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Veríme, že si vyberiete. 

Váš LG tím

Kvalitných silážnych hybridov LG Animal Nutrition s nadstavbovým zdrojom energie v podobe 
vysokej stráviteľnosti vlákniny nie je v žiadnom roku nadbytok. Tohtoročná ponuka je bohatšia pre 
pestovateľov v kukuričnej výrobnej oblasti o novinku: LG 31.459 (FAO 420).

Zrnové hybridy prejdú zaťažkávajúcou skúškou. Prvoradá nebude hrubá úroda zrna, ale nepo-
chybne finálne hektárové tržby silne ovplyvnené nákladmi na sušenie. Vyhrá výnosný a v zbere 
čo najsuchší zrnový hybrid s vysokou plasticitou. V katalógu nájdete spoľahlivé a preverené hyb-
ridy, ale takisto skoré novinky: LG 31.305 (FAO 300) a LG 31.325 (FAO 320) ľubozvučného mena 
LIMAGOLD. Krátky, „tvrdohlavý“, suchovzdorný hybrid, produkujúci ťažké zrno s razantnou stratou 
vlhkosti vám bude nielen habitusom, ale veríme aj úrodou a spoľahlivosťou veľmi pripomínať ob-
ľúbený hybrid LG 30.369 LIMANOVA. Vyskúšajte. Uvidíte.

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť osivá slnečnice tak ako do technológie ExpressTM, tak do 
Clearfield®Plus a to vždy vo veľmi skorej alebo skorej verzii. Výkonnosť, plasticitu a zdravotný stav 
jednotlivých hybridov posúďte sami na posledných stránkach katalógu.

Vážení pestovatelia, milí kolegovia,

posledné 2 roky vychádzal nový katalóg v dobe „covidovej“, odrážal želanie spoločných stretnutí na poľných dňoch. 
Dočkali sme sa! Avšak v ročníku, ktorý bol po pestovateľskej stránke kritickým.

Osivársky svet kukurice je takisto menej radostný. Veľké sucho, ktoré sme bohužiaľ zažívali aj na Slovensku, sa 
podpísalo pod vysoký výskyt sterilných rastlín. Množiteľské plochy, vrátane tých zavlažovaných, boli veľmi postih-
nuté takisto vo Francúzsku, Rumunsku aj v susednom Maďarsku. Bez ohľadu na nadmorskú výšku a kvalitu pôdy. 
Správnym predpokladom je nízka produkcia osiva hraničných osivárskych parametrov. To bude preverované a fi-
nalizované v závere novembra. Až potom budeme presne vedieť dispozície jednotlivých hybridov. Neváhajte preto 
s výberom obľúbených a preverených odrôd s predstihom.

Viac než kedykoľvek predtým platí: „Kto neskoro chodí, sám sebe škodí!“
Ing. Milena Mařáková

Šľachtíme Váš úspech
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LG 31.305
novinka 2022

LG 31.325 Limagold
novinka 2023

LG 31.330

LG 31.377

LG 30.369 Limanova

LG 31.390

LG 31.415 Invador

LG 31.455 Lineade

LG 30.500

Zlatá generÁcIA

KUKURICA NA ZRNO

www.lgseeds.sk

Kukurica na zrno sa počas uplynulých desaťročí stala pevnou súčasťou osevných plánov na poľnohospodárskych pod-
nikoch u nás a zdanlivo nič nemohlo ohroziť jej popularitu, ani výstrelky v podobe vlhkých ročníkov 2010 alebo 2020. 
Tento rok je všetko inak. Vysoké ceny energií zamiešali s ekonomikou pestovania kukurice tak ako nikdy v mnohých 
ostatných dekádach. Pri siatí kukuríc dnes nestojíme len pred klasickou otázkou akú odrodu vybrať. Straší nás takisto 
parafráza zo Shakespearovej drámy – zasiať alebo nezasiať?
Jedno je isté. Dopyt po kukurici bude. No a tam, kde je dopyt, je takisto aj odbyt. Kukurica je potrebným komponen-
tom kŕmnych zmesí a máme možnosť ju buď doviezť alebo šikovne vypestovať. V ekonomike pestovania budú hrať 
rozhodujúcu úlohu náklady na sušenie. Skorosť a schopnosť uvoľniť vodu dostanú prioritu. Popri nákladoch na sušenie 
bude stále stáť úroda. Čiže sa len prehodí priorita faktorov. Tam, kde je možné kukuricu prilepšiť maštaľnými hnojivami 
sa ekonomika vylepší nižšími nákladmi na hnojenie. Buď ako buď, v kukurici nie sme sebestační a odbyt na ňu bude 
naďalej. Iba opatrnejšie budeme musieť zvoliť hybridy.

Hybridy spoločnosti Limagrain spĺňajú obe základné požiadavky. Nízku zberovú vlhkosť a vysokú úrodu.

Na ďalších stránkach venovaných zrnovým kukuriciam riešenia
do Vašich podmienok určite nájdete.

EKONOMIKA PESTOVANIA
Ako na ZRNO s drahým plynom?

Ing. Jiří Matuš
Produktový manažér



Relatívna úroda zrna (%)
FAO 280-330, novošľachtenci 
Zdroj: Limagrain 2021,  
výber do registračných skúšok EU
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novinka 2022

LG 31.305 (FAO 300)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- skorosť
- vysoká úroda vo všetkých podmienkach
- ekonomika pestovania

Nový húževnatý zrnový hybrid. Pýši sa klasmi s kvalitným 
zrnom s vysokou objemovou hmotnosťou. Sú flexibilné, 
je vhodné poskytnúť priestor k vývoju nižším výsevkom. 
Veľkou prednosťou je tiež skoré kvitnutie. Zrná typu zub 
aktívne strácajú vodu. Hybrid podáva nadštandardné vý-
kony nielen v intenzívnych podmienkach, ale aj na menej 
úživných stanovištiach ľahších pôd. Hybrid sa dokáže pri-
spôsobiť pestovateľským aj technologickým špecifikám.

