,  
přináší pro novou pěstitelskou sezónu kukuři-
ce tradičně širokou a ucelenou řadu silážních 
a zrnových hybridů. RAGT patří dlouhodobě  
k předním šlechtitelům kukuřice v Evropě.  
Intenzivnímu šlechtění kukuřice se RAGT  
věnuje 60 let a za tu dobu přinesla na trh stovky 
hybridů. Také pro nadcházející sezónu máme 
připravené nové nadějné hybridy, které jsou 
zároveň prozkoušené a osvědčené.

Šlechtění nových hybridů kukuřice je poměrně 
dynamický proces, kdy každoročně vzniká několik 
desítek až stovek nových hybridů. Abychom pěs-
titelům přinesli nejvhodnější hybrid pro danou  
lokalitu, je potřeba důkladného zkoušení a testová-
ní. Proto všechny kvantitativní i kvalitativní parame-
try hybridů každoročně testujeme na mnoha lokali-
tách 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 samo-
zřejmě také ze zkušeností z provozních ploch pak 
můžeme každému pěstiteli kukuřice individuálně 
poradit a doporučit ten nejvhodnější hybrid pro 
konkrétní polní podmínky. 

Od roku 2020 máme k dispozici mobilní labo-
ratoř AgriNir, pomocí které nabízíme poradenství 
v oblasti objemných krmiv. Přístroj AgriNir pracuje 
na bázi infračerveného lomu paprsků světla. Získat 
můžete informaci o základních živinách v krmivu 
(S, škrob, NL, ADF, NDF, popel, tuk, s_NDF, cukry  
v zelené hmotě). Je důležité, že měření krmiv lze 
provést na mnoha místech jámy, či žlabu, vzhle-
dem k jednoduchosti a rychlosti použití. Nabízíme 
rozbory následujících krmiv: kukuřičná siláž, travní 
senáž, TMR, kukuřičné zrno, zelená hmota kukuři-
ce a nově zelená hmota travních porostů. Získaná 
data poslouží zootechnikovi k základní informa- 
ci  o krmivu a k sestavení krmné dávky. Kvalitní 
informace v pravý čas může vašemu podniku  
přinést finanční úspory a ušetřit spoustu energie  
s řešením případných problémů. 

RGT Babexx – FAO 210
Hybrid má od roku 2014 českou registraci.  

Tento velmi raný hybrid během několika let ukázal 
na běžných plochách co umí a zařadil se mezi nej-
prodávanější RAGT hybridy. Dlouhodobě tak potvr-
zuje svou vynikající výkonnost a kvalitu. Vyznačuje 
se vysokým vzrůstem a bohatým olistěním. Další 
jeho předností je plasticita k pěstitelským podmín-
kám. Každoročně potvrzuje i špičkovou stravitel-
nost a výborný obsah škrobu.

RGT Exxon – FAO 220
Jedná se o tříliniový hybrid s číslem ranosti 220. 

V roce 2021 získal registraci pro Českou republiku  
v segmentu velmi rané siláže. Dosahuje velmi dob-
rého vzrůstu, s velmi dobrým olistěním. Palice má 
nasazeny středně vysoko a má typ zrna tvrdý až 

Pěstování cukrové řepy v celé Evropě  
se v současné době potýká s několika problémy. 
V posledních letech se v mnoha regionech pěs-
tování cukrové řepy vyskytla velká sucha, a to 
nejen časná sucha po zasetí, ale i pozdní sucha  
v období tvorby výnosu řepy. V mnoha oblastech 
pěstování cukrové řepy byly v posledních vege-
tačních obdobích pozorovány také pozdní mra-
zy s teplotami hluboko pod -3 °C, které výrazně  
poškozují mladé vzcházející rostliny. Kromě  
tohoto abiotického stresu je v Evropě náročná si-
tuace v oblasti regulace chemických přípravků na 
ochranu rostlin, takže pravděpodobnost získání 
nových účinných látek je poměrně nízká a stále 
více přípravků ztrácí registraci. Proto by měla 
být využívána všechna dostupná opatření pod-
porující rychlý a silný růst plodiny, protože che-
mické přípravky na ochranu rostlin jsou pod re-
gulačním tlakem. V této souvislosti se společnost  
Betaseed rozhodla podpořit zemědělce tím, že 
jim pomůže využít plný potenciál našich vysoce 
kvalitních odrůd pomocí nového balíčku zpraco-
vání a ošetření osiva s označením BetaShield®.

Jedním z nových slibných řešení pro budouc-
nost jsou biologické látky, které obsahuje inovativ-
ní složka našeho přípravku BetaShield®, jež předsta-
vuje jasný pokrok oproti standardním přípravkům 
na ošetření osiva na trhu. Biologické látky lze  

klasifikovat různými způsoby (obr. 1). Na jedné stra-
ně je lze třídit podle jejich složení. Biologické látky 
mohou být mikrobiální (např. bakterie nebo hou-
by), biochemické (např. fytohormony nebo jiné me-
tabolity) nebo makrobiální jako jsou např. berušky.  
Na druhé straně lze biologické látky rozlišovat po-
dle způsobu jejich účinku. Mohou působit jako 
biokontrolní činidlo s přímým dopadem na regulaci 
škůdců a chorob. Dále mohou být biostimulanty, 
což znamená, že mohou ovlivňovat fyziologické 

mezityp. V poloprovozních pokusech jsme tento 
hybrid zkoušeli před zařazením do prodeje tři roky 
a v každém roce potvrdil svůj výnosový potenciál. 
Ve většině poloprovozních pokusů v různých regi-
onech České republiky dosahoval nadprůměrných 
výnosů suché hmoty.

RGT Halifaxx – FAO 240 
RGT Halifaxx je velmi raný hybrid s českou  

registrací na zrno. Primárně je určen pro pěstování 
na zrno, ale díky svému habitu je možnost sklizně 
i na siláž. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké  
s poloerektivně postavenými listy. Typ zrna je me-
zityp až koňský zub. S ohledem na již získané vý-
sledky z pokusů a běžných ploch jej lze doporučit  
i do sušších oblastí.

Nové hodnocení  
kukuřičných siláží

PF 2023

procesy v rostlině a stimulovat tak jejich vitálněj-
ší růst. V neposlední řadě mohou biologické lát-
ky působit jako biohnojiva. Biologický přípravek 
01-Bio společnosti Betaseed, který je registrován  
a může být používán v mnoha evropských zemích, je  
založen na mikroorganismech, speciálních kme-
nech bakterií Serratia a Pseudomonas a působí jako 
biostimulátor. 

Obr. 1: Polní den kukuřice a cukrové řepy ve Slovči 2022.

PROSPĚŠNÉ BIOLOGICKÉ LÁTKY A JEJICH ROZDĚLENÍ

Biologický přípravek 01-Bio společnosti Betaseed má mnoho účinků.
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Výskyty chorob a škůdců u vybraných plodin.

Inovace Milk 2006.

