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Vážení obchodní přátelé, naši zákazníci,

chtěl bych Vás na začátku obchodní sezony 2021/2022 
s  osivem kukuřice pozdravit a  velmi Vám poděkovat 
za přízeň, kterou jste našim produktům věnovali a vě-
nujete. Těší mě, že na trhu, který překypuje nabídkou 
zahraničních hybridů, věříte českému produktu a  jste 
propagátory našich hybridů kukuřice v  praxi. Nabízí-
me kvalitní osivo a  inovativní ošetření, které patří do 
intenzivní technologie pěstování kukuřice. Chceme být 
v nové sezoně opět dobrými a spolehlivými partnery na-
šich zákazníků a nabídnout zase něco nového, co zau-
jme a bude přínosné pro pěstitele i spotřebitele.

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 li-
dem, kteří nemají tolik štěstí a  potřebují pomoc ostat-
ních.

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 pokračo-
vat a požádat Vás i v příštím roce o Vaši podporu. Jsem 
velmi rád, že taková krásná a užitečná rostlina jako je 
kukuřice má přesah i  mimo zemědělství a  může nám 
všem přinést radost v podobě dobrého pocitu, že společ-
ně pomáháme potřebným.

Přeji si, aby se Vám nová sezona a pěstitelský rok vydařil 
a naše hybridy kukuřice Vám udělaly radost.

Ing. Ladislav Kulas
předseda představenstva OSEVA, a. s.



kteří nákupem české kukuřice přispěli k  tomu, 

že se tato akce mohla uskutečnit a  věříme, že  

DĚKUJEME VŠEM, 

i v sezóně 2022
budeme společně
POMÁHAT OSIVEM!

Výtěžek posloužil nevyléčitelně nemocným lidem 

v  Domácím hospicu, na zkvalitnění jejich paliativní 

léčby. Holčičce s dětskou mozkovou obrnou, na neu-

rorehabilitaci. Holčičce, které byla diagnostikována 

leukémie a  Huntinghtonova choroba, na přestavbu 

koupelny na bezbariérovou. Celé rodině, jejíž otec 

se neobejde bez celodenní péče poté, co ho sra-

zilo auto. Chlapci, který se narodil s  kongenitální 

artrogrypózou – souborem mnohočetných kloubních 

kontraktur. Lidem z charity, na výstavbu terasy a bez-

bariérového přístupu. Lidem z  Domácího hospicu, 

na nákup automobilu pro těžce nemocné pacienty. 

Nadačnímu fondu dětské onkologie, na zlepšení 

péče o nemocné děti.

I v uplynulé sezóně jsme v rámci akce  

POMÁHEJME OSIVEM  
z každé prodané výsevní jednotky kukuřice českého 

šlechtění věnovali 15 Kč na dobrou věc.



FAO 
180  

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• velmi raný hybrid vhodný k pěstování na zrno i siláž v nej-

vyšších, případně chladnějších oblastech ČR,
• lze pěstovat jako meziplodinu v obilnářské a bramborář-

ské oblasti na siláž s výsevem do 10. 6.,
• výborný počáteční vývoj, dobrý zdravotní stav. 

Před nosti:
• extrémní ranost,
• velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě, 
• tolerantní k zahuštění porostu,
• vysoký výnos zelené i suché hmoty z jednotky plochy.

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

FAO 
130 

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: ZEAINVENT TRNAVA s. r. o., SK

Vlast nosti:
• extrémně raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v nej-

vyšších oblastech ČR,
• velmi tolerantní k vyššímu zahuštění porostu,
• díky extrémní ranosti ji lze využít jako meziplodinu,
• rychlý nárůst sušiny klasů během dozrávání.

Před nosti:
• extrémní ranost,
• rychlý počáteční vývoj a prodlužovací růst,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny,
• vysoký podíl klasů a velmi vysoký obsah škrobu v zrně,
• výborná stravitelnost vlákniny.

Doporučené oblasti 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 
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.

PYROXENIA

Extrémně raný hybrid  
využitelný jako meziplodina

Velmi raný,  
extrémně výkonný

CEWEL

Výživové parametry PYROXENIA
škrob % 36,31
stravitelná vláknina v celé rostlině % 60,19
SOH % 69,28
NEL MJ/kg 6,47

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno, CCM, LKS 100 000
siláž 120–130 000
meziplodina – zrno 90 000
meziplodina – siláž 115–120 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž meziplodina
HVO         
BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 90 000
siláž 100–105 000
meziplodina – zrno 85–90 000
meziplodina – siláž 100 000

Výživové parametry CEWEL
škrob % 36,01
stravitelná vláknina v celé rostlině % 54,31
SOH % 67,43
NEL MJ/kg 6,41

Doporučené oblasti pěstování

obl. siláž zrno meziplodina

HVO             
BVO             
OVO             
ŘVO             
KVO             

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,8 8,9 9,0

220–240 cm200–220 cm

suchovzdorný 
hybrid
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CEKOB

FAO 
210

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• velmi raný hybrid vhodný k pěs to vání na siláž,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• 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 nadmoř-

ských výškách (nad 500 m),
• díky ranosti (FAO 210) a vysokému výnosu zelené hmoty 

lze úspěšně využít k pěstování na bioplyn.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální bramborářská a pícninářská oblast,
• možno pěstovat v obilnářské a chladnější ře pař ské ob lasti,
• úspěšné pěstování v nadmořské výšce nad 500 m.

Vysoký výnos silážní hmoty  
s vynikající stravitelností vlákniny

PYROXENIA

CEKOB

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 8,5 8,8
Výživové parametry CEKOB
škrob % 35,49
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,32
SOH % 69,13
NEL MJ/kg 6,45

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž 90–95 000

produkce metanu 
369,58 l/kg sušiny

240–260 cm

suchovzdorný 
hybrid
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Zemědělská společnost hospodaří na výměře 995 
hektarů v nadmořské výšce 420–500 m n.m.

Rostlinnou výrobu provozujeme na celkové vý-
měře 822 ha orné půdy. Pěstujeme obilniny pro 
krmné i  potravinářské účely a  na osiva, řepku 
ozimou a krmné plodiny pro potřebu živočišné 
výroby a bioplynové stanice. Celková výměra ku-
kuřic je 265 ha, české kukuřice pěstujeme na 150 
ha. Letos máme zasety hybridy CEPLAN, CEBIR 
a CEBESTO.

Základem živočišné výroby je chov skotu v cel-
kovém počtu 836 ks, z  toho máme 295 dojnic 
holštýnského plemene v uzavřeném obratu stáda 
s navazujícím výkrmem.

Na 59 ha pěstujeme ovoce, kde mají hlavní za-
stoupení jablka, třešně, višně, hrušky a švestky.

Osiva kukuřic OSEVA hybrids kupujeme proto, 
že je máme dlouhodobě odzkoušené, vyrábíme 
z nich kvalitní siláž jak pro skot, tak pro potře-
by bioplynové stanice. Jsme také velmi spokojeni 
s poradenským servisem Osevy Bzenec.

FAO 
220

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší brambo-

rářské, obilnářské a řepařské oblasti,
• velmi vysoké rostliny, pevné stéblo,
• středně dlouhý klas,
• výborný počáteční vývoj,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.

Před nosti:
• vynikající produkce zelené a suché hmoty s dobrým podí-

lem zrna v silážní hmotě,
• vynikající zdravotní stav, minimální výskyt sněti a fuzarióz 

palic,
• dosahuje dobrých výsledků stravitelnosti celkové silážní 

hmoty, 
• vhodný pro výrobu bioplynu.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální bramborářská a obilnářská oblast,
• možno pěstovat v chladnější ře pař ské ob lasti.

Ranost  
skloubená s výkonem

MALOVICE
okres Prachatice 

Ing. VLADIMÍR SOUKUP
předseda představenstva, agronom
ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN 

CEBESTO

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – OVO a ŘVO 85–90 000
siláž – BVO 90–95 000

Výživové parametry CEBESTO
škrob % 36,14
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,12
SOH % 55,69
NEL MJ/kg 6,41

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,9 8,9 8,5

produkce metanu 
363,26 l/kg sušiny

250–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

suchovzdorný 
hybrid
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CEBESTO

CELUKA

CEBESTO

CEFOX

FAO 
220

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

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

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální bramborářská a obilnářská oblast,
• možno pěstovat v chladnější ře pař ské ob lasti.

Vynikající podíl zrna  
v silážní hmotě

CELUKA

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – OVO a ŘVO 85–90 000
siláž – BVO 90–95 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,0 7,0 8,8
Výživové parametry CELUKA
škrob % 35,66
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,16
SOH % 68,94
NEL MJ/kg 6,45

produkce metanu 
379,24 l/kg sušiny

240–260 cm

7



FAO 
220   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblas-

ti, 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.

Před nosti:
• velmi vysoký potenciál výnosu zrna, nezávisle na půdě,
• tolerantní vůči stresovým faktorům,
• dobře snáší brzké i pozdní výsevy,
• vysoký obsah škrobu v zrně, vysoký výnos škrobu,
• možné využití zrna na mlynářské účely.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální bramborářská a obilnářská oblast při pěstování 

na siláž a celá řepařská oblast při pěstování na zrno,
• možno pěstovat v chladnější ře pař ské ob lasti na siláž 

a teplé obilnářské na zrno.

Rekordman  
ve výnosu zrna

LANDLORD

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 85 000
siláž – ŘVO a OVO 85–90 000
siláž – BVO 90–95 000

Výživové parametry LANDLORD
škrob % 36,36
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,39
SOH % 68,48
NEL MJ/kg 6,44

produkce metanu 
369,52 l/kg sušiny

250–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,4 8,2 8,8
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FAO 
230

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• vysoký výnos zelené a suché hmoty,
• velmi vysoký výnos sušiny palic – v registračních poku-

sech 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a bramborářská oblast,
• možno pěstovat v chladnější ře pař ské ob lasti.

Ranost, plasticita,  
maximální výkon

Ing. TOMÁŠ KUČERA
agronom
RYNAGRO a.s. 

RYNÁREC
okres Pelhřimov 

Zemědělská akciová společnost RYNAGRO a.s. je 
dceřinou společností ZZN Pelhřimov, a.s. a hospodaří 
v  bramborářské a  obilnářské výrobní oblasti v  okre-
sech Pelhřimov a Tábor.

Výrobním zaměřením jde o  klasickou zemědělskou 
výrobu, tedy úzké propojení rostlinné a živočišné vý-
roby. Firma hospodaří na dvou výrobních střediscích–
Rynárec a  Ratibořské Hory. Celkem obhospodařuje 
2 000 ha zemědělské půdy, z toho 1 550 ha orné půdy. 
Struktura osevních postupů na obou střediscích je za-
měřena na pěstování tržních plodin – ozimé pšenice, 
ozimého ječmene, ozimého žita, ovsa – pluchatého 
i nahého, jarní pšenice a ozimé řepky. V živočišné vý-
robě firma chová na středisku Rynárec celkem 600 ks 
masného skotu, plemene Charolais a Masný simentál, 
na středisku Ratibořské Hory 200 krav holštýnského 
plemene (s průměrnou užitkovostí 11 000 kg/laktaci) 
a dalších 200 ks ostatního skotu v různých věkových 
kategoriích. Pro zajištění kvalitní krmivové základny 
pěstuje na obou střediscích silážní kukuřici na 195 ha 
orné půdy. Zastoupení hybridů firmy OSEVA, a.s. se 
pohybuje na úrovni 45–50 % celkové osevní plochy. Na 
středisku Rynárec máme zasety hybridy CEKOB, CE-
BIR a CEWEL, na středisku Ratibořské Hory hybridy 
CEBIR a CEFOX.

Materiály firmy OSEVA jsou velmi výnosné a  mají 
dobré nutriční ukazatele. U  nejpěstovanějšího hybri-
du CEBIR se pohybuje poměr palic na hranici 60 % 
v silážované hmotě. Tím pádem při optimální sklizňo-
vé sušině 30–35 % je obsah škrobu okolo 30 % a výše 
a  stravitelnost zbytku rostliny je nad 55 %. U  tohoto 
hybridu nedochází k napadení listové plochy patoge-
nem z rodu Fusaria spp. a tím pádem nedochází k pro-
dukci mykotoxinů v  silážované hmotě. Jejich velkou 
výhodou je i příznivá pořizovací cena. Důležitou roli 
při nákupu osiva hraje též poskytování kompletního 
agronomického a poradenského servisu.

