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V tomto čísle:
Golem
Velmi výnosná, polopozdní pšenice s potravinářskou kvalitou A, která tvoří výnos zejména produktivitou klasu. Jedna z mála pšenic, která vyniká pěstitelskou
univerzálností a tolerancí k agrotechnickým chybám.
» strana 3

Bodyček

2014 - vývoj a zralost kukuřice na siláž

Stále narůstající počet spokojených pěstitelů si
tato česká odrůda pšenice získala především díky
svojí extrémní ranosti, A kvalitě a bezproblémovému
přezimování.
» strana 3

Na začátku musí být správná sklizňová sušina kukuřice.
Určit správný termín sklizně kukuřice pro danou lokalitu není až tak těžké. Problémem bývá
průběh počasí v době sklizně, velikost sklízené
plochy v daném podniku, závislost na sklizni
službou a jiné vlivy. Všichni však chceme stejný
výsledek, pro který od jara vkládáme do pěstování kukuřice nemalé investice a úsilí, a to je dosažení maximálního výnosu z jednoho hektaru
v optimální sušině a kvalitě.
Sklizeň o správné sušině zajistí nejenom dobré
parametry stravitelnosti, ale i dobré zakonzervování
a následné minimální ztráty při fermentaci a skladování. Tím získáme kvalitní objemné krmivo, které nám
výrazně pomůže v ekonomice výroby mléka, masa
a bioplynu.

Dosavadní vývoj kukuřice 2014
Po roce 2013, kdy setí kukuřice v České republice
bylo velmi rozvleklé od 10. dubna a na mnoha lokalitách až do 20. května, je letošní rok vcelku v pořádku.

Setí kukuřice se na většině ploch povedlo uskutečnit
od 10. 4. do 1. 5. 2014. Na mnoha místech lákaly půdní
podmínky k velmi ranému setí. Pro danou lokalitu je
to vždy velmi individuální a z několika důvodů musíme rozhodovat o včasném setí velmi obezřetně. Velmi rané setí a následné období, kdy je kukuřice vlivem
chladnějšího počasí dlouho ve fázi 1-4 listů, způsobí
silnější napadení škůdci - především Bzunkou ječnou
(Oscinela frit). Napadení letos dosahuje na mnoha
plochách 10-25 % poškození v podobě chybějících
jedinců či zdeformovaných rostlin.
V důsledku letošní slabé zimy se vyskytlo v období pomalého počátečního růstu kukuřice výrazné
poškození porostů dalšími škůdci, zejména osenicemi
a drátovci. V České republice, často vlivem kontinentálního klimatu, které převládne nad přímořským, se
vrací květnové mrazíky v období po 10. květnu, tzv. ledoví muži. Zde hrozí velké a nenávratné poškození kukuřice mrazem. Pokud je kukuřice vlivem časného setí
ve fázi 5 listů a více, vegetační vrchol je již nad zemí
a půda s naakumulovanou teplotou ho neochrání,

jak tomu bývá ve fázi 1-4 listů. Zde nám sice také zmrzne nadzemní hmota, ale rostlina znovu obrazí.
Vliv loňského velmi vlhkého roku na mnoha lokalitách s těžkými půdami a absence mrazu v letošní zimě
se obojí odrazilo na špatné struktuře půdy s málo
vzdušnými póry. Kukuřice se svými nároky na vzduch v
půdě a dobrou strukturu nám to vrací nevyrovnanými
porosty, zejména na velmi těžkých půdách. Tyto vývojové a růstové rozdíly si ponese až do samotné zralosti.
Dlouhé období sucha v celé České republice od
25. 5. - 26. 6., které se nám v teplejších oblastech krylo
se začátkem intenzivního růstu kukuřice, nám nevyrovnanost rostlin jen zhoršilo (Graf 1). Dobře víme, že
kukuřice přibližně od fáze 10 listů přechází do intenzivního růstu, kdy během tří týdnů doroste do konečné výšky a začíná fáze metání, zde svůj růst zastaví.
Pokud v tomto období nemá dostatek vláhy, jsou rostliny v daném roce nižšího vzrůstu.

Na česká pole přichází
XXXL ozimé tritikale
Tritikale BALU PZO letos bouralo silážní jámy. Vysoké
výnosy vyplývají z kombinace vysokého výnosu zrna
a bezkonkurenční výšky rostlin.
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Ztráty hmoty při skladování kukuřičné siláže
Základem je správná sušina, délka řezanky a práce na jámě.
Kukuřičná siláž by měla být sklízena při správné úrovni sušiny, která zajistí dobré skladování.
Způsob skladování určuje optimální sušinu hmoty, která při správných pracovních postupech zajišťuje minimalizaci ztrát hmoty a živin “nadměrným zahřátím“ nebo odtokem šťáv.
Siláže silážované velmi vlhké mohou kvasit velmi
špatně a vždy dochází k odtoku šťáv ze hmoty. Odtok šťáv „odstraňuje“ živiny, zejména rozpustný dusík
a sacharidy. Silážní šťávy jsou také vysoce agresivní
k povrchu silážních jam. Siláže, které jsou příliš suché,
mohou mít vzduchové kapsy podporující tvorbu
plísní a při nadbytku kvasinek ve hmotě alkoholové kvašení (možné i u vlhkých siláží, pokud jsou zde
vzduchové kapsy). Kromě toho je zrno kukuřice tvrdší
a snižuje se jeho stravitelnost. Jakmile se u zrna objeví
tzv. černá tečka (žádná mléčná linie v zrnu), hladina
proteinu v siláži významně klesá, hladina vlákniny v siláži buď klesá, může však zůstat konstantní. Toto platí
i u stravitelnosti siláže - tab. 1 a 2.
» pokračování na str. 5

Typ uskladnění

Doporučená sušina siláže

silážní žlab

30 - 35 %

vaky

30 - 40 %

Matchball
Nejvýnosnější odrůda mezi ozimými pšenicemi podle výnosových výsledků 3letých registračních zkoušek
v ČR v letech 2010-12. Výborně si vede i v roce 2014 !
» strana 6

Tabulka 1: Doporučení sušiny hmoty podle typu uskladnění
Sušina
(%)

Výnos sušiny
(t/ha)

NL
(%)

NDF
(%)

Stravitelnost
(%)

Mléčná

24

0,056

9 - 9,9

43,0

75,0

½ mléčné linie

29

0,063

8,3 - 9,2

40,1

76,0

¾ mléčné linie

34

0,064

8 - 8,9

42,3

75,6

Bez mléčné linie

39

0,063

7,5 - 8,4

42,3

74,6

Fáze zralosti

Tabulka 2: Vliv fáze sklizňové zralosti na výnos a kvalitu kukuřičné siláže
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2014 - vývoj a zralost kukuřice na siláž
Na začátku musí být správná sklizňová sušina kukuřice.