Obr. 1: Způsoby klasifikace biologických látek.
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RGT Muxxeal – FAO 240
Hybrid je na trhu druhým rokem. Již ve druhém 

roce se zařadil mezi nejprodávanější hybridy RAGT.  
V roce 2021 získal registraci na siláž pro Českou re-
publiku v segmentu rané siláže. Charakterizují ho 
vysoké až velmi vysoké rostliny s velmi dobrým olis-
těním. Palice má nasazeny středně vysoko, typ zrna 
mezityp. Prokázal dobrou reakci nejen na sucho,  
ale i na chlad. RGT Muxxeal má velmi dobrý obsah 
škrobu v siláži a velmi dobré parametry stravitelnosti.

RGT Munxxter – FAO 250
Tato předloňská novinka se naplno zařadila mezi 

velmi úspěšné silážní hybridy a plnohodnotně do-
plnila již prozkoušené a zavedené hybridy v raném 
silážním segmentu. RGT Munxxter byl v roce 2020 za-
registrován v ČR. Pro tento hybrid je charakteristický 
velmi dobrý vzrůst, velmi dobré olistění a široké listy. 
V laboratorních testech byly prokázány velmi dobré 
parametry stravitelnosti. V poloprovozních pokusech 
dosahoval velmi dobrých výnosů při sklizni.

RGT Maxxatac – FAO 250
RGT Maxxatac byl do nabídky zařazen v roce 2021. 

Jedná se o zrnový hybrid, který prokazuje v poku-
sech i na běžných plochách velmi dobré výnosy zrna. 
V roce 2019 prošel náročným testováním v registrač-
ním řízení a byl zaregistrován pro Českou republiku 
v segmentu rané zrno. Charakterizuje se nejen velmi 
dobrými výnosy, ale také stabilitou výnosů a velmi 
dobrým uvolňováním vody ze zrna. Tento hybrid 
plně nahrazuje další zrnový hybrid RGT Planoxx.

RGT Lacteaxx – FAO 260 - NOVINKA
RGT Lacteaxx je nový silážní hybrid, který zařazu-

jeme do portfolia na základě excelentních výsledků  
z poloprovozních pokusů v letech 2020–2022. Cha-
rakterizuje se vysokým vzrůstem s velmi dobrým olis-
těním a zároveň vyrovnanou palicí. Hybrid je vynika-
jící nejen po kvantitativní stránce, ale také po stránce 
kvalitativní. Je vhodný pro výrobu kvalitní siláže pro 
vysokoprodukční dojnice i pro bioplynové stanice.

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

2018. Charakterizují ho vysoké a mohutné rostliny  
s výborným olistěním, čímž je předurčen k vysokým 
výnosům zelené hmoty a k využití převážně pro 
výrobu kvalitní siláže pro vysokoprodukční dojnice  
a také pro bioplynové stanice. Hybrid Bixx má vysoký 
obsah škrobu v siláži a zároveň vyvážený poměr škro-
bu a stravitelné vlákniny (DINAG).

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

republice od roku 2019 v kategorii rané zrno.  
Na  základě výsledků ze zkoušení v několika státech  
Evropy se z něho stává nosný hybrid v segmentu  
raných kukuřic. Jedná se o univerzální hybrid, který 
dosahuje velmi dobrých výsledků při sklizni zelené 
hmoty i ve výnosu zrna. Vyniká velmi dobrým opyle-
ním špiček palic a velmi dobrým zdravotním stavem.  
Hybrid RGT Attraxxion dobře snáší přísušky, což  
dokládají výsledky z pokusů v sušších ročnících.

RGT Karlaxx – FAO 280
Hybrid je zaregistrovaný v EU, v nabídce pro české 

pěstitele je od roku 2018, kdy si tento hybrid poprvé 
někteří pěstitelé vyzkoušeli. V letech 2019 a 2020 již 
patřil mezi nejprodávanější hybridy RAGT. Je silážním 
hybridem s velmi dobrými parametry stravitelnos-
ti. Je vhodný pro výrobu siláže nejen pro vysoko-
produkční dojnice, ale také pro bioplynové stanice.  
Je pro něj charakteristický rychlý počáteční růst  
a zároveň pozdní kvetení, které umožňuje delší dobu 
růstu do výšky. Vzrůst má velmi vysoký, často pře-
vyšuje ostatní hybridy. Dobře reaguje na intenzivní 
agrotechniku.

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

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

O. Toto označení zdůraz-
ňuje lepší odolnost hybridů k suchým podmín-
kám. Hybridy s tímto označením lépe využívají 
dostupnou vodu pro tvorbu výnosu. RGT Lipexx 
tuto vysokou toleranci k suchu a samozřejmě také 
svoji výkonnost potvrzuje na provozních plochách  
i v pokusech. Typ zrna koňský zub zaručí rychlé uvol-
ňování vody ze zrna a tím pádem i dobrou ekonomiku 
pěstování. RGT Lipexx není vhodné vysévat na těžké  
a studené lokality a zároveň je třeba na jaře pohlí-
dat setí do vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dob-
rým zdravotním stavem rostliny, především palice při 
sklizni.

RGT Exxposition – FAO 290
RGT Exxposition je silážní novinkou roku 2022.  

V portfoliu nahrazuje hybrid RGT Conexxion a čás-
tečně může nahrazovat hybrid RGT Exxotika ve 
využití na siláž. RGT Exxposition je velmi výkonný 
silážní hybrid. Díky velmi dobrým kvalitativním pa-
rametrům jej lze doporučit na výrobu siláže pro 
vysokoproduční chovy. Vyznačuje se velmi vysokou  
a silně olistěnou rostlinou, typ zrna je koňský zub. 

Nabídka hybridů kukuřice RAGT.

Inovace Milk 2006.

Způsob dozrávání je na zelené rostlině, tzv. stay green.  
Má výborné časné vzcházení, které umožňuje bez-
problémové založení porostu. Hlavním kladem je 
jeho vynikající silážní vzhled, dobrý stay green a vy-
nikající vzhled palice. RGT Exxposition má velmi dob-
rou úroveň výnosové výkonnosti ve všech podmín-
kách. Pro zemědělce představuje skutečnou jistotu. 
Kromě toho má také velmi dobrou úroveň kvality,  
má velmi dobrý obsah škrobu a nadprůměrnou stra-
vitelnost vlákniny (DNdf).

RGT Exxact – FAO 300
Hybrid RGT Exxact je prověřený hybrid v seg-

mentu středně raných kukuřic. Tento hybrid je re-
gistrován v České republice v kategorii středně rané 
zrno, z toho plyne i hlavní doporučení pro sklizeň na 
zrno. Tento hybrid patří do skupiny hybridů s ozna-
čením Stressless H

2
O. Toto označení zdůrazňuje lepší 

odolnost hybridů k suchým podmínkám. Hybridy  
s tímto označením lépe využívají dostupnou vodu 
pro tvorbu výnosu. V několika pokusech i na běžných 
plochách potvrdil velmi dobrý vzrůst čili je možné  
s ním počítat i na výrobu siláže. Charakterizuje se 
vysokým vzrůstem, palice má nasazeny středně  
vysoko a typ zrna koňský zub. Zkoušení také potvr-
dilo jeho velmi dobrou toleranci k suchu.