CEFOX

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – BVO 90 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,0 9,0 8,5
Výživové parametry CEFOX
škrob % 35,62
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,68
SOH % 68,36
NEL MJ/kg 6,44

produkce metanu 
376,25 l/kg sušiny

250–270 cm

suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
240

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší brambo-

rářské, obilnářské a řepařské oblasti,
• díky mohutným, dobře olistěným rostlinám s pevným stéb-

lem dosahuje vysokých výnosů hmoty,
• zdravotní stav rostliny je na velmi dobré úrovni.

Před nosti:
• 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 vlákni-

ny,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast,
• možno pěstovat v teplé bramborářské a teplé řepařské 

oblasti.

Jeden z nejúspěšnějších  
raných hybridů na českém trhu

ROMAN HOŘÍNEK
agronom
RenoFarma Beskyd a.s. 

PALKOVICE
okres Frýdek-Místek 

Společnost RenoFarma Beskyd a.s. hospodaří na 
2 700 ha zemědělské půdy, z toho 1 700 ha orné. 
Zbytek tvoří TTP využívané k pastvě a produkci 
sena a senáží pro chov skotu.

Podnik se zaměřuje na pěstování sladovnického 
ječmene jarního, dále ječmene ozimého, pšenice 
ozimé, jetele nachového, ovsa a  silážní kukuři-
ce. Chováme 220 kusů masného dobytka a  450 
kusů krav s  tržní produkcí mléka Holštýnského 
plemene. Podnik dále provozuje bioplynovou 
stanici 1 MW. Silážní hybridy od OSEVY Bzenec 
pěstujeme prvním rokem. Hybrid CEBIR, který 
zkoušíme na 150 ha z 500 ha osetých kukuřicí se 
osvědčil rychlým počátečním růstem a  výškou. 
V podniku pěstujeme kukuřice s FAO 240–270.

Věřím, že nás kukuřice z  Bzence nezklame 
a v příštím roce zaujme své pevné místo v osev-
ním postupu.

CEBIR

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – ŘVO 85 000
siláž – teplá BVO a OVO 90 000

Výživové parametry CEBIR
škrob % 35,89
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,22
SOH % 68,82
NEL MJ/kg 6,49

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 8,2 8,0

produkce metanu 
374,15 l/kg sušiny

260–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         
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FAO 
240

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• velmi raný až raný hybrid vhodný k pěs to vání na siláž 

v bramborářské, obilnářské a chladnější ře pař ské ob lasti,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vynikající zdravotní stav,
• mohutné, dobře olistěné rostliny.

Před nosti:
• vysoký výnosový potenciál,
• velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
• vysoce plastický, přizpůsobivý horším podmínkám,
• vysoký výnos energie – vhodný k pěstování pro výrobu 

bioplynu.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější ře pař ská ob last,
• možno pěstovat v teplé bramborářské a teplé řepařské 

oblasti.

FAO 
240   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• raný hybrid pro všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblas-

ti, na siláž do horší řepařské oblasti, obilnářské oblasti 
a teplé bramborářské oblasti,

• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vhodný pro produkci vysoce energetického krmiva.

Před nosti:
• má velmi vysoký výnosový potenciál na zrno i na siláž, lze 

jej úspěšně pěstovat pro následnou výrobu bioplynu,
• vysoký obsah škrobu,
• 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.

Doporučené oblasti 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. 

Vysoce plastický  
a výnosný

Nejvýkonnější  
univerzál

CETIP ALOMBO

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – ŘVO 85 000
siláž – OVO a BVO 90 000

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž – OVO a horší ŘVO 85 000
siláž – teplá BVO 90 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 8,0 9,0

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,4 8,2 8,8
Výživové parametry CETIP
škrob % 34,11
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,92
SOH % 69,56
NEL MJ/kg 6,44

Výživové parametry ALOMBO
škrob % 34,93
stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,95
SOH % 69,94
NEL MJ/kg 6,49

produkce metanu 
366,88 l/kg sušiny

260–270 cm

produkce metanu 
369,22 l/kg sušiny

260 cm
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FAO 
250   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný k pěstování na zrno v celé řepařské 

oblasti a na siláž v řepařské, obilnářské a lepší bramborář-
ské oblasti,

• velmi dobrý počáteční vývoj,
• výborný zdravotní stav rostliny během vegetace,
• rostlina s typickým stay green efektem.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější řepařská oblast na siláž 

a celá řepařská oblast na zrno,
• možno pěstovat na siláž v teplé řepařské a teplé brambo-

rářské oblasti.

Vynikající  
výnosy zrna

CESONE

MONDSTEIN

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 80 000
siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – lepší BVO 90 000

Výživové parametry MONDSTEIN
škrob % 35,62
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,34
SOH % 69,12
NEL MJ/kg 6,45

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 8,2 9,0

produkce metanu 
372,36 l/kg sušiny

250–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         
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Výnos zrna – velmi raný sortiment | ÚKZÚZ 2018–19

MONDSTEIN

Fashion Figaro

DS21196B

RGT Halifaxx

ES3057

Rebecca

SL27009KXB7329

KWS 2322
KWS Kampinos

BPZ 6112

SY Pandoras
ESZ7201

ESZ7207

Korynt
ESZ7107

KXB6126 KXB7366

RH17050

KWS Krogulec

KWS Nestor

ET3161

DKC2788

NR3227

RH18002

Contento

ET3063
ET3064

SY TalismanESZ7109

ET3392
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FAO 
250   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný k pěs to vání na zrno v celé ře pař ské 

ob lasti a na siláž v ře pař ské, obilnářské a lepší brambo-
rářské ob lasti,

• dobrý počáteční růst,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoké, bohatě olistěné rostliny,
• relativně dobrá odolnost vůči suchu.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější ře pař ská ob last na siláž 

a celá ře pař ská ob last na zrno,
• možno pěstovat na siláž v teplé ře pař ské a teplé brambo-

rářské ob lasti.

Ve všem dobrý,  
v zrnu nejlepší

CESONE
FAO 
250   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný k pěs to vání na zrno v celé ře pař ské 

ob lasti a na siláž v ře pař ské, obilnářské a lepší brambo-
rářské ob lasti,

• velmi dobrý počáteční růst,
• výborný zdravotní stav,
• vysoké, bohatě olistěné rostliny,
• vysoká odolnost proti suchu.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a chladnější ře pař ská ob last na siláž 

a celá ře pař ská ob last na zrno,
• možno pěstovat na siláž v teplé ře pař ské a teplé brambo-

rářské ob lasti.

CELONG

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – lepší BVO 90 000

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – lepší BVO 90 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,3 8,1 9,0

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,4 9,0 9,0
Výživové parametry CELONG
škrob % 36,58
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,29
SOH % 68,27
NEL MJ/kg 6,44

Výživové parametry CESONE
škrob % 35,79
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,18
SOH % 69,48
NEL MJ/kg 6,51

250–270 cm

Mimořádná kvalita  
i výkon

produkce metanu 
369,82 l/kg sušiny

250–270 cm

suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
260   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé 

obilnářské a řepařské oblasti a chladné kukuřičné oblasti 
a na zrno v celé řepařské a chladné kukuřičné oblasti,

• velmi dobrý a rovnoměrný počáteční vývoj,
• výborná odolnost proti nemocem.

Před nosti:
• poskytuje velmi vysoké výnosy celkové hmoty z jednotky 

plochy,
• vynikající podíl zrna v sklizené hmotě,
• velmi vysoký výnos zrna - v registračních pokusech v ČR 

v sortimentu velmi rané zrno dosáhl výnosu 15,27 t, tj. 
108,91 % na průměr kontrolních hybridů,

• vysoký obsah škrobu v zrně,
• vysoký výnos energie z jednotky plochy,
• možné pěstovat na všech půdních typech.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a řepařská oblast na siláž a řepařská 

oblast na zrno,
• možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti na siláž.

NOVINKA
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SCHWARZENEGGER

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 80 000
siláž – OVO a ŘVO 85 000
siláž – chladná KVO 80 000

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,6 8,2 8,9

260–280 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Výnos zrna – velmi raný sortiment | ÚKZÚZ 2019–20

SCHWARZENEGGER

RGT Halifaxx

RGT Feroxxy

KWS Kampinos

KWS Jaipur
SM J0570

KWS Krogulec

KWS Nestor
Rebecca

Contento
CE 1218

DKC2788

ES Katamaran

Amavit
Leguan

DKC3097

KXB8322

ESZ8208

ESZ9204 RH18021

RH17057

RGT Synfonixx

Korynt
SL18398

KXB6233
KXB8133

SL17151

SM J0576

SL27009
SL18478

SL18280

SL36044
SG 120
DS21196B

SG 139
ET3064

ESZ7109

KWS 2322

SY Talisman
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FAO 
260

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a řepařská oblast,
• možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti.

Vynikající výnos  
zelené hmoty

PAVEL OULICKÝ 
agronom manažer
Farma Limousine s. r. o.

POCHVALOV
okres Rakovník 

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 na-
šich polích se nám velice úspěšně daří pěstovat kuku-
řice (700 ha), pšenice (332 ha), triticale (305 ha), hrách 
(92 ha), pelušku (98 ha) a oves (52 ha). Naše pozemky 
se nachází v nadmořské výšce kolem 380 m n. 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 kolem 600 
dobytčích jednotek a provoz velké bioplynové stanice 
o výkonu 1,1 MW.  

Čejčské hybridy pěstujeme na téměř celé ploše určené 
pro kukuřice. Tuto kukuřici shledáváme velice kvalit-
ní, jak z hlediska stravitelnosti pro naši živočišnou vý-
robu, 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, 
kterého máme letos zaseto 600 ha. Dále potom tes-
tujeme hybrid CEGOJA, který pěstujeme na 100 ha. 
Čejčské kukuřice nás již léta přesvědčují o své kvalitě, 
kdy dokáží splnit naše požadavky za jakéhokoli počasí 
a předvést velice slušný výkon i na horších polích.

CEGOJA

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – OVO a ŘVO 85 000
siláž – chladná KVO 80 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,2 8,5 9,0
Výživové parametry CEGOJA
škrob % 36,49
stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,21
SOH % 70,10
NEL MJ/kg 6,42

produkce metanu 
372,62 l/kg sušiny

260–270 cm

suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
260  

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  středně raný hybrid vhodný na siláž v celé obilnářské, 

řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
• vysoké dobře olistěné rostliny s dobrým podílem palic v suši-

ně,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav během celé vegetace.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální obilnářská a řepařská oblast,
• možno pěstovat v chladnější kukuřičné oblasti.

Maximální výkon  
za dobrou cenu

Ing. OLDŘICH ORNST
agronom
Dartex-CX spol. s r.o. 

DUBNICE
okres Česká Lípa 

Společnost hospodaří na pozemcích v okrese 
Česká Lípa, v nadmořské výšce přibližně 360 
m n. m. Zabýváme se rostlinnou i živočišnou vý-
robou, hospodaříme na celkové výměře 1 100 ha 
zemědělské půdy. Na 600 ha orné půdy pěstuje-
me pšenici ozimou, žito, ozimý ječmen, řepku, 
oves a kukuřici. 

Silážní kukuřici již dlouhodobě a v plné výměře 
pěstujeme pouze od společnosti OSEVA Bzenec. 
S těmito hybridy jsme velmi spokojeni a do bu-
doucna neuvažujeme o změně dodavatele osiva 
kukuřice. 

Letos jsme vybrali hybridy CEMORA a CELIO. 
Prozatím oba tyto hybridy vypadají velice slušně 
a očekáváme od nich vysoký výnos.

CEMORA

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – OVO, ŘVO a chladná KVO 85 000

Výživové parametry CEMORA
škrob % 35,99
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,69
SOH % 55,18
NEL MJ/kg 6,45

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,7 8,0 8,5

produkce metanu 
376,49 l/kg sušiny

250–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         
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CEMORA

FAO 
260   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé 

obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti a na 
zrno v celé řepařské oblasti,

• vysoké dobře olistěné rostliny,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• pevné stéblo,
• velmi dobrý zdravotní stav během vegetace.

