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Nejčastěji diskutovaným tématem je jaký hyb-
rid kukuřice zvolit pro určitou lokalitu. Vývoj ku-
kuřice jak známo ovlivňuje mnoho faktorů. 

Zvýšení škrobu nebo stravitelnost neutrální deter-
gentní vlákniny (NDF) v kukuřičných rostlinách urče-
ných na siláž může zvýšit dojivost stáda a snížit nákla-
dy na produkci mléka. Stravitelnost škrobu v siláži je 
ovlivněna především zpracováním jádra a dobou fer-
mentace. Stravitelnost NDF je dána hlavně vlastností 
hybridu (Ferraetto a Shaver 2012, 2013). 

 
Silážování má významný vliv na výslednou stravi-

telnost kukuřičných rostlin neboť hodnota siláže se 
mění během času skladování. Velmi důležitý fakt pro 
chovatele je, že délka doby skladování ovlivňuje stra-
vitelnost škrobu.

Výkonnostní zkoušky jednotlivých hybridů, které 
zahrnují měření stravitelnosti, se obvykle provádí za 
použití vzorků nesilážované celé rostliny z důvodu 
technického provedení. (Laurel a kol., 2013).

Optimum ve využitelnosti živin

Novinky v portfoliu kukuřice RAGT 2015

Kde hledat optimum ve využitelnosti živin z kukuřičných siláží.

Z naší široké nabídky hybridů si vždy vyberete.

» pokračování na str. 3

Francouzská firma RAGT zastoupená v České 
republice firmou VP AGRO spol. s r.o. každým ro-
kem úspěšně registruje několik nových hybridů. 
V roce 2014 prošlo registrací ÚKZÚZ 6 novinek. 
Další dva hybridy jsou uváděny na trh na základě 
registrace v rámci Evropského katalogu odrůd.

RGT BABEXX  FAO 210 S / 210 Z
Výnos a kvalita

Velmi raný, dvouliniový hybrid zaujme spojením 
vysokého výnosu hmoty se špičkovou stravitelností. 
V ÚKZÚZ 2012–2013 ve velmi rané siláži měl 33,9 % 
škrobu, to představovalo 111,3 % na kontroly. ELOS 
- procento trávené hmoty 71,5 % = 103,1 % na kon-
troly, IVDOM – stravitelnost organické hmoty 76,3 % 
= 101,5 % na kontroly, DINAG – stravitelnost vlákniny 
49,2 % = 101,7 % na kontroly. Zde je vidět, že v pa-
rametrech sledovaných v ÚKZÚZ obstál na jedničku. 
Má vysoce stravitelnou zelenou část rostliny a zároveň 
vysoký podíl zrna v silážní hmotě. RGT Babexx je velmi 
vysoká, bohatě olistěná rostlina s výborným zdravot-
nim stavem. Tento hybrid bude vhodný i pro pozdní 

výsevy na siláž v teplých oblastech po sklizni žita na 
GPS. Z Německa máme informace, že poskytuje sta-
bilní výnosy i na sušších lokalitách. Jsme rádi, že po 
loňské novince RGT TETRAXX FAO 220 S, který letos 
v poloprovozních pokusech i na provozních plochách 
potvrdil svoji plasticitu a vysoký výnos, máme pro Vás 
další zajímavý hybrid v nabídce do bramborářské vý-
robní oblasti.

RGT FAXXANA  FAO 240 Z / 240 S
Spolehlivý partner pro rané zrno
 
RGT Faxxana je v roce 2014 druhým rokem ve 

zkouškách ÚKZÚZ v kategorii velmi rané zrno. Je uvá-
děna na trh v České republice na základě Evropského 
katalogu odrůd 2014. Dvouliniový hybrid s typem zrna 
mezityp vyniká především svojí plasticitou a stabilní-
mi výnosy zrna mezi ročníky (zdroj informací Francie). 
Tento hybrid je velmi vhodný do chladnějších lokalit 
na zrno a dělené sklizně. Je možné i jeho využití na 
siláž. Hybrid má rychlý start na jaře a dobrý zdravotní 
stav v rostlině i v palici. Budeme rádi, když Vás hybrid 
RGT Faxxana osloví.