RGT Zanetixx – FAO 310
Hybrid RGT Zanetixx byl v roce 2018 zaregis-

trován pro Českou republiku v kategorii středně  
raného zrna. V registračních zkouškách v letech 2017  
a 2018 dosáhl nejlepšího výnosu zrna ve své katego-
rii. Jedná se o zrnový hybrid s vysokým výnosovým 
potenciálem v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. 
Vyniká také velmi dobrou tolerancí k suchu.

 

Tyto bakterie jsou jednou ze složek našeho nové-
ho prémiového ošetření osiva BetaShield® a díky nim 
lze očekávat několik pozitivních účinků, jako je vyšší 
odolnost vůči stresu, lepší mobilizace fosforu a žele-
za a zvýšený obsah chlorofylu (obr. 2). V praktických 
polních pokusech byl pozorován lepší růst kořenů  
s hlubším zakořeněním a tvorbou většího počtu 
jemných postranních kořenů (obr. 3). Díky homo-
gennějšímu vzejití semen ošetřených přípravkem 
BetaShield® jsou rostliny ve srovnání se standardně 
ošetřenou kontrolou vyrovnanější a mají homogen-
nější fenotyp (obr. 4.). To vede k výhodám při sklizni 
(menší sklizňové ztráty) a zpracovatelské kampani 
(menší odchylky v technické kvalitě).

Za účelem prozkoumání výnosových přínosů 
systému BetaShield® včetně biologických látek pro-
vedla společnost Betaseed polní testy v několika  
evropských zemích. Výsledky najdete na obrázku 5. 
Jak vidíte, u 24 z 33 vzorků, kde byl aplikován přípra-
vek Betashield®, bylo možné zjistit vyšší hmotnost 
kořenů, což představuje 72 % úspěšnost. To zname-
ná, že v 72 % pokusů bylo možné pozorovat pozitiv-
ní účinky, jako je vyšší hmotnost kořenů. V některých 
pokusech nebyly pozorovány žádné pozitivní účin-
ky. Možným vysvětlením by mohlo být, že v těchto 
lokalitách nebyly pro mikroorganismy vhodné pěs-
tební podmínky, takže se nemohly uchytit, nebo že 

pěstební podmínky byly obecně příliš dobré, takže 
nebylo možné zjistit další přínos pocházející z biolo-
gického ošetření. Z našich zkušeností je zřejmé, že nej-
lepší účinek lze očekávat při použití mikroorganismů  
v pěstebních podmínkách s určitou mírou stre-
su, bez ohledu na to, zda se jedná o stres suchem, 
mrazem nebo jiné nepříznivé podmínky poškozující 
rostliny.

Zajímavým aspektem při používání biologic-
kých látek na podporu vitálnějšího růstu je otázka: 
„Jak biologické látky fungují?“. Vzhledem k tomu, 
že produkt BetaShield® sestává z několika bakteri-
álních kmenů, které společně působí jako konsor-
cium podporující vitální růst, je třeba vzít v úvahu 
dva možné způsoby působení (obr. 6). Na jedné 
straně se biologikum skládá z bakterií, které podpo-
rují lepší dostupnost živin pro rostliny cukrové řepy. 
Na druhé straně by mikrobi mohli prostřednictvím 
svých metabolických produktů nebo hormonů 
ovlivňovat signální dráhy rostlin. To znamená, že 
mikrobi mohou stimulovat přípravu rostlin na bu-
doucí stresové podmínky, i když ve skutečnosti na 
rostliny žádný stres nepůsobí. Tímto mechanismem 
rostliny získávají zvýšenou odolnost vůči streso-
vým podmínkám. Pokud tedy dojde např. k abio-
tickému stresu, jako je sucho nebo mráz, jsou rost-
liny pocházející ze semen ošetřených přípravkem  
BetaShield ® lépe připraveny na překonání těchto  
situací ve srovnání se standardním ošetřením.

Obr. 2: BetaShield®, nový inovativní balíček pro zpracování a ošetření osiva od společnosti Betaseed.Obr. 3: Srovnání vývoje kořenů BetaShield®  
a standardní neošetřené kontroly.

Obr. 4: Homogennější vývoj rostlin s technologií 
BetaShield®.

Obr. 6: Způsob účinku biologických látek.

RGT Luxxida – FAO 320
RGT Luxxida je stálice v RAGT portfoliu.  

Do  nabídky byl tento hybrid zařazen v roce 2015  
a od té doby patří k nosným a nejprodávanějším 
hybridům. RGT Luxxida vyniká především svou uni-
verzálností, vysokým výnosem zelené hmoty a velmi 
dobrou reakcí na sucho. Rostlina s erektivním posta-
vením listů zůstává dlouho zelená v optimální sušině 
pro sklizeň na siláž. RGT Luxxida má rychlý počáteční 
vývoj s dobrou odolností k chladu. Hybrid má vyvá-
žený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Dosáhl nej-
lepších hodnot stravitelné vlákniny DINAG v kategorii 
středně pozdní siláž ÚKZÚZ za pět let zkoušení.

RGT Hexxagone – FAO 360
S hybridem RGT Hexxagone se v nabídce setká-

váme od roku 2019. Jako jeden z mála hybridů získal 
českou registraci v silážním a zrnovém segmentu.  
V obou letech testování na ÚKZÚZ dosáhl vynikají-
cího výnosu zelené hmoty. Velmi dobře vycházel  
i v poloprovozních pokusech v lokalitách, kam ten-
to hybrid s ohledem na svou ranost patří. Vzhledem 
ke své ranosti je rajonizován do řepařské a kukuřičné  
výrobní oblasti.

RGT Sirenixx – FAO 380
Nový středně pozdní silážní hybrid. Do prode-

je byl zařazen po dvouletém sledování v polopro-
vozních pokusech v ČR. Dosahuje velmi vysokého 
vzrůstu s velmi dobrou palicí, což zaručuje excelentní 
výnos silážní hmoty s využitím pro vysokoprodukční 
dojnice a pro bioplynové stanice. Tvoří velmi pěkné 
palice v průměru s 18–20 řadami a s průměrným  
počtem zrn v řadě 28–30. Má velmi dobrý počáteční 
vývoj. Na jaře potřebuje teplejší pozemky.

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

Obr. 2: RGT ATTRAXXION – velmi výkonný univerzální hybrid

Obr. 1: Správné dusání hmoty.

Integrace údajů o stravitelnosti organické 
hmoty je praktické pro stanovení hodnoty silá-
že a určení výběru hybridů kukuřice pro potře-
by zemědělského podniku. Za tímto účelem je  
dosud používán program Milk 2006, produkt 
Wisconsinské univerzity.

Pennsylvania Corn Silage Hybrid Evaluation
Nový program Pennsylvania Corn Silage Hybrid 

Evaluation je společnou prací Pensylvánské státní 
univerzity a Professional Dairy Manager of Pennsyl-
vania (PDMP). Posláním programu je poskytovat spo-

lehlivý výzkum silážních hybridů třetích stran v při-
způsobitelném formátu, aby producenti mohli určit 
nejlepší hybridy pro zařazení do skupin podle jedi-
nečných vlastností. Ty jsou důležité pro jejich použití 
a cíle. Program je také určen k ovlivnění rozhodnutí 
osivářských společností při postupu šlechtění rostlin, 
aby se vývoj vysoce stravitelných pícninářských hyb-
ridů stal prioritou komerčního osivářského průmyslu 
(Zdroj: Professional Dairy Managers of Pennsylvania).