Před nosti:
• vysoký výnos celkové suché hmoty,
• při pěstování na siláž díky vysokému obsahu zrna posky-

tuje vysoce energetické siláže, 
• nadprůměrný výnos zrna je dán velkým klasem s mnoha 

řadami zrna,
• pravidelný výnos, odolnost k stresovým podmínkám,
• výborná odolnost k suchým podmínkám.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální na zrno v řepařské oblasti a na siláž v obilnář-

ské a řepařské oblasti,
• možno pěstovat na siláž v chladnější kukuřičné oblasti.

NOVINKA

CEGUT

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 80 000
siláž – OVO a ŘVO 85 000
siláž – chladná KVO 80 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,1 8,7 8,8

260–280 cm

suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
270   

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální na zrno v řepařské oblasti a na siláž v obilnář-

ské a řepařské oblasti,
• možno pěstovat na zrno i siláž v chladnější kukuřičné 

oblasti.

Vysoká plasticita, 
extrémní výnos

Ing. TOMÁŠ ŘÍHA
hlavní agronom
Agro Mohelno, s.r.o. 

MOHELNO 
okres Třebíč 

Společnost Agro Mohelno, s.r.o., člen skupiny ADW 
hospodaří v  jihovýchodní oblasti okresu Třebíč na 
výměře 1 100 ha. Hospodaříme v aridní oblasti v nad-
mořské výšce 345 m n. m. Místní podmínky pěstování 
ovlivňuje Mohelenská  hadcová step, Dalešická pře-
hrada a jaderná elektrárna Dukovany. V našich kata-
strech jsou všechny typy půd, od těžkých hlinitých až 
po lehké písčité půdy.

Zabýváme se rostlinnou výrobou, živočišnou výro-
bou a provozujeme také bioplynovou stanici. Z  trž-
ních plodin pěstujeme pšenici ozimou (260 ha), ječ-
men jarní sladovnický (100 ha), cukrovku (100 ha). 
Minoritní podíl zaujímá řepka ozimá, žito potravi-
nářské, hrách, sója a svazenka. Pro zajištění krmivové 
základny pěstujeme vojtěšku, jetelotrávy a kukuřici, 
zbytek ploch zaujímají TTP na výrobu sena.

V živočišné výrobě chováme celkem 260 krav pleme-
ne ČESTR s tržní produkcí mléka. V roce 2020 pro-
běhla rekonstrukce stáje, při níž byl realizován pře-
chod na novou technologii krmení pomocí krmného 
robota Trioliet Triomatic.

Se společností OSEVA, a.s. spolupracujeme již řadu let. 
Nejprve jsme bzenecké hybridy využívali po senážních 
žitech (CEBESTO a LANDLORD) a v roce 2020 jsme 
zkoušeli hybrid CESONE i na běžných plochách. Hyb-
rid díky své plasticitě byl výnosově i nutričně srovnatel-
ný se zahraničními hybridy. Letos jsme opět na 40 ha 
vyseli hybrid CESONE a také na 30 ha zkoušíme no-
vinku ANISKA. Od tohoto hybridu máme velké očeká-
vání. Už od výsevu měl rychlý růst, rostliny jsou vysoké 
a bohatě olistěné s velkými palicemi. Dalším příznivým 
faktorem proč pěstujeme hybridy Osevy je jejich poři-
zovací cena, proto tyto hybridy doporučujeme i ostat-
ním pěstitelům.

ANISKA

Výživové parametry ANISKA
škrob % 34,11
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,11
SOH % 71,10
NEL MJ/kg 6,44

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,0 8,6 9,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 85 000
zrno – chladnější KVO 80 000
siláž – OVO a ŘVO 85 000
siláž – chladnější KVO 80 000

produkce metanu 
369,48 l/kg sušiny

260–270 cm

suchovzdorný 
hybrid
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JIŘÍ SUCHÁNEK
agronom
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší

ZALŠÍ
okres Ústí nad Orlicí 

Podnik ZOD Zálší hospodaří v  okrese Ústí nad Orlicí 
mezi Chocní a  Vysokým Mýtem. Obhospodařujeme 
4 078 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 290–400 
m  n. m. Zabýváme se klasickou zemědělskou výrobou 
doplněnou o provozování 1 MW bioplynové stanice na 
středisku Tisová. Důležitým výrobním článkem je také 
přidružená výroba, která vyrábí díly pro automobilový 
průmysl např. značek Iveco, SOR Libchavy.

Naše živočišná výroba s uzavřeným obratem stáda skotu 
je zaměřena jak na výrobu mléka, tak i masa. V základ-
ním stádě chováme na třech střediscích (Oucmanice, Je-
hnědí, České Heřmanice) cca 1 550 kusů dojnic holštýn-
ského plemene. Odchov mladého plemenného skotu je 
rozmístěn po celém katastru družstva, a  to v  několika 
menších provozech. Výkrm býků je realizován v lokalitě 
Kosořín.

Rostlinná výroba s 3 620 ha orné půdy je zaměřena na 
pěstování ozimé i jarní pšenice – 890 ha, ozimého i jar-
ního ječmene – 310 ha (věnujeme se i množení osiva), 
řepky – 610 ha, cukrovky – 180 ha, hrachu – 210  ha, 
máku – 40 ha. Tradici u nás má i zakládání a vedení po-
loprovozních pokusů kukuřic na zrno i na siláž. S ohle-
dem na silnou živočišnou výrobu a bioplynovou stanici, 
je pro nás důležitá i výroba pícnin, jejíž hlavní složkou je 
pěstování kukuřice na cca 780 ha a vojtěšky na 600 ha. 
Plochu 458 ha trvalých travních porostů využíváme jako 
produkční louky na výrobu sena nebo jako pastviny pro 
odchov mladého dobytka.

Spolupráce s Osevou Bzenec je dlouhodobá a letitá, pro-
tože jak z  hlediska výnosů, tak i  z  hlediska nutričních 
ukazatelů jsou tyto kukuřice srovnatelné s konkurencí. 
Poslední roky se nám na našich polích osvědčil, a je stá-
licí na našich polích především hybrid CEGRAND. Ten 
doplňujeme o další hybridy,  například CERATUS nebo 
CEPLAN

FAO 
280   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální na siláž i zrno v řepařské oblasti,
• možno pěstovat na siláž i zrno v chladné kukuřičné oblasti.

Vysoký výkon  
pro každé využití

CEGRAND

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,0 8,0 9,0
Výživové parametry CEGRAND
škrob % 34,46
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,28
SOH % 68,59
NEL MJ/kg 6,45

produkce metanu 
369,55 l/kg sušiny

250–270 cm

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž – ŘVO 85 000
siláž – chladná KVO 80 000
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FAO 
310   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: koňský zub
Šlechtitel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• středně pozdní hybrid vhodný k pěstování na zrno v teplé 

řepařské a celé kukuřičné oblasti a na siláž v celé řepař-
ské a chladnější kukuřičné oblasti,

• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrá odolnost proti poléhání,
• velmi dobrý zdravotní stav stébla a listů,
• během dozrávání dobře uvolňuje vodu ze zrna.

Před nosti:
• na místech s vysokými sumami teplot dosahuje tento hyb-

rid enormních výnosů,
• možno využít pro výrobu bioplynu,
• vysoký obsah škrobu v zrně,
• velmi dobrá odolnost proti houbovým chorobám palic,
• vysoký podíl palic v silážní hmotě.

Doporučené oblasti 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.

FAO 
290 

Typ hy bridu: Tc | Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  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.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální na siláž v řepařské oblasti,
• možno pěstovat na siláž v chladné kukuřičné oblasti.

CEFIN

Výborná  
stravitelnost vlákniny

Vysoký výnos  
a kvalita silážní hmoty

ZIRKON

Výživové parametry CEFIN
škrob % 34,69
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,36
SOH % 67,38
NEL MJ/kg 6,40

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno– teplá ŘVO 80 000
zrno– KVO 75 000
siláž – ŘVO 85 000
siláž – chladnější KVO 80 000

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – ŘVO 85 000
siláž – chladná KVO 80 000

Výživové parametry ZIRKON
škrob % 34,56
stravitelná vláknina v celé rostlině % 55,22
SOH % 68,68
NEL MJ/kg 6,34

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,9 8,4 8,7

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,1 8,2 9,0

260–280 cm250–270 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

produkce metanu 
370,21 l/kg sušiny
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FAO 
320  

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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. 

Před nosti:
• vysoký výnos zrna,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoká odolnost proti chorobám a škůdcům,
• výborná ekonomika pěstování díky velmi nízkým sklizňovým 

vlhkostem.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální na zrno v teplé řepařské a chladnější kukuřičné 

oblasti,
• možno pěstovat na zrno v teplejší kukuřičné ob lasti.

Vynikající ekonomika  
při sklizni na zrno

CEJIH

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,4 8,2 9,0
Výživové parametry CEJIH
škrob % 37,22
stravitelná vláknina v celé rostlině % 53,18
SOH % 66,72
NEL MJ/kg 6,40

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 70–75 000

250–270 cm

CEJIH

ZE ZEAMAX
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FAO 
330   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: koňský zub
Šlechtitel: ZELSEED spol. s r. o., SK

Vlast nosti:
• 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 výtěžnos-
tí zrna,

• velmi vysoké sklizně na úrovni vyšších skupin FAO.

Před nosti:
• jeden z nejúrodnějších hybridů středně pozdního sorti-

mentu 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální na zrno i siláž v kukuřičné oblasti,
• možno pěstovat na siláž v teplé řepařské oblasti.

Nejvýnosnější  
v pozdním sortimentu

Ing. ADAM PÁSLER
agronom
RAKOVEC, a.s. 

VELEŠOVICE
okres Vyškov 

Společnost RAKOVEC hospodaří v západní části 
okresu Vyškov na cca 1 280 ha. Jedná se o těžké 
až středně těžké půdy v řepařské výrobní oblasti. 
Druhové zastoupení půd je od degradovaných 
černozemí na spraši, přes hnědozemě, rendziny 
na slínech až po jíly. Obhospodařovaný katastr 
leží v nadmořské výšce 220–350 m n. m. Klima-
tický region je teplý, mírně suchý, s průměrným 
ročním úhrnem srážek 480 mm.

Podnik pěstuje každý rok cca 380 ha ozimé pše-
nice, 80 ha řepky ozimé, 18 ha vojtěšky, 250 ha 
ječmene jarního, 100  ha sóji a  300  ha silážní 
a  50  ha zrnové kukuřice. Letos byl vyset mák 
jarní na 60  ha. Živočišná produkce představuje 
výkrm prasat a  brojlerů kuřat. Silážní kukuřice 
je konzervována pro bioplynovou stanici, která 
spotřebovává i chlévskou mrvu z živočišné výro-
by a ostatní rostlinné zbytky. 

Z portfolia hybridů kukuřice firmy OSEVA Bze-
nec každoročně pěstujeme hybrid CELATE, CE-
JIH a ZE ZELSTAR. Z prvních dvou zmíněných 
jsme vytvořili úspěšný duo systém, tzn. že je vy-
séváme společně v  osmiřádkovém secím stroji, 
čtyři výsevní botky CELATE a čtyři výsevní bot-
ky CEJIH. Od tohoto systému si slibujeme vyšší 
obsah škrobu při zajištění vysoké produkce zele-
né hmoty. Hybridy společnosti OSEVA jsou pro 
náš podnik výkonné a ekonomicky velmi zajíma-
vé. Navíc si ceníme českého šlechtitelství.

ZE ZELSTAR

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 65–70 000
siláž – teplá ŘVO 75 000
siláž – KVO 72 000

Výživové parametry ZE ZELSTAR
škrob % 34,18
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,09
SOH % 67,93
NEL MJ/kg 6,41

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu proti suchu poléhání

8,2 9,0 9,0

produkce metanu 
372,52 l/kg sušiny

260–280 cm

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
420   

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: koňský zub
Šlechtitel: ZELSEED spol. s r. o., SK

Vlast nosti:
•  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.