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

7

LG 31.325 Limagold (FAO 320)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- veľmi vysoká úroda zrna typu zub
- ekonomika pestovania
- menej pozberových zvyškov

Stredne vysoký hybrid s veľmi vysokou úrodou zrna typu zub a rýchlym uvoľňovaním vody v závere vegetácie.  
Limagold vo všetkých ohľadoch reprezentuje svoje meno vo vzťahu k produkcii zrna. Rastlina je stredne vysoká až 
nízka s nápadne vzpriamenými listami a stredne vysoko nasadeným veľkým, dobre opeleným šúľkom. Zrno typu zub 
sa pýši veľmi dobrou objemovou hmotnosťou a nadštandardným uvoľňovaním vody. Rastlina vykazuje silný stay-green 
efekt a dobrý zdravotný stav s vysokou odolnosťou voči poliehaniu. Produkuje menej pozberových zvyškov s minimom 
infekcie húb rodu Fusarium. LG 31.325 Limagold sa na jar vyvíja skôr stredne rýchlo, bonusom je preverená vysoká 
odolnosť voči suchu počas celého obdobia vegetácie. Limagold patrí medzi hybridy s nadpriemernou reakciou na vy-
sokú intenzitu pestovania

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

novinka 2023novinka 2023

Zberová vlhkosť (%)

Hybrid LG 31.325 Limagold je možné odporučiť 
každému pestovateľovi, ktorý chce na svojich po-
zemkoch dosiahnuť maximálnu úrodu zrna pri stále 
ešte ekonomickej vlhkosti. Hybrid má špičkový úro-
dový potenciál a nestráca ho ani na ľahkých pôdach 
a v suchom období. Svojou skorosťou a veľmi dobrým 
uvoľňovaním vody vie výborne konkurovať a porá-
žať hybridy rovnakej skorosti naprieč šľachtiteľskými 
značkami (viď graf). 

Skorosť a rýchle uvoľňovanie vody sú istotou do neistej 
sezóny. LG 31.305 bude patriť k najsuchším hybridom 
na zber v kukuričnej a teplej repárskej výrobnej oblas-
ti. V našom hľadáčiku sa tento hybrid ocitol už počas 
procesu skúšania v suchých rokoch 2017-2020. Pravi-
delne vyčnieval bez ohľadu na ročník aj pestovateľskú 
intenzitu krajín juhovýchodnej Európy. O to viac sme si 
istí odporúčaním každému pestovateľovi, ktorý dlho-
dobo zvažuje zmenu a hľadá spoľahlivú zrnovú kukuri-
cu vo FAO okolo 300.
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Ekonomika zrnových hybridov  
FAO 280-380 (€/ha)
Tržby pri cene 340 €/t, odpočet nákladov  
na sušenie 10 €/t/%, Zdroj: Limagrain 2020-2021

Kontrolné hybridy: P9415, P8834, P9241, P9363, 
P9903, DKC4098, DKC4670, DKC4943 

© Limagrain Slovakia, s.r.o.
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LG 31.377 a LG 31.330 v praxi 2021
Podnik Okres Hybrid Plocha ha Netto úroda t/ha
Agrospol Košice Kežmarok LG 31.377 45 11,7
PD Veľký Ďur Levice LG 31.377 145 9,0
RD Veľké Kapušany Michalovce LG 31.377 150 11,1
Agrodružstvo Staré Michalovce LG 31.377 57 11,5
Imrišek s.r.o. Nitra LG 31.377 85 11,0
AGRO - MAT, s. r. o. Rimavská Sobota LG 31.377 31 11,7
Pigagro s. r. o. Jesenské Rimavská Sobota LG 31.377 110 9,8
Agroris s.r.o. Rimavská Sobota LG 31.330 66 9,6
SELEKT VŠÚ a. s., Horné Chlebany Topoľčany LG 31.330 13 12,1

LG 31.390 v praxi 2021
Podnik Okres Plocha ha Netto úroda t/ha
PD Veľký Ďur Levice 56 9,3
Chiara s.r.o. Michalovce 45 11,9
RD Vysoká nad Uhom Michalovce 60 10,7
Imrišek s.r.o. Nitra 25 10,0
PD Cabaj Čápor Nitra 112 9,5
Agro - Dvor Pohranice, s.r.o. Nitra 12 11,5
PD Bošáca Nové Mesto n/V 27 13,1
MVDr. Karch Jozef - Sejkov Sobrance 30 10,8

Úrody LG 31.390 v poloprevádzkových pokusoch 2021

Podnik Okres
Zberová 

vlhkosť (%)
Úroda hrubá 

(t/ha)
Úroda pri 14% 
vlhkosti (t/ha)

Úroda na priemer 
pokusu (%) 

Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Nové Zámky 18,7 11,21 10,60 104
AGROLENS spol. s r.o. Dunajská Streda 19,9 14,16 13,19 101
PD Jahodná Dunajská Streda 19,7 15,29 14,27 101
PD Podolie Nové Město n/Váhom 19,9 14,00 13,04 107
Lúčnica s. r. o. Nitra 20,3 15,13 14,02 101

LG 31.377 (FAO 340)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda zrna
- plasticita
- vysoká odolnosť voči poliehaniu

Všestranný zrnový hybrid. Pravidelne nasadené šúľky na 
stabilných a robustných rastlinách zaisťujú vysokú úrodu 
zrna, ale aj technologickej siláže pre BPS. Úplne olistené, 
stredne vysoko až vysoko nasadené šúľky nepodliehajú 
fuzáriam, zrno na záver vegetácie veľmi rýchlo uvoľňuje 
vodu. Dokáže sa dobre prispôsobiť pestovateľským pod-
mienkam. Impozantné rastliny silno reagujú na všetky in-
tenzifikačné faktory, ocenia na vlahu stabilnejšie pôdy.

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

zotrvanie v opt. sušine
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LG 30.369 Limanova (FAO 360)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- preverený, úrodný hybrid
- plasticita
- do všetkých podmienok pestovania

Stredne skorý zrnový hybrid nižšieho vzrastu so stabilne 
vysokou úrodou zrna. Limanovu netreba dlho predstavo-
vať. Je to preverený hybrid, ktorý každoročne presviedča 
pestovateľov o vysokej plasticite a schopnosti udržať pro-
dukciu zrna aj vo veľmi suchých podmienkach. Rastliny sú 
nízke, orientované na tvorbu a zachovanie generatívnych 
orgánov. Fixný typ šúľka umožňuje rôznu hustotu výsev-
ku. Nízke rastliny produkujú minimum zvyškov.

Odporúčaný výsevok 70-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

LG 31.390 (FAO 380)

ZRNO / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- stabilne vysoká úroda zrna
- uvoľňovanie vody
- výborný zdravotný stav

Kompaktný zrnový hybrid s vysokou úrodou zrna. Homo-
génne rastliny vyššieho vzrastu. Dlhý, vždy dobre opele-
ný šúľok, fixne s 18-timi radmi zrna a rýchlym dry down 
efektom, sľubuje vysokú úrodu a kladnú ekonomiku pes-
tovania. Rýchly počiatočný rast, dobrý zdravotný stav  
a odolnosť voči fuzáriam v šúľku sú vlastnosti mimoriadne 
dôležité pre dlhšiu vegetačnú dobu pri pestovaní na suché 
zrno. Mohutné rastliny sú odolné voči poliehaniu.