Pozadí vzniku indexu OMD
V roce 2019 jsme přidali nástroj pro hodnocení 

siláže s názvem Index stravitelnosti organické hmo-
ty (OMD Index). Testovali jsme pouze jedno místo.  
V roce 2020 jsme otestovali všechny hybridy, lokality 
a doby zralosti. V roce 2021 jsme pokračovali v tes-
tování všech lokalit a hybridů. Výpočet Indexu OMD 
používá NDFD30 a 4 h stravitelnosti škrobu.

Postupy OMD Indexu jsou zveřejněny ve výsled-
cích. Výsledky z roku 2021 pod názvem „Zprávy  
o hybridních kukuřicích na siláž 2021“.

Index OMD
Víme, že stravitelnost živin v kukuřičné siláži je  

prvořadá při stanovení hodnoty energie. Abychom 
pokročili a aktualizovali MILK 2006, vyvinuli jsme 
nový index kvality založený na stravitelnosti bílkovin, 
tuků, NDF a škrobu nazvaný Index OMD.

Již více než 15 let spolupracují profesionál-
ní manažeři farem v Pensylvánii (PDMP) a Penn  
State v programu testování hybridů kukuřičné siláže.  
Výsledky týkající se NDF a stravitelnosti škrobu  
přinesly tolik potřebnou diskusi o vlivu kukuřičné  
siláže na krmné dávky pro dojný skot.

Nadále se zabýváme vztahem mezi NIR a mok-
rou chemií pro predikci NDFD30 v kukuřičné siláži. 
Pro Index OMD používáme parametry NDFD30  
a škrob.

Stravitelnost živin v kukuřičné siláži je prvořadá 
při stanovení její nutriční hodnoty. Škrob a NDF 
jsou zodpovědné za velkou část stravitelné energie  
v kukuřičné siláži. Mléčným farmám a odborníkům 
na výživu poskytujeme nástroj pro hodnocení hyb-
ridů kukuřičné siláže – nový index kvality.

Index OMD má představovat stravitelnou část 
sušiny siláže. Nepředpovídá příjem sušiny ani  
produkci mléka krav, ačkoli četné studie jasně pro-
kázaly, že stravitelnost sušiny siláží přímo souvisí  
s laktační užitkovostí dojnic. Index OMD nepřed-
stavuje absolutní stravitelnost silážní organické 
hmoty, protože ji lze spolehlivě stanovit pouze při 
pokusech s živými zvířaty, ale je reprezentativní 
pro potenciálně stravitelnou organickou hmotu  
a lze jej použít pro srovnání mezi silážními hybri-
dy. Simulační analýzy pomocí systému Cornell Net  
Carbohydrate and Protein System (CNCPS v.7.0;  
Cornell University, Ithaca, NY) ukázaly přímý vztah 
mezi kukuřičnou siláží OMD a modelově prediko-
vanou produkcí mléka dojnic krmených standard-
ní krmnou dávkou obsahující přibližně ze 40 %  
kukuřičnou siláž (na bázi sušiny).

Stravitelnost organické hmoty není nový  
parametr. Vědci a odborníci na výživu tento para-
metr po celá léta používali pro formulování krmných  
dávek pro dojný skot. 

V roce 2021 byla na  lokalitách v České republi-
ce (Potěhy, Zaloňov, Vyšehořovice, Bylany, Bohusla-
vice a Unčovice) porovnávána výkonnost uvedené  
metody ve srovnání s klasickou úpravou osiva  
na odrůdě BTS 555. Osivo ošetřené přípravkem  
BetaShield®   poskytlo v průměru zvýšení výnosu  
o 2,6 procenta, vyšší cukernatost o 1,5 %  
a celkově vyšší výnos polarizačního cukru o 4,1 %.  
Výsledky uvádí tabulka 1. V roce 2022 jsme  
v podmínkách České republiky odzkou-

šeli tuto metodu na odrůdě BTS 8840  
a výsledky budou známy na podzim letošního 
roku. Pro rok 2023 počítáme v pokračování úpravy 
osiva touto formou u odrůdy BTS 8840 a u jedné  
z odrůd Conviso® .

Jens Loel a Stefanie Hardt
Betaseed GmbH

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

Dnes je integrace těchto dat užitečnou praxí 
pro měření hodnoty siláže a přizpůsobení hybridu 
potřebám farmy. Jednoduše řečeno, Index OMD 
měří stravitelnost celé rostliny. Důraz je kladen 
na stravitelnost všech hlavních živin.  OMD slouží  
k usnadnění diskuse mezi producentem, osivářským 
poradcem a odborníkem na výživu dojnic o tom, 
které hybridy nabízejí nejlepší nutriční hodnotu pro 
dojnice.

Použití výnosu DOM
Tato hodnota je ukazatelem výnosu stravitel-

né organické hmoty na hektar a je silně ovlivněna  
výnosem sušiny siláže na hektar pro konkrétní siláž-
ní hybrid. Na rozdíl od indexu OMD, který striktně 
charakterizuje chemické složení a stravitelnost silá-

že, hodnota DOM zahrnuje výnos siláže a je ovlivně-
na agrotechnickými faktory.

Závěr
Stravitelnost organické hmoty není novým para-

metrem. Vědci a odborníci na výživu po celá léta 
používali odhady stravitelnosti pro formulování dá-
vek pro mléčný skot. Dnes je integrace těchto dat 
použita do praxe pro měření hodnoty siláže a při-
způsobení hybridů kukuřice potřebám farmy. Index 
OMD slouží k usnadnění výběru hybridu kukuřičné 
siláže zemědělským podnikem a k doladění krmných  
dávek pro dojnice.

Alexander Nikolov Hristov, Ph.D.
Professor of Dairy Nutrition

Ing. Patricie Kolářová
Nutrition of animals, s.r.o.

Inovace Milk 2006.

Nové hodnocení kukuřičných siláží

» pokračování na str. 3

Obr. 2: Příjem sušiny dojnicemi je stěžejní. Obr. 3: Ukázkové zakrytí silážní jámy.

FENOTYPOVÝ PROJEV NA POLI

Obr. 5: Vliv biologických přípravků na hmotnost kořenů, polní testování 2021 D a PL během vegetace  
v červenci a srpnu.

» pokračování ze str. 1

Mikroorganismy, které mají velký dopad 

Do nové kukuřičné sezóny 2023 silnější

Nové hodnocení kukuřičných siláží
Tab. 1: Výsledky poloprovozních pokusů na odrůdě BTS 555 ošetřené metodou BetaShield® v roce 2021.