RGT VOLUMIXX  FAO 250 S
Váš partner pro siláž

RGT Volumixx je představitel klasického silážního 
hybridu s vysokou produkcí hmoty. To potvrdil i le-
tošními výsledky na siláž v poloprovozních pokusech 
(tab. 1). Tu zajistí velmi vysoká, mohutná rostlina s pev-
ným stéblem a dobrým zdravotním stavem. Hybrid 
vynikl svým výnosem hmoty v ÚKZÚZ i v problema-
tickém roce 2013, kdy měl jeden z nejvyšších výnosů 
celkové suché hmoty v kategorii raná siláž (graf 1).

RGT KAWAXX  FAO 250 S
Jistá volba

Druhým zaregistrovaným hybridem ve stejné ka-
tegorii jako RGT Volumixx na rok 2014 je RGT Kawaxx. 
Jedná se o tříliniový silážní hybrid s rychlým startem 
na jaře. Velmi vysoká rostlina s bohatým olistěním v 
letošním roce v chladnějších oblastech ŘVO a ObVO 
dávala opravdu jedny z nejvyšších výnosů hmoty na 
poloprovozních pokusech (tab. 2). 

Nový partner  
pěstitelů cukrové řepy 

V současnosti hlavní hráč v odrůdách cukrovky  
v USA - šlechtitelská firma BETASEED - vstupuje po 
úspěšné registraci a prověření kvality šlechtitelských 
materiálů na náš trh.

Katalog kukuřice
RAGT 2015

Kompletní nabídku hybridů firmy RAGT najdete  
v katalogu kukuřice pro rok 2015, který získáte od na-
šich obchodních zástupců.
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Samozřejmostí u nově registrovaných hybridů je 
pevné stéblo a velmi dobrý zdravotní stav. RGT Kawaxx 
Vám vrátí své umístění na vyživené a vododržné po-
zemky velmi vysokou produkcí kvalitní silážní hmoty 
jak pro skot, tak i pro bioplynové stanice.

RGT FIDOXXI  FAO 270 Z
Dobrý bojovník na poli

Představujeme vám zástupce pouze pro zrnové 
účely a dělené sklizně. Tento raný dvouliniový hybrid 
s typem zrna tvrdý typ až mezityp se středně velkou 
rostlinou vynikl vysokým výnosem zrna v ÚKZÚZ v 
silně obsazené kategorii rané zrno v problematickém 
roce 2013. Palice má vysokou výmlatnost s malým 
vřetenem. Je jako jeden z mála vhodný pro mlyná-
renské využití. Svou středně velkou rostlinou zanechá 
po sklizni na poli méně posklizňových zbytků. Tento 
hybrid nebude na stupni vítězů v pokusech, ale zaru-
čí Vám svojí plasticitou a vysokou odolností ke stresu 
vždy jistý výnos zrna i z méně úrodných pozemků, po-
kud od vás dostane dobrou agrotechniku.

RGT SUPREXX  FAO 280 S / 280 Z
Bude chutnat vašim dojnicím

RGT Suprexx je univerzálním hybridem s využitím 
především na siláž a dělené sklizně. Byl zaveden na 
náš trh již v sezoně 2014 na základě Evropského kata-
logu odrůd 2013. Dosáhl dobrých výsledků zkoušení 
v rané siláži v ÚKZÚZ 2012–2013. I když těsně neprošel 
registrací, máme jeho srovnání na zkoušené hybridy 
v dané kategorii, kde si vedl výborně, především v 
hodnocení stravitelnosti a potvrdil tak plně výsledky 
ze zkoušek ve Francii. Kdo zná a pěstuje hybrid RAGT 
Musixx, má zde ve vyšším FAO velmi podobný hybrid. 
RGT Suprexx je vysoká, robustní, bohatě olistěná rost-
lina typu stay green s výborně ozrněnou palicí. Tímto 
hybridem dosáhnete vysokého podílu zrna v silážní 
hmotě, ale především vyniká vysokou stravitelností 
vlákniny (Francie DINAG – 53,9 %, ÚKZÚZ 2012–2013 
RS 49,4 – 103,4 % na kontroly). Taková siláž je ta nejlepší 
pro vysokoprodukční dojnice.

