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chtěl bych Vás na začátku obchodní sezony 2020/2021 s osivem kukuřice pozdravit
a velmi Vám poděkovat za přízeň, kterou
jste našim produktům věnovali a věnujete.
Těší mě, že na trhu, který překypuje nabídkou zahraničních hybridů, věříte českému
produktu a jste propagátory našich hybridů kukuřice v praxi.
Velmi chci poděkovat všem našim odběratelům za to, že nákupem osiva kukuřice
vytvářejí finanční prostředky, které jsou
rozdělovány v rámci projektu ,,POMÁHEJME OSIVEM“. Osivo letos opět pomůže v rámci celé ČR všem, kteří nemají tolik
štěstí a potřebují pomoc ostatních.
Děkuji všem našim zákazníkům, že tuto
akci podporují a i těm, kteří se do akce aktivně zapojili a dali podnět na někoho, kdo
potřebuje pomoci.
Úspěšnost a pozitivní dopady této akce
jsou pro nás nejsilnějším hnacím motorem
v této činnosti pokračovat a požádat Vás
i v příštím roce o Vaši podporu.
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POMÁHEJME
OSIVEM!
Z každé prodané
výsevní jednotky
kukuřice českého
šlechtění
věnujeme 15 Kč
na dobrou věc.

V listopadu 2019
jsme vysadili „Strom
svobody“ u příležitosti
30. výročí Sametové
revoluce a slavnostně
předali finanční dary
druhého ročníku akce.

Letos částku

Tomáš Miler,
Vracov

302
000 Kč
rozdělíme rovným dílem mezi deset
organizací a jednotlivců.

Děkujeme
všem,
kteří nákupem české kukuřice přispěli

Alžběta
Procházková,
Humpolec

k tomu, že se tato akce mohla
uskutečnit a věříme, že i v roce 2021
budeme společně „pomáhat osivem“.

Jana Moravcová
a Mgr. Rostislav Horek,
Centrum LADA,
Pacov

Nela Prokopová, Vraný

Bc. Jana Karasová,
Oblastní
charita Třebíč

Pokračujeme
i v sezóně

2021!
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PYROXENIA

Extré
raný h mně
využit ybrid
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130
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 130
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SK

Vlastnosti:
• extrémně raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v nejvyšších
oblastech ČR,
• velmi tolerantní k vyššímu zahuštění porostu,
• díky extrémní ranosti ji lze úspěšně pěstovat jako meziplodinu,
• rychlý nárůst sušiny klasů během dozrávání.
Přednosti:
• extrémní ranost,
• rychlý počáteční vývoj a prodlužovací růst,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny,
• vysoký podíl klasů a velmi vysoký obsah škrobu v silážní hmotě,
• výborná stravitelnost vlákniny.

PYROXENIA
CEWEL

Optimální hustota porostu:
• zrno, CCM, LKS – 100 000 rostlin/ha,
• siláž – 120–130 000 rostlin/ha.
Optimální hustota při pěstování jako meziplodina:
• zrno, CCM, LKS – 90 000 rostlin/ha,
• siláž – 115–120 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální na siláž v horské oblasti, možno pěstovat v chladnější
BVO,
• možno pěstovat jako meziplodinu v kukuřičné, řepařské a lepší
obilnářské oblasti, při pěstování na zrno s výsevem nejpozději do
15. 6., při pěstování na siláž s výsevem do 30. 6.,
• možno pěstovat jako meziplodinu v horší obilnářské a bramborářské oblasti na siláž s výsevem do 20. 6.

Výživové parametry PYROXENIA
škrob %
36,26
stravitelná vláknina v celé rostlině % 60,12
SOH %
69,19
NEL MJ/kg
6,46
Doporučené oblasti pěstování

oblast
HVO
BVO
OVO
ŘVO
KVO

4

siláž

meziplodina

200–220 cm

170

180

CEWEL

CEDRAK

Velmi
extrémraný,
výkon ně
ný

170

180

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 170
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 180
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• etrémně raný hybrid vhodný
k pěstování na zrno i siláž,
• možno pěstovat jako meziplodinu
s využitím na zrno i na siláž,
• výborný počáteční vývoj, dobrý
zdravotní stav.
Přednosti:
• extrémní ranost,
• tolerantní k vyššímu zahuštění
porostu,
• vynikající stravitelnost vlákniny,
• vysoký podíl zrn a vysoký obsah
škrobu v silážní hmotě.

Vlastnosti:
• velmi raný hybrid vhodný k pěstování na zrno i siláž v nejvyšších, případně chladnějších oblastech ČR,
• lze pěstovat jako meziplodinu v obilnářské a bramborářské oblasti na
siláž s výsevem do 10. 6.,
• výborný počáteční vývoj, dobrý zdravotní stav.
Přednosti:
• extrémní ranost,
• velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
• tolerantní k zahuštění porostu,
• vysoký výnos zelené i suché hmoty z jednotky plochy.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 90 000 rostlin/ha,
• siláž – 100–105 000 rostlin/ha.

Optimální hustota porostu:
• zrno – 90 000 rostlin/ha,
• siláž – 100–105 000 rostlin/ha.

Optimální hustota při pěstování jako meziplodina:
• zrno – 85–90 000 rostlin/ha,
• siláž – 100 000 rostlin/ha.

Optimální hustota při pěstování
jako meziplodina:
• zrno – 85–90 000 rostlin/ha,
• siláž – 100 000 rostlin/ha.

Doporučená oblast pěstování:
• optimální na siláž v nejvyšších polohách ČR a celé BVO,
• možno pěstovat na zrno v teplé BVO a celé OVO.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

proti chladu

suchu

poléhání

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

7,9

8,9

9,0

Výživové parametry CEDRAK
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

37,92
61,15
69,45
6,48

Doporučené oblasti pěstování

obl. siláž
HVO
BVO
OVO
ŘVO
KVO

zrno

meziplodina

8,8

8,9

9,0

Výživové parametry CEWEL
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

38,05
54,32
67,41
6,41

220–240 cm

Doporučené oblasti pěstování

obl. siláž
HVO
BVO
OVO
ŘVO
KVO

zrno

meziplodina

5
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210

220
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220

Vyni
podíl kající
v silá zrna
hmotěžní

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 210
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 220
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• velmi raný hybrid vhodný k pěstování na siláž,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Vlastnosti:
• velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž,
• výborný počáteční vývoj,
• vysoké, dobře olistěné rostliny s velkou palicí,
• vynikající zdravotní stav během celé vegetace.

Přednosti:
• vysoký výnos energie,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty z hektaru,
• vysoká kvalita silážní hmoty s výbornou stravitelností
vlákniny,
• vysoký podíl zrn v siláži,
• vysoké výnosy i v horších podmínkách a vyšších nadmořských výškách (nad 500 m),
• díky ranosti (FAO 210) a vysokému výnosu zelené
hmoty lze úspěšně využít k pěstování na bioplyn.

Přednosti:
• vysoký výnos celkové suché i zelené hmoty,
• vynikající výnos sušiny palic – v registračních pokusech
dosáhl výnosu 9,36 t/ha, tj. 110 % na průměr kontrol,
• vynikající podíl zrna v celkové silážní hmotě,
• výborná plasticita hybridu,
• poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy,
• vhodný pro výrobu bioplynu.

Optimální hustota porostu:
• siláž – 90–95 000 rostlin/ha.

Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská a řepařská oblast 85–90 000 rostlin/ha,
• siláž – bramborářská oblast 90–95 000 rostlin/ha.

Doporučená oblast pěstování:
• optimální bramborářská a pícninářská oblast,
• možno pěstovat v obilnářské a chladnější řepařské
oblasti,
• úspěšné pěstování v nadmořské výšce nad 500 m.

Doporučená oblast pěstování:
• optimální bramborářská a obilnářská oblast,
• možno pěstovat v chladnější řepařské oblasti.

Produkce metanu:
• 369,58 l/kg sušiny.

Produkce metanu:
• 379,24 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

proti chladu

suchu

poléhání

8,0

7,0

8,8

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

8,5

8,5

8,8

Výživové parametry CEKOB
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

6

35,45
58,28
69,11
6,45

240–260 cm

Výživové parametry CELUKA
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

35,62
58,12
68,92
6,44

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

240–260 cm

220

LANDLORD

Rekor
ve výndman
o
zrna su

220

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 220 siláž, FAO 230 zrno
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE
Vlastnosti:
• velmi raný až raný hybrid vhodný pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblasti, na siláž
do celé bramborářské, obilnářské a chladné řepařské oblasti,
• středně vysoké, dobře olistěné rostliny,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k většině chorob,
zejména k fuzáriím.
Přednosti:
• velmi vysoký potenciál výnosu zrna, nezávisle na půdě či klimatu,
• hybrid registrovaný v ČR na základě výsledku pokusů: výnos zrna
12,25 t/ha, tj. 105,9 % na průměr kontrol (2. místo v kategorii velmi
rané zrno),
• tolerantní vůči stresovým faktorům,
• dobře snáší brzké i pozdní výsevy,
• poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy,
• vysoký obsah škrobu v zrně, vysoký výnos škrobu,
• možné využití zrna na mlynářské účely.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – ŘVO a OVO – 85–90 000 rostlin/ha, BVO – 90–95 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální bramborářská a obilnářská oblast při pěstování na siláž
a celá řepařská oblast při pěstování na zrno,
• možno pěstovat v chladnější řepařské oblasti na siláž a teplé obilnářské na zrno.
Produkce metanu:
• 369,52 l/kg sušiny.
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Výživové parametry LANDLORD
škrob %
36,33
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,33
SOH %
68,43
NEL MJ/kg
6,44

103

250–270 cm
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KVO
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Doporučené oblasti pěstování
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CEBESTO
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230
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Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 220
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší bramborářské, obilnářské a řepařské oblasti,
• velmi vysoké rostliny, pevné stéblo,
• středně dlouhý klas,
• výborný počáteční vývoj,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.
Přednosti:
• vynikající produkce zelené a suché hmoty s dobrým podílem zrna v silážní
hmotě,
• vynikající zdravotní stav, minimální výskyt sněti a fuzarióz palic,
• dosahuje dobrých výsledků stravitelnosti celkové silážní hmoty,
• vhodný pro výrobu bioplynu.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská a řepařská oblast 85–90 000 rostlin/ha,
• siláž – bramborářská oblast 90–95 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální bramborářská a obilnářská oblast,
• možno pěstovat v chladnější řepařské oblasti.

CESTER 230
230
Typ hybridu: MTc
Ranost: FAO 230
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování
na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Přednosti:
• vysoký výnos silážní hmoty,
• hybrid poskytující velmi kvalitní
silážní hmotu – výborná stravitelnost silážní hmoty se středním
obsahem škrobu,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vysoká plasticita k nepříznivým
podmínkám pěstování,
• lze jej úspěšně pěstovat ve vyšších nadmořských výškách.
Optimální hustota porostu:
• siláž – bramborářská a obilnářská oblast 90 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější řepařská oblast
85 000 rostlin/ha.

Produkce metanu:
• 363,26 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

proti chladu

suchu

poléhání

8,8

8,5

7,2

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

7,9

8,9

8,5

Výživové parametry CEBESTO
škrob %
36,11
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,03
SOH %
55,65
NEL MJ/kg
6,41

250–270 cm

Výživové parametry CESTER 230
škrob %
31,79
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,75
SOH %
69,18
NEL MJ/kg
6,43

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

230

CEFOX
230

Ran
plasti ost,
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á
výkon lní

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 230
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské
a chladnější řepařské oblasti,
• středně vysoké, dobře olistěné rostliny,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Přednosti:
• vysoký výnos zelené a suché hmoty,
• velmi vysoký výnos sušiny palic – v registračních pokusech v SR dosáhl
výnosu 9,88 t/ha, tj. 108 % na průměr kontrol,
• poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy, čímž se nabízí k využití
pro bioplynové stanice,
• výborná plasticita k horším podmínkám pěstování.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská a obilnářská oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.

CEBESTO
CEFOX

Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a bramborářská oblast,
• možno pěstovat v chladnější řepařské oblasti.
Produkce metanu:
• 376,25 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

8,0

9,0

8,5

Výživové parametry CEFOX
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

35,62
57,68
68,36
6,44

250–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast

siláž

zrno

BVO
OVO
ŘVO
KVO

9

POCHVALOV
okres Rakovník

PAVEL OULICKÝ
jednatel a hlavní agronom
Farma Limousine s. r. o.
Farma Limousine s. r. o. v současné době
hospodaří na rozloze 2 222 ha zemědělské
půdy v okrese Rakovník, z čehož je 1 650 ha
orné půdy a 572 ha pastvin. Na našich polích
se nám velice úspěšně daří pěstovat kukuřice
(700 ha), pšenice (332 ha), tritikale (305 ha),
hrách (92 ha), pelušku (98 ha) a oves (52 ha).
Naše pozemky se nachází v nadmořské výšce
kolem 380 m. na katastrálních územích Pochvalova, Mšece, Třeboce, Řevničova a dalších.
Mezi další úspěšné činnosti, kterými se zabýváme na naší farmě je chov masného skotu
plemene Limousine a Parthenaise, kterého
v současnosti máme 611 dobytčích jednotek
a provoz velké bioplynové stanice o výkonu
1 000 MW.
Čejčské hybridy pěstujeme na téměř celé
ploše určené pro kukuřice. Tuto kukuřici
shledáváme velice kvalitní, jak z hlediska
stravitelnosti pro naši živočišnou výrobu, tak
z hlediska objemu hmoty pro využití v naší
bioplynové stanici. Kukuřice již léta testujeme jak v přímém provozu, tak na vybraném
poli v rámci demo pokusů a následně hodnotíme jejich výnos a zdravotní stav. Naším
favoritem mezi kukuřicemi je hybrid Cebir.
Tato kukuřice nás již léta přesvědčuje o své
kvalitě, kdy dokáže splnit naše požadavky za
jakéhokoli počasí a předvést velice slušný výkon i na suchých polích.
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235 240

CEKLAD 235

CESEXO

235

240

Typ hybridu: MTc
Ranost: FAO 235
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• raný univerzální hybrid vhodný
pro pěstování na zrno v teplejší řepařské oblasti a na siláž
v bramborářské, obilnářské
a chladnější řepařské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování
na zrno v celé řepařské oblasti,
• vyžaduje setí na teplé stanoviště,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Přednosti:
• využití na zrno, siláž i bioplyn,
• ve své kategorii ranosti poskytuje
velmi dobré výnosy zrna i siláže,
• výborná stravitelnost silážní hmoty,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• výborná plasticita hybridu.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – bramborářská a obilnářská oblast 90 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější řepařská oblast
85 000 rostlin/ha.