Odporúčaný výsevok 70-80 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

zotrvanie v opt. sušine

LG 31.330 (FAO 320)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda zrna 
- uvoľňovanie vody 
- zdravotný stav

Stredne skorý zrnový hybrid vyššieho vzrastu s typic-
ky zrnovým aspektom. Stredne vysoko nasadené šúľ-
ky s tenkým vretenom sú vždy dobre opelené. Kvalitné 
zrno s vysokou objemovou hmotnosťou dobre uvoľňuje 
vodu. Kombinácia vysokej úrody a nízkej zberovej vlh-
kosti ho radí medzi hybridy s vynikajúcou ekonomikou 
pestovania na zrno. Je vhodný do intenzívnych pestova-
teľských podmienok.

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

© Limagrain Slovakia, s.r.o.
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31.415 Invador (FAO 410)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- veľmi vysoká úroda zrna
- odolnosť voči suchu
- prispôsobivosť

Neskorý zrnový hybrid s vynikajúcou úrodou a plastici-
tou. Je prispôsobivý, veľmi dobre odoláva suchu ako počas 
kvitnutia tak aj vo fáze dozrievania. Má vždy dobre dope-
lené šúľky odolné voči fuzáriam, rovnako ako stonky. Pre-
jav stay green efektu vysokých rastlín je silný. Poskytuje 
nadpriemerné úrody aj v horších pôdnych podmienkach, 
ale dokáže oceniť aj vyššiu intenzitu pestovania.  Hybrid 
nemá limitovaný úrodový potenciál, správa sa adekvátne 
k agrotechnickým podmienkam. 

Odporúčaný výsevok 70-75 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna
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Ak sa sústredíme na ekonomiku 
pestovania kukurice na zrno, potom LG 31.415 In-
vador je pragmatická voľba. Ponúka totiž vyvážený 
pomer vlastností: úroda/skorosť/vlhkosť. Šúľky sú 
maximálne ozrnené radmi mohutných zubov bez 
medzier. Plochý zub veľmi dobre uvoľňuje vodu, 
ktorú potom zbytočne nevozíte z poľa, ani nemusí-
te draho dosúšať. Zrno hybridu LG 31.415 Invador 
Invador sa pýši vysokou objemovou hmotnosťou.

LG 30.500 (FAO 450)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- vysoká úroda zrna
- reakcia na intenzitu
- overený hybrid

Neskorý zrnový hybrid vysokého vzrastu s vysokou úro-
dou zrna. Pravidelne nasadené šúľky zavalitejšieho tvaru 
sú zvyčajne kompletne opelené. Hybrid má dobrý zdra-
votný stav. Je vhodný do teplejšej kukuričnej výrobnej 
oblasti. Na vlahu stabilnejších pozemkoch sa správa veľ-
mi dobre, je však dobre preverený aj suchšími ročníkmi. 
Parenchým tenkého vretena nezadržiava zbytočnú vlh-
kosť, vo svojej skorostnej skupine vie konkurovať najmä 
ekonomikou pestovania.

Odporúčaný výsevok 70-75 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

LG 31.455 Lineade (FAO 450)

ZRNO / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- veľmi vysoká úroda zrna
- reakcia na intenzitu
- univerzálnosť

Impozantný neskorý zrnový hybrid na záver zrnových 
zberov. Veľmi dobre reaguje na intenzívne podmienky 
pestovania. Znáša ťažké pôdy. Odolnosť voči suchu je vý-
raznejší vo fáze dozrievania. Má vždy dobre opelené mo-
hutné šúľky. Odoláva fuzáriam v klase aj na stonkách. Špič-
kové úrody zrna majú v rámci FAO skupiny nižšiu vlhkosť, 
plochý konský zub veľmi dobre uvoľňuje vodu. Skúseným 
agronómom ponúkame bezkonkurenčnú neskorú zrnovú 
kukuricu pre udržanie kladnej ekonomiky pestovania.

Odporúčaný výsevok 70-75 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

uvoľňovanie vody zo zrna

Úrody LG 31.415 v poloprevádzkových pokusoch 2021

Podnik Okres
Zberová vlhkosť 

(%)
Úroda hrubá 

(t/ha)
Úroda pri 14% 
vlhkosti (t/ha)

Úroda na prie-
mer pokusu (%) 

AGRONATUR, s.r.o. Jasová Nové Zámky 18,4 12,92 12,26 111
PD Komoča (pravá strana) Nové Zámky 19,9 15,05 14,01 121
Poľno SME s.r.o. Nové Zámky 21,2 14,69 13,46 100
PD v Zemnom Nové Zámky 18,6 10,64 10,07 116
CHIARA s.r.o. Michalovce 25,5 8,51 7,31 107
PD Zavar Trnava 21,7 11,31 10,30 102
AGROLENS spol. s r.o. Dunajská Streda 20,5 14,80 13,68 105
PD Jahodná Dunajská Streda 20,0 15,73 14,63 104
Agro - Váh s.r.o. Šaľa 22,3 14,58 13,17 110
PD Podolie Nové Město n/Váhom 22,0 15,88 14,40 118
Agrimpex Trstice, družstvo Galanta 20,5 14,00 12,94 108
Lúčnica s. r. o. Nitra 21,5 15,88 14,49 105

Úrody LG 31.455 v poloprevádzkových pokusoch 2021

Podnik Okres
Zberová vlhkosť 

(%)
Úroda hrubá 

(t/ha)
Úroda pri 14% 
vlhkosti (t/ha)

Úroda na prie-
mer pokusu (%) 

AGRONATUR, s.r.o. Jasová Nové Zámky 17,9 12,27 11,71 106
PD Komoča (pravá strana) Nové Zámky 20,3 15,01 13,91 120
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Nové Zámky 19,4 12,42 11,64 114
Poľno SME s.r.o. Nové Zámky 21,8 15,75 14,32 106
PD v Zemnom Nové Zámky 17,6 9,97 9,55 110
PD Zavar Trnava 22,2 12,57 11,37 113
AGROLENS spol. s r.o. Dunajská Streda 22,1 15,44 13,99 107
PD Jahodná Dunajská Streda 20,2 15,27 14,17 101
PD Sokolce Komárno 18,9 13,50 12,73 104
PD Podolie Nové Město n/Váhom 23,2 14,45 12,90 106
Agrimpex Trstice, družstvo Galanta 21,4 14,40 13,16 110
Lúčnica s. r. o. Nitra 23,1 18,02 16,11 116

LG 31.415 v praxi 2021

Podnik Okres Plocha ha Netto úroda t/ha

PD Ludanice Topoľčany 34 10,7

LG 31.455 v praxi 2021

Podnik Okres Plocha ha Netto úroda t/ha

Vinagro, a.s. Macov Dunajská Streda 28 12,6
Krok, spol. s r.o. Vlčany Šaľa 85 10,1

© Limagrain Slovakia, s.r.o.