RGT EXXOTIKA  FAO 290 S / 290 Z
Překvapí a nezklame v každém směru využití

Je a není novinkou. RGT Exxotika byla zaregistrová-
na ve středně pozdní siláži na rok 2014, ale naše firma 
ji má v nabídce již druhým rokem na základě Evrop-
ského katalogu odrůd 2012. Výjimečnost tohoto hyb-
ridu si zde zaslouží jeho představení. Tento univerzální 
hybrid s využitím na siláž, bioplyn i zrno vyniká pře-
devším velmi dobrou tolerancí k suchu. V letošním i v 
loňském roce na poloprovozních pokusech i provoz-
ních plochách dával jedny z nejvyšších výnosů hmoty 
z hektaru (tab. 3). Velmi vysoká rostlina s širokými listy 
klasického postavení, velkou palicí s typem zrna zub 
vás jistě zaujme na první pohled. To, co není vidět, ale 
je potvrzeno výsledky, je vysoká stravitelnost v rostlině 
a vysoký podíl zrna v siláži (tab. 4). To můžete vidět na 
grafu č.2, kde se RGT Exxotika zařadila k našim špič-
kám ve středně pozdního sortimentu na siláž. K loni 
registrovanému hybridu RGT RIVOXX FAO 310 a k naší 
jedničce v prodeji RGT FUTURIXX FAO 340. Z grafu je 
patrná vyrovnanost parametrů hodnotících stravitel-
nost vlákniny, organické hmoty a zároveň vysoká hod-
nota škrobu v silážní hmotě. To bývá častý problém u 
nadměrně vzrostlých hybridů s menší palicí. Na jaře je 
nutné RGT Exxotiku sít do vyzrálé půdy se správnou 
teplotou. Pak je sázka na tento hybrid sázkou na jis-
totu.

RGT AXXYS  FAO 300 Z
Ekonomická výroba zrna

Novinkou v kategorii středně rané zrno ÚKZÚZ je 
dvouliniový hybrid RGT AXXYS. Tato čistá zrnovka spl-
ňuje parametry od ní očekávané. A to především velmi 
rychlé uvolňování vody ze zrna, vysokou výmlatnost z 
dobře opylených palic. Rostlina s velmi dobrým zdra-
votním stavem v rostlině, ale především v palicích s 
typem zrna zub obstála svým výnosem a především 
nízkou sklizňovou vlhkostí v silné konkurenci katego-
rie středně rané zrno ÚKZÚZ. Věříme, že v budoucnu 
potvrdí vyrovnanost výnosů mezi ročníky, tak jak jsme 
na to zvyklí od naší stálice RGT FISIXX FAO 320. Ten 
ve zmíněné kategorii dosáhl za pět let zkoušení (stan-
darta v kategorii SRZ) průměrný výnos zrna 12,3 t/ha 

a to představuje úctyhodný průměr z jednotlivých let 
106,7 % na kontroly. Tyto výnosy si RGT Fisixx drží i 
na poloprovozních pokusech i provozních plochách. 
Nesmíme zapomenout, že nám v této kategorii v roce 
2013 zaregistrovali hybrid RGT FERARIXX FAO 330. Ten 
při vysoké intenzitě poskytne velmi vysoké výnosy 
zrna.

RGT AXXILIN  FAO 350 Z / 350 S
Splní vaše očekávání

Posledním z představovaných hybridů je RGT 
Axxilin zaregistrovaný v kategoriii středně pozdní 
zrno ÚKZÚZ. RGT Axxilin měl třetí nejvyšší výnos zrna  
v dané kategorii s velmi dobrou sklizňovou vlhkostí.  
U tohoto hybridu s typem zrna zub je zajímavý rych-
lý počáteční vývoj a velmi dobrý zdravotní stav palic. 
První výsledky sklizní z poloprovozních pokusů 2014 
jsou optimistické a kopírují výborné výsledky z ÚKZÚZ 
2012 – 2013. Firma RAGT má v kategorii středně pozdní 
zrno ÚKZÚZ určitě co nabídnout. A tak se RGT Axxilin 
zařadil mezi silné hráče RGT FUTURIXX FAO 340, RGT 
MEMOXX FAO 360 a RGT MILANNO FAO 370 (graf 3).