Přednosti:
• vysoký výnos zrna – ve státních
odrůdových pokusech dosáhl
výnos zrna 12,86 t/ha, tj. 103 %
na průměr kontrol,
• velmi dobrý zdravotní stav zrna,
• plastický k suchým podmínkám,
• velmi vysoký obsah škrobu v zrně,
• pevné stéblo,
• možné využití zrna na mlynářské
účely.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80–85 000 rostlin/ha.

Produkce metanu:
• 361,05 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

8,5

8,5

7,9

7,2

9,0

8,7

Výživové parametry CEKLAD 235
škrob %
34,52
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,20
SOH %
68,19
NEL MJ/kg
6,39

Výživové parametry CESEXO
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

36,91
51,82
66,32
6,35

240

CEBIR
240

DOLNÍ HOŘICE
okres Tábor

z nejú Jeden
s
ranýc pěšnějších
h hyb
na če ridů
ské
trhu m

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší bramborářské,
obilnářské a řepařské oblasti,
• díky mohutným, dobře olistěným rostlinám s pevným stéblem
dosahuje vysokých výnosů hmoty,
• zdravotní stav rostliny je na velmi dobré úrovni.
Přednosti:
• vysoký výnos celkové hmoty z hektaru,
• vysoký obsah škrobu,
• vysoký výnos energie z jednotky plochy jej předurčuje k pěstování pro výrobu bioplynu,
• vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost vlákniny,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská a obilnářská oblast
90 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast,
• možno pěstovat v teplé bramborářské a teplé řepařské oblasti.
Produkce metanu:
• 374,15 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

8,5

8,2

8,0

Výživové parametry CEBIR
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

35,85
58,12
68,72
6,48

Doporučené oblasti pěstování

oblast
BVO
OVO
ŘVO
KVO

siláž

zrno

260–270 cm

Ing. VLASTIMIL ŠÍMA
hlavní agronom
Zemědělské družstvo Dolní Hořice
Zemědělské družstvo Dolní Hořice hospodaří v okrese
Tábor na výměře 2 300 ha zemědělské půdy v nadmořské
výšce 550–650 m na přechodu obilnářské a bramborářské
výrobní oblasti.
Výrobním zaměřením jde o klasickou zemědělskou výrobu, tedy propojení rostlinné a živočišné výroby, doplněné provozováním 1,5 MW bioplynové stanice. Z tržních
plodin v rostlinné výrobě pěstujeme 350 ha ozimé pšenice,
100 ha ozimého ječmene, 60 ha ozimého tritikale, 160 ha
ozimé řepky, 100 ha nahého ovsa, 40 ha brambor. V živočišné výrobě chováme celkem 1 700 ks skotu, z toho 550 ks
krav s tržní produkcí mléka, 120 ks červených strak s roční uzavřenou laktační užitkovostí 7 600 l/ks a 320 ks krav
holštýnského plemene s užitkovostí 9 100 l/ks. V minulém
období jsme hodně investovali do pohody a welfare zvířat.
Dojení holštýnského stáda probíhá na dojicích robotech
Lely Astronaut.
Pro zajištění krmivové základny pro zvířata a pro potřeby bioplynové stanice pěstujeme kromě víceletých pícnin
a píce z luk také kukuřici na 650 ha, z toho na 320 ha hybridy bzenecké OSEVY. Naše družstvo je největším pěstitelem
hybridů OSEVA hybrids na okrese Tábor. Jsme dlouholetými pěstiteli těchto hybridů, protože v našich podmínkách
poskytují velmi dobré výnosy zelené hmoty s vynikající nutriční hodnotou pro potřeby živočišné výroby i pro potřeby
BPS. Na 160 ha máme zasetý hybrid CEBIR, který každoročně dokazuje svůj vysoký výnosový potenciál a svou plasticitu, na 50 ha hybrid CEMORU a na dalších 50 ha hybrid
CESONE. Po senážních žitech na 60 ha pěstujeme hybridy
s nižším číslem FAO 210–220 CEKOB a CEBESTO.
Materiály firmy OSEVA budeme pěstovat určitě i v příštích letech, protože jak výnosově, tak i z hlediska nutričních ukazatelů jsou srovnatelné se zahraniční konkurencí
a jejich velkou výhodou je i příznivá pořizovací cena. Významným rozhodovacím faktorem pro pěstování kukuřice OSEVA hybrids je to, že chceme být českými patrioty
a podpořit jediné české šlechtění kukuřice v ČR. Důležitou roli též hraje při rozhodování poskytování poradenské
a agronomické činnosti.
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240

CEMATA
240

240
Jistot
a
výnos ve
energ u
ie

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid pro pěstování na siláž v teplé bramborářské, celé obilnářské
a řepařské oblasti,
• vysoké rostliny s dobrým olistěním,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Přednosti:
• vynikající produkce zelené hmoty a velmi vysoké výnosy suché hmoty,
• dobrá stravitelnost silážní hmoty,
• vysoký výnos energie přímo vybízí k pěstování pro výrobu bioplynu,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – obilnářská a teplá bramborářská oblast
90 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální je celá obilnářská a chladnější řepařská oblast,
• možno pěstovat v teplé bramborářské oblasti.
Produkce metanu:
• 380,22 l/kg sušiny.

CETIP
240

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• velmi raný až raný hybrid vhodný
k pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější
řepařské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vynikající zdravotní stav,
• mohutné, dobře olistěné rostliny.
Přednosti:
• vysoký výnosový potenciál,
• velmi dobrý podíl palic v silážní
hmotě,
• vysoce plastický, přizpůsobivý
horším podmínkám,
• vysoký výnos energie – vhodný
k pěstování pro výrobu bioplynu.
Optimální hustota porostu:
• siláž – ŘVO – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – OVO a BVO – 90 000 rostlin/ha.
Produkce metanu:
• 366,88 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

7,8

8,2

7,0

8,5

8,0

9,0

Výživové parametry CEMATA
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
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35,82
56,21
68,09
6,42

260–270 cm

Výživové parametry CETIP
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

34,11
58,92
69,56
6,44

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

240

ALOMBO
240

HRUŠOVANY

okres Chomutov

Nejvýk
o
univernnější
zál

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE
Vlastnosti:
• raný hybrid pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblasti, na siláž
do horší řepařské oblasti, obilnářské oblasti a teplé bramborářské
oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vhodný pro produkci kvalitního, vysoce energetického krmiva.
Přednosti:
• má velmi vysoký výnosový potenciál jak na zrno, tak i na siláž, lze jej
úspěšně pěstovat pro následnou výrobu bioplynu,
• vysoký obsah škrobu,
• velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna před sklizní,
• velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
• velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k poléhání a velmi
vysokou odolností k fuzáriím,
• velmi dobrá stravitelnost silážní hmoty.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – obilnářská a horší řepařská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast, na siláž a celá řepařská oblast na zrno,
• možno pěstovat v teplejší obilnářské oblasti na zrno a teplé bramborářské oblasti na siláž.
Produkce metanu:
• 369,22 l/kg sušiny.

Výživové parametry ALOMBO
škrob %
34,91
stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,90
SOH %
69,90
NEL MJ/kg
6,49

Ing. MARTIN VÍZEK
agronom
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r. o.
Naše firma hospodaří v úrodné části okresu
Chomutov přiléhající k žatecké části okresu
Louny. Hlavním oborem činnosti je rostlinná i živočišná výroba, kdy rostlinná výroba
zahrnuje široký osevní postup včetně pěstování citlivých komodit jako je vojtěška či
cukrovka.
Firma obhospodařuje cca 2 200 ha zemědělské půdy, z toho 1 700 ha půdy orné. Na ploše
1 550 ha pěstujeme tržní plodiny – 60 % tvoří
obilniny a 20 % olejniny. V oblasti živočišné
výroby je firma zaměřena především na chov
skotu – masná plemena, pro která využívá
louky a pastviny v oblasti Krušných hor. Celkově firma chová 800 ks skotu včetně 200 ks
skotu ve výkrmu. Okrajově se zabýváme chovem prasat. Podíl na tržbách firmy tvoří též
provozování služeb v oblasti rostlinné výroby
a vnitrostátní motorová nákladní doprava.
Se společností OSEVA, a.s. úzce spolupracujeme a jejich kukuřici pěstujeme již několik let. Měli jsme možnost vyzkoušet již
několik hybridů z jejich portfolia. Pro letošní
rok jsme zvolili hybridy ALOMBO a CEMORA, které se vyznačují kvalitními nutričními
parametry a dobrým výnosovým potenciálem… tak uvidíme :)

260 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast

siláž

zrno

BVO
OVO
ŘVO
KVO
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245 250

CESONE

CEMAX 245

CELIO 250

245

250

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 245
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Dc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• vhodný pro pěstování na siláž
v teplé bramborářské, obilnářské
a chladné řepařské oblasti,
• dobrý zdravotní stav,
• dlouho zelené, bohatě olistěné
stéblo.

Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný na siláž
v teplé BVO, celé OVO a ŘVO,
• dobrý zdravotní stav,
• velmi dobrý počáteční vývoj
a rychlý nárůst hmoty.

Přednosti:
• vysoký výnos zelené silážní
hmoty i celkové suché hmoty,
• velmi vysoká kvalita silážní hmoty,
• hybrid s dlouhodobě nejlepšími
výsledky stravitelnosti vlákniny
v celé rostlině,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• mimořádná koncentrace energie,
• výborná plasticita.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská a řepařská
oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská oblast
90 000 rostlin/ha.
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Přednosti:
• poskytuje vysoké výnosy zelené
silážní hmoty a celkové suché
hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty,
• přizpůsobivost a široká využitelnost v chladnějších podmínkách,
• výborná plasticita,
• mimořádná koncentrace energie.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská a obilnářská
oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá bramborářská oblast
90 000 rostlin/ha.
Produkce metanu:
• 361,40 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

7,1

8,1

8,5

7,9

8,1

8,0

Výživové parametry CEMAX 245
škrob %
33,88
stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,39
SOH %
69,52
NEL MJ/kg
6,42

Výživové parametry CELIO 250
škrob %
32,45
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,82
SOH %
68,68
NEL MJ/kg
6,38

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

250

CESONE
250

HROTOVICE
okres Třebíč

Mimo
ř
kvalitádná
i výko a
n

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný k pěstování na zrno v celé řepařské oblasti a na siláž
v řepařské, obilnářské a lepší bramborářské oblasti,
• velmi dobrý počáteční růst,
• výborný zdravotní stav,
• vysoké, bohatě olistěné rostliny,
• vysoká odolnost proti suchu.
Přednosti:
• velmi vysoký výnosový potenciál na zrno i na siláž,
• velmi dobrý zdravotní stav stébel s vysokou odolností vůči poléhání,
• kvalitní silážní hmota s vysokým podílem palic,
• možné využití zrna na mlynářské účely.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská a obilnářská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – lepší bramborářská oblast – 90 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast na siláž a celá řepařská
oblast na zrno,
• možno pěstovat na siláž v teplé řepařské a teplé bramborářské oblasti.
Produkce metanu:
• 369,82 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

8,4

9,0

9,0

Výživové parametry CESONE
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

35,76
57,11
69,42
6,51

Doporučené oblasti pěstování

oblast
BVO

siláž

zrno

250–270 cm

JANA NOVOTNÁ
pomocná agronomka
Zemědělské družstvo Hrotovice
Hospodaříme v aridní oblasti jihovýchodní
části okresu Třebíč na výměře 2 500 ha zemědělské půdy, v nadmořské výšce 400 m. Součástí podniku je také farma ve Vranovicích
v okrese Brno-venkov o výměře 300 ha orné
půdy v nadmořské výšce 200 m.
Zabýváme se rostlinnou výrobou, živočišnou výrobou, nákupem a prodejem komodit,
výrobou a prodejem osiv, výrobou a prodejem krmných směsí, chováme a prodáváme
africké sumečky a provozujeme bioplynovou
stanici o výkonu 760 kW. V rostlinné výrobě pěstujeme tyto hlavní plodiny: pšenici
ozimou na 700 ha, řepku ozimou na 700 ha,
ječmen ozimý na 200 ha, hrách na 200 ha
a kukuřici na 500 ha. Živočišná výroba se
specializuje na chov prasat, máme celkem
300 prasnic s celkovou produkcí 8 500 selat,
která vykrmujeme a prodáváme na maso.
Dále se zabýváme chovem dojnic plemene
Holštýn. Máme celkem 292 dojnic s průměrnou užitkovostí 9 700 l za laktaci. Celkové
stádo má 748 ks.
Hybridy kukuřic firmy OSEVA, a. s. z Bzence jsou zastoupeny na polovině naší pěstované plochy. Jako hlavní pěstujeme odrůdu
CESONE, dále odrůdu CEGRAND a odrůdu
ZE ZELSTAR. Před čtyřmi lety, kdy byl hybrid CESONE uveden jako novinka, jsme jej
vyzkoušeli nejprve na 80 ha. Byl tehdy vystaven stresu ze sucha po celou dobu vegetace
a svými výnosy přesvědčil o své kvalitě.
OSEVA hybridy preferujeme zejména díky
solidnímu poměru kvality a ceny.