Před nosti:
• velmi vysoký výnos zelené hmoty,
• meziročníkově stabilní,
• adaptabilní na stresové podmínky,
• odolnost vůči suchu je na výborné úrovni.

Doporučená obast pěstování:
• optimální na siláž v kukuřičné oblasti,
• možno pěstovat na zrno v kukuřičné ob lasti.

FAO 
340  

Typ hy bridu: Sc | Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• 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.

Doporučené oblasti pěstování:
• optimální kukuřičná oblast,
• možno pěstovat v teplé ře pař ské ob lasti.

Rekordman ve výnosu 
silážní hmoty

ZE ZEAMAXCELATE

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – lepší ŘVO 85 000
siláž – KVO 80 000

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 65 000
siláž 72 000

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,1 8,4 9,0

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,1 9,0 8,0
Výživové parametry CELATE
škrob % 33,96
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,78
SOH % 68,11
NEL MJ/kg 6,43

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

Vynikající 
do suchých podmínek

produkce metanu 
373,28 l/kg sušiny

260–270 cm

produkce metanu 
367,69 l/kg sušiny

260–280 cm

suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
170   
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• extrémní ranost,
• tolerantní k vyššímu zahuštění 

porostu,
• vynikající stravitelnost vlákniny,
• vysoký podíl zrn a vysoký obsah 

škrobu v silážní hmotě.

CEDRAKDále  
nabízíme 
hybridy

FAO 
220  
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau 
Saatzucht GmbH, DE

Vlast nosti:
• velmi raný hybrid pro všechny 

účely pěstování,
• vhodný na zrno do celé řepařské 

a teplé obilnářské oblasti, na siláž 
do obilnářské a bramborářské 
oblasti,

• velmi dobrý počáteční vývoj,
• typický stay green efekt,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.

Před nosti:
• má vysoký až velmi vysoký výnos 

celkové sušiny,
• velmi vysoký výnos zrna,
• vynikající zdravotní stav zrna,
• velmi dobrý podíl palic v silážní 

hmotě,
• vysoký výnos energie,
• velmi dobrá stravitelnost siláže.

LABOOM

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 85 000
siláž 90 000

Výživové parametry LABOOM
škrob % 36,12
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,11
SOH % 68,35
NEL MJ/kg 6,41

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 7,9 8,8

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 90 000
siláž 100–105 000
meziplodina – zrno 85–90 000
meziplodina – siláž 100 000

Výživové parametry CEDRAK
škrob % 37,80
stravitelná vláknina v celé rostlině % 61,02
SOH % 69,40
NEL MJ/kg 6,47

Doporučené oblasti pěstování

obl. siláž zrno meziplodina

HVO             
BVO             
OVO             
ŘVO             
KVO             

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,9 8,9 9,0

250–270 cm230–250 cm suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
230 
Typ hy bridu: MTc
Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování 

na siláž v bramborářské, obilnář-
ské a chladnější řepařské oblasti,

• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• vysoký výnos silážní hmoty,
• hybrid poskytující velmi kvalitní 

silážní hmotu – výborná stravi-
telnost silážní hmoty se středním 
obsahem škrobu,

• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vysoká plasticita k nepříznivým 

podmínkám pěstování,
• lze jej úspěšně pěstovat ve vyš-

ších nadmořských výškách.

CESTER 230
FAO 
235   
Typ hy bridu: MTc
Typ zrna: mezityp 
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  raný univerzální hybrid vhodný 

pro pěstování na zrno v teplejší 
řepařské oblasti a na siláž v bram-
borářské, obilnářské a chladnější 
řepařské oblasti,

• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• 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.

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

CEKLAD 235

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – BVO a OVO 90 000
siláž – chladnější ŘVO 85 000

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

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,8 8,5 7,2

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 85 000
siláž – BVO a OVO 90 000
siláž – chladnější ŘVO 85 000

Výživové parametry CEKLAD 235
škrob % 34,41
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,26
SOH % 68,22
NEL MJ/kg 6,39

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 8,5 7,9

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

230–250 cm suchovzdorný 
hybrid

240–260 cm suchovzdorný 
hybrid

CESTER 230

CEKLAD 235
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FAO 
240 
Typ hy bridu: Sc
Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný pro pěstování 

na zrno v celé řepařské oblasti, 
• vyžaduje setí na teplé stanoviště,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• 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.

FAO 
245 
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• vhodný pro pěstování na siláž 

v teplé bramborářské, obilnářské 
a chladné řepařské oblasti,

• dobrý zdravotní stav,
• dlouho zelené, bohatě olistěné 

stéblo.

Před nosti:
• 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.

CESEXO CEMAX 245
FAO 
250  
Typ hy bridu: Dc
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný na siláž v teplé 

BVO, celé OVO a ŘVO,
• dobrý zdravotní stav,
• velmi dobrý počáteční vývoj a rych-

lý nárůst hmoty.

Před nosti:
• poskytuje vysoké výnosy zelené 

silážní hmoty a celkové suché 
hmoty,

• vysoká kvalita silážní hmoty,
• přizpůsobivost a široká využitel-

nost v chladnějších podmínkách,
• výborná plasticita,
• mimořádná koncentrace energie.

Produkce metanu:
• 361,40 l/kg sušiny.

CELIO 250

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80–85 000

Výživové parametry CESEXO
škrob % 36,98
stravitelná vláknina v celé rostlině % 51,88
SOH % 66,40
NEL MJ/kg 6,36

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,2 9,0 8,7

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Výživové parametry CEMAX 245
škrob % 33,92
stravitelná vláknina v celé rostlině % 59,46
SOH % 69,72
NEL MJ/kg 6,43

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,1 8,1 8,5

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – teplá BVO 90 000

Výživové parametry CELIO 250
škrob % 32,47
stravitelná vláknina v celé rostlině % 58,89
SOH % 68,72
NEL MJ/kg 6,33

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,9 8,1 8,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – teplá BVO 90 000

240–260 cm240–260 cm230–250 cm suchovzdorný 
hybrid
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FAO 
250  
Typ hy bridu: Sc
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• raný hybrid vhodný na zrno do 

celé řepařské a teplé obilnářské 
oblasti, na siláž do horší řepařské 
oblasti, obilnářské oblasti a teplé 
bramborářské oblasti,

• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• velmi vysoký výnosový potenciál 

na zrno i na siláž, vynikající pro 
pěstování na CCM případně LKS,

• vysoký obsah škrobu,
• středně dobře uvolňuje vodu ze 

zrna před sklizní,
• velmi vysoký podíl palic v silážní 

hmotě, vysoce energetické krmivo,
• velmi dobrá stravitelnost siláže,
• rychlý počáteční vývoj.

CELIVE
FAO 
250  
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: Freiherr von Moreau 
Saatzucht GmbH, DE

Vlastnosti:
•  univerzální raný hybrid vhodný pro 

všechny účely pěstování,
• vhodný na zrno v řepařské oblasti, 

na siláž v řepařské, obilnářské 
a lepší bramborářské oblasti,

• středně odolný proti chladu,
• rostlina s typickým stay green efek-

tem.

Přednosti:
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• vynikající zdravotní stav zrna 

i klasu,
• vy soký výnos zrna,
• velmi dobrá odolnost vůči polé-

hání,
• vy soký výnos energie.

CERATUS

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž – ŘVO a OVO 85 000
siláž – teplá BVO 90 000

Výživové parametry CELIVE
škrob % 35,66
stravitelná vláknina v celé rostlině % 53,07
SOH % 66,58
NEL MJ/kg 6,33

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,1 7,5 8,1

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž – ŘVO 85 000
siláž – OVO a BVO 90 000

Výživové parametry CERATUS
škrob % 35,42
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,82
SOH % 68,37
NEL MJ/kg 6,41

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,4 8,2 8,8

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

230–250 cm 250–260 cm

CESEXO

CELIVE
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FAO 
260  
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: tvrdý–mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• 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.

Před nosti:
• vysoké výnosy silážní hmoty i suši-

ny,
• dobrá stravitelnost siláže,
• velmi dobrý zdravotní stav rostliny.

Produkce metanu:
• 368,20 l/kg sušiny.

FAO 
270  
Typ hy bridu: Sc
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  středně raný hybrid vhodný k pěs-

tování na zrno i siláž v celé ŘVO,
• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav,
• vysoký obsah škrobu v zrně.

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

CEMET 260 CEKRAS
FAO 
270   
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  středně raný hybrid vhodný k pěs-

tování na zrno i siláž v celé řepař-
ské oblasti,

• dobrý počáteční vývoj, 
• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• 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.

Produkce metanu:
• 366,44 l/kg sušiny.

CELUNAR

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – OVO, ŘVO a chladná KVO 85 000

Výživové parametry CEMET 260
škrob % 33,96
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,29
SOH % 67,49
NEL MJ/kg 6,38

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,4 7,1 9,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno 80 000
siláž 85 000

Výživové parametry CEKRAS
škrob % 34,90
stravitelná vláknina v celé rostlině % 55,62
SOH % 67,82
NEL MJ/kg 6,42

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,5 9,0 9,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 80 000
siláž 85 000

Výživové parametry CELUNAR
škrob % 35,96
stravitelná vláknina v celé rostlině % 54,42
SOH % 67,39
NEL MJ/kg 6,39

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,0 8,0 9,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

270–280 cm250–270 cm suchovzdorný 
hybrid

260–270 cm
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CEKRAS

CEPLAN

FAO 
300  
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
•  univerzální hybrid vhodný na zrno 

i siláž v celé řepařské a přechodné 
kukuřično-řepařské oblasti,

• velmi dobrý počáteční vývoj, 
• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• 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 pod-

mínkám.

CENZUS
FAO 
300   
Typ hy bridu: Sc
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• středně raný univerzální hybrid 

vhodný k pěstování na zrno i siláž 
v celé řepařské a přechodné 
kukuřično-řepařské oblasti,

• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• 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.

Produkce metanu:
• 363,40 l/kg sušiny.

CEPLAN

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 80 000
zrno – KVO 75 000
siláž – ŘVO 85 000
siláž – KVO 80 000

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 80 000
zrno – KVO 75 000
siláž – ŘVO 85 000
siláž – KVO 80 000

Výživové parametry CENZUS
škrob % 34,16
stravitelná vláknina v celé rostlině % 55,14
SOH % 68,08
NEL MJ/kg 6,41

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,3 8,4 8,7

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Výživové parametry CEPLAN
škrob % 34,38
stravitelná vláknina v celé rostlině % 57,62
SOH % 67,67
NEL MJ/kg 6,41

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,0 6,3 9,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

240–260 cm 250–270 cm
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FAO 
320  
Typ hy bridu: Sc
Typ zrna: koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro 

pěstování na siláž v celé řepařské 
a chladnější kukuřičné oblasti,

• velmi dobrý zdravotní stav,
• rychlý počáteční vývoj.

Před nosti:
• 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.

Produkce metanu:
• 366,45 l/kg sušiny.

FAO 
340  
Typ hy bridu: Tc
Typ zrna: mezityp–koňský zub
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• středně pozdní univerzální hyb-

rid vhodný k pěstování na zrno 
v celé kukuřičné oblasti a na siláž 
v teplé řepařské a celé kukuřičné 
oblasti,

• dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• středně vysoký výnos sušiny celé 

rostliny,
• pevné stéblo,
• ideální na CCM, LKS,
• využití zrna pro mlynářské účely,
• velmi vysoký podíl palic v silážní 

hmotě.

CEVAHA CEFRAN
FAO 
360  
Typ hy bridu: Sc
Typ zrna: mezityp
Šlechtitel: CEZEA – šlechtitelská 
stanice, a. s., Čejč, CZ

Vlast nosti:
• středně pozdní hybrid vhodný pro 

pěstování na siláž v teplé řepař-
ské oblasti a kukuřičné oblasti,

• velmi dobrý počáteční vývoj,
• velmi dobrý zdravotní stav.

Před nosti:
• velmi vysoký výnos zelené hmoty 

a dobrý podíl klasů umožňuje vyu-
žití na velmi kvalitní siláž pro skot 
i na výrobu bioplynu,

• velmi dobrá kvalita silážní hmoty 
s dobrou stravitelností vlákniny,

• výborný podíl klasů v celkové 
sušině.