 

Firma RAGT má v celkové nabídce hybridů na se-
zonu 2015 silné portfolio. Nejsou zde žádné staré ma-
teriály a většina nabízených hybridů prošla zkouškami 
ÚKZÚZ. Snažíme se hybridy zařazovat na poloprovoz-
ní pokusy, kde jsou srovnávány s materiály ostatních 
firem. Nabídka hybridů v České republice je velmi ši-
roká a je náročné se v ní dobře orientovat. Pracovní-
ci firmy VP AGRO Vám poskytnou veškeré informace, 
které Vám pomohou při správném výběru kukuřice 
do vašich konkrétních podmínek. Výběrem hybridu 
naše poradenství nekončí. Přes doporučení chemické 
ochrany, hnojení, signalizaci na ošetření proti zavíječi 
až po jednu z nejdůležitějších fází výroby – správný 
termín sklizně.

 
Přejeme Vám za celý kolektiv terénních pracovní-

ků firmy VP AGRO do roku 2015 příznivé povětrnostní 
podmínky pro Vaši agronomickou práci, co nejméně 
papírování a jiných s tím spojených překážek. Věříme, 
že i nadále si z naší nabídky hybridů vyberete na svá 
pole jen to nejlepší.

Ing. Luďka Kernerová 
VP AGRO spol. s r.o.

Novinky v portfoliu kukuřice RAGT 2015
Z naší široké nabídky hybridů si vždy vyberete.
» pokračování ze str. 1

Stanoviště Okres
Datum  
sklizně

Sušina  
(%)

Výnos zelené  
hmoty (t/ha)

Výnos suché 
hmoty (t/ha)

Lukavice Plzeň jih 25. 9. 2014 36,2 61,3 22,2

Nezvěstice Plzeň město 9. 10. 2014 35,8 60,1 21,5

Oskořínek Nymburk 11. 9. 2014 36,7 52,3 19,2

Tabulka 2: Kawaxx – poloprovozní pokusy na siláž VP AGRO

Stanoviště Okres
Datum  
sklizně

Sušina  
(%)

Výnos zelené  
hmoty (t/ha)

Výnos suché 
hmoty (t/ha)

Lukavice Plzeň jih 25. 9. 2014 35,4 54,7 19,4

Nezvěstice Plzeň město 9. 10. 2014 34,9 52,5 18,3

Štichovice Plzeň sever 2. 10. 2014 31,0 57,9 17,9

Pohled Havlíčkův Brod 25. 9. 2014 29,2 60,8 17,8

Oskořínek Nymburk 11. 9. 2014 38,1 46,3 17,6

Tabulka 1: Volumixx – poloprovozní pokusy na siláž VP AGRO

Místo Okres
Sušina 

(%)
Škrob      

(%)
Vláknina  

(%)
ADF        
(%)

 NDF      
(%)

ADL     
(%)

ELOS
(%)

Oskořínek Nymburk 34,3 35,6 13,9 23,8 48,4 2,6 74,7

Sloveč Nymburk 33,2 31,4 13,9 23,8 48,4 2,6 77,6

Kačina Kolín 33,9 31,5 18,1 21,2 46,6 2,7 73,0

Lhota pod 
Libčany

 Hradec 
Králové 34,2 31,8 14,4 20,8 41,8 3,3 74,7

Staré Hradiště Pardubice 31,7 31,4 18,7 21,0 45,2 3,3 79,2

ADF – aciddetergentní vláknina, NDF – neutráldetergentní vláknina, ADL – parametr lignifikace, ELOS – procento trávené hmoty

Tabulka 4: Exxotika – rozbory rostlin – stravitelnost 2013

Stanoviště Okres
Datum  
sklizně

Sušina  
(%)

Výnos zelené  
hmoty (t/ha)

Výnos suché 
hmoty (t/ha)

Oskořínek Nymburk
11. 9. 2014 34,7 56,6 19,6

10. 9. 2013 33,5 63,9 21,4

Dolní Lukavice Plzeň jih 25. 9. 2014 30,0 69,4 20,8

Tištín Prostějov
29. 9. 2014 38,2 55,8 21,3

6. 9. 2013 31,9 54,8 17,5

Tabulka 3: Exxotika – poloprovozní pokusy na siláž VP AGRO
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Graf 1. Siláž – raný sortiment 2012–2013 (ÚKZÚZ)

Graf 2. Stravitelnost – siláž – středně pozdní sortiment 2012–2013 (ÚKZÚZ)
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Graf 1: Průběh závislosti obsahu amoniakálního dusíku  a stravitelnosti škrobu v siláži 

Graf 2: Průběh závislosti obsahu rozpustného proteinu a stravitelnosti škrobu v siláži 

Tabulka 1: Vliv doby skladování na stravitelnost škrobu v siláži

Tabulka 2: Vliv doby skladování siláže na stravitelnost NDF

Obr. 1: Správná délka řezanky a narušené zrno

Zvyšuje silážovaná hmota stravitel-
nost škrobu v porovnání se stravitel-
ností škrobu nesilážovaných rostlin? 