OVO
ŘVO
KVO
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250

MONDSTEINn

ovinka

250

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný k pěstování na zrno v celé řepařské oblasti
a na siláž v řepařské, obilnářské a lepší bramborářské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• výborný zdravotní stav rostliny během vegetace,
• rostlina s typickým stay green efektem.
Přednosti:
• poskytuje vysoké výnosy celkové hmoty z jednotky plochy,
• velmi vysoký výnos zrna - v registračních pokusech v ČR
v sortimentu velmi rané zrno dosáhl výnosu 11,37 t/ha,
tj. 111,4 % na průměr kontrolních hybridů,
• vysoká kvalita silážní hmoty s vysokým podílem palic,
• vysoký obsah škrobu v zrně,
• velmi dobrá odolnost proti mykózám palic,
• velmi dobrá stravitelnost silážní hmoty.

CELONG
MONDSTEIN

Optimální hustota porostu:
• zrno – řepařská oblast – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská a obilnářská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – lepší bramborářská oblast – 90 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast na siláž
a celá řepařská oblast na zrno,
• možno pěstovat na siláž v teplé řepařské a teplé bramborářské oblasti.
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Hodnocení odolnosti (1–9)
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DKC2788
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výnos zrna (%) 

99

Doporučené oblasti pěstování

DS21196B

oblast
BVO

Fashion
18

vlhkost zrna při sklizni (%) 

16

9,0

250–270 cm
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16

8,2

SY Pandoras

BPZ 6112
KWS Krogulec
KWS Kampinos
KXB7329 SL27009
RH18002
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Contento
KWS Nestor ES3057
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8,5

KWS 2322

ET3064
ET3063
ET3161
NR3227

101

poléhání

ESZ7207

RH17050
ESZ7201
SY Talisman

ESZ7109

105

suchu

MONDSTEIN

KXB7366

111

proti chladu

OVO

Figaro
20

22

ŘVO
KVO

siláž

zrno

250

CELONG
250

PÍSEK

okres Hradec Králové

Ve
dobrý všem
,v
nejlep zrnu
ší

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• raný hybrid vhodný k pěstování na zrno v celé řepařské oblasti a na siláž
v řepařské, obilnářské a lepší bramborářské oblasti,
• dobrý počáteční růst,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoké, bohatě olistěné rostliny,
• relativně dobrá odolnost vůči suchu.
Přednosti:
• vysoký výnos celkové hmoty z jednotky plochy,
• velmi vysoký výnos zrna – v registračních pokusech dosáhl výnosu
11,2 t/ha, tj. 104 % na průměr kontrolních hybridů,
• pevné stéblo,
• při pěstování na zrno rychle ztrácí vlhkost ze zrna,
• vysoký výnos energie z jednotky plochy.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská a obilnářská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – lepší bramborářská oblast – 90 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast na siláž a celá řepařská
oblast na zrno,
• možno pěstovat na siláž v teplé řepařské a teplé bramborářské oblasti.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

7,3

8,1

9,0

Výživové parametry CELONG
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

36,52
57,25
68,20
6,44

Doporučené oblasti pěstování

oblast
BVO
OVO
ŘVO

siláž

zrno

250–270 cm

PETR NOSEK
agronom
Rovina Písek, a.s
Společnost Rovina Písek a.s. hospodaří
v okrese Hradec Králové nedaleko Chlumce
nad Cidlinou v nadmořské výšce cca 260 m.
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování pšenice – 380 ha, ječmene 135 ha, řepky
ozimé 200 ha, cukrovky 110 ha, kukuřice na
zrno a na siláž, vojtěšky na senáž a na semeno, hrachu, trav na semeno. Z celkové výměry 1 180 ha je pouze 40 ha TTP na výrobu
sena.
Živočišná výroba je zaměřena na výkrm
býků, který zajišťujeme nákupem zástavu
červenostrakatého plemene. Výměra kukuřice na výrobu siláže pro výkrm jako jedné
důležité složky objemného krmiva se pohybuje kolem 70 ha. Dalších 60 ha pěstujeme
na zrno. V loňském roce jsem poprvé zkusil
zařadit na naše pole i hybridy OSEVY Bzenec – CESONE a CELONG – FAO 250. Oba
jsem sledoval po celou dobu vegetace a porovnával s dalšími hybridy. Výsledky jsem byl
příjemně překvapen, protože byly srovnatelné s konkurencí a nevybočovaly výnosem
pod dlouhodobé průměry podniku. Proto
i letošní rok jsem dal osivu z OSEVY Bzenec
prostor a opět zvolil odrůdu CESONE. Tento
hybrid se mi jeví jako vhodnější do našich
podmínek, kde převládají písčité – písčito
hlinité půdy.
Navíc se mi líbí, že práce českých šlechtitelů umí obstát ve velké zahraniční konkurenci
a najít si cestu na naše pole. Dalším příjemným bonusem je pořizovací cena osiva. Rovněž mě oslovila myšlenka a akce Pomáhejme
osivem, kdy nákupem a zařazením OSEVA
HYBRIDŮ se stáváme jejím účastníkem
a přispívatelem.

KVO
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HŘÍŠICE

okres Jindřichův Hradec

260

CEMORA
260

Maxim
výkon ální
dobro za
u cen
u

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

MILAN NAVRÁTIL
předseda
Zemědělské družstvo Hříšice
Naše družstvo se nachází v blízkosti města Dačice
v okrese Jindřichův Hradec. Hospodaříme na celkové rozloze 2 131 ha. Hlavní podíl tvoří orná půda
1 866 ha a 265 ha luk. Zabýváme se klasickou živočišnou a rostlinnou produkcí ve výrobních oblastech
rozprostřených v průměrné nadmořské výšce 550 m.
Hospodaříme na všech typech půd od těžších hlinitých půd až po lehké písčité a pěstujeme na nich
tyto plodiny: pšenici ozimou 500 ha, řepku 314 ha,
kukuřici 510 ha, jetelotrávu 42 ha, ječmen ozimý
84 ha, oves pluchatý 27 ha, žito na zrno 10 ha, žito na
GPS 120 ha, pelušku 28 ha, hořčici 21 ha a vojtěšku
150 ha.
V živočišné výrobě chováme celkem 770 ks skotu (406 ks dojnic, 60 ks masné telata, 304 ks výkrm
býků). Výstupy z produkce živočišné výroby používáme ve formě organických hnojiv (40–50 t/ha)
v opakování po šesti letech. Tyto dávky hnoje nám
zajišťují stabilní výnosy všech pěstovaných plodin.
Užitkovost mléčného skotu plemene Červená straka
se pohybuje v průměru 25,0 l/ks/den. Dále provozujeme BPS o výkonu 1,2 MW. Denní dávka pro BPS je
72 t v tomto složení (hovězí hnůj 14 t, GPS žito 22 t,
kukuřice 36 t). Odpadní teplo z bioplynové stanice
využíváme k sušení obilí a vytápění celého areálu
v Hříšicich, obecního úřadu, místní školky a deseti
rodinných domů. Kukuřice OSEVA HYBRIDS pěstujeme na celkové ploše 360 ha, tedy na 70 % oseté
plochy.
České hybridy jsou velmi kvalitní a nikdy nás nezklamaly. Pěstujeme je v tomto složení: CEMORA
100 ha, CEBIR 100 ha, CEPLAN 100 ha, CEBESTO
30 ha, CEDRAK 30 ha. Jsou to velmi kvalitní plastické hybridy, který fungují na těžkých i lehkých
půdách. Oceňuji i praktičnost balení 1 VJ = 1 ha
a příznivou cenu. Máme vysokou užitkovost a potřebujeme takové hybridy, z kterých vyrobíme kvalitní
krmení pro naše dojnice. Toto vše české hybridy splňují. rád bych je doporučil dalším pěstitelům.
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Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný na siláž v celé obilnářské, řepařské
a chladné kukuřičné oblasti,
• vysoké dobře olistěné rostliny s dobrým podílem palic v sušině,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav během celé vegetace.
Přednosti:
• velmi vysoký výnos suché hmoty a vynikající produkce zelené
hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty s velmi dobrou stravitelností vlákniny,
• vynikající pro výrobu bioplynu,
• velmi vysoký výnos energie z hektaru.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská, řepařská a chladná kukuřičná oblast 85 000
rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a řepařská oblast,
• možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti.
Produkce metanu:
• 376,49 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

8,7

8,0

8,5

Výživové parametry CEMORA
škrob %
35,96
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,62
SOH %
55,14
NEL MJ/kg
6,45
Doporučené oblasti pěstování

oblast
BVO
OVO
ŘVO
KVO

siláž

zrno

250–270 cm

260

UNIČOV-STŘELICE

CEGOJA n

okres Olomouc

ovinka

260

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
• vysoké rostliny s dobrým podílem palic,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Přednosti:
• vynikající produkce celkové zelené hmoty (v registračních pokusech v ČR
dosáhl výnosu zelené hmoty 56,6 t/ha, tj. relativně na průměr kontrol
107 %),
• vysoká užitná hodnota daná kombinací vysokého výnosu celkové zelené
hmoty, vysokého obsahu škrobu, vysoké až velmi vysoké stravitelnosti
ELOS a vysoké stravitelnosti IVDOM (v registračních pokusech ELOS 102 %
na průměr kontrol, IVDOM 101 % na průměr kontrol),
• vysoký výnos energie z hektaru (v registračních pokusech relativně NEL
102 % na průměr kontrol),
• zdravé rostliny.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská a řepařská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – chladná kukuřičná oblast – 80 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální obilnářská a řepařská oblast,
• možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

8,2

8,5

9,0

Ing. MARTIN LACA
agronom
Družstvo AGROBEN
Družstvo AGROBEN hospodaří na 860 ha
orné půdy, v nadmořské výšce 240 m, na
středně těžkých hnědozemích. Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem
580 mm. Náš podnik je zaměřen na pěstování sladovnického ječmene jarního, dále
pšenici ozimou, řepku ozimou, brambory
a krmné plodiny – vojtěšku a silážní kukuřici. Chováme 500 kusů hovězího dobytka,
z toho 250 krav s tržní produkcí mléka.
Silážní hybridy od Osevy Bzenec pěstujeme již řadu let. Začínali jsme s odrůdou
SAN (FAO 250). V současné době pěstujeme
CEMORU a CEFIN. Tyto hybridy tvoří 60 %
z pěstované plochy kukuřice. Vybíráme kukuřice se skupinou FAO 250 až 290. Kukuřice
z Bzence se osvědčily jak díky stabilním výnosům (50 tun/ha) i během posledních sušších let, tak díky kvalitě a trvanlivosti siláží.
V případě dostatečného výnosu siláže necháváme kukuřici dozrát na zrno.
Doufám, že nás bzenecká kukuřice nezklame ani v letošním, na průběh počasí extrémním, roce 2020.

260–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast

siláž

zrno

BVO
OVO
ŘVO
KVO
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260 270 270

CEMET 260

CELUNAR

CEKRAS

260

270

270

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný na
siláž v celé obilnářské, řepařské
a chladné kukuřičné oblasti,
• dobrý počáteční vývoj a rychlý
nárůst hmoty,
• vyznačuje se zachováním zelené
rostliny při dosažení fyziologické
zralosti,
• vysoká výkonnost a plasticita.

Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný
k pěstování na zrno i siláž v celé
řepařské oblasti,
• dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný k pěstování na zrno i siláž v celé ŘVO,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah škrobu v zrně.

Přednosti:
• přizpůsobivý k horším podmínkám pěstování,
• velmi vysoký výnos silážní hmoty
s vysokým podílem zrna,
• meziročníkově stabilní,
• velmi dobře uvolňuje vodu před
sklizní,
• pevné stéblo,
• možné využití pro výrobu bioplynu.

Přednosti:
• vysoký výnos zelené i suché hmoty,
• vynikající výnos zrna,
• pevné stéblo,
• středně dobrá sklizňová vlhkost,
• plastický k suchým podmínkám.

Přednosti:
• vysoké výnosy silážní hmoty
i sušiny,
• dobrá stravitelnost siláže,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Optimální hustota porostu:
• siláž – obilnářská, řepařská
a chladná kukuřičná oblast
85 000 rostlin/ha.
Produkce metanu:
• 368,20 l/kg sušiny.
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Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – 85 000 rostlin/ha.

Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha v řepařské oblasti,
• siláž – 85 000 rostlin/ha.
Produkce metanu:
• 366,44 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

8,4

7,1

9,0

8,0

8,0

9,0

8,5

9,0

9,0

Výživové parametry CEMET 260
škrob %
33,91
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,25
SOH %
67,42
NEL MJ/kg
6,37

Výživové parametry CELUNAR
škrob %
35,90
stravitelná vláknina v celé rostlině % 54,35
SOH %
67,33
NEL MJ/kg
6,38

Výživové parametry CEKRAS
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

oblast

siláž

zrno

siláž

zrno

BVO

BVO

BVO

OVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

KVO

siláž

zrno

34,88
55,55
67,78
6,41

270

ANISKA
270

novin
ka

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 270
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE
Vlastnosti:
• univerzální středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti a na zrno v celé řepařské a
chladné kukuřičné oblasti,
• mohutné, velmi dobře olistěné rostliny,
• vysoká výkonnost a plasticita,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.
Přednosti:
• mimořádný výnos celkové suché hmoty,
• poskytuje vysoce energetické siláže, což je dáno velmi dobrou stravitelností zbytku rostliny a vysokým podílem zrna ve sklizené hmotě,
• vynikající pro výrobu bioplynu,
• plasticita k suchým podmínkám,
• vysoká odolnost proti poléhání a výborný zdravotní stav dávají jistotu při
pěstování na zrno.
Optimální hustota porostu:
• zrno – řepařská oblast - 85 000 rostlin/ha,
• zrno – chladnější kukuřičná oblast – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – obilnářská a řepařská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější kukuřičná oblast – 80 000 rostlin/ha.

CELUNAR
ANISKA

Doporučená oblast pěstování:
• optimální na zrno v řepařské oblasti a na siláž v obilnářské a řepařské
oblasti,
• možno pěstovat na zrno i siláž v chladnější kukuřičné oblasti.
Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

suchovzdorný
hybrid

8,0

8,6

9,0

260–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast

siláž

zrno

BVO
OVO
ŘVO
KVO
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280

CEGRAND

Vysok
ý
pro ka výkon
ž
využit dé
í

280

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 280
Typ zrna: mezityp
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• univerzální hybrid vhodný k pěstování na siláž i zrno v celé ŘVO
a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• výborný zdravotní stav od zasetí až po sklizeň,
• vysoké, bohatě olistěné rostliny s dobrým podílem palic v celkové hmotě.
Přednosti:
• vysoký výnos celkové hmoty z jednotky plochy,
• velmi vysoký výnos zrna – ve státních odrůdových pokusech
dosáhl 103,8 % výnosu k průměru kontrolních hybridů,
• velmi dobrá stravitelnost vlákniny,
• výborné předpoklady k pěstování na bioplyn.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 80 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha, chladná kukuřičná
oblast 80 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální na siláž i zrno v řepařské oblasti,
• možno pěstovat na siláž i zrno v chladné kukuřičné oblasti.
Produkce metanu:
• 369,55 l/kg sušiny.

CEGRAND
Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

7,0

8,0

9,0

Výživové parametry CEGRAND
škrob %
34,44
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,26
SOH %
68,57
NEL MJ/kg
6,45
Doporučené oblasti pěstování

oblast
BVO
OVO
ŘVO
KVO
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siláž

zrno

250–270 cm

290
CEFIN
290
Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 290
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž
v celé řepařské oblasti a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi rychlý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.
Přednosti:
• hybrid pro intenzivní siláž s vysokým výnosem celkové suché hmoty i sušiny palic,
• vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost
vlákniny,
• pevné stéblo,
• výborný podíl klasů v celkové sušině,
• výborná přizpůsobivost horším podmínkám.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha, chladná
kukuřičná oblast 80 000 rostlin/ha.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

7,1

8,2

9,0

Výživové parametry CEFIN
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

34,62
56,28
67,31
6,39

Doporučené oblasti pěstování

oblast
BVO
OVO
ŘVO
KVO

siláž

zrno

250–270 cm

CEFIN

300 300
CENZUS

CEPLAN

300

300

Typ hybridu: Tc
Ranost: FAO 300
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 300
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
• univerzální hybrid vhodný na zrno
i siláž v celé řepařské a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Vlastnosti:
• středně raný univerzální hybrid
vhodný k pěstování na zrno i siláž
v celé řepařské a přechodné
kukuřično-řepařské oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Přednosti:
• středně vysoký výnos zelené
hmoty,
• vysoké výnosy zrna,
• pevné stéblo,
• výborný pro pěstování na CCM
i LKS,
• velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě,
• vysoký výnos škrobu,
• dobře přizpůsobivý horším podmínkám.

Přednosti:
• vysoký výnos zelené hmoty,
suché hmoty i sušiny zrna,
• dobrá stravitelnost silážní hmoty,
• pevné stéblo,
• velmi vysoký podíl palic v silážní
hmotě,
• možné využití pro výrobu bioplynu.

Optimální hustota porostu:
• zrno – ŘVO 80 000 rostlin/ha,
KVO 75 000 rostlin/ha,
• siláž – ŘVO 85 000 rostlin/ha,
KVO 80 000 rostlin/ha.
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Produkce metanu:
• 363,40 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

7,3

8,4

8,7

8,0

6,3

9,0

Výživové parametry CENZUS
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

CEJIH

Optimální hustota porostu:
• zrno – ŘVO 80 000 rostlin/ha,
KVO 75 000 rostlin/ha,
• siláž – ŘVO 85 000 rostlin/ha,
KVO 80 000 rostlin/ha.

34,11
55,11
68,01
6,41

Výživové parametry CEPLAN
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

34,33
57,60
67,65
6,41

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

310

ZIRKON
310

320
novin
ka

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 310
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE
Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný k pěstování na zrno v teplé řepařské a celé
kukuřičné oblasti a na siláž v celé řepařské a chladnější kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• přes velmi vysokou rostlinu velmi dobrá odolnost proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav stébla a listů,
• během dozrávání dobře uvolňuje vodu ze zrna.
Přednosti:
• na místech s vysokými sumami teplot dosahuje tento hybrid enormních
výnosů,
• díky enormním výnosům celkové hmoty možno využít pro výrobu bioplynu,
• vysoký obsah škrobu v zrně,
• velmi dobrá odolnost proti houbovým chorobám palic,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.
Optimální hustota porostu:
• zrno – teplá řepařská oblast – 80 000 rostlin/ha,
• zrno – kukuřičná oblast – 75 000 rostlin/ha,
• siláž – řepařská oblast – 85 000 rostlin/ha,
• siláž – chladnější kukuřičná oblast – 80 000 rostlin/ha.

CEJIH
320

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 320
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč
Vlastnosti:
• středně raný až středně pozdní
hybrid k pěstování na zrno v teplé
řepařské a celé kukuřičné oblasti,
• středně dobrý počáteční vývoj,
• pevné stéblo, velmi dobrá odolnost proti poléhání,
• rychle ztrácí vodu během dozrávání, výborná ekonomika pěstování.
Přednosti:
• vysoký výnos zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoká odolnost proti chorobám
a škůdcům.
Optimální hustota porostu:
• zrno 70–75 000 rostlin/ha.

Doporučená oblast pěstování:
• optimální na zrno teplá řepařská a chladnější kukuřičná oblast, na siláž
celá řepařská oblast,
• možno pěstovat na zrno v teplejší kukuřičné oblasti, na siláž v chladnější
kukuřičné oblasti.
Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

proti chladu

suchu

poléhání

7,9

8,4

8,7

8,4

8,2

9,0

Výživové parametry CEJIH
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

260–280 cm

37,01
53,12
66,66
6,39

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno
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320

330

ZE ZELSTAR

CEVAHA

Nejvýn
o
v pozd snější
sortim ním
entu

320

330

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 320
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská
stanice, a. s., Čejč

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 330
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: ZELSEED spol. s r. o., SK

Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro
pěstování na siláž v celé řepařské
a chladnější kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• rychlý počáteční vývoj.
Přednosti:
• hybrid pro náročné chovatele
skotu,
• poskytuje velmi vysoký výnos
kvalitní silážní hmoty s výbornou
stravitelností vlákniny,
• vhodný pro výrobu bioplynu,
velmi vysoký výnos energie z ha,
• výborný podíl klasů v celkové
sušině.
Optimální hustota porostu:
• siláž – řepařská oblast 85 000
rostlin/ha, chladnější kukuřičná
oblast 80 000 rostlin/ha.
Produkce metanu:
• 366,45 l/kg sušiny.

Vlastnosti:
• špičkový středně pozdní hybrid vhodný k pěstování na zrno
v celé kukuřičné oblasti a na siláž v teplé řepařské oblasti
a kukuřičné oblasti,
• velmi vysoký, bohatě olistěný hybrid s výbornou odolností k suchu,
• mohutné klasy s vysokým počtem řad a vysokou výtěžností zrna,
• velmi vysoké sklizně na úrovni vyšších skupin FAO.
Přednosti:
• jeden z nejúrodnějších hybridů středně pozdního sortimentu na
zrno a siláž,
• vysoké výnosy zrna i zelené hmoty i při nižším výsevku,
• vysoký obsah škrobu v zrně,
• velmi vysoký výnos energie z jednotky plochy,
• vynikající pro výrobu bioplynu.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 65–70 000 rostlin/ha,
• siláž – teplá řepařská oblast 75 000 rostlin/ha,
• siláž – kukuřičná oblast 72 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální na zrno i siláž v kukuřičné oblasti,
• možno pěstovat na siláž v teplé řepařské oblasti.
Produkce metanu
• 372,52 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

proti suchu

suchu

poléhání

poléhání

suchovzdorný
hybrid

8,1

8,4

9,0

Výživové parametry CEVAHA
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg
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34,32
56,98
67,44
6,38

9,0

9,0

Výživové parametry ZE ZELSTAR
škrob %
34,11
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,01
SOH %
67,89
NEL MJ/kg
6,41

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

260–280 cm

340

CELATE
340
Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 340
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

ROŠTĚNÍ

okres Kroměříž

Rekor
ve výndman
silážnosu
hmoty í

Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro pěstování na siláž v teplé řepařské
oblasti a kukuřičné oblasti,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• dlouho zelená rostlina.
Přednosti:
• hybrid poskytující rekordní výnosy silážní hmoty,
• vysoká kvalita silážní hmoty s výbornou stravitelností vlákniny,
• vynikající pro výrobu bioplynu,
• výborný podíl klasů v celkové sušině,
• poskytuje velmi vysoký výnos energie z ha.
Optimální hustota porostu:
• siláž – lepší řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
• siláž – kukuřičná oblast 80 000 rostlin/ha.
Doporučená oblast pěstování:
• optimální kukuřičná oblast,
• možno pěstovat v teplé řepařské oblasti.
Produkce metanu:
• 373,28 l/kg sušiny.

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu

suchu

poléhání

8,1

8,4

9,0

Výživové parametry CELATE
škrob %
stravitelná vláknina v celé rostlině %
SOH %
NEL MJ/kg

33,90
57,68
68,03
6,43

Doporučené oblasti pěstování

oblast

siláž

zrno

260–270 cm

Ing. JIŘÍ ČERMÁK
agronom
AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo
Zemědělské družstvo Roštění hospodaří na
1 060 ha zemědělské půdy, z toho je 1 030 ha
orné půdy. Hlavními tržními plodinami jsou
pšenice ozimá pěstovaná na ploše 210 ha,
ječmen jarní pěstovaný na ploše 210 ha, řepka ozimá pěstovaná na ploše 130 ha, cukrovka pěstovaná na ploše 140 ha. Na menších
výměrách je dále pěstovaná pšenice jarní
20 ha a kukuřice na zrno 40 ha.
Důležitými plodinami pěstovanými na
orné půdě jsou pro družstvo rovněž plodiny
pro výrobu siláží a senáží pro potřeby živočišné výroby. Pícniny jsou pěstovány na ploše
cca 280 ha, ze kterých zaujímá silážní kukuřice polovinu výměry a je základem krmné
dávky pro 450 kusů dojnic holštýnského plemene.
Kukuřice z OSEVY Bzenec jsou zastoupeny
na třetině celkové plochy kukuřice. Pravidelně odebíráme a sejeme odrůdu CELATE na
siláž a CEGRAND na zrno. Odrůdu CELATE rádi volíme, protože dosahuje vysokých
výnosů kvalitní zelené hmoty. CEGRAND
pěstujeme již řadu let, zatím nás svými výnosy při sklizni na zrno nikdy nezklamal.
Letos jsme vyzkoušeli zaset i novinku, hybrid
ZE ZELSTAR, jelikož osivu z OSEVY Bzenec
již mnoho let důvěřujeme a víme, že můžeme
s jistotou vyzkoušet i nové odrůdy. Naše spolupráce s firmou OSEVA Bzenec trvá již řadu
let, a to nejen díky dodávanému kvalitnímu
osivu, ale rovněž díky bezkonkurenční cenové nabídce a perfektnímu přístupu.

BVO
OVO
ŘVO
KVO
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350 420

ZE ZEAMAX

ZE SLOVAKIA

ZE ZEAMAX

350

420

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 350
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: ZELSEED spol. s r. o., SK

Typ hybridu: Sc
Ranost: FAO 420
Typ zrna: koňský zub
Udržovatel: ZELSEED spol. s r. o., SK

Vlastnosti:
• středně pozdní hybrid vhodný
k pěstování na zrno i siláž v celé
kukuřičné oblasti,
• rostliny středního až velkého
vzrůstu,
• velké, dobře ozrněné palice,
• dobrá odolnost vůči suchu,
• velmi dobře reaguje na intenzifikační faktory.