25 rokov spokojnosti 
KRÁV AJ chovateľov

Martin Cazot
Corn Marketing Lead, 

Limagrain Europe

Je to už 25 rokov, čo spoločnosť Limagrain predstavila prvé výsledky 
expertnej šľachtiteľskej práce, hybridy kukurice označené značkou  
LG Animal Nutrition®. 

V roku 1977 Limagrain naštartoval špecifický program šľachtenia silážnych 
kukuričných hybridov vedený odborníkmi s cieľom zahrnúť popri agronomic-
kých, takisto nutričné kritériá kvality. Od roku 1997, keď bola značka LGAN 
predstavená európskym farmárom, pomáha vybrať si efektívnejší a bezpeč-
nejší silážny hybrid. Zvieratá sú centrom nášho šľachtenia. Dojnice, resp. hovä-
dzí dobytok, sú prežúvavce a bylinožravce, takže potrebujú kvalitnú vlákninu 

pre zachovanie zdravia a produktivity. Hlavnou hybnou silou sú teda stráviteľnosť vlákniny a energetic-
ký obsah krmiva.

Prínos, efektivita LGAN hybridov boli preukázané vo viacerých krajinách s navýšením mliečnej pro-
dukcie až o 3 kg mlieka/deň/dojnicu. Vďaka obrovskej škále skorosti a nutričnej kvality LGAN hybri-
dov (DINAG, by-pass škrob) si každý farmár môže nájsť ten najlepší hybrid pre ideálnu kŕmnu dávku 
v jeho pestovateľských a chovateľských podmienkach.

Našim jediným cieľom je optimalizovať účinnosť objemových krmív 
k navýšeniu ziskovosti mliečnej a mäsovej produkcie. 

Sme vďační za dôveru pestovateľov a chovateľov, 
vážime si spoluprácu a nasadenie v ich každodennej náročnej práci.

12

KUKURICA NA SILÁŽ

krAvy
NEVEDIA
KLAMAŤ

DIGNITY 
novinka 2022

MANTILLA

LG 31.217   
novinka 2022

LG 31.224   

LG 30.248   

LG 31.277   

LG 31.295   

LG 31.331   
novinka 2022

LG 31.383   

LG 31.479   

Shannon      

LG 31.459   
novinka 2023

Aapotheoz   

LG 31.558   

www.lgseeds.sk

© Limagrain Slovakia, s.r.o.
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Relatívna úroda suchej hmoty, priemer 2019-2021 (%) 
Zdroj: Výskumný ústav poľnohospodársky ILVO, Belgicko

27.990 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

 Limagrain, 2019

© Limagrain Slovakia, s.r.o.

DIGNITY (FAO 175)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: HVO, ZVO

- extrémna skorosť
- úroda a nutričná kvalita
- vysoký podiel zrna a škrobu

Silážny hybrid so stabilne vysokou úrodou rezanky v kva-
lite LG Animal Nutrition. Hybrid Dignity má veľmi krátkú 
vegetačnú dobu. Je agronomicky nenáročný, má štíhle, 
stredne vysoké rastliny s nízko nasadenými šúľkami, má 
typický tríliníový vzhľad. Produkuje rezanku s vysokou nut-
ričnou kvalitou aj v horších pestovateľských podmienkach.

Odporúčaný výsevok 90-100 000 zŕn/ha 

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

25.334 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

 Limagrain, 2020-2021

Vyznačuje sa tiež veľmi dobrou odolnosťou voči choro-
bám vrátane fuzárií. Mohutným koreňovým systémom 
zaisťuje odolnosť voči poliehaniu.

MANTILLA (FAO 200)

BIOPLYN / SILÁŽ / Sc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: HVO, ZVO

- nadpriemerná úroda zelenej hmoty
- vysoký podiel zrna
- skorosť, odolnosť voči chladu

Veľmi skorá kukurica, mimoriadne vhodná ako sub-
strát pre bioplynové stanice, prípadne výkrm. Má nad-
priemernú úrodu zrna, vyznačuje sa vysokým podielom 
škrobu. Rastliny sú vysoké až veľmi vysoké, dobre olis-
tené so vzpriamenými listami. Šúľky sú stredne vysoko 
nasadené, štíhle s tenkým vretenom.

Odporúčaný výsevok 85-95 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

zotrvanie v opt. sušine

LG 31.224 (FAO 230)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: HVO, ZVO

- veľmi vysoká úroda rezanky
- vysoký podiel škrobu
- plasticita

Veľmi skorý, prispôsobivý silážny hybrid s typicky troj-
líniovým vzhľadom. Má veľké, stredne vysoko nasadené 
šúľky, robustné rastliny sú odolné voči poliehaniu. Rýchly 
počiatočný rast dopĺňa plasticita a odolnosť voči chladu. 
Rezanka bohatá na stráviteľnú vlákninu a škrob je vhodná 
pre dojnice i BPS.

Odporúčaný výsevok 85-95 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

27.635 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

Limagrain 2018

LG 31.217 (FAO 220)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: HVO, ZVO

- veľmi vysoká úroda silážnej rezanky
- skorosť
vynikajúca nutričná kvalita

Stredne vysoký, široko olistený hybrid. Vysoký podiel 
zrna zvyšuje celkovú stráviteľnosť pozbieranej hmoty. Má 
stredne rýchly počiatočný rast, dobre odoláva studenej 
jari, húževnato prekonáva mrazy. Vďaka silnému prejavu 
stay green efektu zostáva dlho v optimálnej sušine, na-
priek svojej skorosti ponúka dlhšie zberové okno.