Odpověď na tuto otázku je uvedena v tabulce 1, ze 
které vyplývá, že doba skladování má pozitivní vliv na 
stravitelnost škrobu v siláži a na vlhké kukuřičné zrno. 

Obsah amoniakálního a rozpustného dusíku mezi 
celými rostlinami je podle výzkumů významný pro 
konečnou stravitelnost škrobů. Amoniakální dusík a 
rozpustný dusík zjištěný v siláži je pomocným ukazate-
lem změn ve škrobové stravitelnosti v kukuřičné siláži 
v průběhu doby její skladování.

Stravitelnost škrobu v siláži se zvýší za 
6 měsíců skladování o 15 %

Na základě těchto měření stravitelnosti škrobů v 
kukuřičné siláži a vlhkém kukuřičném zrnu se začíná 
u celé rostliny kukuřice (Laurel a kol. 2013) přihlížet na 
obsah NL, amoniakální a rozpustný dusík. Tyto frakce 
NL mohou sloužit jako indikátor stravitelnosti škrobu 
z celých rostlin již před silážováním. Sledujeme také 
interakci mezi dobou skladování siláže, vlivem hybri-
du a silážních aditiv na stravitelnost škrobu. Sledování 
umožňuje farmám snížit zásoby skladované hmoty.  
To přináší finanční efekt pro farmy před začátkem  

Optimum ve využitelnosti živin
Kde hledat optimum ve využitelnosti živin z kukuřičných siláží.

krmení siláže z nové sklizně. Z toho vyplývá: siláž (vlh-
ké kukuřičné zrno) by neměla být krmena dříve 
než za 3-4 měsíce po uzavření jámy. Důvodem je 
stravitelnost škrobu a využití maximálního potenciálu 
kukuřičných hybridů. Pokud se podaří nastavit rovnice 
vlivu NL a jeho frakcí na stravitelnost škrobu, pak by 
nutnost doby skladování před krmením a maximálním 
využitím škrobu z těchto siláží byla výrazně snížena. 

Zvyšuje silážovaná hmota stravitel-
nost NDF v porovnání se stravitelností 
NDF nesilážovaných rostlin? 

Výsledky pokusů i praxe ukazují, že doba skladová-
ní siláží má minimální vliv na stravitelnost NDF (tab. 2). 
Existuje zde malá tendence k snížení stravitelnosti 
NDF proti zeleným rostlinám - při skladování do 60-ti 
dnů o 1-2 %. Toto snížení však není signifikantní. Pro-
to se i nadále doporučuje parametr IVNDF pro výběr 
hybridů sledovat ze zelených rostlin (Laurel a kol. 2013, 
Ferraeto a kol. 2014).

 
  Aby však farma měla výsledky pro kalkulace krm-

ných dávek co nejvíce zpřesněny, je dobré stravitel-
nost IVNDF sledovat z konkrétních rozborů siláží.

Nebraňme se novým poznatkům a vystupme ze 
zaběhlých klišé. Je to cesta k progresu.

Ing. Patricie Kolářová
Nutrition of Animals, s.r.o.

» pokračování ze str. 1
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Čas po silážování

Zkouška od 0 dní 30 dní 45 dní 90 dní 120 dní 150 dní 240 dní

Farraretto a kol.
2014 62 % 72 % - - 72 % - 84 %

Wilde a kol.
2014 54 % - 59 % 63 % - 68 % -

Čas po silážování

Zkouška od 0 dní 30 dní 45 dní 90 dní 120 dní 150 dní 240 dní

Farraretto a kol.
2014 57 % 56 % - - 55 % - 56 %

Der Bedrosain
2012 62 % - 60 % 60 % - 59 % 59 %
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Po úspěšné registraci a prověření kvality šlech-
titelských materiálů vstupuje na náš trh nová 
šlechtitelská firma BETASEED. V současnosti je 
hlavním hráčem v odrůdách cukrovky v USA. Její 
historie zde sahá do sedmdesátých let minulého 
století. Za 40 let šlechtitelské práce spojené s in-
tenzivním genetickým výzkumem si získala u pěs-
titelů velkou reputaci zejména tolerantními odrů-
dami cukrovky a poskytováním kvalitního servisu 
s cílem maximalizovat zisky pěstitelů.