Vlastnosti:
• pozdní hybrid vhodný pro pěstování na siláž i zrno v celé kukuřičné oblasti,
• velmi vysoké, dobře olistěné
rostliny,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• výborný zdravotní stav,
• rovnoměrné dozrávání,
• mohutný hybrid s výbornou výnosovou stabilitou.

Přednosti:
• pravidelně vysoké výnosy při pěstování na zrno i siláž,
• dobrá sklizňová vlhkost,
• velmi dobře se vyrovnává se stresovými podmínkami,
• vysoký obsah škrobu v zrně.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 75 000 rostlin/ha,
• siláž – 80 000 rostlin/ha.

Přednosti:
• velmi vysoký výnos zelené hmoty,
• meziročníkově stabilní,
• adaptabilní na stresové podmínky,
• odolnost vůči suchu je na výborné úrovni.
Optimální hustota porostu:
• zrno – 65 000 rostlin/ha,
• siláž – 72 000 rostlin/ha.
Produkce metanu:
• 367,69 l/kg sušiny.
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Hodnocení odolnosti (1–9)

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti suchu

poléhání

proti suchu

poléhání

8,0

9,0

9,0

8,0

Výživové parametry ZE SLOVAKIA
škrob %
35,20
stravitelná vláknina v celé rostlině % 53,11
SOH %
66,90
NEL MJ/kg
6,36

Výživové parametry ZE ZEAMAX
škrob %
35,61
stravitelná vláknina v celé rostlině % 55,90
SOH %
68,14
NEL MJ/kg
6,42

Doporučené oblasti pěstování

Doporučené oblasti pěstování

oblast

oblast

siláž

zrno

BVO

BVO

OVO

OVO

ŘVO

ŘVO

KVO

KVO

siláž

zrno

2021:

V NABÍDCE TAKÉ HYBRIDY:
ZETA 200 S

CEBEN

200

340

Vysoký výnosový potenciál při pěstování na siláž.

Vysoké výnosy zrna za velmi příznivou cenu.

220

340

Raný hybrid s vysokým výnosovým
potenciálem.

Univerzální hybrid, stabilně výnosný
i v horších podmínkách.

250

360

Velmi vysoký podíl zrna v silážní
hmotě.

Vysoký výkon s velmi dobrou kvalitou.

250

420

Univerzální hybrid do horších podmínek.

Vyrovnané výkony v různých ročnících.

LABOOM
CELIVE

CERATUS

CEFRAN

CEGURA

ZE KARUZEL

Podrobné informace o těchto hybridech najdete na stránkách

oseva.eu

Vážené dámy a pánové,
vážení zemědělci,
pěstitelé kukuřice,
dostává se Vám do rukou aktuální
nabídka hybridů kukuřice pro sezónu
roku 2021 akciové společnosti OSEVA
se sídlem ve Bzenci.
Tak jako v minulých letech byla
i letos většina nabízených hybridů kukuřice uvedených v tomto katalogu vyšlechtěna v akciové společnosti CEZEA –
šlechtitelská stanice – společnosti se
sídlem v malebné obci Čejč na jižní
Moravě, jediným pracovištěm v České
republice zabývajícím se šlechtěním
kukuřice a tvorbou jejích nových hybridů. Navazujeme na dlouholetou tradici
šlechtění zemědělských plodin započatou již v roce 1952 a postupem času jsme
se soustředili výhradně na šlechtění hybridů kukuřice a jejich přímou produkci ve spolupráci s akciovou společností
OSEVA jakožto výhradním partnerem.
Šlechtění hybridů kukuřice v naší
společnosti je založeno na osvědčených
tradičních šlechtitelských postupech,
které zahrnují vlastní proces tvorby
výchozích genetických zdrojů. Z těchto zdrojů vychází šlechtění nových
linií kukuřice, které jsou po složitém
testování jejich vlastností základem
tvorby nových hybridních kombinací. Udržujeme spolupráci
s českými vědeckými pracovišti a také zahraničními
partnery a nadále rozví-

jíme nové moderní trendy ve šlechtění
rostlin jako je např. haploidní šlechtění při tvorbě nových šlechtitelských
materiálů. Zachováváme přitom zdravý
tradiční přístup a při šlechtitelském procesu zásadně nevyužíváme technologie geneticky modifikovaných organismů – GMO. Hybridy jsou vyšlechtěné
v našich vlastních přirozených přírodních podmínkách na jižní Moravě.
V sezóně 2019 vstoupila akciová
společnost CEZEA – šlechtitelská stanice již do druhého čtvrtstoletí své
historie. Na podzim téhož roku valná
hromada akcionářů zvolila nové představenstvo. Ve vedení společnosti tak
došlo ke generační výměně. Nadále
si však zakládáme na stabilitě, a to
zejména v těchto velmi nestabilních
a světovou pandemií stižených časech.
Třicítka stálých zaměstnanců navazuje
na historicky ukotvené vysoké standardy, pečlivost, odhodlání a stabilitu při
šlechtění kukuřice.
V naší nabídce jsou jak hybridy nové,
které byly zapsány do Národní odrůdové knihy před jedním až dvěma lety, tak
i hybridy starší, které si v konkurenci
nových hybridů udržují vysoký výnosový potenciál na zrno i siláž. Tato vysoká
výkonnost je dokonale prověřena při
pěstování v různých agroekologických
podmínkách nejenom v českých zemích,
ale také v zahraničí. Portfolio hybridů
bylo a je široké jak v kukuřici na zrno,
tak v silážních hybridech a momentálně se můžeme pochlubit nabídkou
třiceti aktivních
hybridů.

Pro rok 2021 jsme připravili novinku – silážní hybrid CEGOJA.
Dvouliniový raný až středně raný
(FAO 260) hybrid s velmi vysokým
výnosem celkové zelené hmoty, vyšší
výškou rostliny, dobrou odolností vůči
chladu i suchu a s velmi dobrými ukazateli stravitelnosti.
Nezahálíme a do dalších let zkoušíme ve státních odrůdových zkouškách užitné hodnoty dalších 21 hybridů
od velmi raných až po středně pozdní.
Připravujeme také další novinku, o které
se určitě dozvíte v příštím katalogu.
Pevně věříme, že se nám a také
Vám podaří aktuálně nelehké dny přečkat a nadále pro Vás budeme moci
vyvíjet a šlechtit novou, zdravou, stabilní a výnosnou kukuřici.
Vážíme si Vašeho zájmu o naše
hybridy, přejeme Vám zdraví, spokojenost a úspěchy v osobním i profesním
životě. Věříme, že naše hybridy svými
výnosovými parametry naplní Vaše
očekávání i v příštích letech.
Za kolektiv pracovníků akciové
společnosti CEZEA – šlechtitelská stanice
Bc. Leoš Poruba
předseda představenstva, šlechtitel
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2021
hybrid

PYROXENIA
CEDRAK
CEWEL

ZETA 200 S
CEKOB

CELUKA

LANDLORD
CEBESTO
LABOOM

CESTER 230
CEFOX

CEKLAD 235
CESEXO
CEBIR

CEMATA
CETIP

ALOMBO

CEMAX 245
CELIO 250
CESONE

MONDSTEIN
CELONG
CELIVE
31

FAO směr využití

typ
typ optimální hustota porostu
(tis./ha)
hybridu zrna

výška rostlin odolnost
proti
(cm)
poléhání

tolerance
k chladu

tolerance
k suchu

počáteční
růst

způsob
dozrávání
rostliny

zrno

siláž

100

120–130 200–220

RD

130

Tc

M

170

Tc

TM 90

100–105 230–250

RMZ

180

Tc

TM 90

100–105 220–240

RMZ

200

Tc

MZ

95–100 240–260

RMZ

210

Sc

M

90–95

240–260

RD

220

Tc

TM

85–95

240–260

RMZ

220

Sc

TM 85

85–95

250–270

SG

220

Sc

TM

85–95

250–270

RMZ

220

Tc

TM 85

90

250–270

SG

230

MTc M

85–90

230–250

RMZ

230

Tc

85–90

250–270

RD

235

MTc M

85

85–90

240–260

RMZ

240

Sc

M

80–85

230–250

RD

240

Sc

M

85–90

260–270

RMZ

240

Sc

MZ

85–90

260–270

RD

240

Tc

M

85–90

250–270

RMZ

240

Sc

M

85–90

260

SG

245

Tc

TM

85–90

240–260

SG

250

Dc

MZ

85–90

240–260

RMZ

250

Sc

TM 80

85–90

250–270

RMZ

250

Sc

M

80

85–90

250–270

SG

250

Sc

MZ 80

85–90

250–270

RMZ

250

Sc

MZ 80

85–90

230–250

RMZ

MZ

80

hybrid

CERATUS
CEMORA
CEGOJA

CEMET 260
CELUNAR
CEKRAS
ANISKA

CEGRAND
CEFIN

CENZUS
CEPLAN
ZIRKON
CEJIH

CEVAHA

ZE ZELSTAR
CELATE
CEBEN

CEFRAN

ZE SLOVAKIA
CEGURA

ZE ZEAMAX

ZE KARUZEL

FAO směr využití

typ
typ optimální hustota porostu
(tis./ha)
hybridu zrna
zrno

výška rostlin odolnost
proti
(cm)
poléhání

siláž

tolerance
k chladu

tolerance
k suchu

počáteční
růst

způsob
dozrávání
rostliny

250

Tc

TM 80

85–90

250–260

SG

260

Sc

M

85

250–270

RMZ

260

Sc

M

80–85

260–270

RMZ

260

Tc

TM

85

260–270

RMZ

270

Tc

M

80

85

270–280

RMZ

270

Sc

MZ 80

85

250–270

RMZ

270

Tc

M

80–85

80–85

260–270

SG

280

Sc

M

80

80–85

250–270

RMZ

290

Tc

MZ

80–85

250–270

SG

300

Tc

MZ 75–80

80–85

240–260

RMZ

300

Sc

MZ 75–80

80–85

250–270

RMZ

310

Sc

Z

75–80

80–85

260–280

SG

320

Sc

Z

70–75

250–260

RD

320

Sc

Z

80–85

240–260

RMZ

330

Sc

Z

72–75

260–280

RMZ

340

Sc

MZ

80–85

260–270

SG

340

Sc

M

250–270

RMZ

340

Tc

MZ 75–80

80–85

250–270

SG

350

Sc

Z

80

250–260

RMZ

360

Sc

M

75–80

250–270

RMZ

420

Sc

Z

65

72

260–270

SG

420

Sc

Z

75

80

260–270

SG

65–70

75

75

Typ hybridu: Sc – dvouliniový, Tc – tříliniový, MTc – modifikovaný tříliniový, Dc – čtyřliniový Typ zrna: Z – koňský zub, MZ – mezityp až koňský zub, M – mezityp, TM – tvrdý až mezityp, T – tvrdý typ
Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RD – rychle dozrávající
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00

RACER 25 EC

05

11
11

00

GARDOPRIM PLUS GOLD

05

00

MERLIN 750 WG

05

00

PENDIFIN 400 SC

05

00 QUANTUM, SUCCESSOR 600, SOMERO plevele v děložních listech
00

WING-P

05

00

ADENGO

00

AKRIS

00
00

BALATON PLUS, BOLTON TX, KOBAN TOP, SUCCESSOR TX
CALLISTO 480 SC

05

10

CALLISTO 480 SC, CALLISTO 100 SC, BORDER

00

CAMIX

00

CANTUS, OUTLOOK

00

DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC

00

LUMAX

00

STOMP AQUA

00

SLALOM, STORY

05

00

SULCOTREK

05
11

11
Přípravek účinný na:
dvouděložné plevele
prosovité trávy a jednoleté dvouděložné plevele
pýr plazivý, prosovité trávy, dvouděložné plevele

0–5
33

10

11

GALERA

17

PARDNER 22,5 EC
12

ARRAT

12

ESTERON

12

MUSTANG

12

STARANE FORTE

12

TOMAHAWK

12

REFINE 50 SX

12

ZEAGRAN 350

do 20 cm výšky kukuřice

15 EMBLEM PRO 17
16

14
16
16
15
18
16

13

BANVEL 480 S

13

GALISTOP, HURLER

15
16
13
05
14
18

12
16
12
16
14
12

SLALOM, STORY

12

SULCOTREK
ASPECT PRO

12

16
16
15

COLTRANE

12

18

FORNET EXTRA 6 OD, MILAGRO, SAMSON EXTRA 6 OD

18

12

GRID

12

LAUDIS

12

NAGANO

16

12

NICOGAN, NISSHIN 4 SC

16

12

NIKITA

12

RAIKIRI, TEMSA SC, OSORNO

12

SULCOGAN

16
18

19
18
16

TITUS 25 WG

17

12

ARIGO 51 WG

18

12

ELUMIS

18

12

EQUIP ULTRA, MONSOON

16

12

MAISTER POWER, MAISTER

16

14
14

12

HECTOR 53,6 WG

16

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG

14

17

16

17–32
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Ochranná pásma vod
Přípravek

Dávka na hektar

Termín aplikace, fáze kukuřice

II. stupeň zdrojů
podzemních vod

II. stupeň zdrojů
povrchových vod

vyloučen

vyloučen

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ARRAT
BANVEL 480 S
EMBLEM PRO
ESTERON
GALERA
GALISTOP
HURLER
MUSTANG
PARDNER 22,5 EC
RACER 25 EC
REFINE 50 SX
STARANE FORTE
TOMAHAWK
ZEAGRAN 350