Graf 2: Vývoj teplot lokalita Oskořínek

Graf 3: vývoj teplot lokalita Beroun

» pokračování ze str. 1

zralosti na 34 % vlhkosti zrna. Příklady vidíte v tab. č. 1
na hybridech firmy R A G T.

Vysoké teploty v průběhu téměř celého července
přišly na mnoha lokalitách do období kvetení kukuřice. Pokud v této době kukuřice trpěly nedostatkem
vody, může dojít k špatnému opylení palic. Protože
srážky někde byly přívalové a jinde opravdu žádné,
bude se kukuřice chovat na každé lokalitě dle místních
podmínek. Tak to jen krátká bilance dosavadního průběhu letošního roku a vlivu na vývoj kukuřice.

Jaký je rok 2014 z hlediska vývoje
a zralosti?
Firma VP AGRO od roku 2000 využívá matematický model francouzského ústavu ARVALIS pro určení
termínu sklizně na základě sumace efektivních teplot
- SET.
Pro sumaci teplot využíváme automatické stanice
AMET v celém regionu ČR. U každého hybridu kukuřice je stanovena hodnota SET potřebná k dosažení
kvetení, silážní zralosti na 32 % sušiny a fyziologické

duben 2014

květen 2014

V porovnání sumace teplot s lety minulými se rok
2014 jeví jako průměrný. V grafu č. 2. a 3. vidíte průběh
některých ročníků na lokalitách Oskořínek a Beroun.
Loňský rok byl opravdu nejstudenější za pozorování
na lokalitě Beroun od roku 1996, ale i v Oskořínku od
roku 2002. Pro Váš přehled uvádíme ještě graf č. 4., kde
jsou vybrány rozdílné lokality v ČR se sumací od 20. 4.
2014 do 30. 7. 2014. Další vývoj bude záležet na průběhu teplot a srážek v měsíci srpnu a září.
Samozřejmě se projeví větší rozdíly ve zralosti u
velmi časně setých kukuřic. Zde, pokud bude průběh
srpna teplý, může v nižších polohách dojít ke sklizni v
třetí dekádě měsíce srpna. V tabulce č. 2. vidíte rozdíly
v SET na lokalitě Oskořínek dle jednotlivých termínů
setí. Zejména třetí dekáda dubna, kde byly nezvykle
vysoké teploty, je z tohoto pohledu zajímavá.
Velmi důležitý, zejména v chladnějších lokalitách
pěstování kukuřice, je průběh teplot v měsíci září.
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Graf 4: Sumace teplot z různých lokalit v České republice k 30. červenci 2014
těchto lokalitách zralosti až když je škrob v celém
zrnu. Poté, zvláště u tvrdých typů zrna s vysokým
obsahem sklovitého endospermu, je nutné hlídat
narušení zrna = seřízení crackeru na řezačce. Poslední poznatky z výživy skotu hovoří o tom, že je třeba
velmi značného rozmáčknutí až rozdrcení zrna při
sklizni, aby takto narušené zrno prošlo fermentací
a bylo využito za dobu trávení zvířetem.

Zde nám může SET za deset dní narůst o 60 – 70 ºC, ale
také jen o 35 ºC, a to se nám pak zdá, že kukuřice nezraje.
Na rozdíl od letních měsíců, kdy SET narůstá za dekádu
v průměru o 100 – 130 °C. Jako příklad Vám uvádíme
v tabulce 3. nárůst SET na chladnější lokalitě Beroun
v různých ročnících v posledních dekádách před sklizní. Především pak studený průběh podzimů v letech
1996, 2008 a 2013 jsou tomu názorným příkladem.

Aktuální informace v době zrání

Správný odběr vzorku silážní kukuřice

Všechna aktuální data pro Vaši potřebu najdete
na našich webových stránkách www.vpagro.cz, kde
pod sekcí KUKUŘICE je složka AGRONOMICKÝ SERVIS.
Po jeho otevření se Vám zobrazí mapa s jednotlivými
lokalitami - rozkliknutím dané lokality najdete podrobnou aktuální tabulku ZRALOSTI KUKUŘICE. Zde
je uvedena SET po jednotlivých dnech. Samozřejmě
i pracovníci VP AGRO v terénu Vám poskytnou tyto
aktuální informace.

Kontaktujte zástupce VP AGRO, kteří Vám pomohou určit orientačně sušinu daného hybridu a termín
sklizně na konkrétním stanovišti. Nejpřesnější stanovení sklizňové sušiny dosáhnete odebráním správného
průměrného vzorku a jeho zpracováním v akreditované laboratoři. Chtěli bychom zde zdůraznit důležitost
správného odběru vzorku - není to vždy tak jednoduchá záležitost. Vzorek odebíráme uvnitř porostu až za
souvratí, kde rozděláme deset za sebou jdoucích palic. Zkontrolujeme vyrovnanost zralosti palice v zrnu
a poté uřízneme 3 reprezentativní rostliny ve výšce
námi plánovaného strniště a dáme vzorek do laboratoře. Pokud je porost zelený a nejeví znaky zasychání či
velkého nedostatku vody v rostlině musíme vždy ještě alespoň o 2 % číslo z laboratoře ponížit a z tohoto
vycházet.