V Americe se cukrová řepa pěstuje převážně v  
severních státech a centrální části USA, ale také v Ka-
lifornii s úplně odlišnými klimatickými podmínkami.  
To vedlo od prvopočátku šlechtitele firmy k cíli, po-
skytnout odrůdy vhodné do různých oblastí od ty-
picky řepařských až po polopouštní. Tento záměr se 
v pozdějších letech zúročil umožněním pěstování od-
růd firmy i v dalších zemích, zejména západní a jižní 
Evropy, Francii, Španělsku, Itálii, ale také na obrovských 
trzích v Asii, Číně, Rusku, Azerbejdžánu a mnoha dal-
ších státech.

Hranice pěstování odrůd BETASEED dnes výraz-
ně přesahují hranice tradičních řepařských oblastí 
zejména tím, že cukrová řepa již není vázána pouze 
na cukrovary k výrobě cukru, ale stala se významnou 
plodinou pro energetické účely. Firma proto vyšlech-
tila skupinu odrůd, které uvádí na trh pod ochrannou 
známkou Energy BeetTM. Cukrovka je tak vynikajícím 
zdrojem pro výrobu biopaliv a celé řady dalších pro-
duktů. Ve srovnání s kukuřicí je schopna vyprodukovat 
z hektaru dvakrát tolik biopaliva než běžně používaná 
kukuřice. Poskytuje přímo zkvasitelné cukry a nevyža-
duje enzymatické štěpení škrobu čímž zlevňuje jeho 
výrobu. To je hlavním důvodem, že se začala pěstovat 
v mnoha dalších oblastech světa. 

Současný šlechtitelský program firmy Betaseed je 
zaměřený na několik směrů. Pro tradiční oblasti je to 
zejména tolerance k chorobám, a to nejen rizománii a 
cerkospóře, ale také vůči rizoktónii, padlí, afanomyce-
tům a škůdcům jakými jsou nematoda a půdní mšice.

Betaseed vlastní sortiment odrůd vhodný jak do 

aridních oblastí s nízkou vzdušnou vlhkostí a dlouhým 
vegetačním obdobím, jako je například Kalifornie, stá-
ty kolem Černého moře, polopouštní oblasti Číny, tak 
do vlhkého pásma s tuhými zimami a krátkou vege-
tační dobou. V USA se podílela na zavedení Roundup 
Ready® cukrovky a vyvíjí řepu na využití pro další obo-
ry biotechnologií. 

Výzkum a vývoj

Betaseed je v oboru šlechtění cukrovky vedoucí 
firmou. Každoročně vyhodnotí 60 000 pokusných 
ploch vlastního výzkumu a současně slouží pro jiné 
subjekty jako zkušební pracoviště zaměřené na tes-
tování odolnosti cukrovky vůči chorobám a škůdcům 
jako jsou Aphanomyces, Rhizoctonia, kořenové mšice 
a Cercospora pro jiné firmy, ale také pro oficiální zku-
šební ústavy. 

Výzkumná základna Betaseed má přímý přístup 
k největším genovým zdrojům, které může využívat 
ve své šlechtitelské činnosti. Výzkumem, vývojem a 
šlechtěním odrůd se zabývají tři pracoviště v severních 
státech USA:

Kimberly ve státě Idaho
Hlavní zaměření této stanice je od počátku od roku 

1973 výzkum odolnosti proti virovým chorobám, ze-
jména virové svinutce cukrovky. V roce 1989 zde byla 
vybudována testovací jednotka na stanovení odolnos-
ti řepy proti Rhizoctonii, která se stala celosvětovým 
standardem pro všechny ostatní firmy a pracoviště.  
Z pohledu technologie pěstování je zde výzkum za-
měřen na šlechtění tolerantních odrůd pro pěstování 
pod závlahou v teplých oblastech.