•   Sušina (DM, %)

•   Výnos (tuny/ha)

•   Výtěžnost organické hmoty (tuny/ha)

•   Hrubý protein (NL, % sušiny)

•   Neutrální detergentní nerozpustný
     hrubý protein (NDICP, % sušiny)

•   Neutrální detergentní vláknina 
     (aNDFom, % sušiny)

•   Lignin (% sušiny)

•   240 hodin nestrávené NDF 
     (uNDF240, % sušiny)

•   Popel (% sušiny)

•   Škrob (% sušiny)

•   Celkové mastné kyseliny (TFA, % sušiny)

•   Stravitelnost škrobu (StarchD, % škrobu)

•   12h stravitelnost NDF (NDFD12, % NDF)

•   30h stravitelnost NDF (NDFD30, % NDF)

•   120h stravitelnost NDF 
    (NDFD120, % NDF)

•   240h stravitelnost NDF 
    (NDFD240, % NDF)

•   Index stravitelnosti organické hmoty 
     (OMDI, %)

•   Výtěžnost stravitelné organické hmoty 
    (výtěžek DOM, tuny/ha)

•   Hybrid (rostliny/ha)

•   Relativní zralost

MEZI PARAMETRY, KTERÉ 
SLEDUJEME OD ROKU 2020, PATŘÍ:

Lokalita Standardní moření BetaShield®
 Výnos kořene Cukernatost Výnos PC t/ha Výnos kořene Cukernatost Výnos PC t/ha

Potěhy 77,1 17,5 12,2 76,1 18,2 12,5

Zaloňov 94,6 19,9 18,8 94,9 20,1 19,1

Vyšehořovice 96,6 18,8 18,2 103,3 18,8 19,4

Bylany 66,4 17,1 11,3 63,5 17,1 10,9

Bohuslavice 96,6 19,2 18,5 107,3 19,2 20,5

Unčovice 85,6 18,4 15,7 85,2 19,2 16,2

Průměr 86,2 18,5 15,8 88,4 18,8 16,4

Rozdíl v % 100 100 100 102,6 101,5 104,1

Biologický přípravek 01-Bio společnosti Betaseed má mnoho účinků.
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Zhodnocení pěstitelského roku 2021/22 Zhodnocení pěstitelského roku 2021/22
Výskyty chorob a škůdců u vybraných plodin. Výskyty chorob a škůdců u vybraných plodin.

Celkem letošní průběh počasí významně 
umožnil extrémní rozšíření stonkových kryto-
nosců v řepce a dále i savých škůdců, a to přede-
vším mšic, křísů a svilušky chmelové v různých 
plodinách. Je nutno dodat, že výskyty a intenzi-
ta napadení patogeny a škůdci jsou podmíněné 
lokálními podmínkami a to odrůdou, lokalitou, 
počasím, pěstitelskými podmínkami, vlastnost-
mi půdy atd.

Počasí během vegetačního roku 2021/22
V roce 2021 byl měsíc srpen na našem území tep-

lotně podnormální, průměrná teplota vzduchu byla 
pouze 15,9 °C, což je -1,3 °C od normálu let 1981–2010. 
Jednalo se o druhý nejchladnější srpen za posledních 
10 let. Srážkově byl měsíc nad normálem, v průměru 
spadlo 116,1 mm, což představuje 143 % normálu pro 
ČR za období 1981–2010. Více srážek spadlo na úze-
mí Moravy a Slezska (141,8 mm), než na území Čech  
(101,9 mm).

Měsíc září byl teplotně průměrný, kdy průměrná 
teplota činila 13,9 °C, což je 1,0 °C nad průměrem. 
Nejtepleji bylo 15. 9., kdy průměrná teplota činila  
18,2 °C (odchylka +4,8 °C). Měsíc byl velmi slabý  
na srážky, v průměru spadlo 25,7 mm, což je pouze 
43,3 % normálu.

Říjen byl teplotně normální, průměrná teplota 
byla 8,0 °C, což je -0,1 °C pod průměrem. Mimořádně 
nejteplejšími dny se staly úterý 5. 10. a středa 20. 10., 
byly zaznamenány teploty přesahující 25 °C, což od-
povídá hodnotám letních dnů. Nejchladnějším dnem 
byla neděle 10. 10., kdy na našem území proudil stu-
dený vzduch od východu, a tudíž se na celém území 
vyskytl v ranních hodinách mráz. Celkově byl měsíc 
srážkově pod normálem, v průměru spadlo 21,4 mm, 
což představuje pouze 48,1 % normálu. Výraznější 
srážky se objevily pouze v první polovině října.

V listopadu byla průměrná teplota normální, tj.  
činila 3,6 °C, což je o 0,7 °C nad průměrem. Nejteplej-
šími dny byly 19. 11. (maximální teplota 8,8 °C) a 20. 
11. (maximální teplota 8,4 °C). I na srážky byl měsíc 
normální ve všech krajích, v průměru spadlo 48,1 mm, 
což představuje 97,4 % normálu. Výraznější srážky se 
objevily na začátku a také na konci měsíce.

Prosinec byl opět v průměru teplotně normální, 
teplota činila 0,2 °C, což je o 1,0 °C nad průměrem. 
Nejteplejší částí měsíce byl konec roku, kdy průměrná 
teplota ve dnech 30. a 31. 12. byla 6,3 a 8,8 °C. I srážko-
vě byl měsíc normální.

Celkově lze říct, že měsíc leden 2022 byl teplot-
ně nadnormální, pro celou republiku byly teploty  
o 2,2 °C vyšší v porovnání od normálu. Nejteplejším  
dnem v měsíci byl Nový rok, kdy průměrná teplota  
činila  8,2 °C a nejchladnějším dnem byl 11. 1., kdy prů-
měrná teplota činila -4,3 °C. Srážkově byl měsíc spíše  
normálním. Nejméně srážek spadlo v Jihomoravském 
kraji a to pouze 15,8 mm (65,6 % normálu).

I měsíc únor byl teplotně nadnormální, pro celou 
republiku byly teploty o 3,4 °C vyšší v porovnání od 
normálu. Nejteplejší den byl 17. 2. s průměrnou tep-
lotou 6,1 °C. Srážkově byl měsíc únor nadnormální,  
v průměru spadlo 48,4 mm. Bohužel množství srážek 
nebylo rovnoměrně rozložené mezi Čechami a Mo-
ravou. V Čechách byly srážky nad normálem a Mora-
va byla srážkově víceméně normální (95 %). Nejmé-
ně však srážek spadlo v Jihomoravském kraji, pouze  
46,9 % normálu. Nejvíce napršelo v Libereckém  
a Královehradeckém kraji, tam napršelo přes  
200 % normálu.

Březen byl teplotně normální. V první dekádě mě-
síce se průměrná denní teplota vzduchu pohybova-
la výrazně pod hodnotou normálu, naopak v druhé 
dekádě se průměrná teplota držela většinou nad 
normálem. Významně teplota klesla ještě v posled-
ním březnovém dni (4 °C pod normálem). Srážkově 
byl měsíc březen silně podnormální ve všech krajích.  
V průměru spadlo pouze 16,9 mm, což představuje 
35,1 % normálu.