Faktory ovlivňující sušinu kukuřice
Každý rok je nutné si připomenout faktory, které
mohou ovlivnit to, že se kukuřice nebude chovat přesně podle SET. A to hlavně v těchto případech:
• na velmi suchých lokalitách nebo v případě, že přijde srpnový přísušek a kukuřice začne podesychat a
má velmi málo vody v rostlině, nečekáme na optimální sušinu 33 – 35 %, ale upřednostníme sklizeň o
nižší sušině s dobrou možností nařezání a ušlapání
hmoty na jámě a zajištění dobré následné fermentace. Zde je nutné počítat s nárůstem celkové sušiny
vlivem stavu rostliny o 3 – 5 % oproti SET i zralosti zrna (silážní zralost – zrno má 2/3 škrobu – tzv.
mléčná linie a 1/3 mléčnou).
• velmi narostlé porosty, které mají široký poměr
palice ku rostlině nebo rostliny typu stay green na
lokalitách s dostatkem vody a živin nám mohou
celkovou sušinu snížit až o 3 % oproti SET a silážní
zralosti zrna. U rostlin typu stay green dosahuje na

Všechny dosavadní zkušenosti z praxe ukazují, že
sklizni kukuřice je třeba věnovat velkou pozornost.
Zajišťujeme krmivo jednou sklizní na celý rok a často
tento krok rozhoduje, jak kvalitní krmivo budeme mít
po celý rok k dispozici. Sklízet ve správné sušině je jen
začátkem úspěchu. Dále je velmi důležité pohlídat
správnou délku řezanky, dobré narušení zrna, vrstvu
naskladňované hmoty na jámě, správné šlapání. Věříme, že zbytek vegetace bude kukuřici přát a sklizně
kukuřice proběhnou k Vaší spokojenosti.
Ing. Luďka Kernerová
RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO spol. s r. o.
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Tabulka 2: Různé termíny setí a nárůst SET 2014 - Oskořínek
Rok

1996

2005

2008

2011

2013

SET 21. 8. - 30. 8. (ºC)

128

115

101

120

80

SET 1. 9. - 10. 9. (ºC)

63

132

56

59

38

1790 – 1810

SET 11. 9. - 20. 9. (ºC)

37

80

48

102

65

1820 – 1840

SET 21. 9. - 30. 9. (ºC)

45

64

42

90

56

1870 – 1890

suma SET 1. 9. - 30. 9. (ºC)

145

276

146

251

159

Tabulka 1: SET hybridů R A G T

Obr. 1: Mladé rostliny kukuřice poškozené Bzunkou
ječnou (Oscinella frit)

hybrid

Tabulka 3: Nárůst SET - lokalita Beroun

Obr. 2: Larvy bzunky způsobují na kukuřici typické
zduřeniny

Obr. 3: Drátovec zničí stéblo kukuřice

Obr. 4: Požerky báze stébla způsobené larvami osenic
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Golem – odrůda, která
zaujme, ale také nasype
Ozimá pšenice tolerující agrotechnické chyby.

I pamětníci se silně potili, když vzpomínali, kdy
předtím chodili v únoru po ulicích v šortkách a sandálech. Letní boty nebylo nutné odkládat ani na jaře, kdy
bylo srážek velmi poskrovnu a pomalu, ale jistě se tak
prohluboval deficit vláhy v půdě. Takovýto průběh jara
už není až takovým unikátem a v posledních 5 letech
jej bylo možné zaznamenat hned několikrát. Při takto
se opakujících výrazných výkyvech v dostupnosti vláhy během jara je třeba velice pečlivě vybírat vhodné
odrůdy ozimé pšenice.
V současné době je možné v nabídce osivářských
firem vybírat z téměř 180 různých odrůd ozimé pšenice. Velká část z nich prošla úspěšně Státními odrůdovýni zkouškami v ČR, čímž se stávají pro pěstitele
čitelnějšími, ale řada odrůd je nabízena na trhu pouze
na základě registrace v EU katalogu. Jedním z takto čitelných zástupců odrůd ozimé pšenice je již od roku
2011 odrůda Golem. Jedná se o velmi výnosnou, polopozdní pšenici s potravinářskou kvalitou A, která tvoří
výnos zejména produktivitou klasu. Jde o jednu z mála
pšenic, která vyniká svou pěstitelskou univerzálností
ve smyslu rajonizace. Z rozsáhlé sítě poloprovozních
pokusů a ohlasů z praxe vyplývá, že se jedná o odrůdu, která zvládá všechny půdně–klimatické podmínky
v ČR. Toto dokazuje koneckonců graf relativního výno-

Ing. František Krupička, ŠS Humpolec
bramborářská výrobní oblast
„GOLEM je hodně plastická a intenzivní odrůda.
Dokáže tolerovat agrotechnické chyby, které by jiná
odrůda nezvládla. Proto bych ji doporučil pro velké
podniky, které neřeší odrůdové zvláštnosti a pšenici
pěstují na velkých plochách „podle jedné šablony”.

su odrůdy Golem, vztaženého na průměr potravinářských odrůd v pokusu z celé ČR.
Svou největší sílu ukazuje v kombinaci pozdnosti,
výborného zdravotního stavu listu a produktivity klasu v ročnících, kdy spadne velmi málo srážek během
dubna a první poloviny května. Golem dokáže přetavit
ve vynikající výnos i červnovou vláhu, kdy už celá řada
zejména ranějších pšenic nemá šanci jakkoli korigovat
výnos. Toto byl příklad zejména oblasti severozápadních Čech roku 2012, čímž si Golem získal mezi tamními zemědělci obrovskou oblibu.
Podobný průběh jara jsme mohli zaznamenat
i v letošním roce a jak reakce zemědělců při polních
dnech, tak také zájem osivářských firem o osivo Golema vyšších stupňů do množení dávají předpoklad, že
to bude letos opět Rok nikoliv ďábla, ale Golema.
Letošní průběh žní začíná, zejména v některých
oblastech jižních a východních Čech a Českomoravské
vrchoviny, úhrnem srážek připomínat sklizeň v letech
2010 a 2011. V takovém případě pěstitelé ocení odrůdy
pšenice, které z kvalitativních ukazatelů drží zejména
číslo poklesu a ani po deštích neporůstají. Mezi takové
odrůdy patří také Golem. Nezanedbatelnou přidanou
hodnotou této odrůdy je nesporně dobrá mrazuvzdornost, prověřená zimou 2011/2012, kdy Golem vykazoval nejrychlejší regeneraci ze všech testovaných
odrůd.
Ing. Kamil Štípek, Ph.D.
VP AGRO spol. s r.o.