0,15 kg + 0,5 % TOIL

POST od 2. do 6. listu

0,4–0,6 l

POST od 3. do 5. listu

1,0 l

POST od 5. do 7. listu

ADENGO
AKRIS
ASPECT PRO
BALATON PLUS
BOLTON TX
BORDER
CALLISTO 100 SC
CALLISTO 480 SC
CAMIX
CAMPUS
COLTRANE
DUAL GOLD 960 EC
EFICA 960 EC
FORNET EXTRA 6 OD
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC
GRID
KOBAN TOP
LAUDIS
LUMAX
MERLIN 750 WG
MILAGRO
NAGANO
NICOGAN
NIKITA
NISSHIN 4 SC
OSORNO
OUTLOOK

0,8–1,0 l

POST od 2. do 4. listu

vyloučen

vyloučen

0,35 l

POST od 1. do 7. listu

vyloučen

vyloučen

0,4–1,0 l

POST od 3. do 6. listu

vyloučen

0,4–1,0 l

POST od 3. do 6. listu

vyloučen

0,6–0,8 l

POST od 2. do 6. listu

0,5–1,2 l

POST od 1. do 6. listu

vyloučen

vyloučen
vyloučen

1,5–2,0 l

PRSZ, PRE

22,5 g + 0,1% TREND 90

POST od 2. do 8. listu

0,6 l

POST od 2. do 6. listu

vyloučen

0,6–1,2 l

POST od 2.do 5. listu

vyloučen

2,0 l

POST od 2. do 6. listu

0,44 l

PRE, CPOST do 3. listu

2,0–3,0 l

PRE, POST do 6. listu

1,5 l

POST od 1. do 5. listu

vyloučen

vyloučen

4,0 l

PRE, POST do 4. listu

vyloučen

vyloučen

4,0 l

PRE, POST do 4. listu

vyloučen

vyloučen

0,75–1,5 l

POST od 1. do 8. listu

1,2–1,5 l

POST do 8. listu

PRE 0,3 l POST 0,25 l

PRE, POST do 8. listu

2,5 l

PRE, CPOST do 2. listu

vyloučen

vyloučen

1,2–1,4 l

PRSZ, PRE, POST do 6. listu

2l

POST od 2. do 8. listu

1,2 l

PRE, CPOST do 2. listu

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA PROSOVITÉ TRÁVY A JEDNOLETÉ DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
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vyloučen

vyloučen

vyloučen

vyloučen

vyloučen

vyloučen
vyloučen
vyloučen

vyloučen
vyloučen

1,2 l

PRE, CPOST do 2. listu

vyloučen

0,5–0,75 l

POST od 2. do 8. listu

vyloučen

4,0 l

PRSZ, CPOST

vyloučen

vyloučen

20 g

POST od 2. do 6. listu
vyloučen

vyloučen

vyloučen

vyloučen

4,0 l

PRE, CPOST do 4. listu

2,0–2,25 l

POST od 2. do 8. listu

3,0–3,5 l

PRE, CPOST, POST do 6. listu

0,1–0,13 kg

PRE

1,0 l

POST od 2. do 6. listu

1,0 l

POST od 2. do 8. listu

1,0 l

POST od 2. do 6. listu

vyloučen

0,4 kg + 1,5 l ADIGOR

POST od 2. do 9. listu

vyloučen

1,0 l

POST od 2. do 6. listu

vyloučen

1,5 l

POST od 2. do 8. listu

1,2–1,4 l

PRSZ, PRE, POST do 6. listu

vyloučen

vyloučen

OMEZENÍ V APLIKACI HERBICIDŮ DO KUKUŘICE
Ochr. vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů
Vodní organismy
SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma
.... m vzhledem k povrchovým vodám

Ostatní omezení

Necílové rostliny
Další omezení
(č. pozn.)

SPe 3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené
ochranné pásmo .... m od okraje ošetřovaného pozemku

5 m [5 m|5 m|5 m]
5 m [0 m|0 m|0 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]

10 m [5 m|5 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

3 m [3 m|1 m|1 m]

Pouze hybridy tolerantní k 2.4-D, mimo osivářské
1× za 2 roky

5 m [5 m|0 m|0 m]

Kukuřice na siláž

4 m [4 m|4 m|4 m]

5 m [5 m|0 m|0 m]

Kukuřice na siláž

4 m [4 m|4 m|4 m]

10 m [3 m|3 m|1 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

5 m [5 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

5 m [5 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]
12 m [5 m|4 m|4 m]

1

5 m [0 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

4

5 m [5 m|0 m|0 m]

10 m [5 m|4 m|4 m]

1

5 m [5 m|5 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

1

5 m [5 m|5 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

3

4 m [4 m|4 m|4 m]

3

4 m [4 m|4 m|4 m]

Min. 5 m od hranice oblasti využívané širokou veřejností

10 m [5 m|5 m|0 m]
5

5 m [4 m|4 m|4 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]
12 m [6 m|4 m|4 m]

15 m [10 m|3 m|3 m] 1× za 3 roky
1

4 m [4 m|4 m|4 m]

10 m [5 m|5 m|0 m]
10 m [5 m|5 m|0 m]

20 m [10 m|6 m|4 m]

1× za 3 roky

20 m [10 m|6 m|4 m]

1× za 3 roky
1

3 m [3 m|0 m|0 m]

Max. 45 g úč.l. nicosulfuron/ha a rok

6 m [4 m|4 m|4 m]

5 m [0 m|0 m|0 m]

1× za 3 roky

4 m [4 m|4 m|4 m]

5 m [0 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

3

4 m [4 m|4 m|4 m]

2

10 m [5 m|0 m|0 m]

5 m [0 m|0 m|0 m]
10 m [5 m|0 m|0 m]

1× za 3 roky

5 m [0 m|0 m|0 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]

1

5 m [5 m|0 m|0 m]

6 m [4 m|4 m|4 m]

6

5 m [0 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

1

5 m [5 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

3

Nelze [30 m|15 m|5 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

1

5 m [5 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]
12 m [6 m|4 m|4 m]

Max. 40 g úč. látky/ha a rok
Max. 40 g úč. látky/ha a rok
Max. 40 g úč. látky/ha a rok

5 m [5 m|5 m|0 m]
1

10 m [5 m|5 m|0 m]
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Ochranná pásma vod
Přípravek

Dávka na hektar

Termín aplikace, fáze kukuřice

PENDIFIN 400 SC
QUANTUM
RAIKIRI
SAMSON EXTRA 6 OD
SLALOM
SOMERO
STOMP AQUA
STORY
SUCCESSOR 600
SUCCESSOR TX
SULCOTREK
TEMSA SC
WING-P

3,3–4,1 l

PRSZ, PRE

1,5–2,0 l

PRE, CPOST, POST do 6. listu

0,75–1,5 l

POST od 2. do 8. listu

0,5–0,75 l

POST od 2. do 8. listu

ARIGO 51 WG
ELUMIS
EQUIP ULTRA
HECTOR 53,6 WG
MAISTER
MAISTER POWER
MONSOON
PRINCIPAL PLUS 66,5 WG
TITUS 25 WG

II. stupeň zdrojů
podzemních vod

II. stupeň zdrojů
povrchových vod
vyloučen

vyloučen

PRE 0,45 l POST 0,3 l

PRE, POST od 2. do 6. listu

1,5–2,0 l

PRE, CPOST, POST do 6. listu

3,5 l

PRE, CPOST, POST do 4. listu

vyloučen

PRE 0,45 l POST 0,3 l

PRE, POST od 2. do 6. listu

vyloučen

1,5–2,0 l

PRE, CPOST, POST do 6. listu

4,0 l

PRE, CPOST, POST do 4. listu

PRE 2,0–2,2 l POST 1,75–2,2 l PRE, POST od 2. do 6. listu

vyloučen

vyloučen

vyloučen

vyloučen

vyloučen

1,2–1,5 l

POST od 2. do 8. listu

4,0 l

PRE

330 g + 0,1 % TREND 90

POST od 2. do 8. listu

vyloučen

1,0–1,5 l

POST do 8. listu

vyloučen

1,5–2,0 l

POST od 2. do 6. listu

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA PÝR PLAZIVÝ, PROSOVITÉ TRÁVY, DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE

70–90 g

POST od 4. do 6. listu

125–150 g + 2,0 l MERO

POST od 2. do 6. listu

1,25–1,5 l

POST od 2. do 6. listu

1,5–2,0 l

POST od 2. do 6. listu

440 g + 0,1% TREND 90

POST od 4. do 7. listu

40–60 g + 0,1 % TREND 90

POST od 1. do 7. listu

vyloučen
vyloučen

vyloučen
vyloučen
vyloučen

vyloučen

Při aplikaci se řiďte pokyny uvedenými na etiketě přípravku. V případě nejasností a otázek se obraťte na Vašeho regionálního zástupce daného přípravku.ÚKZÚZ
v průběhu registračních a reregistračních řízení zpřísňuje klasiﬁkaci a značení přípravků vzhledem k vodním tokům, vodním organizmům a necílovým organizmům,
členovcům a rostlinám (tzv. limitní věty). Tyto informace o použití jednotlivých přípravků se neustále vyvíjejí. Nejaktuálnější stav těchto údajů naleznete na www.ukzuz.cz

Poznámky
1
2
3
4
5
6
7
8

Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám
Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejm. 10 m
Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejm. 20 m
Vyloučen na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám, nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě
Dodržovat vzdálenost min. 5 m od vodních ploch a toků
SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m
SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m
SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM

37

Přípravek

Účinná látka

Dávka na hektar

PROPULSE
PROSARO 250 EC
RETENGO PLUS

125 g/l ﬂuopyram, 125 g/l prothioconazole

1,0 l

125 g/l prothioconazole, 125 g/l tebuconazole

0,7–1,0 l

50 g/l epoxiconazole, 133 g/l pyraclostrobin

1,0–1,5 l

OMEZENÍ V APLIKACI HERBICIDŮ DO KUKUŘICE
Ochr. vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů
Vodní organismy
SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma
.... m vzhledem k povrchovým vodám
4 m [4 m|4 m|4 m]

Ostatní omezení

Necílové rostliny
Další omezení
(č. pozn.)
8

SPe 3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené
ochranné pásmo .... m od okraje ošetřovaného pozemku
5 m [5 m|5 m|5 m]

15 m [8 m|5 m|4 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]

10 m [5 m|5 m|0 m]
1

4 m [4 m|4 m|4 m]

3 m [3 m|0 m|0 m]

Max. 45 g úč.l./ha a rok

20 m [10 m|5 m|5 m]

15 m [8 m|5 m|4 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]

1

4 m [4 m|4 m|4 m]

40 m [20 m|10 m|5 m]
20 m [10 m|5 m|5 m]

15 m [8 m|5 m|4 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]

3

6 m [4 m|4 m|4 m]

1

4 m [4 m|4 m|4 m]

15 m [10 m|5 m|5 m]
5 m [5 m|5 m|0 m]

10 m [8 m|4 m|4 m]

7

10 m [5 m|3 m|1 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

1

5 m [5 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

8

15 m [10 m|5 m|3 m] Max. 45 g úč.l. nicosulfuron/ha a rok

15 m [5 m|5 m|5 m]

5 m [0 m|0 m|0 m]

4 m [4 m|4 m|4 m]

5 m [0 m|0 m|0 m]

10 m [5 m|4 m|4 m]
8 m [4 m|4 m|4 m]

1

15 m [5 m|5 m|5 m]
4 m [4 m|4 m|4 m]

10 m [5 m|5 m|0 m]
5 m [0 m|0 m|0 m]

8

4 m [4 m|4 m|4 m]

10 m [3 m|3 m|1 m]
5 m [0 m|0 m|0 m]

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM
Přípravek

Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera)

ALFAMETRIN ME
AMPLIGO

0,2 l/ha

CORAGEN 20 SC

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis)

Poznámka

0,6 l/ha kukuřice na zrno

1 2

0,2 l/ha
0,1 l/ha
0,2–0,25 l/ha kukuřice na zrno

1

0,2–0,25 l/ha

0,2–0,25 l/ha kukuřice na zrno

1

125 g/ha

125 g/ha

4

DECIS MEGA

0,2–0,25 l/ha

DINASTIA
EXPLICIT PLUS
FORCE 1,5 G

93,3 g/100 m řádku

KARATE se Zeon technologií 5 CS

0,4 l/ha

STEWARD

125 g/ha

VAZTAK ACTIVE
1 Nejúčinnější je ošetření v době maximálního letu imág. Aplikace se provede
opakovaně za 7–10 dní. Proti bázlivci kukuřičnému na základě signalizace.
2 Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Protože se nejedná o systémový
přípravek, je nutné zabezpečit dobré pokrytí při aplikaci. Odolný vůči dešti za
předpokladu, že postřik zaschne před deštěm.

