navštívili sme

Limagrain do novej sezóny
s esom v rukáve
Väčšina poľnohospodárov nedávno
ukončila a niektorí ešte len teraz
zberajú kukuricu na zrno. Čas
však neúprosne plynie, a pomaly
už musíme myslieť aj na založenie
novej úrody. Aké hybridy zasiať
v roku 2019? Dobrú odpoveď
na túto otázku sme mohli nájsť
na regionálnych poľných dňoch
Limagrain.
V polovici septembra sme navštívili podujatie
v Trsticiach, kde boli predstavené viaceré hybridy kukurice určené najmä pre oblasti južného
Slovenska. Na začiatku prehliadky povedala pár
slov k agrotechnike pokusov Ing. Silvia Mayerová, regionálna zástupkyňa Limagrain. Predplodinou bola ozimná repka (hybrid Arsenal),
na jeseň pozemok nehnojili. Na jar vstúpili do
pôdy ťažkými bránami a pred sejbou nasledoval
kompaktor. Siali 18. apríla pri ideálnych podmienkach, s hnojením NPK (15-15-15) v dávke
150 kg/ha. Nasledovalo listové hnojivo a pri
plečkovaní 130 kg/ha močovina. Ochrana spočívala v aplikácii prípravku Laudis 2,1 l/ha. Oproti
minulému suchému roku zaznamenali tentoraz
diametrálne inú hodnotu zrážok. Od januára do
konca augusta spadlo na miestne polia 386 mm
vody, z toho bolo od sejby 297 mm. Ďalších 89
milimetrov napršalo začiatkom septembra.
Limagrain má už 41 rokov oddelený program
šľachtenia kukuričných hybridov na zrno a na
siláž, zameraný špeciálne na vysokú stráviteľnost vlákniny. Rozdiely v kvalite siláže z rôznych hybridov kukurice sú ešte väčšie tento
rok, keďže sa často zberali porasty s oveľa
vyššou sušinou ako je ideálnych 33 %. Prvé
pokusné políčko patrilo práve silážnemu hybridu Aapotheoz (FAO 500). Mnohí pestovatelia
môžu potvrdiť jeho suchovzdornosť a odolnosť
voči stresovým podmienkam. O pár metrov
ďalej sa nachádzalo políčko s ďalším silážnym
hybridom Shannon (FAO 420), ktorému patrí
prívlastok najpestovanejšej silážne kukurice
na Slovensku. Obidva hybridy majú žltú známku kvality LG Animal Nutrition garantujúcu vyššie menovanú vysokú stráviteľost vlákniny.
Prehliadka zrnového segmentu začala pri hybride LG 30.315 (FAO 300). Aj keď sa možno
zdá, že nie je veľmi vhodný pre južné regióny,
je výhodný svojim skorým kvitnutím. Dokáže
tak často „ujsť“ letným horúčavám, čo môžeme
pravidelne vidieť pri plne dopelenom šúľku až
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Novinka LG 31.377 (FAO 340) dosahuje stabilne vysoké úrody zrna. Aj v Trsticiach to bol pravdepodobne najúrodnejší hybrid, spomedzi vysiatych pokusov.

Limagrain prináša slovenským pestovateľov
technológiu stimulácie osiva Starcover. Baktérie
sú aplikované priamo na osivo, kde sa dokážu
udržať až 18 mesiacov. Je preukázané až 5 % navýšenie úrody.

Okrem zrnových, predstavili aj silážne hybridy
Aapotheoz a Shannon, pochádzajúce zo špecializovaného šľachtenia LG Animal Nutrition.

po špičku. LG 30.389 (FAO 390) sa odporúča
vysievať do ťažších pôd. Tento hybrid je typický šúľkom s tenkým vretenom a veľkým zrnom.
V zrážkovo normálnych aj suchých rokov prináša vysoké úrody najneskorší zrnový hybrid
v ponuke Limagrain LG 30.500 (FAO 450). Nemohla chýbať ani parcelka s najpestovanejším
hybridom zrnovej kukurice na Slovensku za
obdobie posledných troch rokov – LG 30.369
Limanova (FAO 360).
Novinkou je kukurica na zrno LG 31.377 (FAO
340). Počas registračných skúšok dosiahol tento hybrid výborné výsledky, napríklad v minulom roku 111,4 % na priemer kontrolných odrôd
a podobné to bolo aj rok predtým. V Trsticiach
práve LG 31.377 vyzeral ako pravdepodobný
úrodový víťaz spomedzi všetkých pokusov. Tento hybrid pochádza zo šľachtiteľskej stanice
v maďarskom Szegede, a celkovo ho môžeme
charakterizovať ako stabilný úrodami v rôznych
ročníkoch a podmienkach pestovania.

Poďme si povedať viac o spomínanom ese,
s ktorým prichádza Limagrain v nasledujúcej
pestovateľskej sezóne na Slovensku. Starcover je unikátna technológia stimulácie osiva,
prostredníctvom baktérií namorených suchým
spôsobom na osivo, kde vydržia 18 mesiacov.
Zároveň je táto technológia plne kompatibilná
s bežne používanými fungicidnými aj insekticídnymi moridlami. Biostimulácia Starcover
vedie k mohutnejšiemu prekoreneniu rastlín,
následne lepšiemu príjmu vody a živín. Skúsenosti z praxe ukazujú o 5 % vyššie úrody oproti
kontrole.         
Na záver krátka informácia o spoločnosti Limagrain. Ak zoberieme do úvahy čisto len osivárstvo, tak hovoríme o svetovej jednotke na
trhu. Každý rok investujú naspäť do výskumu
takmer 15 % svojho obratu, čo je výrazne viac
ako napríklad v automobilovom alebo farmaceutickom priemysle.
Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