První rok jsem vysel 4 MKS/ha, druhý rok jen
3 MKS/ha a porosty byly srovnatelné, protože velmi dobře odnožuje. Golem je odrůda s vysokým
výnosovým potenciálem, proto bych rozhodně
doporučil vysoké dávky dusíku. Během pěstování se objevovaly nespecifické skvrnitosti listů,
ale i tak jsem byl s výnosem pokaždé spokojen
(2012 – 8,42 t/ha, 2013 – 9,25 t/ha).”
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Letošní sklizňový rok je pro ozimy opět velmi
specifický. Sice tato věta zní jako otřepané klišé,
ale je pravdou, že takovou „anglickou zimu“, jaká
nás zastihla letos, jsme tu již dlouho neměli.
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Graf 1: Relativní výnos odrůdy Golem v poloprovozních odrůdových pokusech v letech 2012 a 2013

Bodyček – nejranější jistota napříč republikou!
Bodyček je kromě bezkonkurenční ranosti exkluzivní svojí A kvalitou a mrazuvzdorností.
ProKlas – Přeštice (Plzeň), Agro – Javorná –
Čistá (Rakovník), Reprogen – Planá nad Lužnicí
(Tábor), ZD Mečeříž, ZS Plazy (oba Mladá Boleslav), ZD Všestary, Agrochov – Hořiněves (oba
Hradec Králové), AG MAIWALD – Benátky (Svitavy), ZD Velký Beranov (Jihlava), Svornost Těmice (Hodonín), VOS Velké Opatovice (Blansko),
ZD Hodonice (Znojmo), Agroholding Bernartice
(Jeseník) – to je jen velmi krátký výčet napříč republikou spokojených pěstitelů pšenice ozimé
odrůdy Bodyček!
Jejich stále narůstající počet si tato česká odrůda
získala především díky svojí extrémní ranosti, A kvalitě
a bezproblémovému přezimování. Když k těmto vlastnostem připočteme, že ranost u Bodyčeku nesnížila
vysoký výnosový potenciál odrůdy, vychází nám pšenice, která je vhodná pro každého.

Bodyček sklizen jako první
v potravinářské kvalitě
Žádná jiná v ČR registrovaná potravinářská odrůda
pšenice ozimé se v současnosti nemůže raností v plné
zralosti Bodyčeku rovnat. Díky této nezaměnitelné
vlastnosti dostáváme nejen ideální předplodinu pro
ozimou řepku. Důvodů, proč zvolit odrůdu Bodyček,
je ale mnohem víc. Díky své unikátní ranosti je vhodnou volbou v oblastech s menším množstvím srážek a
na půdách, kde v době dozrávání pšenice trpí suchem.
Raná sklizeň Bodyčeku také napomáhá nejen lepšímu
rozložení sklizně, pěstitelé pak ranost odrůdy ocení
zejména v průběhu deštivých žní, kdy těmto podmínkám Bodyček díky dřívější zralosti uniká a drží stále vynikající potravinářskou kvalitu.

Odrůda bez výraznějších pěstitelských
rizik
Kromě své ranosti má Bodyček mnoho dalších dů-

ležitých předností. Jednou z nich je jedna z nejlepších
mrazuvzdorností ze současného sortimentu registrovaných odrůd. Mimo schopnost vypořádat se s tuhými zimami v praxi Bodyček velmi dobře prokazuje
i schopnost přečkat srážkově chudší roky s přísušky.
Podstatným důvodem, proč zvolit právě Bodyček, je i velmi dobrá potravinářská kvalita, nejen při
optimálním průběhu žní. Bodyček je velmi stabilní
zejména v parametrech objemové hmotnosti a čísle
poklesu, tedy parametrech, které pěstitel těžko ovlivňuje, i při nepřiznivém počasí při sklizni. K dalším přednostem odrůdy patří také její výjimečná odolnost ke
klasovým fuzáriím, kdy podle testů VÚRV Ruzyně patří
Bodyček mezi absolutní evropskou špičku u komerčně
prodávaných odrůd.

V praxi prověřené výborné výnosy
napříč celou republikou
Ihned po registraci odrůdy se začaly napříč republikou šířit výborné výnosy, např. Zemědělská společnost Plazy (Mladá Boleslav) 9,1 t/ha v roce 2010. Podobných výnosů odrůda dosahovala i v následujících
letech, např. ZD Morašice (Litomyšl) přes 9 t/ha, ZEAS
Lysice (Blansko) 8,8 t/ha, Zevos Předboj (Praha-východ) 8,5 t/ha nebo Velký Beranov (Jihlava) 8,0 t/ha
v roce 2011 nebo v následujících letech Česká osiva
Chlumec (Hradec Králové) 8,7 t/ha nebo ZEAS Oskořínek (Nymburk) 8,6 t/ha v roce 2012 a v roce 2013 např.
Agroos Jaroměřice (Třebíč) 8 t/ha, Lukrena a.s. (Plzeň)
6,7 t/ha nebo Ing. Petr Srb (Kladno) 7,8 t/ha.
Podobných výsledků dosahovali zemědělci v jednotlivých částech ČR i v letošním roce, jen namátkou:
Agrochov Dynín (České Budějovice) celkem 78 ha
s průměrným výnosem 8,13 t/ha, VOS Velké Opatovice
(Blansko) celkem 90 ha s výnosem 9,0 t/ha, ZD Všestary
(Hradec Králové) celkem 105 ha s výnosem 10,0 t/ha,

ZD Velký Beranov (Jihlava) 40 ha s výnosem 9,5 t/ha,
AG Maiwald (Svitavy) celkem 90 ha s výnosem 10,2 t/
ha, AGRO Měřín, Drnholec (Břeclav) 8,5 t/ha!

regulátorů a veškerá ošetření přizpůsobit unikátní ranosti odrůdy. V podstatě lze řici, že časově se aplikace
shodují s ošetřením ozimého ječmene.