Produkce metanu:
• 364,85 l/kg sušiny.

CEGURA

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – ŘVO 85 000
siláž – chladnější KVO 80 000

Výživové parametry CEVAHA
škrob % 34,36
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,99
SOH % 67,48
NEL MJ/kg 6,39

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

8,1 8,4 9,0

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

zrno – KVO 75–80 000
siláž – ŘVO 85 000
siláž – lKVO 80 000

Výživové parametry CEFRAN
škrob % 35,64
stravitelná vláknina v celé rostlině % 56,12
SOH % 67,99
NEL MJ/kg 6,40

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

7,1 8,3 7,9

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

Optimální hustota porostu (rostlin/ha)

siláž – teplá ŘVO 80 000
siláž – KVO 75 000

Výživové parametry CEGURA
škrob % 33,79
stravitelná vláknina v celé rostlině % 55,19
SOH % 66,66
NEL MJ/kg 6,38

Hodnocení odolnosti (1–9)

proti chladu suchu poléhání

9,0 7,1 7,9

Doporučené oblasti pěstování

oblast siláž zrno

BVO         
OVO         
ŘVO         
KVO         

250–270 cm250–270 cm240–260 cm
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hybrid FAO směr využití typ  
hybridu

typ  
zrna

optimální hustota porostu
(tis./ha)

výška rostlin 
(cm)

odolnost 
proti 
poléhání

tolerance 
k chladu

tolerance 
k suchu

počáteční 
růst

způsob 
dozrávání 
rostliny zrno siláž

PYROXENIA 130  Tc M 100 120–130 200–220                 RD

CEDRAK 170  Tc TM 90 100–105 230–250                 RMZ

CEWEL 180  Tc TM 90 100–105 220–240                 RMZ

CEKOB 210  Sc M 90–95 240–260                 RD

CEBESTO 220  Sc TM 85–95 250–270                 RMZ

CELUKA 220  Tc TM 85–95 240–260                RMZ

LANDLORD 220   Sc TM 85 85–95 250–270                 SG

LABOOM 220  Tc TM 85 90 250–270                 SG

CEFOX 230  Tc MZ 85–90 250–270                 RD

CESTER 230 230 MTc M 85–90 230–250                 RMZ

CEKLAD 235 235   MTc M 85 85–90 240–260                 RMZ

CEBIR 240  Sc M 85–90 260–270                 RMZ

CETIP 240  Tc M 85–90 250–270                 RMZ

ALOMBO 240   Sc M 80 85–90 260                 SG

CESEXO 240 Sc M 80–85 230–250                 RD

CEMAX 245 245 Tc TM 85–90 240–260                 SG

MONDSTEIN 250   Sc M 80 85–90 250–270                 SG

CELONG 250  Sc MZ 80 85–90 250–270                 RMZ

CESONE 250   Sc TM 80 85–90 250–270                 RMZ

CELIO 250 250  Dc MZ 85–90 240–260                 RMZ

CELIVE 250  Sc MZ 80 85–90 230–250                 RMZ

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
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CERATUS 250  Tc TM 80 85–90 250–260                 SG

SCHWARZENEGGER 260   Sc M 80 80–85 260–280                 SG

CEGOJA 260  Sc M 80–85 260–270                 RMZ

CEMORA 260  Sc M 85 250–270                 RMZ

CEGUT 260   Sc MZ 80 80–85 260–280                RMZ

CEMET 260 260  Tc TM 85 260–270                 RMZ

ANISKA 270   Tc M 80–85 80–85 260–270                 SG

CEKRAS 270  Sc MZ 80 85 250–270                 RMZ

CELUNAR 270   Tc M 80 85 270–280                 RMZ

CEGRAND 280   Sc M 80 80–85 250–270                 RMZ

CEFIN 290 Tc MZ 80–85 250–270                 SG

CENZUS 300  Tc MZ 75–80 80–85 240–260                 RMZ

CEPLAN 300   Sc MZ 75–80 80–85 250–270                 RMZ

ZIRKON 310   Sc Z 75–80 80–85 260–280                SG

CEJIH 320 Sc Z 70–75 250–260                 RD

CEVAHA 320  Sc Z 80–85 240–260                 RMZ

ZE ZELSTAR 330   Sc Z 65–70 72–75 260–280                 RMZ

CELATE 340  Sc MZ 80–85 260–270                 SG

CEFRAN 340  Tc MZ 75–80 80–85 250–270                 SG

CEGURA  360  Sc M 75–80 250–270                RMZ

ZE ZEAMAX 420   Sc Z 65 72 260–270                 SG

Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RD – rychle dozrávající

hybrid FAO směr využití typ  
hybridu

typ  
zrna

optimální hustota porostu
(tis./ha)

výška rostlin 
(cm)

odolnost 
proti 
poléhání

tolerance 
k chladu

tolerance 
k suchu

počáteční 
růst

způsob 
dozrávání 
rostliny zrno siláž
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Vážené dámy a pánové, 
vážení zemědělci,  
pěstitelé kukuřice, 
 
dovolte mi Vás krátce pozdravit jménem svým 
i  jménem společnosti CEZEA – Šlechtitelská 
stanice, a.s. se sídlem v  Čejči, a  to opět pro-
střednictvím nového katalogu s  právě aktuální 
nabídkou hybridů kukuřice pro sezónu roku 
2022 vydávaného společností OSEVA.

Šlechtění hybridů kukuřice v naší společnosti je 
založeno na osvědčených tradičních šlechtitel-
ských postupech, které zahrnují vlastní proces 
tvorby výchozích genetických zdrojů.  Tyto 
zdroje pak užíváme ke šlechtění nových linií 
kukuřice, jež jsou po složitém testování svých 
vlastností základem tvorby nových hybridních 
kombinací. Udržujeme spolupráci s  českými 
vědeckými pracovišti a také několika zahranič-
ními partnery a nadále rozvíjíme nové moderní 
trendy ve šlechtění rostlin, jako je např. haploid-
ní šlechtění při tvorbě nových šlechtitelských 
materiálů. Zachováváme přitom zdravý tradiční 
přístup a  při šlechtitelském procesu zásadně 
nevyužíváme technologie geneticky modifiko-
vaných organismů – GMO. Navazujeme na 
dlouholetou tradici šlechtění zemědělských 
plodin započatou v  polovině dvacátého století 
a nadále se soustředíme výhradně na šlechtění 
hybridů kukuřice a  jejich přímou produkci 
v  přirozených klimatických podmínkách na 
jižní Moravě.

Zakládáme si na stabilitě, a to zejména v těchto 
velmi turbulentních a světovou pandemií stiže-
ných časech. Třicítka stálých zaměstnanců ctí 
historicky ukotvené vysoké standardy, pečlivost 
a odhodlání při šlechtění kukuřice.  

V nejisté sezóně roku 2020 zvládla akciová spo-
lečnost CEZEA – šlechtitelská stanice všechny 
nesnáze spojené se světovou pandemií. Úspěšně 
a  ve zdraví jsme prošli celým zemědělským 
rokem a  zvládli veškeré práce spojené s  tvor-
bou genetických zdrojů, vytvářením nových 
výnosných hybridních kombinací a množením 
základního osiva těchto nových hybridů.

Dokázali jsme překonat i  velmi nesnadnou 
situaci v  dopravě materiálu ze zimní generace 
v jihoamerickém Chile a nadále s mezinárodní-
mi partnery spolupracovat.

Stejné úsilí jsme věnovali zvládnutí roku 2021 se 
všemi výzvami, které přinesl. A úspěšně…

Do portfolia hybridů jsme letos zařadili silážní 
hybrid CEGUT – dvouliniový raný až středně 
raný (FAO 260) s  pevným stéblem a  velmi 
dobrými výnosy, u kterého věříme, že se nastá-
lo zařadí ostatním našim dobrým hybridům 
kukuřice.

V  naší nabídce zůstávají jak hybridy nové, tak 
i  hybridy starší, které si v  konkurenci nových 
hybridů udržují vysoký výnosový potenciál na 
zrno i  siláž. Tato vysoká výkonnost je doko-
nale prověřena při pěstování v  různých agro-
ekologických 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 může-
me pochlubit nabídkou jedenatřiceti aktivních 
hybridů.

Nezahálíme a  do dalších let máme ve státních 
odrůdových zkouškách užitné hodnoty dal-
ších 23 hybridů od velmi raných až po středně 
pozdní.

Pro rok 2022 připravujeme dvě novinky. Hybrid 
CENTA – dvouliniový středně raný (FAO 300) 
silážní hybrid s velmi vysokým výnosem celkové 
zelené hmoty, vysokým podílem klasu v sušině, 
s  pevným stéblem a  klasem pevně uchyceným 
k rostlině. A také hybrid CEJOVE – silážní tří-
liniový raný až středně raný (FAO 260) hybrid 
vyznačující se nadprůměrnou výškou rostliny, 
velmi vysokým výnosem celkové zelené i suché 
hmoty a rovněž vysokým podílem klasu v suši-
ně. Vás, pěstitele, rozhodně nezklamou.

Vážíme si Vašeho zájmu o naše hybridy, přeje-
me Vám zdraví, spokojenost a úspěchy v osob-
ním i  profesním životě. Věříme také, 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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17–3216141211100–5

Přípravek účinný na: 

 dvouděložné plevele  

 prosovité trávy a jednoleté dvouděložné plevele

 pýr plazivý, prosovité trávy, dvouděložné plevele

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI PLEVELŮM

12 SULCOGAN  16

12 NAGANO  16

12 NIKITA  19

12 NICOGAN, NISSHIN 4 SC  16

12 RAIKIRI, TEMSA SC, OSORNO  18

00 RACER 25 EC  05

00 GARDOPRIM PLUS GOLD  05

00 PENDIFIN 400 SC  05

00 WING-P  05

00 QUANTUM, SUCCESSOR 600, SOMERO  plevele v děložních listech

11 ASPECT PRO  15

12 LAUDIS 18

12 ONYX EXTRA 18

12 CLICK PREMIUM 18

12 FORNET EXTRA 6 OD, MILAGRO, SAMSON EXTRA 6 OD  18

12 GRID  16

12 COLTRANE  18

12 MAISTER POWER, MAISTER  16

14 PRINCIPAL PLUS 66,5 WG  17

14 HECTOR 53,6 WG  16

14 KELVIN DUO  16

12 ELUMIS  18

11 TITUS 25 WG  17

12 EQUIP ULTRA, MONSOON  16

11 GALERA  17

12 ARRAT  16

12 MUSTANG  16

12 STARANE FORTE  16

12 ESTERON  14

12 TOMAHAWK  15

13 BANVEL 480 S  15

13 GALISTOP, HURLER  16

12 REFINE 50 SX  18

00 ADENGO  13

00 AKRIS  05

00 BALATON PLUS, BOLTON TX, KOBAN TOP, SUCCESSOR TX  14

00 CALLISTO 480 SC  05 10 CALLISTO 480 SC, CALLISTO 100 SC, BORDER  18

00 CAMIX  12

00 CANTUS, OUTLOOK  16

00 DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC  12

00 LUMAX  16

00 SLALOM, STORY  05 12 SLALOM, STORY  16

00 STOMP AQUA  14

00 SULCOTREK  05 12 SULCOTREK  16
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17–3216141211100–5

Přípravek účinný na: 

 dvouděložné plevele  

 prosovité trávy a jednoleté dvouděložné plevele

 pýr plazivý, prosovité trávy, dvouděložné plevele

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI PLEVELŮM

12 SULCOGAN  16

12 NAGANO  16

12 NIKITA  19

12 NICOGAN, NISSHIN 4 SC  16

12 RAIKIRI, TEMSA SC, OSORNO  18

00 RACER 25 EC  05

00 GARDOPRIM PLUS GOLD  05

00 PENDIFIN 400 SC  05

00 WING-P  05

00 QUANTUM, SUCCESSOR 600, SOMERO  plevele v děložních listech

11 ASPECT PRO  15

12 LAUDIS 18

12 ONYX EXTRA 18

12 CLICK PREMIUM 18

12 FORNET EXTRA 6 OD, MILAGRO, SAMSON EXTRA 6 OD  18

12 GRID  16

12 COLTRANE  18

12 MAISTER POWER, MAISTER  16

14 PRINCIPAL PLUS 66,5 WG  17

14 HECTOR 53,6 WG  16

14 KELVIN DUO  16

12 ELUMIS  18

11 TITUS 25 WG  17

12 EQUIP ULTRA, MONSOON  16

11 GALERA  17

12 ARRAT  16

12 MUSTANG  16

12 STARANE FORTE  16

12 ESTERON  14

12 TOMAHAWK  15

13 BANVEL 480 S  15

13 GALISTOP, HURLER  16

12 REFINE 50 SX  18

00 ADENGO  13

00 AKRIS  05

00 BALATON PLUS, BOLTON TX, KOBAN TOP, SUCCESSOR TX  14

00 CALLISTO 480 SC  05 10 CALLISTO 480 SC, CALLISTO 100 SC, BORDER  18

00 CAMIX  12

00 CANTUS, OUTLOOK  16

00 DUAL GOLD 960 EC, EFICA 960 EC  12

00 LUMAX  16

00 SLALOM, STORY  05 12 SLALOM, STORY  16

00 STOMP AQUA  14

00 SULCOTREK  05 12 SULCOTREK  16
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OMEZENÍ V APLIKACI HERBICIDŮ DO KUKUŘICE

Ochr. vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů Ostatní omezení

Ochranná pásma vod Vodní organismy Necílové rostliny

Přípravek Dávka na hektar Termín aplikace, fáze kukuřice II. stupeň zdrojů 
podzemních vod

II. stupeň zdrojů 
povrchových vod

SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte 
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 
.... m vzhledem k povrchovým vodám

Další omezení 
(č. pozn.)