Celkově lze uvést, že měsíc duben byl opět chlad-
nější. Průměrná teplota činila 6,1 °C, což je o 1,8 °C 
chladnější, než je normál. Nejchladnějším krajem  
v měsíci se stal Liberecký kraj. Srážkově byl měsíc nad 
průměrem, napršelo 106,7 % (průměrně 45,9 mm) 
normálu. Ale opět došlo k tomu, že v Čechách spadlo 
srážek nad normál, a naopak na Moravě spadlo pod 
normál. Nejméně srážek bylo zaznamenáno v Jiho-
moravském kraji, a to 22,9 mm, což je 72,2 % normálu 
a zároveň se tento kraj stal i nejteplejším v dubnu.

Teplotně slabě nadnormální byl měsíc květen, 
teplota vzduchu činila 14,7 °C, což je pouze o 0,1 °C 
vyšší než normál. Nadnormální teploty se objevily 
na začátku druhé dekády, kdy k nám proudil velmi 
teplý vzduch od jihozápadu, vlivem tlakové výše nad 
jihovýchodní Evropou. Mimořádné nadnormální tep-
loty byly naměřeny v pátek 20. května, a to byl první 
tropický den letošního roku. V tento den se teplo-
ty pohybovaly v průměru kolem 28 °C. Celkově byl 
měsíc srážkově normální. Nicméně velká část srážek 
byla konvektivního charakteru a mezi jednotlivými 
oblastmi tak byly velké rozdíly. Nejvíce srážek spad-
lo na Vysočině 70,5 mm (102,3 % normálu) a naopak 
nejméně spadlo v Ústeckém kraji 29,6 mm (50,3 % 
normálu).

Ve všech krajích byl červen teplotně silně nad-
normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu činila  
18,5 °C, což je o 2,7 °C vyšší, než je normál. Průměr-
ná denní teplota vzduchu se většinou pohybovala 
nad normálem. Začátkem druhé dekády se teploty 
vyhouply velmi vysoko. I srážkově byl měsíc nad nor-
málem, spadlo v průměru 106,5 mm (132,6 % normá-
lu), ale srážky nebyly rovnoměrně rozložené na celé 
území. Nejvíce srážek spadlo ve Středočeském a v Ji-
hočeském kraji. Ve Zlínském kraji spadlo pouze 83 % 
normálu. Koncem měsíce se republikou prohnaly vel-
mi silné bouře, padaly i kroupy o velikostech 4-5 cm.

Červenec byl teplotně normální, průměrná 
teplota činila 18,4 °C, což je odchylka jen 0,6 °C od 
normálu. Nejteplejším krajem byl opět Jihomorav-
ský. Srážkově byl měsíc červenec pod normálem  
v průměru spadlo 66,3 mm srážek, což je 72 % nor-
málu. V Moravskoslezském kraji spadlo 109,3 mm, 
což je nejvyšší měsíční úhrn, naopak nejméně spadlo  
v Ústeckém kraji a to pouze 31,1 mm (39,1 % normálu).

Teploty v měsíci srpnu v roce 2022 byly teplotně 
silně nadnormální, průměrná teplota činila 18,9 °C, 
což je o 1,7 °C teplejší, než je normál. Nejchladnějším 
dnem byl poslední den v měsíci, a to s průměrnou 
teplotou 16,2 °C. Srážkově byl měsíc normální, na-
pršelo 122,3 % normálu. Srážky se vyskytovaly velmi 
nerovnoměrně. Časté srážky se vyskytovaly až v dru-
hé půlce měsíce. Nejdeštivějším dnem byl 20. srpen, 
průměrně spadlo 20,4 mm.

Plodiny

1) Obilniny
Porosty obilnin šly do zimy většinou v nižších vý-

vojových fázích – vzcházení až počátek odnožování. 
To bylo způsobeno sušším a chladnějším průběhem 

Obr. 3: Dřepčík olejkový.

Obr. 1: Příznak napadení houbou Rhizoctonia spp.

Obr. 2: Rez plevová.

Obr. 5: Plíseň šedá v makovici.Obr. 4: Fomové černání stonku infekce u půdy.

Obr. 6: Sója poškozená sviluškou chmelovou. Obr. 7: Primární napadení cerkosporovou listovou 
skvrnitostí řepy.
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podzimu. V zimě se však většina porostů zapojila  
a zdravotní stav byl poměrně dobrý. U pšenic se vy-
skytovala jen slabě braničnatka pšeničná (Mycosphae-
rella graminicola), na ozimých ječmenech byla zazna-
menána hnědá skvrnitost (Helmintosporium teres). 
Shodně se vyskytovalo mycelium padlí travního  
z podzimu (Blumeria graminis). Od konce odnožování a  
v průběhu sloupkování se na pšenicích začínala šířit 
braničnatka pšeničná, ne však v závažné intenzitě.  
V ozimém ječmeni se nadále šířila hnědá skvrnitost. 
Při pozorování a rozborech pat stébel bylo většinou 
indikováno napadení fuzarii (Fusarium spp.), na jižní 
Moravě se převážně vyskytovalo napadení houbou 
Rhizoctonia spp. (Obr. 1).

V průběhu května tj. sloupkování až metání se již 
začínali vyskytovat kohoutci (Lemma melanopa, Le-
mma cyanea). Ti nejvíce škodí na posledním prapor-
covém listu. Ochranu proti nim se většinou podařilo 
dobře načasovat, a tak poškození od žíru jak dospěl-
ců, tak i larev nebylo velké. Padlí travní i braničnatka 
pšeničná se vyskytovaly i nadále. Lokálně (Jičínsko a 
Nymbursko) se již začínala vyskytovat i rez plevová 
(Puccinia striiformis) (Obr. 2), jednalo se o kmen Warri-
or, který se dokáže šířit i při nižších teplotách. Později 
se rez plevová rozšířila do středních Čech, na Žatec-
ko a Plzeňsko. Dále se objevovaly v celkem velkém 
množství i nespecifické skvrnitosti. Ty byly nejspíše 
způsobené velkým množstvím pylových zrn na povr-
chu listů. Na ječmenech se objevila síťovitá skvrnitost 
ječmene (Pyrenophora teres) a spála ječmene (Rhyn-
chosporium secalis).

Klasové choroby, především fuzariózy se v letoš-
ním roce šířily v menší míře. Výskyt byl zaznamenán 
na začátku června, v té době bylo hodně porostů 
pšenic již na konci kvetení. I tak se však ještě vypla-
tilo porosty fungicidně ošetřit, vzhledem k průběhu 
počasí.

2) Kukuřice
Kukuřice je na našich polích stálicí a osevní plochy 

se drží přibližně na stejných hektarech. Je známo, že 
nejvýznamnějším škůdcem je zavíječ kukuřičný (Os-
trinia nubilalis). Na jižní Moravě se začaly první imaga 
zavíječe objevovat již v prvním týdnu měsíce června a 
následně byla většinou letecky aplikována biologická 
ochrana. Pro použití chemické ochrany v nejteplejších 
oblastech jižní Moravy model vývoje vyhodnotil ter-
mín ošetření porostů od 24. června. Pro Čechy model 
vývoje vyhodnotil ošetření později, nejdříve dne 6. 
července. Dospělci bázlivce kukuřičného se začali ob-
jevovat v porostech již začátkem července. Co poros-
ty letos nejvíce sužovalo, byl srážkový deficit. Porosty  
v suchých oblastech Čech a Moravy jasně ovlivňoval 
nedostatek vláhy. Rostliny byly menšího vzrůstu, zasy-
chaly, palice byly výrazně kratší, se zhoršeným ozrně-
ním s odrůdovými rozdíly. Suchem oslabené rostliny 
byly náchylnější na stonkové a kořenové hniloby (ze-
jména Fusarium spp). Dále zrna kukuřice byli napadena 
patogeny jen slabě. Obecná snětivost (Ustilago maydis) 
i helmintosporiová skvrnitost (Exserohilum turcicum) se 
v porostech vyskytovaly nevýznamně.

