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Ročník je za nami
Vianoce pred nami. Jar. Čas beží. Vyhodnocujeme…
Dovoľte mi zastaviť sa. Klimatický
priebeh agronomického ročníka
2015/16 sa z počiatku javil ako
priemerný s miernou zimou.
Prakticky celú vegetáciu sme
napočítali zrážky, ktoré priam
ovplyvnili vysokú úroveň úrody
všetkých tržných plodín aj krmovín.
Trhové ceny tento stav kopírujú. Cena trhových
obilnín je len priemerná, avšak vďaka deficitnej svetovej úrode repky zostane aspoň jej cena priaznivá.
Ako sa darilo osivárom? Tento aspekt je viac-menej úmerný tomu, ako sa darí poľnohospodárskej praxi všeobecne. Fakt, že všetko
so všetkým súvisí je neoddiskutovateľný. Ako
sa darilo jednotlivým šľachtiteľom každý rok
posudzujú štatistiky, no keďže hodnoty nimi
vytvorené sú merateľné, najrýchlejšie ich posúdia samotní pestovatelia.
Spoločnosť Limagrain poznajú pestovatelia
veľmi dobre. Firma a jej úspech je postavený na silnom príbehu života ľudí z vojnového Francúzska. Je to korporácia uznávajúca
tradičné hodnoty, avšak s vysokou úrovňou
inovácie a investícií do vývoja a výskumu.
Táto stratégia je východiskovým princípom
pre dlhodobé plánovanie. Rýchle zmeny takzvané progresívne, vedúce ku krátkodobým
cieľom, do podnikateľskej stratégie tejto
spoločnosti akoby ani nepatrili. V kontexte
zmien v majetkových vzťahoch u viac než polovice osivárskych firiem v Európe, resp. u nás
za posledných 15 rokov, je Limagrain silne zastabilizovaný. Z časti vďaka rozloženému podnikateľskému riziku a podnikaniu vo viacerých
odboroch. V osivárskej sekcii potom časťou
multiplicity plodín, ktoré spoločnosť šľachtí
a produkuje.
Na Slovensku pracuje Limagrain s obchodnou
značkou LG pre obilniny, olejniny a strukoviny. Vo svojom článku sa zameriam na kukuricu
a olejniny, okrem ľanu. Poďme k nim.

Kukurica siata
Silážny šľachtiteľský program a orientácia
na rodičovské komponenty určitých vlastností nevznikli na stole marketingového
manažmentu, ale vo výskumnom inštitúte
INRA. Fakt, že spoločnosť Limagrain (v Európe pod obchodnými značkami LG a Advanta)
produkuje výkonné funkčné silážne hybridy,
ktoré oceňuje a dopytuje výživárska norma,
znamená isté prvenstvo v tomto trhovom segmente.
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Spoločnosť Limagrain má vlastný šľachtiteľský program venovaný slnečniciam. Unikátny je projekt SuNeo, ktorý ponúka HT slnečnice rezistentné nielen plesni slnečnicovej, ale aj záraze kumánskej. Množiteľské a výrobné závody osív nájdeme vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Srbsku, Maďarsku, Turecku,
Kalifornii a Argentíne.

Kvalitatívne parametre silážnej kukurice sú v
hľadáčiku firmy od roku 1979. Výsledkom sú
LGAN hybridy, ktoré dotujú potrebu energie dojniciam nielen z prítomného škrobu ale aj vysoko
stráviteľnej vlákniny.

Šľachtiteľská stanica PLANT SELECT Hrubčice,
Česká republika, príprava na Poľný deň Limagrain
Central Europe Cereals s.r.o.
Foto: 15.6.2016, Ing. Milena Mařáková

Nová generácia LG na zrno prílivom novej „hybridizačnej krvi“ zaznamenáva úspechy. Stále
s ohľadom na výslednú ekonomiku pestovania.
Prioritou zostáva konštrukcia palice s tenkým
vretenom, typom zrna zub a nízkym habitom
rastliny. Teda ideálny pomer vegetatívnych
a generatívnych častí rastlín 50 % : 50 %.

Slnečnica ročná

Repka ozimná
Na trh sa dostávajú silné a výkonné LG hybridy repky ozimnej. Heterózny efekt prinášajúci nepukavosť šešulí je silným argumentom
pre každého pestovateľa. Prvá bola Artoga,
teraz nasledovaná Arsenalom, Astronomom
a nováčikom, hybridom Alicante. Úroda a istota zberu aj za nepriaznivých okolností je alfou
a omegou úspechu tejto trhovej plodiny. LG
je tiež synonymom pre výkonnú, húževnatú
líniovú odrodu repky. Nová Arabella opäť dala
za pravdu tým, ktorí stoja za tvrdením, že línia
aj hybrid majú zhodný úrodnostný potenciál.

Slnečnica je kráľovskou plodinou juhovýchodnej Európy, Malej Ázie a Severnej, Latinskej aj
Južnej Ameriky.
Na všetkých kontinentoch má spoločnosť šľachtiteľské stanice, množiteľské, výrobné a logistické centrá. Unikátnymi sú hybridy LG slnečnice,
ktoré ponúkajú možnosti využitia technológie
Clearfield® Plus a zároveň sú rezistentné voči
záraze kumánskej (Orobanche cumana) a plesni
slnečnicovej (Plasmophara helianthi).
Silný a spoľahlivý obchodný partner je snom
každého podnikateľa. V spolupráci s partnerskými distribučnými spoločnosťami na slovenskom trhu Limagrain takým partnerom je.
Tradične. Teda i ja celkom tradične prajem každému pestovateľovi úspech. Prajem vzdelaných
a múdrych spotrebiteľov. Spoľahlivé a efektívne služby a obchodné vzťahy. Prajem viac zmysluplnosti a istoty pri vašej každodennej práci.
Ing. Milena Mařáková, Limagrain