3

0,25 l/ha kukuřice na zrno

4

125 g/ha

4

0,6 l/ha kukuřice na zrno

4

3 Aplikace se provádí speciálními aplikátory při setí.
4 Aplikace podle signalizace na začátku líhnutí larev. Dávka postřikové kapaliny
300 l/ha. Přípravek je odolný ke smyvu deštěm a k odparu za vyšších teplot.
Účinnost přípravku narůstá s teplotou. Při použití smáčedla Silwet Star je možné
snížit dávku vody na 150 l/ha.
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KUKUŘICE | STRAVITELNOST

Hodnocení narušení zrna (Corn Silage Procesing Score – CSPS),
limitující faktor pro využití škrobu z kukuřičné siláže u dojnic
Václav Jambor, Blažena Vosynková, Hana Synková – NutriVet, s. r. o.
Při výrobě kukuřičné siláže je důležité sledovat stupeň narušení zrna. Pro narušení zrna je důležité nastavení nejen
délky řezanky, ale také podélné narušení, resp. rozvláknění (spreading, resp. rozetření hmoty rýhovanými válci
řezačky), potřebné pro zajištění kvality fermentačního procesu (dostatečná stlačitelnost zelené hmoty, resp. vytěsnění
vzduchu ze silážované hmoty) a zabezpečení dostatečné struktury výsledné řezanky siláže (zabezpečení dostatečného
přežvykování). Intenzitu narušení zrna lze měřit fyzikální metodou a podle výsledku měření operativně učinit patřičné kroky k tomu, aby v konečném důsledku byl všechen škrob v TMR využit a nebyl vylučován ve výkalech.

Narušení zrna v řezance kukuřice na siláž

V poslední době se na trhu objevily různé typy sklízecích
řezaček, které disponují rýhovanými válci s různými otáčkami.
Mezi rýhovanými válci lze nejen nastavit různou vzdálenost,
tím pádem i délku řezanky, která je podélně rozvlákněna, ale
současně tyto nové technologie umějí narušit zrno tak, aby
bylo dokonale využito zvířaty a nebylo vylučováno neporušené ve výkalech.
Tyto moderní technologie umožňují dostatečnou stlačitelnost řezanky, zabezpečují lepší vytlačení vzduchu v silážované
hmotě a vytvoření anaerobního prostředí pro mléčné bakterie
fermentačního procesu.
Velmi důležité pro následnou kvalitu silážní hmoty, je
posouzení narušení zrna v řezance nebo siláži, k čemuž nám
slouží tyto metody:
• separace zrna mokrou cestou – zjištění počtu narušených
zrn;
• stanovení obsahu škrobu v zrnech, které projdou přes síta
4,75 mm (Corn Silage Processing Score – CSPS);
• stanovení obsahu škrobu ve výkalech.
Z praktického hlediska a možnosti ovlivnění výsledné kvality řezanky je samozřejmě nejdůležitější stanovení optimální
doby sklizně. Kvalita sklizně je vysokou měrou hlavně ovliv-

Obr. 1 | Vzorek siláže o známém objemu
a hmotnosti a nádoba s vodou (4 l)
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něna počasím a množstvím sklizené hmoty. Kukuřice je složena ze dvou částí. Je to kukuřičné zrno a potom zbytek rostliny.
Podíl sušiny zrna z celé rostliny se pohybuje v rozmezí 50 až
55 % a zbytek rostliny 45 až 50 %.
Z posledních výzkumů vyplývá, že narušení zrna kukuřice
během sklizně je velmi důležité, protože při nedostatečném
narušení zrna dochází k tomu, že zrno během trávení v zažívacím traktu není využito a vychází výkaly. Při pozdních sklizních, kdy chovatel chce zvýšit podíl zrna v siláži, se zvýší podíl
sklovité části zrna. V takové fázi nestačí zrno jen narušit (jak
se dříve deklarovalo), ale i rozdrtit, aby prošlo sítem 4,75 mm.
Sítem by mělo projít 50–70 % takto narušených zrn. Z tohoto
důvodu byla vyvinuta na univerzitě ve Wisconsinu metodika
pro stanovení stupně narušení zrna v kukuřičné siláži tzv. Corn
Silage Procesing Score (CSPS) (Fereira and Mertens 2005).
Tato metoda se však provádí v laboratorních podmínkách
a pro naše rychlé hodnocení přímo na poli ji nelze použít.
Nicméně doporučujeme během sklizně odebírat pravidelně
vzorky, které uskladníme v mrazáku. Po sklizni získané vzorky
nechat v laboratoři stanovit metodou CSPS, kterou jsme ověřili
a zavedli v letošním roce v naší laboratoři. Hodnoty CSPS se
mají pohybovat v rozmezí 50 až 70 %. V naší laboratoři tuto
metodu používáme a můžeme konstatovat, že získané hodnoty

Obr. 2 | Mokrá separace vzorku
kukuřičné siláže

Obr. 3 | Oddělení vrchní vrstvy siláže (rostlinná
část siláže) od zrna, které je na dně nádoby.

u kukuřičných siláží se pohybují v rozmezí 35 až 70 %, s tím,
že průměrná hodnota je 48 %. Tedy těsně pod spodní hranici
udávaného doporučeného rozmezí 50 až 70 %. Díky těmto hodnotám musíme konstatovat, že v této oblasti máme co dohánět.
Například v Maďarsku uvádí Dr. Szylvia Orozs (2018) ve své
studii, že v roce 2013 a 2014 byl v obou letech podíl zrna vzorků
CSPS v rozmezí 50 až 70 % celkem u 65 % vzorků. U vzorků
pod 50 % CSPS se podíl snížil z 28 % v roce 2013 na 23 % CSPS
v roce 2014 a naopak u vzorků nad 70 % CSPS se podíl zvýšil
ze 7 % v roce 2013 na 12 % v roce 2014. Z těchto výsledků lze
konstatovat, že stupeň narušení zrna metodou CSPS se v roce
2014 zlepšil proti roku 2013. Lze se jen domnívat, že zlepšení
narušení zrna metodou CSPS bylo způsobeno tím, že zákazníci,
kteří zjistili snížený podíl narušeného zrna v kukuřičné siláži,
provedli opatření a již druhý rok bylo vidět celkové zlepšení
narušení zrna.
Pro naše rychlé hodnocení a možnost provádět hodnocení
bezprostředně na místě, resp. v zemědělském provozu, jsme
zvolili rychlou metodu mokré separace řezanky kukuřice.
K této metodě potřebujeme plastovou nádobu o objemu 1 litr
(viz foto). Do této nádoby nasypeme řezanku bez utláčení až
po okraj (obr. 1). Dále celou nádobu vysypeme do plastové
nádoby o objemu 5 litrů (obr. 2). Do nádoby s řezankou případně siláží nalijeme vodu po rysku 4 litry. Obsah pořádně
zamícháme, abychom umožnili separovat zrno a kousky
narušeného zrna kukuřice od ostatních rostlinných části
stonku, listů a vřetene klasu. Zrno, protože je těžší než zbytek
rostliny, se usadí na dně nádoby. Zbytek rostliny můžeme
rukou oddělit (obr. 3), dále obsah promícháme, až nám co
nejvíce zrna zůstane na dně nádoby. Tím, že jsme zbytek
rostliny odstranili, uvidíme na dně žluté zrno kukuřice (obr.
4–6). Potom můžeme vizuálně posoudit, zda je veškeré zrno
nadrcené, nebo zůstalo některé celé. V případě, že uvidíme nenarušené celé zrno, tak bychom měli učinit opatření
a věnovat pozornost seřízení rýhovaných válců v řezačce.
V případě kukuřičné siláže, již opatření nemůžeme udělat,
proto již musíme počítat s tím, že celá zrna projdou zažívacím
traktem, obzvláště u vysokoprodukčních dojnic, u kterých
se retenční čas zdržení krmiva v zažívacím traktu zkracuje.
V případě větších kousků zrna v siláži (sklovitá část zrna)
a vysokým dávkám kukuřičné siláže bychom měli věnovat

Obr. 4 | Separované zrno u vzorku č. 1

pozornost obsahu škrobu v zrnu pomocí chemické analýzy.
Z fyziologického hlediska by obsah škrobu ve výkalech měl
být na minimální úrovni v rozmezí 0 až max. 3 %. Avšak
v průměru se obsah škrobu ve výkalech pohybuje v rozmezí
2 až 8 %, ale u některých vzorků byl zjištěn vysoký obsah
škrobu okolo 15 %. Stupeň narušení a dávka krmiva určuje
využitelnost škrobu ze zrna. Pro tuto metodu je hlavním
cílem vizuální hodnocení stupně narušení zrna.
Doporučujeme každý výsledek popsat a zdokumentovat
vyfotografováním. Fotografie je pak možné porovnávat mezi
sebou. V dnešní době, kdy se každý vedoucí pracovník neobejde bez mobilního telefonu, který obsahuje i fotoaparát, by
nemělo být problém tento postup vyžadovat. Test je doporučeno provádět krátce po zahájení sklizně v daném dni, případně
i během dne, pokud je zaznamenána nějaká změna (např. přejezd na jiné pole, jiný hybrid, problémy na silážním žlabu atd.)
a v případě zjištění zhoršených výsledků ihned udělat opatření
ke zlepšení. Z loňského roku máme zkušenost, že i když nastavení sklízecí řezačky bylo stejné, tak u různých hybridů jsme
zjistili různé narušení zrna v řezance. Výsledky však chceme
letos potvrdit podrobnějším sledováním na více případech.

Závěr

V příspěvku jsme vám ukázali dvě základní metody hodnocení kvality řezanky kukuřice resp. narušení zrna v kukuřičné
siláži. Na základě jejich výsledků lze ihned udělat opatření
ke zlepšení výsledného stupně narušení zrna v siláži. Stupeň
narušení kukuřičného zrna v řezance doporučujeme nejen
mokrou cestou, která je nejrychlejší, ale doporučujeme v laboratořích stanovení hodnot narušení zrna siláži metodou CSPS,
která je založena na stanovení podílu škrobu v zrně, které projde sítem 4,75 mm vůči obsahu škrobu v kukuřičné siláži. Dále
doporučujeme pro kontrolu kvality hodnotit obsah škrobu ve
výkalech chemickou analýzou, protože to je metoda nejpřesnější. Další používané metody jsou sice levnější, ale nezískáte
přesné hodnoty a příčiny, které způsobují ztráty. Jako další
doporučení je stanovení stravitelnosti vlákniny – hlavně NDF,
která představuje celkovou vlákninu. Máme zkušenost, že
zemědělci, kteří se touto problematikou zabývají mají zajištěny vyšší hodnoty stravitelnosti NDF než ti, kteří se tímto
problémem nezabývají.

Obr. 5 | Separované zrno u vzorku č. 2

Obr. 6 | Separované zrno u vzorku č. 3
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KUKUŘICE | VÝŽIVA

Moderní hnojiva ve výživě kukuřice
Kvalitní příprava půdy a dobré zásobení půdního
profilu základními živinami společně s optimálním termínem setí patří k důležitým podmínkám, umožňujícím
využití výnosového potenciálu moderních odrůd kukuřice. Dalším z opatření, kterým lze zabezpečit optimální
prostředí pro vzcházející osivo, je aplikace startovací
dávky živin prostřednictvím technologií tzv. „hnojení
pod patu“. Optimální je aplikace hnojiva o něco hlouběji, než je hloubka setí.
Cíleně dodané hnojivo se správným poměrem živin
pomáhá rostlinám překonat období od vyčerpání zásob
živin v semeni do doby, kdy rostlina začíná asimilovat
i období nízkých teplot půdy, kdy je činnost půdní
mikroflóry ještě omezena a fyzikálně-chemické reakce
vedoucí k uvolňování přístupných živin jsou výrazně
zpomaleny.
Tempo čerpání živin rostlinami kukuřice je z počátku
pomalé vzhledem k nevyvinutému kořenovému systému. Již při výšce 30–40 cm však odebere porost 35–40
kg N/ha. Zejména v tomto období je důležitá přítomnost
amonné formy dusíku. Významným prvkem je v prvním
období vegetace fosfor. Podpatová hnojiva proto musí
obsahovat dostatek vodorozpustného fosforu, který však
v dávce dodané podpatovou výživou nemůže kompenzovat celkovou dodávku fosforu po celou vegetaci.

CORNSTARTER®

Aplikace živin do blízkosti kořenů umožňuje rostlinám
lépe překonat nepříznivá období v průběhu vzcházení.
V závislosti na obsahu draslíku v půdě se osvědčila startovací dávka až 25 kg K2O/ha a přídavek významného
mikroprvku zinku. Velmi dobře se osvědčilo z tohoto
pohledu hnojivo CORNSTARTER® obsahující 15 %
dusíku převážně v amonné formě, 20 % vodorozpustného fosforu (P2O5), 10 % K2O a 1,5 % zinku. Toto hnojivo

Hnojení pod patu má pozitivní
vliv na růst a vývoj rostlin
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zvyšovalo významně nárůst hmotnosti sušiny v prvních
fázích růstu.

CORN STARTER® Plus

Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem při ověřování
v pokusech, při používání v zemědělské praxi bylo jako
další kvalitativní stupeň vyvinuto podpatové hnojivo
CORN STARTER® Plus. Rovněž toto hnojivo obsahuje
15 % dusíku. Z tohoto množství jsou 4 % v bezprostředně přístupné nitrátové formě a 11 % ve formě amonné, která pozitivně ovlivňuje rozvoj kořenové soustavy
a zejména kořenového vlášení, které je rozhodující pro
příjem živin.
Významné je množství a forma obsaženého fosforu.
Téměř veškeré množství je ve vodorozpustné formě,
která je snadno přijatelná kořenovým systémem rostlin.
Část fosforu je vázána v postupně rozpustném fosforečnanu zinečnatoamonném, který brání zvrhávání fosforu
na půdách kyselých nebo naopak zásaditých. Současně
tato složka uvolňuje postupně zinek, který pak rostlina
čerpá v potřebném množství po celou dobu vegetace.
Rovněž draslík je obsažen ve vodorozpustné a snadno
přijatelné formě.
Velmi důležitou úlohu ve vývoji mladých rostlin má
synergie hlavních makroprvků (NPK) s dalšími živinami. V tomto směru je CORN STARTER® Plus výrazným krokem vpřed vzhledem k obsahu hořčíku (2 %),
vápníku (4 %) a síry (10 % SO3 = 4 % S) Tyto zdánlivě
malé obsahy makroprvků zajišťují lepší využití zejména
dusíku a fosforu v období počínající asimilace a účastní
se energetických procesů v buňce (Mg).
Nedostatek vápníku se projevuje zejména na kořenech
omezením tvorby kořenového vlášení a tím i příjmu
živin. Na kořenech je nedostatek vápníku patrný ještě
dříve, než se symptomy nedostatku projeví na listech.