3) Řepka ozimá

Škůdci
Podzim 2021 nebyl pro řepku velmi příznivý. Časně 

seté porosty vzešly celkem dobře, ale pak nastalo su-
ché období v září a přidaly se škůdci. Zejména dřepčíci, 
nejprve rodu Phyllotreta – ti škodili žírem na děložních 
lístcích. Častokrát kvůli horší přípravě půdy a hrudo-
vaté struktuře zlikvidovali celou klíční rostlinu. Později 
v září se objevil dřepčík olejkový (Psylliodes chrysoce-
phala) (Obr. 3), který škodil kladením vajíček do řapí-

ků. Ochrana insekticidy se častokrát prováděla 2 – 3x. 
První jarní záchyty škůdců byly v teplejších částech 
Moravy již koncem února, v Čechách díky chladnějším 
periodám tou dobou žádné výskyty nebyly. Prahové 
hodnoty výskytu stonkových krytonosců – krytonos-
ce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) nastaly 
až v polovině měsíce března. Společně s krytonosci 
se začaly vyskytovat i dospělci blýskáčka řepkového 
(Brassicogethes aeneus). Ochrana proti krytonoscům 
probíhala od konce března až do začátku dubna  
a většinou zasáhla i blýskáčky, kteří začínali škodit na 
květních pupenech. V květnu se vyskytovala ještě 
bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) a kry-
tonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus) na plně 
kvetoucích porostech. Ochrana většinou proběhla  
v polovině května, a to zejména proti bejlomorce, která 
škodí hlavně kladením vajíček do mladých šešulí, kde 
se následně vyvíjejí její larvy. Tímto zásahem většinou 
končila insekticidní ochrana.

Choroby
Vysoké napadení řepky dřepčíkem olejkovým 

na podzim bylo hlavní vstupní branou pro fomo-
vé černání stonku (Leptosphaeria maculans) (Obr. 4), 
které bylo v letošním sklizňovém roce nejhlavnější 
chorobou. Foma se v rostlině většinou vyskytovala v 
řapících listů a přecházela do srdéček, odkud se šířila 
dále do stonků. Pomocí morforegulace s vedlejším 
fungicidním účinkem se dařilo chorobu držet jen ve 
spodní části rostliny. Plného květu řepka letos dosáhla  
v první polovině měsíce května. Vzhledem k srážkám  
v této době jsme doporučovali ošetřit proti bílé hnilo-
bě řepky (Sclerotinia sclerotiorum). Ošetření i díky násle-
dujícímu suššímu počasí bylo účinné a napadení bylo 
nízké. 

4) Slunečnice
V letošním roce se dle ČSÚ oselo slunečnicí  

22 485 ha, což je o 4 504 ha více než bylo v loňském 
roce. Dle šetření SPZO v roce 2022 se v Čechách pěsto-
valy zásadně hybridy středně rané a o něco málo méně 
rané, naopak na Moravě se zásadně pěstovaly rané 
hybridy. Co se týče škodlivých organismů, vzhledem 
k letošnímu jaru, které dá se říct bylo obecně suché 
a srážkově podprůměrné, mělo pozitivní vliv na silný 
výskyt mšic. V druhé dekádě měsíce května se tvořily 
na rostlinách velké kolonie a docházelo tak k listovým 
deformacím. Často se muselo sáhnout po insekticidní 
ochraně. Kolem osmi listů slunečnice se přistoupilo i 
k první fungicidní ochraně s mimokořenovou výživou. 

V průběhu července se začaly lokálně objevovat 
choroby, výskyty byly spíše slabého rázu. Jednalo 
se o první primární a později sekundární infekce 
bílé hniloby (Sclerotinia sclerotiorum), dále černá 
stonková skvrnitost (Phoma macdonaldii), alternari-
ová skvrnitost (Alternaria spp.), verticiliové vadnutí 
(Verticillium dahlie, V. albo-atrum), rzivost slunečnice 
(Puccinia helianthi) a nejpozději v měsíci srpnu se 
objevilo padlí slunečnice (Golovinomyces cichora-
cearum var. cichoracearum) a na úboru rhizopusové 
suché trouchnivění (Rhizopus spp.). Proti patoge-
nům se ve většině případu ošetřovalo 1x nebo 2x. 
Vlivem jarního sucha se porosty potýkaly s nižším 
vzrůstem a menšími úbory.

5) Mák
V letošním roce se osevní plocha s mákem pro-

padla na 26 125 ha, což je 60 % loňské výměry (43 
867 ha). Nejvíce oseté plochy byly v kraji Vysočina (5 
905 ha), na druhém místě byl Středočeský kraj (4 702 
ha). Jako první škodlivý organismus se vyskytoval 
na mladých rostlinách krytonosec kořenový (Steno-
carus ruficornis), ošetření se provádělo podle výsky-
tu dospělců v porostu individuálně. Později v první 
dekádě měsíce května se lokálně objevily škodlivé 
výskyty kolonií mšic zejména mšice makové (Aphis 
fabae), jelikož suché a teplé počasí v tomto měsí-
ci podporovalo jejich výskyty, tudíž jsme v tomto 
období vydali doporučení k insekticidnímu ošet-
ření porostů. Ve stejné době se v porostech začala  
objevovat i plíseň máku (Peronospora arborescens)  
a v první dekádě června se objevila sekundár-
ní infekce. Vzhledem k tomu, že v té době nebyl  
registrovaný žádný fungicidní přípravek proti pra-
vým plísním, doporučovali jsme aplikovat mimo-
kořenové fosforečno-draselné tekuté hnojivo s ob-
sahem mědi. Ve druhé dekádě června se objevila 
pleosporová hnědá skvrnitost (Helmintosporium 
papaveris) a požerky po úživném žíru dospělce kry-
tonosce makovicového (Neoglocianus maculaalba). 
Insekticidní ochrana proti kladoucím krytonoscům 
byla provedena při nakvétání rostlin. Lokálně se  
v tobolkách významně objevila šedá plísňovitost 
(Botryotinia fuckeliana) (Obr. 5), infekci předchá-
zelo poškození pletiv kroupami, které se přehnaly  
v červnu. Proti patogenům se ošetřovalo  
2x nebo 3x.