Výjimečná odrůda ocení osobní
přístup

Včasné provedení jarní aplikace dusíku na podporu odnožování, zvýšení odolnosti proti poléhání a
eliminace listových chorob jsou v podstatě základní
principy, při jejichž dodržení se zařadíte mezi úspěšné
pěstitele odrůdy Bodyček i vy!
Ing. Jiří Doležal
RAGT Czech s.r.o.

Četné výsledky z praxe dokazují, že Bodyček je
vhodný do všech výrobních oblastí. Zejména v intenzivnějších podmínkách však doporučujeme rostliny
podpořit během vegetace vyššími dávkami morfo-
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Na česká pole přichází XXXL ozimé tritikale
Tritikale BALU PZO letos bouralo silážní jámy.
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Graf 1. Tvorba sušiny u tritikale BALU PZO (%, 2014)
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Firma VP AGRO již více než 4 roky přináší nové
a pro české podmínky jedinečné informace o využívání ozimého žita na sklizeň nadzemní hmoty,
která se následně senážuje nebo silážuje. Odrůdy
Herakles nebo Helltop jsou již stálicemi na desítkách provozních ploch po celé České republice.
Nyní přicházíme se senzačním tritikalem BALU
PZO na sklizeň GPS.

XXXL ozimé tritikale – BALU PZO
Pro sezónu 2014 máme připravenou výnosovou
GPS bombu. V letošním roce jsme na mnoha lokalitách
ověřovali německé výsledky a výnosy jsou bezesporu
vynikající. Výnos nadzemní hmoty se pohyboval na
úrovni 35 t/ha. Špičkový výnos byl dosažen například
na Plzeňsku v akciové společnosti Lukrena, kde tritikale BALU PZO dalo koncem června 35,6 t/ha při sušině
44 %, což odpovídá 15,4 t sušiny na ha!
Odrůda BALU PZO je prvním v Německu registrovaným tritikalem, které je určené na výrobu biomasy.
Jedná se o nejvzrůstnější tritikale žitného typu, s velmi
rychlým a bujným jarním vývojem.
Překvapením byla ranost, respektive termín sklizně
v porovnání s odrůdami ozimého žita Herakles nebo
Helltop. Nárůst sušiny obou plodin na stejných lokalitách ukazuje graf 1 a 2. V grafu č. 3 je vidět srovnání
tritikale BALU PZO a žita ozimého Helltop u společnosti Měcholupská a.s. Tritikale BALU PZO bylo na všech
uvedených lokalitách ve sklizni na GPS ranější než odrůdy žita.
Také z porovnání jednotlivých odrůd tritikale ozimého na pokusné lokalitě v Chlumci nad Cidlinou
vyplývá, že BALU PZO je o 14 dní ranější než ostatní
odrůdy (graf 4).
Výhodou tritikale na GPS využití je také oproti žitu
delší termín setí, které doporučujeme provést od poloviny září do poloviny října. Požadovaná hustota porostu je cca 550 klasů na m2. N výživa:
- startovací dávka EC 21-25 (počátek odnožování
až plné odnožování) 50-85 kg
- produkční dávka EC 29-30 (prodlužování/počátek
sloupkování) 60-85 kg. Dopuručujeme podpořit
stabilitu stébla standardní dávkou morforegulátoru.
Ideální pro určení optimálního termínu sklizně by
bylo stanovení kvalitativních parametrů sklízené hmoty jako jsou ADF, NDF, obsah dusíkatých látek a škrobu.
Tato stanovení jsou však časově i finančně náročná a
v současnosti se jako nejpraktičtější vodítko zdá být
stanovení sušiny, případně sledování jejího vývoje.
Současně hraje v provozních podmínkách velkou roli
souběh dalších sezónních prací, technické vybavení
nebo volba následující plodiny. Nejčastěji to bývá ozimá řepka, kdy časové okno umožňuje aplikaci digestátu, nebo velmi rané kukuřice, čiroky nebo obilnotravní
směsi. Nárůst sušiny koreluje nejen s fenologickou fází
rostlin, ale i se srážkami, hnojením a druhem půdy.
Sklizeň je zbytečné uspěchat a sklidit tak méně energeticky bohatou řezanku, nicméně při vysoké sušině
se porost špatně sklízí a pletiva obsahují v bioplynce
téměř nerozložitelný lignin.

Porosty doporučujeme sklidit přibližně v polovině
června při sušině max. 38-40 % a v ideálním případě při
mléčně-voskové zralosti zrna. Termín sklizně podle našich zkušeností nejvíc ovlivňuje průběh počasí, zejména vysoké teploty a srážky, a volba stanoviště. Při nepříznivém průběhu počasí lze porosty nechat dozrát
a sklidit na zrno (výnos na Benešovsku 2013: 7 t/ha).
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Graf 2. Tvorba sušiny u ozimého žita (%, 2014)
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Porosty tritikale BALU PZO bývají sklízeny většinou
dvoufázově žací lištou a sklízecí řezačkou. Při tomto
způsobu sklizně je nezbytné bezprostřední zpracování sklizených rostlin, protože dokážou velmi rychle zavadnout. Řezanka je pak nejednotná, hůř se udusává
a kvalita siláže klesá. Další variantou je přímá sklizeň,
která je ve zpracování biomasy rychlejší, kvalitnější,
s menšími ztrátami a nižší kontaminací půdou.