Odporúčaný výsevok 85-95 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine
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 Slovo experta:
Hybrid Dignity je nová, najskoršia funkčná silážna kukurica LGAN na slovenskom trhu. Hoci je skorá, vďaka sil-
nému prejavu stay green efektu dozrieva postupne. Tvorí vysoký podiel škrobu v siláži, spoločne s vysokou strá-
viteľnosťou vlákniny ponúka živinovo bohatú a nutrične vyváženú súčasť kŕmnej dávky. Je určená chovateľom  
v podhorských oblastiach s limitovanou možnosťou pestovať náročnejšie neskoršie hybridy.

 Slovo experta:
LG 31.224 razantnejšie vzchádza a výborne odoláva chladu. Krátku vegetačnú dobu uspokojivo využije k dostatočnej  
a vyváženej zrelosti zelených častí rastliny i šúľkov. Stay green efekt nie je silný, spolu s rastlinou intenzívne dozrieva  
aj zrno. Včas zozbieraná rezanka tak maximálne uspokojí kravy nadštandardnou nutričnou kvalitou. Vysoká úroda hmo-
ty z hektára bohatá na škrob môže byť atraktívna aj pre prevádzkovateľov bioplynových staníc vo vyšších polohách.
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 Slovo experta:
LG 31.295 je overený, funkčný silážny hybrid, ktorý udrží nutričnú kvalitu aj v suchších ročníkoch.
Vlaňajšia novinka LG 31.331 je vo svojej skupine skorosti unikátna medzitypovou formou zrna. Medzityp veľmi po-
zvoľne uvoľňuje vodu a dlho uchováva obe silážne frakcie v ideálnej zberovej sušine. Počas kŕmenia zmierňuje výkyvy 
pH v bachore vďaka pozvoľnejšej degrabilite škrobu. Táto kukurica ponúka spolu s prémiovými nutričnými paramet-
rami, vzrastným a pohľadným habitusom aj dostatok hmoty pre prevádzkovateľov bioplynových staníc.

LG 31.277 (FAO 280)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: ZVO, RVO

- stabilne vysoká úroda kvalitnej hmoty
- komplexnosť a plasticita 
- odolnosť voči suchu

Špičkový skorý silážny hybrid. Má vysoký vzrast a úro-
veň stráviteľnosti vlákniny. Kombináciou agronomických 
a zootechnických vlastností naplnil prísne kritériá hybri-
du LG Animal Nutrition®, vhodného pre vysokoúžitkové 
chovy dojníc. Odolný proti klimatickým výkyvom počas 
vegetácie s predvídateľným postupným dozrievaním.

Odporúčaný výsevok 80-90 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

24.564 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

ÚKZÚZ 2019

LG 31.295 (FAO 310)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, OKRAJOVO KVO

- vysoká úroda rezanky
- reakcia na intenzitu
- odolnosť voči suchu

Stredne skorý robustný silážny hybrid. Vhodný pre výživu 
hovädzieho dobytka aj pre bioplynové stanice. Poskytuje 
nutrične kvalitnú silážnu rezanku bez ohľadu na priebeh 
ročníka, sucho alebo stav pozemku. Každým rokom uka-
zuje lineárne narastajúcu sušinu, škrob a stabilnú hladinu 
cukru. Je kľúčový pre repársku výrobnú oblasť.

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

29.274 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

Limagrain, 2015

 Slovo experta:
LG 31.277 má jednoznačne všetko, čo požaduje agronóm aj zootechnik od poriadnej silážnej kukurice. V ex-
trémne suchom a horúcom roku 2018 dokázala dlho držať metabolickú aktivitu, pomerne vysokú úroveň cukrov  
a pozvoľne dozrieval. V predzberových rozboroch je zrejmá reakcia na vyššie úhrny lokálnych zrážok, sušina sa 
však pozvoľne zvyšuje v zhode s narastajúcim škrobom. Táto kukurica garantuje vysoký produkčný potenciál 
mlieka z hektára aj počas nepriaznivých ročníkov.

© Limagrain Slovakia, s.r.o.

LG 30.248 (FAO 240)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: HVO, ZVO, RVO

- stabilne vysoká úroda rezanky
- špičkové nutričné parametre
- pozitívna reakcia na intenzitu

Veľmi skorý úrodný hybrid do intenzívnych podmienok. 
Stredne vysoké rastliny so vzpriamene postavenými širo-
kými listami dopľňa dobre ozrnený šúľok. Vyniká vysokou 
stráviteľnosťou vlákniny a obsahom škrobu. Je veľmi ob-
ľúbený u chovateľov vďaka uchovaniu vysokej nutričnej 
kvality rezanky bez ohľadu na priebeh ročníka.

Odporúčaný výsevok 85-95 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

27.764 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov
ÚKZÚZ 2016-2017

novinka 2022novinka 2022

LG 31.331 (FAO 340)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Medzityp

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda kvalitnej rezanky
- široké zberové okno
- zdravotný stav

Vzrastná novinka so širokými čepeľami listov vykazu-
je dlhú fotosyntetickú aktivitu, silný stay green efekt.  
Stredne vysoko nasadené šúľky majú kvalitné zrno s vy-
sokým podielom by-pass škrobu. Zrno typu medzityp je  
v tejto skorostnej skupine ozajstnou výnimkou. Má rýchly 
počiatočný rast a odolnosť voči fuzáriam šúľkov.

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

28.898 kg mlieka z hektára
vypočteno z dat Limagrain 

2020
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LG 31.383 (FAO 370)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Tc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda silážnej hmoty
- reakcia na intenzitu
- vzrastný pohľadný habitus

Robustná silážna kukurica so silným prejavom stay green 
efektu. Dlhý šúľok so štíhlym vretenom sa podieľa na vyso-
kej stráviteľnosti silážnej hmoty. Má rýchly počiatočný rast 
aj vysokú odolnosť voči fuzáriam v šúľku. Vyniká vysokou 
objemovou hmotnosťou zrna aj podielom by-pass škrobu. 
V intenzívnych podmienkach je mimoriadne vzrastný.

Odporúčaný výsevok 75-85 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

27.835 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

 Limagrain, 2019

Shannon (FAO 420)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoký obsah škrobu v silážnej hmote
- odolnosť voči suchu
- univerzálnosť

Stredne neskorý silážny hybrid mohutného vzrastu. Vy-
značuje sa vysokou stráviteľnosťou vlákniny. Uplatní sa aj 
na suchších stanovištiach. Vďaka vysokému podielu zrna 
je možný jeho zber na suché alebo vlhké zrno. Kombiná-
cia vysokej úrody, kvality a strestolerancie z neho robí 
spoľahlivý zdroj energie bez ohľadu na vplyv ročníka.