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

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ARRAT 0,15 kg + 0,5 % TOIL POST od 2. do 6. listu vyloučen vyloučen 5 m [5 m|5 m|5 m]

BANVEL 480 S 0,4–0,6 l POST od 3. do 5. listu vyloučen 5 m [0 m|0 m|0 m]

ESTERON 0,8–1,0 l POST od 2. do 4. listu vyloučen vyloučen 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

GALERA 0,35 l POST od 1. do 7. listu vyloučen vyloučen 1× za 2 roky

GALISTOP 0,4–1,0 l POST od 3. do 6. listu vyloučen 5 m [5 m|0 m|0 m] Kukuřice na siláž

HURLER 0,4–1,0 l POST od 3. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m] Kukuřice na siláž

MUSTANG 0,6–0,8 l POST od 2. do 6. listu vyloučen vyloučen

RACER 25 EC 1,5–2,0 l PRSZ, PRE

REFINE 50 SX 22,5 g + 0,1% TREND 90 POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m]

STARANE FORTE 0,6 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m]

TOMAHAWK 0,6–1,2 l POST od 2.do 5. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA PROSOVITÉ TRÁVY A JEDNOLETÉ DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ADENGO 0,44 l PRE, CPOST do 3. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 4 5 m [5 m|0 m|0 m] Min. 5 m od hranice oblasti využívané širokou veřejností

AKRIS 2,0–3,0 l PRE, POST do 6. listu vyloučen vyloučen 10 m [5 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|5 m|0 m]

ASPECT PRO 1,5 l POST od 1. do 5. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|5 m|0 m]

BALATON PLUS 4,0 l PRE, POST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

BOLTON TX 4,0 l PRE, POST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

BORDER 0,75–1,5 l POST od 1. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m]

CALLISTO 100 SC 1,2–1,5 l POST do 8. listu 5

CALLISTO 480 SC PRE 0,3 l POST 0,25 l PRE, POST do 8. listu 5 m [4 m|4 m|4 m]

CAMIX 2,5 l PRE, CPOST do 2. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 15 m [10 m|3 m|3 m] 1× za 3 roky

CAMPUS 1,2–1,4 l PRSZ, PRE, POST do 6. listu vyloučen 12 m [6 m|4 m|4 m] 1 10 m [5 m|5 m|0 m]

CLICK PREMIUM 1,0–1,5 l POST od 2. do 8. listu vyloučen vyloučen 3 m [3 m|3 m|3 m] 15 m [5 m|5 m|0 m]

COLTRANE 2 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m]

DUAL GOLD 960 EC 1,2 l PRE, CPOST do 2. listu vyloučen vyloučen  20 m [10 m|6 m|4 m] 1× za 3 roky

EFICA 960 EC 1,2 l PRE, CPOST do 2. listu vyloučen vyloučen 20 m [10 m|6 m|4 m] 1× za 3 roky

FORNET EXTRA 6 OD 0,5–0,75 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 3 m [3 m|0 m|0 m] Max. 45 g úč.l. nicosulfuron/ha a rok

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 4,0 l PRSZ, CPOST vyloučen vyloučen 6 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m] 1× za 3 roky

GRID 20 g POST od 2. do 6. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

KOBAN TOP 4,0 l PRE, CPOST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

LAUDIS 2,0–2,25 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 2 5 m [0 m|0 m|0 m]

LUMAX 3,0–3,5 l PRE, CPOST, POST do 6. listu vyloučen vyloučen 10 m [5 m|0 m|0 m] 10 m [5 m|0 m|0 m] 1× za 3 roky

MILAGRO 1,0 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|0 m|0 m] Max. 40 g úč. látky/ha a rok

NAGANO 1,0 l POST od 2. do 8. listu 6 m [4 m|4 m|4 m] 6 5 m [0 m|0 m|0 m]

NICOGAN 1,0 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|0 m|0 m] Max. 40 g úč. látky/ha a rok

NIKITA 0,4 kg + 1,5 l ADIGOR POST od 2. do 9. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3 Nelze [30 m|15 m|5 m]

NISSHIN 4 SC 1,0 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|0 m|0 m] Max. 40 g úč. látky/ha a rok

ONYX EXTRA 1,0 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

OSORNO 1,5 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|5 m|0 m]

OUTLOOK 1,2–1,4 l PRSZ, PRE, POST do 6. listu vyloučen 12 m [6 m|4 m|4 m] 1 10 m [5 m|5 m|0 m]

PENDIFIN 400 SC 3,3–4,1 l PRSZ, PRE vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 8 5 m [5 m|5 m|5 m]

QUANTUM 1,5–2,0 l PRE, CPOST, POST do 6. listu 15 m [8 m|5 m|4 m]
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OMEZENÍ V APLIKACI HERBICIDŮ DO KUKUŘICE

Ochr. vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů Ostatní omezení

Ochranná pásma vod Vodní organismy Necílové rostliny

Přípravek Dávka na hektar Termín aplikace, fáze kukuřice II. stupeň zdrojů 
podzemních vod

II. stupeň zdrojů 
povrchových vod

SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte 
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 
.... m vzhledem k povrchovým vodám

Další omezení 
(č. pozn.)

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

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ARRAT 0,15 kg + 0,5 % TOIL POST od 2. do 6. listu vyloučen vyloučen 5 m [5 m|5 m|5 m]

BANVEL 480 S 0,4–0,6 l POST od 3. do 5. listu vyloučen 5 m [0 m|0 m|0 m]

ESTERON 0,8–1,0 l POST od 2. do 4. listu vyloučen vyloučen 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

GALERA 0,35 l POST od 1. do 7. listu vyloučen vyloučen 1× za 2 roky

GALISTOP 0,4–1,0 l POST od 3. do 6. listu vyloučen 5 m [5 m|0 m|0 m] Kukuřice na siláž

HURLER 0,4–1,0 l POST od 3. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m] Kukuřice na siláž

MUSTANG 0,6–0,8 l POST od 2. do 6. listu vyloučen vyloučen

RACER 25 EC 1,5–2,0 l PRSZ, PRE

REFINE 50 SX 22,5 g + 0,1% TREND 90 POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m]

STARANE FORTE 0,6 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|0 m|0 m]

TOMAHAWK 0,6–1,2 l POST od 2.do 5. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m]

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA PROSOVITÉ TRÁVY A JEDNOLETÉ DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ADENGO 0,44 l PRE, CPOST do 3. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 4 5 m [5 m|0 m|0 m] Min. 5 m od hranice oblasti využívané širokou veřejností

AKRIS 2,0–3,0 l PRE, POST do 6. listu vyloučen vyloučen 10 m [5 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|5 m|0 m]

ASPECT PRO 1,5 l POST od 1. do 5. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|5 m|0 m]

BALATON PLUS 4,0 l PRE, POST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

BOLTON TX 4,0 l PRE, POST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

BORDER 0,75–1,5 l POST od 1. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m]

CALLISTO 100 SC 1,2–1,5 l POST do 8. listu 5

CALLISTO 480 SC PRE 0,3 l POST 0,25 l PRE, POST do 8. listu 5 m [4 m|4 m|4 m]

CAMIX 2,5 l PRE, CPOST do 2. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 15 m [10 m|3 m|3 m] 1× za 3 roky

CAMPUS 1,2–1,4 l PRSZ, PRE, POST do 6. listu vyloučen 12 m [6 m|4 m|4 m] 1 10 m [5 m|5 m|0 m]

CLICK PREMIUM 1,0–1,5 l POST od 2. do 8. listu vyloučen vyloučen 3 m [3 m|3 m|3 m] 15 m [5 m|5 m|0 m]

COLTRANE 2 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m]

DUAL GOLD 960 EC 1,2 l PRE, CPOST do 2. listu vyloučen vyloučen  20 m [10 m|6 m|4 m] 1× za 3 roky

EFICA 960 EC 1,2 l PRE, CPOST do 2. listu vyloučen vyloučen 20 m [10 m|6 m|4 m] 1× za 3 roky

FORNET EXTRA 6 OD 0,5–0,75 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 3 m [3 m|0 m|0 m] Max. 45 g úč.l. nicosulfuron/ha a rok

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 4,0 l PRSZ, CPOST vyloučen vyloučen 6 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m] 1× za 3 roky

GRID 20 g POST od 2. do 6. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

KOBAN TOP 4,0 l PRE, CPOST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

LAUDIS 2,0–2,25 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 2 5 m [0 m|0 m|0 m]

LUMAX 3,0–3,5 l PRE, CPOST, POST do 6. listu vyloučen vyloučen 10 m [5 m|0 m|0 m] 10 m [5 m|0 m|0 m] 1× za 3 roky

MILAGRO 1,0 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|0 m|0 m] Max. 40 g úč. látky/ha a rok

NAGANO 1,0 l POST od 2. do 8. listu 6 m [4 m|4 m|4 m] 6 5 m [0 m|0 m|0 m]

NICOGAN 1,0 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|0 m|0 m] Max. 40 g úč. látky/ha a rok

NIKITA 0,4 kg + 1,5 l ADIGOR POST od 2. do 9. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3 Nelze [30 m|15 m|5 m]

NISSHIN 4 SC 1,0 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 5 m [5 m|0 m|0 m] Max. 40 g úč. látky/ha a rok

ONYX EXTRA 1,0 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

OSORNO 1,5 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|5 m|0 m]

OUTLOOK 1,2–1,4 l PRSZ, PRE, POST do 6. listu vyloučen 12 m [6 m|4 m|4 m] 1 10 m [5 m|5 m|0 m]

PENDIFIN 400 SC 3,3–4,1 l PRSZ, PRE vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 8 5 m [5 m|5 m|5 m]

QUANTUM 1,5–2,0 l PRE, CPOST, POST do 6. listu 15 m [8 m|5 m|4 m]
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RAIKIRI 0,75–1,5 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m]

SAMSON EXTRA 6 OD 0,5–0,75 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 3 m [3 m|0 m|0 m] Max. 45 g úč.l./ha a rok

SLALOM PRE 0,45 l POST 0,3 l PRE, POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 20 m [10 m|5 m|5 m]

SOMERO 1,5–2,0 l PRE, CPOST, POST do 6. listu 15 m [8 m|5 m|4 m]

STOMP AQUA 3,5 l PRE, CPOST, POST do 4. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 40 m [20 m|10 m|5 m]

STORY PRE 0,45 l POST 0,3 l PRE, POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 20 m [10 m|5 m|5 m]

