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Na konferencii Limagrain aj o najpestovanejších
hybridoch kukurice na zrno a siláž na Slovensku
Po roku smerovali opäť cesty
mnohých poľnohospodárov
do nitrianskeho Agroinštitútu.
V závere novembra sa na tomto
mieste uskutočnila tradičná
konferencia spoločnosti Limagrain.
Hlavnou témou bola ponuka
hybridov kukurice a slnečnice pre
nadchádzajúcu pestovateľskú
sezónu.
V úvodnej prezentácii predstavil Ing.
Ivan Varečka zrnové
hybridy LG. V tomto
segmente môžeme
nájsť v ponuke 6 hybridov od FAO 300 až
po FAO 450. Novinkou pre budúcu sezónu je LG 31.377 (FAO
Ing. Ivan Varečka
350). Ide o plastický
hybrid, ktorý sa veľmi dobre adaptuje na rôzne pestovateľské podmienky. Je vysoko odolný
voči suchu a fuzáriám. Zatiaľ bude dostupné
len obmedzené množstvo osiva, preto by záujemcovia nemali dlho váhať. Spomenúť je
určite potrebné tiež hybrid, ktorý bol v tomto
roku vôbec najpestovanejším na Slovensku –
LG 30.369 Limanova (FAO 360). Aj v roku 2017
dosiahli jeho pestovatelia výborné výsledky
naprieč celým Slovenskom. Na suchom postihnutom západe prekročili mnohí pestovatelia 9
t/ha a na východe zaznamenali úrody aj vyše
13 a 14 t/ha (na veľkých plochách). Na našich
poliach sa veľmi dobre adaptovala aj novinka
z predošlej sezóny – hybrid LG 30.500 (FAO
450). Vyniká úrodami vo svojej FAO skupine
a k dobrej ekonomike pestovania výrazne prispieva rýchle uvoľňovanie vody zo zrna.
Ing. Silvia Mayerová hovorila o slnečniciach
LG, z ktorých môžu vyberať pestovatelia pre
jarnú sejbu 2018. Na Slovensku osevné plochy
tejto plodiny v posledných dvoch rokoch rástli.
V roku 2017 bola slnečnica zasiata na 87,6 tis.
ha, čo bol medziročný nárast o 4,4 % a oproti
roku 2015 až o 10 %. Konvenčnou technológiou sa u nás pestuje len desatina slnečnice.
Pre tento segment ponúka Limagrain jeden
hybrid, novinku z minulej sezóny LG 54.78.
Spomedzi zvyšných 5 hybridov sú dva pre technológiu Clearfield® Plus – LG 50.665 CLP a LG
50.635 CLP a tri pre Clearfield® - LG 56.33 CL,
LG 56.58 CL a LG 54.92 HO CL.
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Konferencia Limagrain sa uskutočnila v nitrianskom Agroinštitúte 29. novembra.
Intenzívne a úspešné pestovanie plodín si
nevieme predstaviť bez kvalitnej chemickej
ochrany. O dvoch prípravkoch z bohatého portfólia BASF hovoril vo svojej prezentácii Ing.
Miroslav Demo. Herbicíd Pulsar® Plus je spojený s technológiou pestovania slnečnice Clearfield ® Plus. Oproti herbicídu Pulsar ® (Clearfield®) obsahuje Pulsar® Plus ďalšie zmáčadlá,
čím je zabezpečená ešte vyššia účinnosť a v konečnom dôsledku lepšia ekonomika pestovania
slnečnice.
Druhá inovácia, ktorú predst avil Ing.
Demo, bola z oblasti
fungicídneho ošetrenia obilnín. Systiva®
sa označuje aj ako
pr vý nepostrekový
fungicíd a aplikuje
sa spolu s moridlom
na osivo. PoľnohosIng. Miroslav Demo
podár tak ušetrí prvé
foliárne ošetrenie v období, kedy je často problematické vstúpiť do porastu z dôvodu nepriaznivého počasia. Systiva® má registráciu nielen
do jarných, ale aj ozimných obilnín.
V ďalšej prednáške prezentoval Doc. Ing. Ladislav Ducsay, PhD., z SPU, možnosti výživy kukurice a slnečnice, vrátane listových aplikácií.
Tejto téme sa budeme podrobnejšie venovať
v samostatnom článku v niektorom z budúcich
vydaní.
V spoločnosti Limagrain dosahujú špičkové
výsledky taktiež v oblasti šľachtenia silážnych

hybridov kukurice,
ktoré sú známe pod
značkou LGAN. Tejto
téme sa venovali vo
svojej prezentácii
Ing. Jiří Matuš a Ing.
Attila Demeter. Na
Slovensku sme mali
v tomto roku v ponuke celkovo až 216
Ing. Jiří Matuš
rôznych hybridov
kukurice. Veľkú väčšinu z nich odporúčali predajcovia aj na siláž, pritom rozdiely medzi tým
najvhodnejším a najmenej vhodným hybridom
pre produkciu mlieka sú výrazné. Spoločnosť
Limagrain sa už 40 (od 1977) rokov osobitne
špecializuje na silážnu kukuricu, ktorej šľachtenie je oddelené od zrnového segmentu. Najnovšie zaviedli systém (parameter) hodnotenia jednotlivých silážnych hybridov LGAN Milk+.
Na základe agronomických vlastností (úroda
suchej hmoty na ha) a výživárskych vlastností
– vypočítaných programom MILK 2006 (predpokladané množstvo mlieka, ktoré dojnica nadojí z kilogramu suchej hmoty prijatej rezanky), je vypočítané množstvo mlieka z jedného
hektára.
V silážnom portfóliu LG je aktuálne 8 hybridov od FAO 230 až po 500. Môžeme medzi nimi nájsť aj najpestovanejšiu silážnu kukuricu
nielen na Slovensku, ale aj v Českej Republike
a Maďarsku, Shannon (FAO 420).
Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