Odporúčaný výsevok 70-80 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

25.262 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov 

Limagrain, 2016

© Limagrain Slovakia, s.r.o.

LG 31.479 (FAO 400)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- nutričná kvalita
- špičková úroda silážnej hmoty
- vyrovnané dozrievanie

Vitálny, stredne neskorý silážny hybrid. Rastliny sú vyso-
ké až veľmi vysoké, dobre olistené. Má vysoko stráviteľnú 
vlákninu a veľmi vysoký obsah škrobu. V neskoršej vývo-
jovej fáze udrží lineárny nárast sušiny i škrobu. Súčasne si 
zachováva vysokú hladinu cukrov, čo je nepriamy ukazo-
vateľ vitality a vysokej stráviteľnosti bunkových stien.

Odporúčaný výsevok 70-80 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

28.198 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov

Limagrain, 2019

 Slovo experta:
Shannon je úplne zbytočné predstavovať. Je to dopytovaný základ osevu silážnych hybridov na mnohých podnikoch. 
Tohtoročná novinka LG 31.459 je rovnako skorá, ponúka podobnú nutričnú kvalitu, ale podľa úrodových výsledkov 
sa o nej dá hovoriť ako o silnom súperovi. Hybrid má tiež podobný agronomický profil, slušnú odolnosť voči suchu aj 
vynikajúci zdravotný stav počas celej vegetácie.

LG 31.459 (FAO 420)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda silážnej hmoty
- reakcia na intenzitu
- odolnosť voči suchu

Nový, stredne neskorý, vzrastný silážny hybrid s vysokou 
stráviťelnosťou. Veľmi dobre reaguje na vyššiu intenzitu 
pestovania. Má vysoký podiel zrna i škrobu v silážnej hmo-
te. V prípade potreby je možné ponechať na zber suchého 
aj vlhkého zrna. Dobre odoláva stresu zo sucha a vysokých 
teplot. Ako nový šľachtenec vyniká zdravotným stavom.

Odporúčaný výsevok 70-80 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

26.036 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov

Limagrain, 2021

 Slovo experta:
LG 31.383 je vzrastná, pohľadná kukurica s kvalitnou a chutnou rezankou atraktívnou nielen pre chov dojníc, ale aj 
pre výkrm a bioplynové stanice. Hybrid LG 31.479 je vydarenou inováciou obľúbeného Shannonu. Veľkou devízou 
je vysoká odolnosť voči suchu aj chladu. Rastliny vykazujú priemerný stay green efekt, frakcie zrna aj zelenej časti 
rastliny tak zrejú spoločne. Stav porastu na blížiaci sa termín zberu sám veľmi dobre upozorní.
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LG 50.479 SX
 

LG 50.635 CLP
 

LG 58.630 CL 
novinka 2022
 

LG 50.550 CL 
novinka 2022
 

LG 54.78
 

LG 54.92 HO CL

SLNEČNICE
VEĽMI SKORÉ

UROBTE
DIERU

DO SVETA
www.lgseeds.sk

Aapotheoz (FAO 500) 

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- vysoká stráviteľnosť vlákniny
- odolnosť voči suchu
- zdravotný stav

Kompaktný, stredne vysoký hybrid s vysokou úrodou si-
lážnej hmoty. Aapotheoz je prevereným hybridom najmä 
na južnom Slovensku. Istota produkcie kvalitnej rezanky 
je pre chovy dojníc podstatou kladnej ekonomiky výroby 
mlieka. Je prototyp kukurice, ktorá poteší agronóma, zoo-
technika aj ekonóma.

Odporúčaný výsevok 70-75 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

29.758 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov

Limagrain, 2019

LG 31.558 (FAO 560)

SILÁŽ LGAN / BIOPLYN / Sc / Zub

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- vysoká úroda kvalitnej rezanky
- veľmi vysoký podiel škrobu
- odolnosť voči suchu

Neskorý silážny hybrid s vysokou stráviteľnosťou vlák-
niny. Dominantný šúľok na vysokej rastline je zvyčajne 
dobre opelený, pozitívne ovplyvňuje podiel zrna a škrobu 
v silážnej hmote. Veľmi dobre reaguje na intenzifikačné 
faktory, poskytuje však vyrovnané úrody aj v extenzív-
nych podmienkach. Nie je náročný na výber pozemku.

Odporúčaný výsevok 70-75 000 zŕn/ha

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
reakcia na intenzitu
stay green efekt
neskorá sejba

DINAG (stráv. vlákniny)

obsah by-pass škrobu

zotrvanie v opt. sušine

30.394 kg mlieka z hektára
vypočítané z údajov

Limagrain, 2019

 Slovo experta:
Hybrid LG 31.558 nadväzuje termínom zberu silážnej rezanky na preverený Aapotheoz. Jeho nutričná kvalita je 
okrem iného daná vysokým podielom zrna, presnejšie v tenkom čreve stráviteľným by-pass škrobom. Dobre vyvi-
nuté šúľky jednoznačne navyšujú hmotnosť zozberanej suchej hmoty z hektára tiež prevádzkovateľom bioplyno-
vých staníc. Nenechajte ho dlho na poli, suchá rastlina stráca tú najväčšiu devízu pre dojnice akou je stráviteľnosť 
celej rastliny. Včas vykonaná žatva je základným predpokladom dobre uloženej investície v každej silážnej jame.

© Limagrain Slovakia, s.r.o.
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LG 50.479 SX
SKORÝ, OLEJNÝ HYBRID / Express technológia

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- veľmi vysoká úroda
- skorosť
- Express TM technológia

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
odolnosť poliehaniu
tolerancia tribenuron
reakcia na intenzitu
neskorá sejba

   Odporúčaný výsevok 65-70 000 jedincov/ha
výška rastliny stredne vysoká
veľkosť úboru stredne veľký
HTN stredne vysoká
pleseň sivá 8
pleseň slnečnicová 9
biela hniloba 9
fóma 8

2021
Úroda: 4,38 t/ha (102 %)

Olejnatosť: 46,7 %
Zberová vlhkosť: 9,2 %

Zdroj: 
SPZO ČR 2021, priemer zo všetkých 

hodnotených lokalít KO, LN, ZN;
vždy v piatich opakovaniach

2020
Úroda: 3,83 t/ha (110 %)

Olejnatosť: 44,0 %
Zberová vlhkosť: 7,6 %

Zdroj: 
SPZO ČR 2020, priemer zo všetkých 

hodnotených lokalít UH, HO, ZN;
vždy v jednom opakovaní

NOVINKA určená pre technológiu EXPRESS ™ ÚRODA • SKOROSŤ • VYNIKAJÚCI ZDRAVOTNÝ STAV