Proč pěstovat BALU PZO na bioplyn
Jednoznačné výhody ozimého tritikale BALU PZO
spočívají ve velmi vysokém výnosu, v nízkých nárocích
na stanoviště, jednoduché pěstební technologii a nízké nákladovosti. Vysoké výnosy vyplývají z kombinace
vysokého výnosu zrna a bezkonkurenční výšky rostlin.
Nezanedbatelná je i možnost pěstování na erozně
ohrožených půdách, diverzifikace osevního postupu a
rozložení sezónních prací. Siláž z tritikale je navíc k dispozici o přibližně dva měsíce dříve než kukuřičná siláž.

30

%

28
26
24
22
20

Graf 3. Porovnání tvorby sušiny u tritikale Balu PZO a žita Helltop (%, 2014, ČR)
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Ing. Marcela Jirglová
VP AGRO spol. s r.o.
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Graf 4. Obsah sušiny žita a tritikale dne 6. 6. 2014 (%, Chlumec nad Cidlinou)
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Ztráty hmoty při skladování kukuřičné siláže
Základem je správná sušina, délka řezanky a práce na jámě.
» pokračování ze str. 1

Kapacita sila
Údaje uvedené v tab. č. 3 můžete použít pro odhad
skladovací kapacity zásobníků různých typů a rozměrů. Skladovací kapacita vakového systému je odhadována na 1,2 tuny mokré siláže na délku 0,305 m (stopy).
Průměr vaku při této kalkulaci je 3 m. Pokud používáme vak o průměru 2,75 m potom kapacita je 1 t, u vaku
s průměrem 2,4 je to 0,8 t. Tyto hodnoty jsou zadávány, pokud sušina silážované hmoty nepřesahuje 33 %.
Sušina kukuřičné siláže
(%)

Hustota kukuřičné siláže
(kg čerstvé hmoty/ m3)

25

Obr. 1. Přístroj na měření hustoty siláže je napájen
běžnou vrtačkou
Váha odebrané hmoty (g)

222

648

Hloubka díry (cm)

7,24
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643

% sušiny hmoty
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623
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613
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608

34

603

35

598

32

Hustota ve hmotě

111,7

Korelace hustoty na základní sušinu

35,8

Tabulka 4. Kalkulace hustoty po odběru vzorku
Hustotu měříme minimálně ve třech částech skladu: spodní, střední, vrchní - obr. 3. Pokud není možné
hustotu měřit, je nutné použít k základní kalkulaci pravidlo, že do jednoho metru krychlového je v průměru
naskladněno 600 kg vlhké silážní hmoty. Tento výpočet
je kalkulován na 33 % sušiny hmoty což je cca 200 kg
sušiny/m3. Je důležité si uvědomit, že dlouhá řezanka,
špatné zhutnění nebo příliš vlhká hmota bude mít nižší hustotu až k 500 kg/m3, zatímco krátká řezanka nebo
dobré zhutnění zaručí, že hustota silážní hmoty je od
700 kg/m3 a vyšší.

Tabulka 3. Hustota kukuřičné siláže
Dobré pracovní postupy při silážování, které u silážních jam zvýší hustotu navážené hmoty, zvýší kapacitu silážní jámy, a tím se sníží náklad na tunu skladované hmoty.
Kalkulace kapacity naskladněné hmoty v běžném
silážním žlabu na základě šířky x délky x výšky v závislosti na sušině sklízené hmoty. Základním parametrem
je hustota hmoty na m3. Zde jsou nejvyšší ztráty při
nízké hutnosti hmoty naskladňované do sila. Dle kalkulátoru kapacity sila můžete získat potřebné údaje.

Kalkulátor kapacity sila
Kolik krmiva mi zbylo v jámě? Na jak dlouho
mám zásobu?
http://www.biotal.co.uk/calculators/forage_calculator.aspx

Kalkulace kapacity sila
šířka 14 m x délka 50 m x výška 4 m
= 2 800 m3
Hustota siláže
korekce na sušinu hmoty 35 % = 0,66 t
výška nad silo: 2 m
Rekalkulace váhy siláže v sile podle sušiny
= 1 848 tun
počet dojnic: 90
doba krmení: 100 dní
Rekalkulace množství na dojnici na den
= 20,5 kg čerstvé hmoty/den

V mnoha podnicích se setkávám s tím, že kalkulace množství hmoty v silážní jámě, i když používáme
podobný model kalkulace, neodpovídá reálnému
naskladnění. Toto se zjistí až při zkrmování siláže dojnicím nebo bioplynovým stanicím. Nastanou „dohady“, kde byla kukuřičná siláž prokrmena a kdo ponese
finanční ztráty, které tímto způsobem vznikly. Proto je
velice důležité porozumět vlivu density (hustoty), sušiny hmoty a délky řezanky silážní hmoty na množství
hmoty v silážním žlabu.
Prvním krokem je výpočet objemu úložiště vynásobením šířky – délky – výšky. V případě, že siláž je
uložena do obdélníkového nebo čtvercového bloku,
další výpočet se zdá relativně přesný. Nicméně většina
skladů nemá tento pravidelný tvar a všechny strany
nemají kolmý tvar, musíme odhadnout tento sklon a
přizpůsobit výpočet.
Druhým krokem je odhad silážní density (hustoty),
která bez odběru vzorků a měření je velice přeceňována. Hustota siláží a senáží je ovlivněna:
• sušinou naskladněné hmoty
• délkou řezanky
• mírou zhutnění
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Obr. 3. Odběr vzorků z jámy při měření hustoty.
Číslem je označeno pořadí důležitosti vzorků.
Bohužel v našem povědomí je pouze fakt, že přepočet kukuřičné silážní hmoty na m3 je od 0,7-0,9 t/m3.
V mnoha případech jsme si v podnicích měřením ověřili, že hustota jejich siláže byla pouze 510 kg/m3.
Rozdíly v hustotě siláží a senáží jsou podpořeny
výzkumem a měřením ve Wisconsinu (USA), z 81 silážních žlabů a 87 senážních žlabů (tabulka 5). Výsledek ukazuje, že průměrná hustota vojtěškové senáže
je 590 kg/m3 a hustota kukuřičné siláže je v průměru
690 kg/m3 což je 235 kg sušiny/m3. Ale rozsah hustoty
v jedné silážní jámě je velmi velký. Je to ovlivněno variabilitou naskladněné sušiny hmoty, různou délkou
řezanky a mírou zhutnění.
Přesnější metoda stanovení hustoty hmoty v praxi
v silážní jámě je: stanovení sušiny hmoty na několika místech a hloubkách (sušení - mikrovlnná trouba,
sušárny).