6) Sója
Dle ČSÚ osevní plocha v letošním roce či-

nila 28 538 ha, což je nejvýše historicky ose-
tá plocha. Jen pro porovnání v roce 2021 byla 
tato výměra o necelých 9 tisíc hektarů nižší, a 
to 19 679 ha. Pokud se trend nezmění, dá se 
předpokládat, že do budoucna bude vyvíjen 
vyšší tlak chorobami a škůdci. Lokálně se letos  
v průběhu měsíce června objevila plíseň sóje  
(Peronospora manshurica). Dále porosty potrápila  
i sviluška chmelová (Tetranychus urticae). Velmi silně 
napadala porosty na jižní Moravě a na Kroměřížsku, 

některá pole již v půlce měsíce srpna celá zaschla.  
V průběhu letních měsíců začaly okraje porostů velmi 
rychle ztrácet zelenou barvu a měnily se přes žlutou 
a oranžovou do světle hněda a sviluška se rychle šíři-
la hlouběji do porostu (Obr. 6). To bylo doprovázeno 
rychlým zasycháním celých rostlin, a tudíž tak došlo  
k rychlejšímu dozrání porostu. Ochrana proti sviluš-
kám je velmi omezená vzhledem k tomu, že do sóji je 
zaregistrován pouze jeden akaricidní přípravek.

7) Cukrovka
Letošní jaro bylo pro vzcházení cukrové řepy 

celkem příznivé, díky vláze a ne příliš vysokým tep-
lotám bylo vzcházení porostů rovnoměrné. Z hle-
diska patogenů se nejprve začaly objevovat bakte-
riózy, slabě se vyskytovaly fomové listové skvrnitosti 
(Phoma betae) a ramuláriové skvrnitosti (Ramularia 
beticola). Ze škůdců se v porostech objevila makad-
lovka řepná (Scrobipalpa ocellatella), mšice maková 
(Aphis fabae) a mšice broskvoňová (Myzus persicae). 
Od začátku června se začalo s monitoringem cer-
kosporové listové skvrnitosti řepy (Cercospora beti-
cola) (Obr. 7). První větší výskyty byly potvrzené na 
Kroměřížsku, a to již na přelomu června a července. 
V Čechách byl výskyt velmi slabý a nedosahoval 
prahové hodnoty 5 % což se rovná jedné skvrně 
na 5 utržených listech ze 100 různých rostlin v po-
rostu. První ošetření v Čechách proběhlo přibližně  
o týden později než na Moravě, kolem 15. červen-
ce. Následovalo příznivé počasí a cerkosporióza se 
výrazně nešířila dál porostem. Vhodné podmínky 
pro rozvoj nastaly až v druhé polovině srpna, takže 
další ošetření proběhlo koncem měsíce. V současné 
době probíhá sklizeň, bohužel srpen a září byly velmi 
deštivé, takže řepa neměla moc možnost dosáhnout 
vysokých cukernatostí. Současné hodnoty jsou spíše 
normální až podnormální.

8) Brambor
Uběhlý ročník byl z hlediska výskytu patogenů 

příznivý zvláště pro alternariové skvrnitosti (Alterna-
ria alternata, A. solani). Naopak patogen plíseň bram-
boru (Phytophthora infestans) neměl takové vhodné 
povětrnostní podmínky pro šíření. I když byl červen 
bohatý na srážky a byly hlášeny první prognózy vý-
skytu, měl patogen zhoršené podmínky pro šíření, je-
likož poté nastoupily vysoké teploty beze srážek. Pří-
znivější povětrnostní podmínky nastaly až od druhé 
poloviny srpna, proto bylo vhodné ukončit vegetaci 
již koncem měsíce. Dále v druhé půlce měsíce května 
se v porostu objevili dospělci mandelinky brambo-
rové a jejich vajíčka. Je důležité insekticidní ochranu 
směřovat na mladé larvy (1. a 2. larválního stádia),  
u starších larev se zvyšuje tolerance a riziko vzniku 
rezistentních jedinců.

Ing. Irena Bačová 
AGROKOP CZ, a.s.

Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.

» pokračování ze str. 4

Nechte se inspirovat nabídkou jařin pro rok 2023
Mezi novinky patří oves Logo a ječmen RGT Gagarin.

Kromě stálic v nabídce jarních pšenic s názvy 
RGT Doubleshot a Sensas přinášíme pro nadchá-
zející jarní výsevy několik tipů na kvalitní vyzkou-
šené i nově nabízené odrůdy ostatních jarních 
obilnin.

Jarní tritikále TEAM PZO
Ačkoliv je v názvu uvedeno jarní tritikále, je 

TEAM PZO unikátní odrůdou s možností „celoroč-
ního“ využití. Možný je klasický jarní výsev na zrno, 
letní výsev na GPS nebo velmi pozdní podzimní 

výsev na přelomu října a listopadu (na zrno i GPS). 
Doporučený výsevek pro jarní výsev je 300-350 
zrn/m2 , pro letní výsev 320-400 zrn/m2. Při výsevu  
v listopadu, např. po sklizni zrnové kukuřice, je do-
poručen výsevek 380 zrn/m2. Sklizeň na hmotu při 
tomto způsobu pěstování probíhá v době sklizně 
ozimé GPS, tedy v polovině června. Výnos při sušině 
35 % se pohybuje kolem 20–25 t hmoty/ha. Na zrno 
pak v obvyklém termínu žní.

Jarní ječmen RGT GAGARIN
Mezi novinky v sortimentu jařin patří krmný jarní 

ječmen s českou registrací RGT Gagarin. 

Raností je zařazen mezi středně rané až rané 
odrůdy, rostliny jsou nízké a jejich velkou přednos-
tí je vysoká odolnost vůči poléhání a proti lámání 
stébla, zrno je středně velké. Ohledně zdravotního 
stavu lze uvést, že se jedná o spolehlivou a zdravou 
odrůdu.

RGT Gagarin je odolný proti napadení padlím 
ječmene na listu, středně odolný proti napade-
ní hnědou rzivostí ječmene, středně odolný proti  
napadení komplexem listových skvrnitostí, středně 

odolný až odolný proti napadení spálou ječmene, 
středně odolný proti napadení růžověním klasů  
ječmene.

Registraci získal za velmi vysoké výnosy v obou 
variantách pěstování v kukuřičné a řepařsko-obil-
nářské oblasti a následně zabodoval v pokusech 
SDO také v bramborářské výrobní oblasti.

Oves setý LOGO
Druhou letošní novinkou je nově registrova-

ný středně raný jarní oves LOGO se žlutou barvou 
pluch. Tento oves pochází z německého šlechtění  
a získal českou registraci.

Rostliny jsou středně vysoké (cca 100 cm) a dob-
ře odnožují. V registračních zkouškách vynikal nad-
průměrnou odolností vůči poléhání a lámání stébla, 
nízkou pluchatostí, vysokým výnosem čistých obi-
lek a vysokou výtěžností ovesné rýže. Zdravotní stav 
je výborný, vysoce hodnocená je zejména odolnost 
vůči padlí ovsa.

Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.
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Kontakty

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

Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, +420 778 887 455 
obchod@vpagro.cz  
www.vpagro.cz

Kyjovská 3607, 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

Husova 438, 334 22 Přeštice 
e-mail: info@znz.cz
www.znz.cz

Vánoční  
Agrokvíz
Otestujte svoje schopnosti a vyluštěte křížovku. 

Veselé Vánoce, mnoho zdraví a štěstí  
v roce 2023 Vám přeje VP AGRO.PF 2023