Hybrid LG 50.479 SX dozrieva na zelenej rastline, čiže môžeme hovoriť o stay green efekte. Produkuje zdravý merkan-
tyl, pomalšie podlieha tlaku hubových chorôb. Aj v Českej republike v poloprevádzkových pokusoch SPZO dosahuje 
veľmi vysoké úrody. Tu sa používa iba štandardné herbicídne ošetrenie, takže môžeme sledovať výkonnosť hybridov 
určených do rôznych herbicídnych technológií. Všimnite si vynikajúce hodnotenie napadnutia hubovými chorobami:

Skorý LG 50.479 SX má všetky
predpoklady splniť Vaše očakávania:

 vysoko úrodný
 skorý pre zber bez desikácie
 prispôsobivý

 – znáša sucho a horšie pôdne stanovište
 – intenzívne reaguje na lepšie podmienky

 zdravý, vyrovná sa s tlakom chorôb
 vo vlhkých ročníkoch

 homozygotná odolnosť voči herbicídu 
 Express 50 SX® bez rizika fytotoxicity

 nižší vzrast ako doterajší štandard v segmente
 SX slnečníc s veľmi dobrou odolnosťou 
 voči poliehaniu

Kvôli týmto vlastnostiam je hybrid LG 50.479 SX 
vynikajúcou alternatívou a cestou ako zaistiť 
ziskové pestovanie slnečnice.
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LG 50.479 SX v praxi 2022
PD Kolárovo (okres Komárno)  • 149 ha  • 4,10 t/ha netto

PD Štúrová (okres Komárno)  •    25 ha  • 4,10 t/ha netto

SHR Gabriel Kvetko (Revúca)  •    20 ha  • 3,70 t/ha netto

9,0

8,0

7,0

6,0

Pleseň sivá na úbore

LG 50.479 SXnajlepšie 
hodnotenie

najhoršie 
hodnotenie

8,3

9,0

7,3

9,0

8,0

7,0

6,0

Fóma na stonke

LG 50.479 SX priemer
pokusov

najhoršie 
hodnotenie

8,7

7,4

6,3

9,0

8,0

7,0

6,0

Biela pleseň na lodyhe

LG 50.479 SX priemer
pokusov

najhoršie 
hodnotenie

9,0

7,3

8,4

8,8

7,8

6,8

5,8

4,8

Alternáriová škvrnitosť

LG 50.479 SX priemer
pokusov

najhoršie 
hodnotenie

8,3 7,5

5

Hodnotenie zdravotného stavu,  
Zdroj: SPZO ČR 2021, n=3, fáza zrenia (9 najlepšie, 0 najhoršie)

Úroda nažiek t/ha, Zdroj:  POP SPZO 2020, priemer 3 lokalít (Uherský Brod, Hodonín, Znojmo)
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LG 50.550 CLP
VEĽMI SKORÝ, OLEJNÝ HYBRID / CLP technológia

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda
- odolnosť voči herbicídu Pulsar Plus®
- skorosť, skromnosť

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
odolnosť poliehaniu
tolerancia imazamox
reakcia na intenzitu
neskorá sejba

   Odporúčaný výsevok 65-70 000 jedincov/ha
výška rastliny vysoká
veľkosť úboru středně velký
HTN vysoká
pleseň sivá 8
pleseň slnečnicová 9
biela hniloba 9
fóma 8

LG 50.635 CLP
SKORÝ, OLEJNÝ HYBRID / CLP technológia

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: KVO

- vysoká úroda
- odolnosť voči herbicídu Pulsar Plus®
- agrotechnická nenáročnosť

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
odolnosť poliehaniu
tolerancia imazamox
reakcia na intenzitu
neskorá sejba

   Odporúčaný výsevok 65-70 000 jedincov/ha
výška rastliny stredne vysoká
veľkosť úboru stredne veľký
HTN stredne vysoká
pleseň sivá 8
pleseň slnečnicová 9
biela hniloba 7
fóma 9

LG 58.630 CL
SKORÝ, OLEJNÝ HYBRID / CL technológia

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda
- odolnosť voči herbicídu Pulsar®
- reakcia na intenzitu

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
odolnosť poliehaniu
tolerancia imazamox
reakcia na intenzitu
neskorá sejba

   Odporúčaný výsevok 65-70 000 jedincov/ha
výška rastliny stredne vysoká
veľkosť úboru stredne veľký
HTN stredne vysoká
pleseň sivá 8
pleseň slnečnicová 9
biela hniloba 8
fóma 8

novinka 2022 novinka 2022

LG 50.635 CLP netreba zvlášť predstavovať. Hybrid je pre-
verený a úspešne pestovaný v rôznych pestovateľských 
intenzitách. Zvláda náročné podmienky ľahkých pôd  
a suchých stanovíšť. Nízky vzrast uľahčuje ošetrenie počas 
vegetácie. Pre zber bez desikácie bez problému dozreje 
na výhrevných stanovištiach kukuričnej výrobnej oblasti.

LG 58.630 CL je hybrid, ktorý patrí na naše polia, kde 
môže naplno predviesť vysoký úrodnostný potenciál. 
Darí sa mu na ťažkých pôdach a takisto na pozemkoch  
s ideálnymi parametrami. Pestovatelia určite ocenia sko-
rosť hybridu a vysokú úrodu kvalitných, objemných nažiek. 
Spoľahlivo dozrie v dobrej kondícií bez nutnosti desikácie.

Pracovitý, nenáročný a prispôsobivý hybrid do všetkých oblastí pestovania slnečnice u nás. Vyniká 
skorosťou a včasným dozrievaním. Poskytuje vysoké úrody aj na ľahkých pôdach a výsušných sta-
novištiach, kde iné hybridy trpia. LG 50.550 CLP si svoj podiel v osevnom pláne slnečníc poctivo od-
pracuje, môžete ho preveriť aj na slabších pozemkoch. V tomto roku sa ako nováčik prebojoval na 
druhé miesto medzi hybridmi skúšanými Zväzom pestovateľov a spracovateľov olejnín na Sloven-
sku, prekonal priemer pokusu o 9 %. Rovnako dobre si viedol aj vo vlaňajšom skúšaní v Maďarsku.