Výpočet hustoty siláže
Hustotu jednoduše vypočteme takto:
Hustota siláže =

hmotnost vzorku siláže
objem vzorku

Příklad výpočtu:
Čtvercový blok siláže o rozměrech 0,2 m délka x 0,2 m
šířka x 0,2 m výška
Tento vzorek siláže váží 5 kg (ve hmotě) a má sušinu
40 %. To je ekvivalent přepočtu v sušině 2 kg.
Objem siláže = 0,2 x 0,2 x 0,2 = 0,008 m3
Hustota vlhké siláže = 5/0,008 = 625 kg/m3
Hustota sušiny siláže= 2/0,008 = 250 kg/m3
Výpočet hmotnosti siláže v silážním žlabu:
Objem silážního žlabu = 450 m3
Hmotnost siláže (ve hmotě)= 450 m3 x 625 kg/m3
= 281,250 kg, zaokrouhleno = 281 t
Hmotnost siláže (v sušině) = 450 m3 x 250 kg/m3
= 112,50 kg, zaokrouhleno = 112 t

Charakteristika

Vojtěšková senáž (87 žlabů)

Kukuřičná siláž (81 žlabů)

průměr

rozpětí

průměr

rozpětí

Obsah sušiny (%)

42

24 - 67

34

25 - 46

Hustota vlhké hmoty (kg/m3)

590

210 - 980

690

370 - 960

Hustota sušiny (kg/m3)

237

106 - 434

232

125 - 378

Průměrná délka řezanky (mm)

11,7

6,9 - 31,2

10,9

7,1 - 19,3

Tabulka 5. Wisconcin Musk a Holmes

Minimalizace silážních ztrát

sušiny během skladování krmiv. Čím menší silážní
jáma, tím je vyšší ztráta.

Základní principy pro minimalizaci ztrát při sklizni
a skladování:
1. Sklízejte hmotu ve správné sušině
2. Rychle naplňte a zakryjte silážní jámy po sklizni
3. Uzavřete silážní jámu dobře, aby nedocházelo k zatékání či provzdušnění hmoty pod silážní plachtou
4. Mějte dostatečný odběr hmoty po otevření silážní
jámy
5. Udržujte správně čisté čelo siláže po každém odběru hmoty
Ztráta sušiny při silážování je důležitým faktorem
při uvádění množství hmoty, které je uloženo v silážní
jámě. Kapacita zásobníků má významný vliv na ztráty

Sušina hmoty

Hustota kg/m3

27 %

30 %

1,35/0,008
= 168,75

Přebytečná vlhkost hmoty při sklizni způsobuje
značnou ztrátu živin v odpadní vodě, zhoršuje fermentační proces a živinové hodnoty siláže. Minimální
nutný obsah sušiny, který zabraňuje ztrátám je stanoven podle velikosti sila v závislosti na jeho výšce a
šířce. V tabulce 7 jsou uvedeny ztráty při silážování a
skladování v závislosti na sušině hmoty. Pokud je kukuřičná siláž sklízena a uložena v sušině 25 % a méně,
jsou ztráty sušiny u skladování vyšší než 15 %.
Použitá literatura: Universita Wisconsin, Dairy one
lab, Hoard’s Dairyman
Ing. Patricie Kolářová
Nutrition of animals, s. r. o.

33 %

1,50/0,008
= 187,50

1,65/0,008
= 206,25

36 %

39 %

1,80/0,008
= 225,00

1,95/0,008
= 243,75

40 %

2,00/0,008
= 250,00

Tabulka 6. Příklad změny hustoty podle sušiny hmoty (hustota siláže v sušině)
Sušina hmoty
při silážování

Ztráty sušiny
při sklizni (%)

Ztráty sušiny
při skladování (%)

Technologické
ztráty sušiny (%)

Ztráty
celkem (%)

Pod 31 %

4,0

14,7

4,0

22,7

32-40 %
hustota 690 kg/m3 a více

5,0

6,3

4,0

15,3

32-40 % při nízké
hustotě pod 690 kg/m3

16,2

6,3

4,0

26,5

Tabulka 7. Ztráty sušiny
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Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát!
Novinka v ozimých pšenicích MATCHBALL přináší špičkové výnosy.
Tak jako s jídlem roste chuť, stejně roste i zájem
o nejvýnosnější odrůdy mezi ozimými pšenicemi.
Tou skutečně NEJ, alespoň podle výnosových
výsledků 3letých registračních zkoušek v ČR v letech 2010-12, je odrůda MATCHBALL!
Matchball je polopozdní až pozdní, dobře odnoživá, kratší (80 cm) odrůda. Je vhodná pro pěstování
do všech výrobních oblastí, v KVO doporučujeme
její pěstování spíše na lepších půdách. Má dobrou
odolnost listovým chorobám, fungicidní ochranu doporučujeme přednostně zaměřit proti klasovým chorobám. I přes kratší stéblo doporučujeme pracovat
s morforegulátory, zejména při vysokých intenzitách
pěstování.
Velmi vhodný je i pro pěstování po obilnině, má
výbornou odolnost ke stéblolamu. Jednou z velkých
předností této odrůdy je dobrá mrazuvzdornost, přezimování po zimě 2012 bylo hodnoceno známkou
6,7b. (ÚKZÚZ), podpořené i dobrou odolností plísni
sněžné – 8,1b.