SUCCESSOR 600 1,5–2,0 l PRE, CPOST, POST do 6. listu 15 m [8 m|5 m|4 m]

SUCCESSOR TX 4,0 l PRE, CPOST, POST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

SULCOTREK PRE 2,0–2,2 l POST 1,75–2,2 l PRE, POST od 2. do 6. listu vyloučen vyloučen 6 m [4 m|4 m|4 m] 1 15 m [10 m|5 m|5 m]

TEMSA SC 1,2–1,5 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|5 m|0 m]

WING-P 4,0 l PRE vyloučen 10 m [8 m|4 m|4 m] 7 10 m [5 m|3 m|1 m]

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA PÝR PLAZIVÝ, PROSOVITÉ TRÁVY, DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ELUMIS 1,0–1,5 l POST do 8. listu vyloučen 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

EQUIP ULTRA 1,5–2,0 l POST od 2. do 6. listu 15 m [5 m|5 m|5 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

HECTOR 53,6 WG 70–90 g POST od 4. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

KELVIN DUO 70–90 g + 0,2 l VIVOLT POST od 4. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

MAISTER 125–150 g + 2,0 l MERO POST od 2. do 6. listu 10 m [5 m|4 m|4 m]

MAISTER POWER 1,25–1,5 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 8 m [4 m|4 m|4 m] 1 10 m [5 m|5 m|0 m]

MONSOON 1,5–2,0 l POST od 2. do 6. listu 15 m [5 m|5 m|5 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG 440 g + 0,1% TREND 90 POST od 4. do 7. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 8 10 m [3 m|3 m|1 m]

TITUS 25 WG 40–60 g + 0,1 % TREND 90 POST od 1. do 7. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

OMEZENÍ V APLIKACI HERBICIDŮ DO KUKUŘICE

Ochr. vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů Ostatní omezení

Ochranná pásma vod Vodní organismy Necílové rostliny

Přípravek Dávka na hektar Termín aplikace, fáze kukuřice II. stupeň zdrojů 
podzemních vod

II. stupeň zdrojů 
povrchových vod

SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte 
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 
.... m vzhledem k povrchovým vodám

Další omezení 
(č. pozn.)

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

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 klasifi kaci 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   Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám
2   Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejm. 10 m
3   Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejm. 20 m
4   Vyloučen na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám, nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě
5   Dodržovat vzdálenost min. 5 m od vodních ploch a toků
6   SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m
7   SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <  10 m
8   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

Přípravek Účinná látka Dávka na hektar
PROPULSE 125 g/l fl uopyram, 125 g/l prothioconazole 1,0 l

PROSARO 250 EC 125 g/l prothioconazole, 125 g/l tebuconazole 0,7–1,0 l

Přípravek Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera) Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) Poznámka
ALFAMETRIN ME 0,6 l/ha kukuřice na zrno 1  2

CORAGEN 20 SC 0,1 l/ha
DINASTIA 0,2–0,25 l/ha 0,2–0,25 l/ha kukuřice na zrno 1

EXPLICIT PLUS 125 g/ha 125 g/ha 4

FORCE 1,5 G 93,3 g/100 m řádku 3

FORCE EVO 16–20 kg 5

KARATE se Zeon technologií 5 CS  0,4 l/ha 0,25 l/ha kukuřice na zrno 4

KENDO 5 CS 0,4 l/ha 0,25 l/ha kukuřice na zrno 4

STEWARD 125 g/ha 125 g/ha 4

TEFLIX 7–12 kg 5

VAZTAK ACTIVE 0,6 l/ha kukuřice na zrno 4

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM

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   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.
5   Aplikace se provádí zapravením do půdy při výsevu.
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RAIKIRI 0,75–1,5 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 10 m [5 m|5 m|0 m]

SAMSON EXTRA 6 OD 0,5–0,75 l POST od 2. do 8. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 3 m [3 m|0 m|0 m] Max. 45 g úč.l./ha a rok

SLALOM PRE 0,45 l POST 0,3 l PRE, POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 20 m [10 m|5 m|5 m]

SOMERO 1,5–2,0 l PRE, CPOST, POST do 6. listu 15 m [8 m|5 m|4 m]

STOMP AQUA 3,5 l PRE, CPOST, POST do 4. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 1 40 m [20 m|10 m|5 m]

STORY PRE 0,45 l POST 0,3 l PRE, POST od 2. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 20 m [10 m|5 m|5 m]

SUCCESSOR 600 1,5–2,0 l PRE, CPOST, POST do 6. listu 15 m [8 m|5 m|4 m]

SUCCESSOR TX 4,0 l PRE, CPOST, POST do 4. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 3

SULCOTREK PRE 2,0–2,2 l POST 1,75–2,2 l PRE, POST od 2. do 6. listu vyloučen vyloučen 6 m [4 m|4 m|4 m] 1 15 m [10 m|5 m|5 m]

TEMSA SC 1,2–1,5 l POST od 2. do 8. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [5 m|5 m|0 m]

WING-P 4,0 l PRE vyloučen 10 m [8 m|4 m|4 m] 7 10 m [5 m|3 m|1 m]

PŘÍPRAVKY ÚČINNÉ NA PÝR PLAZIVÝ, PROSOVITÉ TRÁVY, DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE
ELUMIS 1,0–1,5 l POST do 8. listu vyloučen 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

EQUIP ULTRA 1,5–2,0 l POST od 2. do 6. listu 15 m [5 m|5 m|5 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

HECTOR 53,6 WG 70–90 g POST od 4. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

KELVIN DUO 70–90 g + 0,2 l VIVOLT POST od 4. do 6. listu vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

MAISTER 125–150 g + 2,0 l MERO POST od 2. do 6. listu 10 m [5 m|4 m|4 m]

MAISTER POWER 1,25–1,5 l POST od 2. do 6. listu vyloučen 8 m [4 m|4 m|4 m] 1 10 m [5 m|5 m|0 m]

MONSOON 1,5–2,0 l POST od 2. do 6. listu 15 m [5 m|5 m|5 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

PRINCIPAL PLUS 66,5 WG 440 g + 0,1% TREND 90 POST od 4. do 7. listu vyloučen vyloučen 4 m [4 m|4 m|4 m] 8 10 m [3 m|3 m|1 m]

TITUS 25 WG 40–60 g + 0,1 % TREND 90 POST od 1. do 7. listu 4 m [4 m|4 m|4 m] 5 m [0 m|0 m|0 m]

OMEZENÍ V APLIKACI HERBICIDŮ DO KUKUŘICE

Ochr. vzdálenosti z hlediska ochrany vodních organismů a dalších necílových organismů Ostatní omezení

Ochranná pásma vod Vodní organismy Necílové rostliny

Přípravek Dávka na hektar Termín aplikace, fáze kukuřice II. stupeň zdrojů 
podzemních vod

II. stupeň zdrojů 
povrchových vod

SPe 3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte 
úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 
.... m vzhledem k povrchovým vodám

Další omezení 
(č. pozn.)

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

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 klasifi kaci 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   Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám
2   Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejm. 10 m
3   Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejm. 20 m
4   Vyloučen na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám, nelze aplikovat ani za předpokladu zavedení vegetačního pásu 20 m vzhledem k povrchové vodě
5   Dodržovat vzdálenost min. 5 m od vodních ploch a toků
6   SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m
7   SPe 2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <  10 m
8   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

Přípravek Účinná látka Dávka na hektar
PROPULSE 125 g/l fl uopyram, 125 g/l prothioconazole 1,0 l

PROSARO 250 EC 125 g/l prothioconazole, 125 g/l tebuconazole 0,7–1,0 l

Přípravek Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera) Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) Poznámka
ALFAMETRIN ME 0,6 l/ha kukuřice na zrno 1  2

CORAGEN 20 SC 0,1 l/ha
DINASTIA 0,2–0,25 l/ha 0,2–0,25 l/ha kukuřice na zrno 1

EXPLICIT PLUS 125 g/ha 125 g/ha 4

FORCE 1,5 G 93,3 g/100 m řádku 3

FORCE EVO 16–20 kg 5

KARATE se Zeon technologií 5 CS  0,4 l/ha 0,25 l/ha kukuřice na zrno 4

KENDO 5 CS 0,4 l/ha 0,25 l/ha kukuřice na zrno 4

STEWARD 125 g/ha 125 g/ha 4

TEFLIX 7–12 kg 5

VAZTAK ACTIVE 0,6 l/ha kukuřice na zrno 4

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI ŠKŮDCŮM

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   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.
5   Aplikace se provádí zapravením do půdy při výsevu.

KUKUŘICE | OCHRANA PROTI PLEVELŮM

41



EKOLOGICKY
EKONOMICKY

aktuální trend výživy a hnojení 
platí u kukuřice dvojnásob

Vážení pěstitelé, kolegové,
zvyšování efektivnosti aplikovaných 
živin, tedy zlepšení podmínek pro jejich 
příjem je jednou z cest jak naplnit aktu-
ální požadavky „zelené Evropy“. Zvláštní 
důraz je dlouhodobě věnován především 
problematice hospodaření s  dusíkem, 
jakožto prvku s  výrazným dopadem do 
všech „EKO“ aspektů pěstování, tedy 
EKOlogie a EKOnomiky! A tak asi niko-
ho nepřekvapí, že i  vědecko-technolo-
gický rozvoj je do značné míry zaměřen 
tímto směrem a tak se v portfoliu firem 
objevují nová inovativní hnojiva a  látky 
zvyšující jejich využitelnost a  ekologic-
kou přijatelnost.

Komplexní ochrana vod a ovzduší před 
znečištěním dusíkem
Používání hnojiv (zvláště pak dusíkatých) je spojeno s možným 
rizikem negativního dopadu na životní prostředí, a proto jsou 
aktuální metodiky správného hospodaření s živinami zaměřeny 
především na eliminaci enviromentálních rizik. Při dodržová-
ní těchto postupů je dokázáno, že takto vedené porosty mají 
dokonce lepší živinovou bilanci (méně zatěžují životní prostředí, 
více poutají CO2) než nehnojené („ekologické“) plochy. Přesto 
ekologická stránka použití dusíkatých hnojiv resp. hospodaření 
s  dusíkem a  jeho zdroji v  zemědělství je minimálně velkým 
evropským tématem, o kterém se nejen hovoří, ale je postupně 
implementován do legislativy a stále výrazněji se stává reálným 
nákladem, který se promítá v  ekonomice pěstování. Přesto 
prvotně vynaložené vícenáklady se mohou, minimálně v oblasti 
výživy a hnojení rostlin, pozitivně odrazit a přispět k efektivitě 
pěstování. ČR má v této oblasti relativně dlouhodobé a bohaté 
zkušenosti. Prvním inhibitorem na zdejším trhu byl již téměř 
před 15 lety PIADIN®, který je vyvíjen a vyráběn naší němec-
kou dceřinou společností SKW Piesteritz. Na tyto zkušenosti 
v  nedávné době navázal VUCHT a  do portfolia přináší nejen 
osvědčený inhibitor ureázy, ale také ve spolupráci s Lovochemií 
přírodní cestu stabilizace a zlepšení hospodaření s živinami.

PIADIN® neo
PIADIN patří k  průkopníkům stabilizace hnojiv na českém 
trhu. Za téměř patnáctileté období prošel různě zaměřeným tes-
továním v odborných institucích, kde prokázal své deklarované 
vlastnosti a široké uplatnění, které potvrdil i v zemědělské praxi. 
Tento osvědčený inhibitor nitrifikace přichází v inovované for-
mulaci, která zachovává jeho agronomické vlastnosti a posiluje 
environmentální přínosy. 

bez

IN

KUKUŘICE | VÝŽIVA
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Stabilizátor dusíku PIADIN®neo snižuje vyplavování nitrátů 
zejména z oblasti mimo dosah kořenového systému až o 50 %, 
snižuje emise oxidu dusného až o 75 %. Oxid dusný je sklení-
kový plyn negativně ovlivňující klima a je přibližně 300× škod-
livější než oxid uhličitý.