Velmi důležitou roli hraje vápník v odolnosti buněčných
stěn a společně se sírou i ve zdravotním stavu kořenů.
Je třeba zdůraznit, že množství vápníku dodané podpatovou výživou nepostačuje na zajištění celé vegetační
potřeby porostů. Příjem vápníku pokračuje téměř do
konečné fáze vegetace, a proto je potřebné pozemky
pravidelně vápnit, případně používat ke korekci výživy
listová hnojiva (Lovo CaN). Přítomnost síry je důležitá
pro dobrou syntézu aminokyselin a tím využití dodaného dusíku. Důležitá je rovněž pro udržení dobrého
zdravotního stavu rostlin.
Významnou úlohu ve výživě kukuřice má zinek.
Na půdách, které se vyznačují jeho nedostatkem a na
půdách neutrálních až zásaditých, kde je příjem mikroprvků ztížen, je vhodné použít podpatové hnojivo se
zvýšeným obsahem zinku jako je CORN STARTER®
Plus. Obsahuje 1 % zinku. Díky vysokému obsahu zinku
může mít jeho aplikace jako základního hnojiva charakter zásobního hnojení zinkem. Zinek je zde obsažen
ve dvou formách, a proto zajistí jak rychlý přísun zinku
v počátcích vývoje rostlin, tak díky chemické vazbě
zinku do podvojné soli je doba jeho uvolňování z granulátu prodloužena na několik měsíců po aplikaci a rozpadu granulí. Jde o podvojnou sůl fosforečnanu amonno-zinečnatého, která zabezpečí, že zinek se uvolňuje
pozvolně v takovém množství, které je rostlina schopná
přijmout po dobu celé vegetace a podle vlhkostního,
tepelného, chemického a mikrobiologického stavu půdy.
Velmi důležitý je protistresový účinek zinku, který se
účastní jako součást enzymů mnoha chemických reakcí,
vytvářejících produkční potenciál rostlin.
Velmi důležitým prvkem ve výživě kukuřice je bór.
Má důležitou funkci při tvorbě a transportu cukrů
v rostlinách. Ovlivňuje rovněž funkci RNA a stejně
jako zinek i tvorbu aminokyselin a má protistresový
účinek. Zlepšuje tak využití dusíku dodaného rostlinám. Stejně jako vápník je i bór v rostlině omezeně
pohyblivý a je nutno zajistit jeho dostatečný příjem po
celou dobu vegetace. Velmi vhodná jsou listová hnojiva
řady BOROSAN). Nedostatek bóru (ale i dalších živin
např. draslíku nebo síry) se projevuje špatným ozrněním palic. Promyšlenou podpatovou výživou získáme

náskok ve vývoji porostu. Tento náskok však můžeme
promarnit nedostatky v základním hnojení nebo nedostatky v následné výživě. Jedním z námětů jak zdokonalit
výživu kukuřice ve vegetačním období je hnojivo NPS
ImmunMax.

NPS immunMAX

Na půdách s nedostatkem manganu a případně železa se
osvědčilo hnojivo NPS immunMAX.
Jde o komplexní NP hnojivo působící jako startér
s významným obsahem síry a vápníku, doplněné hořčíkem
a mikroprvky, které podporují imunitní systém rostliny
a toleranci vůči stresu. Hnojivo se osvědčilo i ve formě
regeneračního hnojení, velmi dobře funguje i při hnojení
„pod patu“ (v Maďarsku je takto hojně užíváno do obilnin), zejména na půdách zásobených zinkem.
Dusík je ze 75 % reprezentován amonnou formou,
která se dobře váže na půdní koloidy a podporuje rozvoj
kořenového vlášení a 25 % tvoří okamžitě přístupná
nitrátová forma. Kombinace obou forem dusíku dává
nejlepší výsledky. Fosfor dodaný společně s regenerační
dávkou dusíku zabezpečí rostlinám lepší podmínky pro
růst a vývoj v porovnání s hnojením bez přidání fosforu. Obsažená síra je ve vodorozpustné síranové formě.
Hořčík v hnojivu podporuje fotosyntézu a spolupůsobí
na příjem všech dalších živin. Vápník pomáhá vývoji
kořenového systému rostlin, příznivě působí na pH půdního prostředí v okolí kořenového systému.
Výsledkem je optimální příjem všech dalších živin.
Tento efekt je významný na kyselejších půdách.
Významný je obsah železa a manganu. Železo se podílí na tvorbě a fungování chlorofylu, podporuje fixaci
vzdušného dusíku, účastní se metabolismu bílkovin, snižuje obsah nitrátů a zlepšuje jejich využití, díky antagonismu zhoršuje příjem těžkých kovů. Mangan se účastní
energetických procesů, ovlivňuje intenzitu fotosyntézy
a dýchání, tvorbu a transport cukrů, zintenzivňuje látkovou výměnu, napomáhá zpracování nitrátů v buňkách,
má význam při tvorbě auxinových látek.
Jen moderní výživou s hnojivy obsahujícími optimální
spektrum živin lze realizovat genetický potenciál moderních odrůd kukuřice.
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ODBORNÉ
RADY
KUKUŘICE
PŠENICE

Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.

Ing. PETR ŠILHAVÝ
777 756 680 | p.silhavy@oseva.eu

Ing. PETR KEDAJ
607 019 288 | p.kedaj@oseva.eu

ŘEPKA
LISTOVÁ HNOJIVA

STANISLAV ŠIMÁNEK

Ing. IVETA KOLÁŘOVÁ

777 736 661 | s.simanek@oseva.eu

702 174 393 | i.kolarova@oseva.eu

Ing. ZUZANA BERKOVÁ
777 264 589 | z.berkova@oseva.eu

MARIE NOVOTNÁ
777 736 662 | m.novotna@oseva.eu

VLADIMÍR OHÁŇKA
777 264 593 | v.ohanka@oseva.eu

ROMAN BOBČÍK
774 870 168 | r.bobcik@oseva.eu
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KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:
AgroZZN, a.s., Rakovník
vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová
724 024 526
obchodní zástupci v regionu:
divize Podbořany:
Jan Držálek ml.
720 677 327
divize Rakovník:
Ing. Daniela Němcová
724 171 935
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha
725 115 166
divize Slaný:
Ing. Václav Jugl
724 052 033
divize Polepy:
Milan Švejdar
724 138 635
divize Bohušovice:
Miloš Fišer
724 053 827
ostatní prodejci:
Petr Hanzal
602 735 007
Jan Držálek
723 513 656

Cerea, a.s., Pardubice

www.agrozzn.cz
hlavsova@agrozzn.cz
jan.drzalek@agrozzn.cz
nemcova@agrozzn.cz
blaha@agrozzn.cz
jugl@agrozzn.cz
svejdar@agrozzn.cz
fiser@agrozzn.cz
hanzal@agrozzn.cz
drzalek@agrozzn.cz

www.cerea.cz

vedoucí oddělení osiv – oblast Pardubice, Chrudim a Svitavy:
Ing. Jaromír Machatý
602 566 767
jaromir.machaty@cerea.cz
Koordinátorka oddělení osiv:
Lenka Němcová
725 778 365
lenka.nemcova@cerea.cz
prodejci osiv
oblast Česká Skalice:
Ing. Daniela Kejzlarová
724 143 506
daniela.kejzlarova@cerea.cz
Ing. Magda Šorfová
724 143 519
magda.sorfova@cerea.cz
oblast Havlíčkův Brod:
Martina Vítková
725 894 212
martina.vitkova@cerea.cz
oblast Hradec Králové, Jičín:
Pavel Tuček
725 563 192
pavel.tucek@cerea.cz
oblast Svitavy:
Ing. Josef Jukl
725 181 893
josef.jukl@cerea.cz
oblast Kostelec nad Orlicí:
Radek Hloupý
602 622 685
radek.hloupy@cerea.cz

NAVOS, a.s., Kroměříž
obchodní ředitel:
Ing. Josef Ležák
prodejci osiv:
Oldřich Kovář
Ing. Zdenka Čatajová
Karel Korger
Ing. Antonín Dlapa
Miroslav Lerch
Jiří Skopal
Ing. Radim Sobek
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Marie Studničková
Ing. Petr Procházka
Ing. Jakub Kuba
Ing. Katarína Čapková

724 929 402

josef.lezak@navos-km.cz

602 413 895
602 125 647
602 672 890
602 704 549
724 724 901
777 264 591
776 225 480
606 095 610
724 190 566
602 480 137
602 575 457
602 515 428

oldrich.kovar@navos-km.cz
zdenka.catajova@navos-km.cz
karel.korger@navos-km.cz
antonin.dlapa@navos-km.cz
miroslav.lerch@navos-km.cz
jiri.skopal@navos-km.cz
radim.sobek@navos-km.cz
tomas.novotny@navos-km.cz
marie.studnickova@navos-km.cz
petr.prochazka@navos-km.cz
jakub.kuba@navos-km.cz
katarina.capkova@navos-km.cz

Primagra, a.s., Milín
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová
oblast Příbram, Benešov:
Ing. Tomáš Pištěk
oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud

www.navos-km.cz

oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek
602 163 593
Ing. Lumír Královec
602 463 272
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka
602 439 782
Ing. Jan Černý
727 970 441
702 265 271
Josef Matějka
oblast Praha – východ, západ:
Lukáš Baťha
601 325 142
oblast Tachov:
Stanislav Vrbský
724 937 332
Bc. Ivana Hubálková
602 698 579
oblast Cheb:
Jana Bauerová
606 601 429
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková
724 267 236
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka
602 131 005

ZZN Pelhřimov a.s.		
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka
602 180 496
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo
724 057 583
Ing. Libor Knetl
724 082 409
obchodní zástupci v regionu jih:
Bc. Ilona Slavíčková
775 975 055
Ing. Josef Bícha
602 332 016
602 748 471
Ing. Martin Veis
Ing. Miroslav Simandl
724 043 323
Bc. Gabriela Sonbergerová 724 252 959
obchodní zástupci v regionu sever:
Ing. Martin Křivánek
607 053 523
Ing. Václav Kouba
602 144 505
725 996 261
Miroslav Kopecký
Pavel Dědina
602 180 495
725 996 262
Tomáš Homa
Václav Drahný
702 194 939

ZZN Polabí, a.s., Kolín

miroslav.chromek@primagra.cz
lumir.kralovec@primagra.cz
jaroslav.zahalka@primagra.cz
jan.cerny@primagra.cz
josef.matejka@primagra.cz
lukas.batha@primagra.cz
stanislav.vrbsky@primagra.cz
ivana.hubalkova@primagra.cz
jana.bauerova@primagra.cz
hana.sedlackova@primagra.cz
roman.prochazka@primagra.cz

www.zznpe.cz
libor.zahalka@zznpe.cz
petr.madlo@zznpe.cz
libor.knetl@zznpe.cz
ilona.slavickova@zznpe.cz
josef.bicha@zznpe.cz
martin.veis@zznpe.cz
miroslav.simandl@zznpe.cz
gabriela.sonbergerova@zznpe.cz
martin.krivanek@zznpe.cz
vaclav.kouba@zznpe.cz
miroslav.kopecky@zznpe.cz
pavel.dedina@zznpe.cz
tomas.homa@zznpe.cz
vaclav.drahny@zznpe.cz

www.zznpolabi.cz

vedoucí prodeje – obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl
602 520 023
borek.strobl@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mladá Boleslav:
Ing. Hana Prskavcová
602 622 449
hana.prskavcova@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mělník:
Ing. Jiří Leiblinger
602 244 872
jiri.leiblinger@zznpolabi.cz
obchodní oblast Česká Lípa:
Ing. Dagmar Morávková
721 333 143
dagmar.moravkova@zznpolabi.cz
prodej, výroba:
Ing. Ondřej Růžička
725 981 095
ondrej.ruzicka@zznpolabi.cz
asistentka prodeje:
Lucie Slabová
601 087 948
lucie.slabova@zznpolabi.cz
ČSO Městec Králové:
Ladislav Ulrich
723 389 781
ladislav.ulrich@zznpolabi.cz

www.primagra.cz

606 057 560

hana.stefanova@primagra.cz

606 080 918

tomas.pistek@primagra.cz

606 673 143

petr.zalud@primagra.cz

OSEVA, a.s., Bzenec		
Ing. Vlastislav Janák
777 264 586
Ing. Stanislav Havlíček
777 736 666
777 264 590
Jiří Slezák
Petr Plachý
777 264 585

www.oseva.eu
v.janak@oseva.eu
s.havlicek@oseva.eu
j.slezak@oseva.eu
p.plachy@oseva.eu

OSEVA, a. s.

Potoční 1436, 696 81 Bzenec
telefon:+420 518 395 210
e-mail: info@oseva.eu
www.oseva.eu