4,01 t/ha4,01 t/ha
JánossomorjaJánossomorja

3,52 t/ha3,52 t/ha
NagylózsNagylózs 4,38 t/ha4,38 t/ha

AbaAba

4,12 t/ha4,12 t/ha
FüzesabonyFüzesabony

5,30 t/ha5,30 t/ha
NádudvarNádudvar

3,58 t/ha3,58 t/ha
NyírgyulajNyírgyulaj

4,26 t/ha4,26 t/ha
VáncsodVáncsod

4,1 t/ha4,1 t/ha
RákóczifalvaRákóczifalva

4,72 t/ha4,72 t/ha
SoltSolt

3,52 t/ha3,52 t/ha
MezőszentgyörgyMezőszentgyörgy

Úroda nažiek t/ha na použitelných lokalitách (Vráble, Lúčnica nad Žitavou, Tekovské Lužany) 
Zdroj: SPZO Slovensko, 2022

Úroda nažiek t/ha
Zdroj: DEMO pokusy LG Maďarsko, 2021
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KONTAKTY Limagrain Slovakia, s.r.o.LG 54.92 HO CL
VEĽMI SKORÝ, VYSOKO OLEJNATÝ / CL technológia

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- skorosť
- stabilne vysoký obsah kyseliny olejovej
- voľba technológie

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
odolnosť poliehaniu
tolerancia imazamox
reakcia na intenzitu
neskorá sejba

   Odporúčaný výsevok 60-65 000 jedincov/ha
výška rastliny str. vysoká až vysoká
veľkosť úboru stredne veľký
HTN str. vysoká až vysoká
pleseň sivá 8
pleseň slnečnicová 9
biela hniloba 7
fóma 7

LG 54.78
SKORÝ, OLEJNÝ / Konvenčná technológia

ODPORÚČANÉ OBLASTI PESTOVANIA: RVO, KVO

- vysoká úroda
- skorosť
- plasticita

počiatočný rast
odolnosť voči chladu
odolnosť voči suchu
odolnosť poliehaniu

reakcia na intenzitu
neskorá sejba

   Odporúčaný výsevok 65-70 000 jedincov/ha
výška rastliny stredne vysoká
veľkosť úboru stredne veľký
HTN str. vysoká až vysoká
pleseň sivá 8
pleseň slnečnicová 9
biela hniloba 8
fóma 8

LG 54.78 je veľmi spoľahlivý, konvenčný hybrid. Dozrie 
aj vo vlhkom roku, jeho polo-previsnuté stredne veľké 
úbory sú dobre odolné voči tlaku plesne sivej. Zber býva 
nenáročný, úbor nedozrieva na zelenej rastline. LG 54.78 
je dobrý základ osevných plánov, skúsení pestovatelia 
oceňujú jeho úrodovú stabilitu.

Dopyt po kvalitnej slnečnici s vysokým podielom kyseli-
ny olejovej medziročne kolíše, častejšie však hrozí nedo-
statok osiva. Ponúkame veľmi skorý hybrid, pri ktorom 
podiel kyseliny olejovej ani v klimaticky náročných roční-
koch neklesá pod 87 %. Takže môžeme sľúbiť istotu sluš-
nej úrody, v rozumnej vlhkosti i v nadštandardnej kvalite.

M. Rázusa 29 • 984 01 Lučenec • Tel.: 00 421 47 451 21 60
IČO: 53 98 579 • DIČ: SK21215 5051

Navštívte náš web www.lgseeds.sk

OBCHODNÝ RIADITEĽ
Ing. Ondrej Takáč - 0907 850 951

TÍM LÍDER A MANAŽÉR  
PRE KĽÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV
Ing. Ivan Varečka, Ph.D. - 0905 301 451

PRODUKTOVÝ MANAŽÉR
Ing. Jiří Matuš - 00 420 602 550 771

MARKETING
Ing. Milena Mařáková - 00 420 602 314 595

LGAN ŠPECIALISTA
Ing. Eduard Hanina - 00 420 775 755 179

LOGISTIKA, ADMINISTRATÍVA
Monika Svoreňová - 0908 940 007

EKONOMICKÁ RIADITEĽKA
Ing. Dana Takáčová - 0907 186 095

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE
Máme novú tvár

Ing. Michal Jaško
0905 579 204
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Ing. Ivan Varečka, Ph.D.
0905 301 451

Ing. Ľubomír Palovčík
0907 850 069

Ing. Attila Demeter
0918 837 372

Ing. Michal Jaško
0905 579 204

Ing. Silvia Mayerová
0908 348 102

Ing. Michal Uhrín
0905 579 164

Ing. Adam Vermes  
0905 300 350

Ing. Marián Bačiak
0905 692 236
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KATALÓG OSÍV KUKURICE A SLNEČNICE 2023

KRAVY NEVEDIA KLAMAŤ

Šľachtíme Váš úspech
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(tis. sem./ha) Vaše poznámky NOVINKA

DIGNITY 175 Tc medzityp 90-100 NOVINKA
2022

Mantilla 200 Sc medzityp 85-95

LG 31.217 220 Tc medzityp 85-95 NOVINKA
2022

LG 31.224 230 Tc medzityp 85-95

LG 30.248 240 Sc medzityp 85-95

LG 31.277 280 Sc medzityp 80-90

LG 31.305 300 Sc zub 75-85 NOVINKA
2022

LG 31.295 310 Sc medzityp 75-85

LG 31.330 320 Sc zub 75-85

LG 31.325
Limagold 320 Sc zub 75-85 NOVINKA

2023

LG 31.331 340 Tc medzityp 75-85 NOVINKA
2022

LG 31.377 340 Sc zub 75-85

LG 30.369 
Limanova 360 Sc zub 70-85

LG 31.383 370 Tc zub 75-85

LG 31.390 380 Sc zub 70-80

LG 31.479 400 Sc zub 70-80

LG 31.415 
Invador 410 Sc zub 70-75

Shannon 420 Sc zub 70-80

LG 31.459 420 Sc zub 70-80 NOVINKA
2023

LG 30.500 450 Sc zub 70-75

LG 31.455 
Lineade 450 Sc zub 70-75

Aapotheoz 500 Sc zub 70-75

LG 31.558 560 Sc zub 70-75

skorosť typ technológia
výsevok 

(tis. sem./ha) Vaše poznámky NOVINKA

LG 50.479 SX skorý olejný EXPRESSTM 65-70

LG 50.635 CLP stredne skorý olejný 65-70

LG 58.630 CL skorý olejný 65-70 NOVINKA
2022

LG 50.550 CLP veľmi skorý olejný 65-70 NOVINKA
2022

LG 54.78 skorý olejný konvenčná 65-70

LG 54.92 HO CL veľmi skorý high oleic 60-65
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