Shakopee stát Minnesota
Pro podmínky pěstování bez závlahy bylo v roce 

1980 vybudováno další zkušební a vývojové pracovi-
ště v Shakopee. Zde se soustřeďuje výzkum a vývoj 
odolnosti proti cerkospoře, a houbám ze skupiny 
Aphanomycetes. Základna slouží pro tyto účely nejen 
vlastnímu výzkumu Betaseed, ale stejně jako předešlá 
jako referenční pracoviště pro další firmy, nezávislá 
pracoviště a zkušební ústavy. V posledních dvou le-

Nový partner pěstitelů cukrové řepy 
O krok blíž k výnosu 20 tun cukru z hektaru.

Veselé Vánoce, mnoho zdraví  
a štěstí v roce 2015  
Vám přeje VP AGRO.

PF 2015

tech byla také rozšířena o jednotku pro výzkum bio-
technologií a odolnosti cukrové řepy vůči stresovým 
faktorům, suchu, nadbytku srážek a dalším.

Moorhead ve státě Minnesota
Třetí pracoviště v Minnesotě založené v roce 1977 

slouží na testování nově vyšlechtěných odrůd v pol-
ních podmínkách a v podmínkách běžné zemědělské 
praxe. Jednou ze specializací pracoviště je testování 
odolnosti cukrové řepy proti fuzáriím. 

Ochranná známka cukrovky 
MultiSource® Tolerance

Z uvedeného vyplývá jasná orientace firmy Be-
taseed na maximalizaci výnosů při současné vysoké 
odolnosti odrůd vůči škodlivým činitelům. Lze to do-
kumentovat na problematice odolnosti vůči Rhizoma-
nii. V současné době je ve světě známých a šlechtiteli 
využívaných pět genetických zdrojů tolerance (Rz1 až 
Rz5). Výzkum ve firmě Betaseed se zaměřil na mož-
nosti jejich kombinace s cílem zvýšit úroveň tolerance, 
a tím umožnit pěstování stejně výkonných odrůd na 
více kontinentech bez nutnosti šlechtění geograficky 
specializovaných tolerantních typů. Tyto Rhizomania-
-MultiSource® Tolerance odrůdy zaručují také vysokou 
stabilitu odolnosti v mnoha generacích. Některé z nich 
mají dnes již křížovou odolnost současně proti ostat-
ním virovým chorobám – označené MultiSource®.  

Tolerance vůči Nematodům

Cystotvorná háďátka Hetereodera schachtii se v 
dnešní době stala běžným parazitem cukrovky téměř 
ve všech oblatech jejího pěstování, naši republiku 

nevyjímaje. Výzkum na odolnost řepy vůči háďátkům 
probíhá ve firmě Betaseed již více než 10 let. Za tuto 
dobu bylo získáno množství teoretických poznatků o 
toleranci a současně vyšlechtěny odolné odrůdy po-
skytující vysoké a vyrovnané výnosy nejen na pozem-
cích s vysokým zastoupením tohoto škůdce, ale také 
na nezamořených plochách. 

Program firmy Betaseed do budoucích let bude 
orientován na další škodlivé činitele a zejména vývoj 
odolných odrůd proti větším skupinám chorob a škůd-
ců současně.

Zajímavost z Kalifornie

Jedna z odrůd Betaseed pěstovaná v roce 2011 
Imperial Valley v Kalifornii, dosáhla celosvětového re-
kordu výnosu  176,45 tuny z hektaru s výnosem cukru 
28 t/ha, což je více jak trojnásobek výnosů dosahova-
ných v našich podmínkách. Nutno ale připomenout, 
že v Kalifornii se cukrovka seje již na podzim, sklízí v 
následujícím roce v letních měsících a pěstuje se pod 
závlahou.

Příležitost pro pěstitele v Čechách

Lze předpokládat, že naši pěstitelé budou mít již 
v příštím roce možnost vužít vynikajících  vlastností 
odrůd Betaseed na svých pozemcích. V roce 2014 byly 
tyto odrůdy pokusně vysety na několika podnicích v 
oblasti Kolína, Mladé Boleslavi, Prahy a jiných. Již na 
první pohled se lišily od současně pěstovaných odrůd, 
což dokumentuje což dokumentuje přiložená fotogra-
fie v úvodu tohoto článku.

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.
VP AGRO spol. s r.o.

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

Oblast působení
Betaseed:

Nové registrace