Použití inhibitorů nitrifikace brání rychlé přeměně amon-
ného dusíku na nitrátový. Omezuje se tak riziko vyplavení, 
které je s  nitrátovou formou dusíku spojeno. Spolehlivý úči-
nek PIADINU®neo je zajišťován kombinací kapalných účin-
ných látek, které omezují aktivitu bakterií Nitrosomonas, 
Nitrosococcus a dalších, působících v první části nitrifikačního 
procesu. Tyto látky bakterie neničí, pouze dočasně blokují 
jejich činnost a  ty po ukončení účinku inhibitorů opět obno-
vují svou funkci. Působení probíhá v závislosti na půdní tep-
lotě, vlhkosti a obsahu organických látek po dobu 4–10 týdnů. 
Po tuto dobu mají rostliny k  dispozici obě základní formy 
půdního dusíku, což podporuje intenzivní nárůst kořenové 
soustavy nejen do hloubky, ale i tvorbu bohatého kořenového 
vlášení. Dalším přínosem inhibitorů nitrifikace může být zlep-
šení mobilizace a adsorpce fosfátů v rizosféře rostlin a snížení 
úniků metanu.

Omezení ztrát dusíku se projevuje jeho efektivnějším využitím 
a  vyššími výnosy. Použití PIADINu®neo v  praxi významně 
podporuje možnost sloučení jednotlivých dávek při hnojení. 
Možnost hnojení v předstihu a v jedné dávce eliminuje pracov-
ní špičku v podniku a zlepšuje využití skladovacích kapacit na 
kejdu nebo digestát. Možnost lepší volby termínu hnojení se 
pozitivně odráží na menším zhutnění půdy a její lepší struktuře, 
která umožňuje optimální fungování kořenové soustavy a další 
snížení ztrát amoniaku. Pozitivním výsledkem je i nižší obsah 
Nmin po sklizni.

Zajímavou alternativou je využití vlastností PIADINu®neo pro 
stabilizaci kapalných minerálních hnojiv (pozor, zde platí zcela 
jiné dávkování než známe u organických a statkových hnojiv!). 
Díky tomu tak např. z „klasického“ DAMu vytvoříme moderní 
stabilizované hnojivo, které lze s  úspěchem použít v  systému 
kumulovaných dávek – např. u  obilovin a  řepek sloučit pro-
dukční a  kvalitativní hnojení (ušetříte 1 pojezd, eliminujete 
riziko popálení praporcového listu, v aridních oblastech zlepšíte 
příjem / využitelnost aplikovaného dusíku), zajímavé může být 
také v systémech hnojení kukuřice či slunečnice (společně s pre-
emergentním herbicidem či při plečkování).

PIADIN®neo lze kombinovat se všemi organickými a minerál-
ními hnojivy s  vysokým podílem amonného dusíku nebo ve 
kterých je dusík rychle mineralizován (např. kejda, digestát, 
močůvka, suchý drůbeží trus, DAM, SAM apod.). Aplikace 
přípravku PIADIN® neo je tím výhodnější, čím více dusíku je 
obsaženo v aplikované dávce a čím delší je období mezi hnoje-
ním a největší potřebou dusíku pro rostlinu. Své využití nachází 
také u Strip Till technologií, které samy o sobě výrazně redukují 
ztráty amonného dusíku. Použitím PIADIN®neo zabráníme 
ztrátám působeným únikem oxidu dusného do ovzduší, navíc 
zásoby amonného dusíku v  půdě se stabilizují na delší časové 
období a postarají se o pozvolné, udržitelné a vyvážené zásobo-
vání živinami.

Pozor na rozdíly ve využití mezi inhibitory nitrifikace a ureázy 
(a to jak z pohledu dávkování tak použití)!

 slučování dávek (vysoké dávky N/ha) 

 zpomalení nitrifikace (přeměny amonného dusíku na 
nitrátový)

 ochrana před vyplavením nitrátů

 snížení emise NOx 

 přispívá k lepšímu využití dodaného dusíku rostlinami

 zpomaluje rozklad amidického dusíku v půdě 

 významně snižuje emise amoniaku (NH3) do ovzduší

SLOWUREA®

SLOWUREA® je moderní reprezentant dobře známého celo-
světově používaného inhibitoru ureázy NBPT, který zvyšuje 
účinnost hnojení močovinovým dusíkem a přispívá k snižování 
environmentálního zatížení. 

SLOWUREA® je pomocná půdní látka ve formě kapalného 
roztoku inhibitoru ureázy N-(n-butyl) triamidu kyseliny thio-
fosforečné (NBPT). Přidává se do kapalných, nebo na povrch 
granulovaných hnojiv na bázi močoviny, jako ochrana před 
ztrátou dusíku při rozkladu amidické formy dusíku na amoniak. 
SLOWUREA® inhibuje enzym ureázy a tím zpomaluje rozklad 
amidického dusíku v půdě a významně tak snižuje emise amo-
niaku do ovzduší a přispívá k lepšímu využití dodaného dusíku 
rostlinami. Dle vědeckých studií inhibitory ureázy snižují emise 
NH3 až o 70 %. 

Na českém trhu se nejčastěji inhibitory ureázy používají 
v kombinaci s kapalnými hnojivy typu DAM popř. SAM apod. 
Vzhledem k tomu, že inhibitory ureázy jsou těkavé látky, při-
dávejte je do kapalných hnojiv těsně před aplikací (stabilita této 
směsi se udává v  řádu několika dní – cca týden). Inhibitory 
ureázy lze také využít k  stabilizaci prilované či granulované 
močoviny. Zde je třeba dbát na rovnoměrné nanesení pří-
pravku na povrch granulí – je to podobné jako např. u moření 
osiv – způsob a  kvalita nanesení rozhoduje o  finální kvalitě 
(fungování). Pro větší objemy se vyplatí využívat (nakupovat) 
již profesionálně ošetřené produkty (močoviny).

Více podrobností a bližších informací najdete na webu mojehnojiva.cz 
nebo žádejte přímo u svých dodavatelů hnojiv.
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Pro informace a poradenství kontaktujte regionální poradce ve své oblasti.

Ing. PETR KEDAJ

607 019 288 | p.kedaj@oseva.eu

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

ROMAN BOBČÍK

774 870 168 | r.bobcik@oseva.eu

MARIE NOVOTNÁ

777 736 662 | m.novotna@oseva.eu

VLADIMÍR OHÁŇKA

777 264 593 | v.ohanka@oseva.eu

Ing. PETR ŠILHAVÝ

777 756 680 | p.silhavy@oseva.eu

KUKUŘICE

PŠENICE

ŘEPKA

LISTOVÁ HNOJIVA

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

KONTAKTUJTE PRODEJCE OSIV VE SVÉM REGIONU:
  AgroZZN, a.s., Rakovník www.agrozzn.cz

vedoucí prodeje:
Ing. Markéta Hlavsová  724 024 526 hlavsova@agrozzn.cz
obchodní zástupci v regionu:
divize Podbořany:
Jan Držálek ml. 720 677 327 jan.drzalek@agrozzn.cz
divize Rakovník:
Ing. Hana Paradovská 602 111 866 paradovska@agrozzn.cz
divize Dobroměřice:
Ing. Luděk Bláha 725 115 166 blaha@agrozzn.cz
divize Slaný:
Ing. Jana Vaníčková 722 071 967 vanickova@agrozzn.cz
divize Polepy:
Milan Švejdar 724 138 635 svejdar@agrozzn.cz
divize Bohušovice:
Miloš Fišer 724 053 827 fiser@agrozzn.cz
ostatní prodejci:
Petr Hanzal 602 735 007 hanzal@agrozzn.cz
Jan Držálek 723 513 656 drzalek@agrozzn.cz

  Cerea, a.s., Pardubice 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 www.navos-km.cz
obchodní ředitel:
Ing. Josef Ležák 724 929 402 josef.lezak@navos-km.cz
prodejci osiv:
Oldřich Kovář 602 413 895 oldrich.kovar@navos-km.cz
Ing. Zdenka Čatajová 602 125 647 zdenka.catajova@navos-km.cz
Karel Korger 602 672 890 karel.korger@navos-km.cz
Ing. Antonín Dlapa 602 704 549 antonin.dlapa@navos-km.cz
Miroslav Lerch 724 724 901 miroslav.lerch@navos-km.cz
Jiří Skopal 777 264 591 jiri.skopal@navos-km.cz
Ing. Radim Sobek 776 225 480 radim.sobek@navos-km.cz
Ing. Tomáš Novotný 606 095 610 tomas.novotny@navos-km.cz
Ing. Marie Studničková 724 190 566 marie.studnickova@navos-km.cz
Ing. Petr Procházka 602 480 137 petr.prochazka@navos-km.cz
Ing. Jakub Kuba 602 575 457 jakub.kuba@navos-km.cz
Ing. Katarína Čapková 602 515 428 katarina.capkova@navos-km.cz
Ing. Daniel Ryšavý 720 942 794 daniel.rysavy@navos-km.cz

  Primagra, a.s., Milín www.primagra.cz
vedoucí prodeje osiv:
Hana Štefanová 606 057 560 hana.stefanova@primagra.cz
oblast Příbram, Benešov:
Ing. Tomáš Pištěk 606 080 918 tomas.pistek@primagra.cz

oblast Benešov:
Ing. Petr Žalud 606 673 143 petr.zalud@primagra.cz
oblast Domažlice:
Ing. Miroslav Chromek 602 163 593 miroslav.chromek@primagra.cz
Ing. Lumír Královec 602 463 272 lumir.kralovec@primagra.cz
oblast Klatovy:
Ing. Jaroslav Zahálka 602 439 782 jaroslav.zahalka@primagra.cz
Ing. Jan Černý 727 970 441 jan.cerny@primagra.cz
Josef Matějka 702 265 271 josef.matejka@primagra.cz
oblast Praha – východ, západ:
Lukáš Baťha 601 325 142 lukas.batha@primagra.cz
oblast Tachov:
Stanislav Vrbský 724 937 332 stanislav.vrbsky@primagra.cz
Bc. Ivana Brejchová 602 698 579 ivana.brejchova@primagra.cz
oblast Cheb:
Jana Bauerová 606 601 429 jana.bauerova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize západ:
Hana Sedláčková 724 267 236 hana.sedlackova@primagra.cz
obchodní ředitel – divize střed:
Ing. Roman Procházka 602 131 005 roman.prochazka@primagra.cz

  ZZN Pelhřimov a.s.  www.zznpe.cz
vedoucí produktový manažer osiv:
Ing. Libor Zahálka 602 180 496 libor.zahalka@zznpe.cz
produktový manažeři osiv:
Ing. Petr Mádlo 724 057 583 petr.madlo@zznpe.cz
Ing. Libor Knetl 724 082 409 libor.knetl@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu jih:
Bc. Ilona Slavíčková 775 975 055 ilona.slavickova@zznpe.cz
Ing. Josef Bícha 602 332 016 josef.bicha@zznpe.cz
Ing. Martin Veis 602 748 471 martin.veis@zznpe.cz
Bc. Gabriela Sonbergerová 724 252 959 gabriela.sonbergerova@zznpe.cz
obchodní zástupci v regionu sever:
Ing. Václav Kouba 602 144 505 vaclav.kouba@zznpe.cz
Miroslav Kopecký 725 996 261 miroslav.kopecky@zznpe.cz
Pavel Dědina 602 180 495 pavel.dedina@zznpe.cz
Tomáš Homa 725 996 262 tomas.homa@zznpe.cz
Václav Drahný 702 194 939 vaclav.drahny@zznpe.cz
Radek Poduška 602 109 840 radek.poduska@zznpe.cz

  ZZN Polabí, a.s., Kolín www.zznpolabi.cz
vedoucí prodeje – obchodní oblast Kolín, Nymburk, Kutná Hora:
Bořek Štrobl 602 520 023 borek.strobl@zznpolabi.cz
obchodní oblast Mladá Boleslav:
Kateřina Terschová 722 954 753 katerina.terschova@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

  OSEVA, a.s., Bzenec  www.oseva.eu
Ing. Vlastislav Janák 777 264 586 v.janak@oseva.eu
Ing. Stanislav Havlíček 777 736 666  s.havlicek@oseva.eu
Jiří Slezák  777 264 590  j.slezak@oseva.eu
Petr Plachý  777 264 585  p.plachy@oseva.eu




