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Viete, kde nasypala
tohto roku kukurica 17 ton?
Zrnová kukurica je u nás
významnou trhovou plodinou.
Predpokladom kladnej ekonomiky
jej pestovania je predovšetkým
vysoká úroda zrna s vlhkosťou
blízkou 14 %.
Tohtoročné klimatické podmienky umožnili
skutočne skorú žatvu prakticky bez potreby
merkantil dosúšať. Priemerná úroda uvádzaná Slovenským štatistickým úradom k 15. 9.
2018 sa oproti výsledku z minulého roka 5,68
t/ha rapídne zvýšila na 7,29 t/ha. Z hľadiska
pestovania zrnovej kukurice najintenzívnejší
Nitriansky kraj zo skoro 81.000 ha uvádza priemernú úrodu 7,57 t/ha. Napriek tomu sa našli
parcely, kde kukurica sypala 17 t/ha.
Ekonomika pestovania kukurice na zrno je hlavnou šľachtiteľskou témou spoločnosti Limagrain. Dĺžka vegetácie umožňujúca plnú zrelosť
zrna s nízkymi zberovými vlhkosťami sa tohto
roku ukázala nepodstatnou. Zásadnejšími boli
aktuálny stav rastliny v dobe kvitnutia a samotné opeľovanie. A pretože sa nikdy nedajú
paušalizovať pestovateľské podmienky na vysokú variabilitu zrážkových úhrnov a ďalšie agrotechnické faktory, veríme, že každý dobrý hospodár nehodnotí len podľa jedného ročníka.

Najpestovanejší hybrid
na slovenskom trhu
Tohtoročný štatistický prieskum spoločnosti
Kleffmann už po tretíkrát potvrdil, že najpestovanejším hybridom na zrno v SR je LG 30.369
Limanova (FAO 360). Ten sa aj tohto roku ukázal ako veľmi spoľahlivý, skromný a odolný voči suchu. Napriek tomu, že ide o stredne skorý
hybrid, pre mnohých pestovateľov celkom mimo
spodnú hranicu skorosti, výkonom hrdo nadviazal na kukurice s FAO 400 a vyššie. Dôkazom je
okrem iného spokojnosť majiteľa podniku Zea-Agro s. r. o., v Keti (okres Levice) pána Szabolcsa Szaboa. Výmera kukurice na podniku je spolu
125 ha, tohto roku ukončili zber kukurice s priemernou úrodou 12,42 t/ha. Po prvýkrát však
zbierali 17 tonovú úrodu. Presnejšie na 10,5 ha
nasypal hybrid LG 30.369 Limanova (FAO 360)
17,09 t/ha pri vlhkosti 14,7 %, na zostávajúcej
plohe 31 ha 12,17 t/ha pri vlhkosti 14,3 – 15
%. Bežné portfólio hybridov, ktoré na podniku
pestujú patrí do skupiny FAO 390-420. Limanova bola výnimkou nielen čo sa týka skorosti, ale
predovšetkým výkonnosťou. Medziročne nebol
významný rozdiel v pestovateľskej technológii.
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podľa odporúčania susedných pestovateľov.
Hybrid LG 30.369 Limanova zožal z výmery 45
ha s úrodou 14,7 t/ha pri vlhkosti 15 %. Vyplatilo sa. Pred siatím bola plošne aplikovaná močovina a organické hnojivo Italpolina. Pri siatí
išlo pod pätu 150 kg NPK a 5-6 kg/ha humátu
z huminových kyselín. Jednorázové plečkovanie s prídavkom 150 kg liadku a nasledovali 2
aplikácie listových hnojív najmä Zn a stimulátorov. Herbicídne Ing. Sádovský ošetruje jednorázovo a cielene na dané spektrum burín.

Novinka na zrno pre maximalistov

Pravidelne nasadené, dobre opelené šúľky hybridu LG 31.377 (FAO 340), sú dobrým predpokladom vysokej úrody zrna.
Foto: Ing. Milena Mařáková, 20.8.2018
Pred siatím 12. apríla plošne aplikovali 0,13 t/
ha močoviny, siali 23. apríla 72.000 semien/ha.
Pri siatí aplikovali 0,14 t/ha NP (20:20) spoločne so stimulátorom a insekticídom. 10. mája bol
porast ošetrený herbicídmi, podporený listovou
výživou Turbo Zinok 1,3 l/ha. 18. mája plečkovali a aplikovali roztok močoviny 0,1 l/ha.
Ing. Marián Sádovský zo spoločnosti AGRIA
spol. s r. o. v Želiezovciach (okres Levice) mal
podobnú skúsenosť. Pestuje celkom 290 ha
kukurice. Zástupcu novej generácie LG na
zrno vyskúšal iba tohto roku predovšetkým

Čerstvým reprezentantom novej generácie LG
na zrno je LG 31.377 (FAO 340). Napriek tomu,
že ide o stredne skorý hybrid, podobne ako Limanova ponúka tento hybrid istotu vysokého
a ekonomického výnosu aj pestovateľom v teplej kukuričnej výrobnej oblasti. Habitom oveľa
urastenejší hybrid s pravidelne nasadenými palicami pôsobí ľúbivým a presvedčivým dojmom na
reprezentatívnych pozemkoch. Zdravotný profil
vypovedá o stabilnej rastline s pevnými koreňmi bez sklonom k fuzariózam palíc ani stebiel.
Veľmi príjemný je fakt, že bol hybrid LG 31.377
v roku 2017 úspešne registrovaný aj na slovenskom ÚKSÚPe s výnosom 111,4 %. Viac než 10 %
náskok na kontroly mal každý rok registrácie. To
už je presvedčivý argument. Čo myslíte?
Vysoká úroda, nízka zberová vlhkosť a prispôsobivosť daným pôdno-klimatickým podmienkam sú žiadaným štandardom každého zrnového hybridu. Pri novinke LG 31.377 (FAO 340)
možno očakávať od každého maximum.
Ing. Silvia Mayer, Ing. Michal Uhrín,
Ing. Milena Mařáková
Limagrain

Graf ukazuje porovnanie úrod a zberovej vlhkosti konkurenčných hybridov vo vzťahu k úrode a vlhkosti hybridu LG 31.377 na počte lokalít
uvedených v zátvorke.