Nejvyšší výnos v řepařské výrobní
oblasti
Jednoznačně největší předností této odrůdy je její
výnosový potenciál. V průměru fungicidně ošetřovaných variant všech výrobních oblastí byla tato odrůda
nejvýnosnější – 108,3 % na kontrolní odrůdy (viz. graf 2).
Nejvyšších výnosů každoročně dosahují odrůdy ve
fungicidně ošetřovaných variantách řepařské výrobní
oblasti, která nejlépe ukáže jejich výnosové možnosti.
Nejinak tomu bylo i odrůd zkoušených v letech 201012. Jejich pořadí na čelních místech je uvedeno v tabulce. Opět Matchball na 1. místě!

Výnos v roce 2013 potvrdil v pokusech
i na množitelských plochách

V roce 2013 byl Matchball umístěn pouze na ome110
113 %
zeném množství lokalit v poloprovozních pokusech.
I zde však prokazoval vynikající výsledky. Exceloval ze100
% průměr pokusu
jména v pokusech na Hané! V pokusech v Senici na
Hané, na Ditaně a v Kroměříži dosahoval relativního
90
výnosu, srovnávaného vždy na průměr daného poku80
su, v rozmezí 111-127 % v neošetřovaných variantách
a 110-120 % ve variantách fungicidně ošetřovaných
Ditana
ZVÚ Km
(graf 1)! Špičkové výnosy dosáhl i na prvních množineošetřeno
neošetřeno
telských plochách, ať již to bylo v Morkovicích, Lysicích
Graf 1. Výsledky pokusů (%, 2013)
či v Lešanech na Prostějovsku.

Tvorba výnosu počtem klasů
Matchball je kompenzační typ odrůdy tvořící výnos spíše hustotou porostu. Proto je vhodné časně
zjara zajistit srovnání 1-2 odnoží na úroveň hlavního
stébla a zajistit doporučenou hustotu porostu na
úrovni 650-750 klasů. I přes kratší stéblo je vzhledem k
dobré odnoživosti odrůdy vhodné pracovat s vyššími
dávkami morforegulátorů na zpevnění stébla.

114 %

111 %

Senice n.H.
neošetřeno

Ditana
ošetřeno

120 %
110 %

ZVÚ Km
ošetřeno

Senice n.H.
ošetřeno

Výborně si vede i v roce 2014 !

odrůda

2010

2011

2012

Průměr t/ha

Špičkové výsledky, zejména při porovnání s ostaními odrůdami, zaznamenáváme i v průběhu žní v letošním roce. Dostávají se nám do rukou první výsledky
poloprovozních pokusů a výnosy jsou opět vynikající.
První místo ve výnose obsadil v pokusech firmy DITANA na Olomoucku, vyjádřeno v % na průměr pokusu
to bylo 122 % ve variantě neošetřované a 115 % ve variantě ošetřované! Na špici vychází i na dalších lokalitách, ve Skaličce a Rokytnici (5. a 6. místo), vyjádřeno
v % 110 až 121 % na průměry pokusů. Na domací lokalitě v Branišovicích obsadil 3. místo – 107 %. Zatím nejvyšší zaznamenaný výnos z množitelské plochy máme
z Bohuňovic na Olomoucku 10,8 t/ha.

Matchball

10,54

12,47

10,49

11,17

Tobak

10,55

12,71

9,94

11,06

Etana

10,06

12,67

10,28

11,00

Grizzly

10,35

12,93

9,22

10,83

Lavantus

9,87

12,62

9,67

10,72

9,94

12,52

9,52

10,66

Fakir

9,89

12,01

10,06

10,65

Zeppelin

10,37

11,69

9,79

10,62

MATCHBALL – již samotný název je předzvěstí
úspěchu. Je výzvou udělat poslední krůček a dosáhnout výborného pěstitelského výsledku. Výnosový potenciál této odrůdy by měl vybídnout
pěstitele jej maximální využít tak, aby mohlo platit motto této odrůdy: „ Není důležité zúčastnit se,
ale vyhrát!“

Patras

9,98

12,37

9,24

10,53

Brokat

10,13

12,24

8,80

10,39

9,38

11,63

9,50

10,17

Fabius

9,70

11,79

8,51

10,00

Athlon

9,91

11,75

7,85

9,83

Ing. Pavel Stehlík
VP AGRO spol. s r.o.

Akteur

7,61

10,86

9,00

9,16

Velmi stabilní číslo poklesu
Matchball má A potravinářskou kvalitu. Je však třeba upozornit, že je to typ pšenice pro vyšší intenzitu
pěstování (výživa, fungicidní ochrana, morforegulace).
Z pohledu N výživy je třeba dřívější aplikace kvalitativního dusíkatého přihnojení, protože nitrátreduktáza u
něj dříve ukončuje svoji činnost. Předností je vysoké
a velmi stabilním číslo poklesu, v průměru 3-letých
zkoušek u něj jeho hodnota vyšla 343 s.

127 %

120

Seladon

Cubus

S

S

S

Tabulka 1. Oblast řepařská 2010-2012, ÚKZÚZ
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Graf 2. Výnosy SOZ 2010-12, základní sortiment, průměr ošetřovaných variant, novinky + kontrolní odrůdy

VP AGRO si Vás dovoluje pozvat na

V. polní den

francouzské kukuřice
2. září 2014 od 9.30 hod.

Dárek
pro každého
účastníka

Myslíme na Vaše
pohodlí za každého
počasí!

ZEAS Oskořínek, okr. Nymburk
Kontakty

Kněževes, 252 68 Středokluky
tel.: +420 220 950 093, obchod@vpagro.cz,
www.vpagro.cz

Spojovací 1343, Střítež, 674 01 Třebíč
tel.: +420 568 858 411, agrokop@agrokop.cz
www.agrokop.cz

Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 424 963, info@agrokop.com
www.agrokop.com

Nové Město 99, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: +420 495 486 066, ceskaosiva@ceskaosiva.cz
bezplatná linka: 800 261 131

