číslo 3 rok 2017

www.vpagro.cz

Zpravodaj nejen pro pěstitele krmných plodin. Vydává VP AGRO.

V tomto čísle:
MILK 2016
Nová verze kalkulace kvality pícnin pro senáže:
index, který kombinuje výnos a kvalitu.
» strana 3

Novinka v portfoliu
osiv – sója

Hybridy kukuřice RAGT pro rok 2018

RAGT přichází na český trh s dvěma odrůdami sóji,
které určitě stojí za povšimnutí.
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Co nového a zajímavého najdete v nabídce kukuřic.
Více jak 80 % hybridů kukuřice od firmy RAGT
z nabídky pro rok 2018 je zaregistrovaných v České republice. Pomocí poloprovozních pokusů se
firma VP AGRO, spol. s r.o. snaží ještě více prověřit
chování hybridů v dané oblasti a přiblížit je i široké zemědělské veřejnosti.
Od silážního hybridu očekáváme co nejvyšší výnos hmoty, která bude mít vysoký obsah škrobu, ale
zároveň bude mít vysokou stravitelnost zelené části
rostliny. Také dobře zvolený hybrid z hlediska pěstitelských podmínek hraje významnou roli. V neposlední
řadě do tohoto vstupuje ročník s teplotou a srážkami,
který i letos ukázal, že naše republika není tak malá
a kukuřice v jednotlivých regionech byla velice rozdílná. Jsem ráda, že hybridy od francouzské firmy RAGT
mají vyvážený poměr v parametrech stravitelnosti.
Tím myslím vyvážený obsah škrobu, ale rovněž výborné parametry DINAG (stravitelná vláknina). Nejdůležitější v závěru je vždy správná sklizňová sušina, délka
řezanky a práce na jámě. Teprve pokud se nám toto
povede, můžeme očekávat využití nadstandartních
parametrů samotných hybridů kukuřic na siláž. U zrnové kukuřice je výsledek jednoznačně dán výnosem

zrna s danou sklizňovou vlhkostí, která by měla být
co nejnižší. Firma RAGT má v nabídce velmi zajímavé
hybridy na siláž i zrno.
Jedničkou pro vyšší polohy pěstování kukuřice je hybrid RGT BABEXX FAO 210 S/Z zaregistrovaný v České republice v roce 2014 ve velmi raném
sortimentu na siláž. Bohatě olistěná rostlina s pěknou palicí zajistí velmi vysoký výnos zelené hmoty.
Excelentní stravitelnost rostliny ve všech parametrech
je potvrzena výsledky ÚKZÚZ i praxí. Samozřejmostí je velmi dobrý zdravotní stav. Zajímavá je i vhodnost
hybridu pro pozdní výsevy na siláž. Novinkou v tomto
sortimentu je hybrid RGT ORBITEXX FAO 220 S/Z
zaregistrovaný v EU 2017. U nás je druhým rokem ve
zkouškách ÚKZÚZ ve velmi rané siláži. Tento hybrid
dává vysoké výnosy a zároveň splňuje požadavky vysoké stravitelnosti ve všech parametrech.
RGT MULTIPLEXX FAO 230 S/Z je špičkový univerzální hybrid s využitím na zrno i siláž, který v sobě
skrývá vysoký výnosový potenciál. Dobře opylené palice zajistí vysokou hodnotu škrobu v siláži a vynikající stravitelnost vlákniny (DINAG). ÚKZÚZ 2014 – 2015

kategorie velmi raná siláž – škrob 34,5 % = 104,2 %,
IVDOM 76,0 % = 101,3 %, ELOS 71,1 % = 102,2 %, DINAG
51,1 % = 103,3 % na kontroly. Hybrid, který vrátí intenzitu vysokým výnosem a kvalitou.
Nově zaregistrovaným hybridem v rané siláži
ÚKZÚZ na rok 2017 je RGT MEXXNER FAO 240 S/Z.
V roce 2015 velmi dobře reagoval na stresové podmínky způsobené suchem, kde dosáhl ve zkouškách
ÚKZÚZ 104,2 % ve výnosu suché hmoty na kontroly.
Plastický hybrid vysokého vzrůstu je schopný poskytovat velmi vysoké výnosy kvalitní hmoty (tab. č.1).
Vyniká i vysokou hodnotou stravitelné vlákniny (DINAG). Rostliny mají dobrý zdravotní stav a odolnost
k lámání stébla.
Mimořádně zajímavý hybrid RGT VOLUMIXX FAO
250 S je zaregistrovaný v České republice od roku
2014. Ve velmi suchém roce 2015 dobře reagoval na
stresové podmínky způsobené suchem druhým nejvyšším výnosem 15,2 t/ha = 107,7 % ve výnosu suché
hmoty na kontroly v kategorii rané siláže ÚKZÚZ.

Trichoderma asperelum – součást nového typu hnojiva pro kukuřici.

Interakce hub s kořeny rostlin
Půdní houby, jejich přítomnost si uvědomujeme
až tehdy, když se v důsledku indukované nerovnováhy některý druh přemnoží a začne způsobovat
problémy. Takových příkladů známe ze současnosti
mnoho. Nejznámnější a současně hospodářsky nejvýznamnější jsou silné výskyty hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum), větevnatky (Verticilium dahliae) v řepce,
hořčici, slunečnici, poškození kořenů a bulev cukrové
řepy fuzárii (Fusarium spp.) a rizoktoniové hniloby
(Rhizoctonia solanii) cukrovky a kořenové zeleniny.
Kromě výše jmenovaných se v přirozených půdách

vyskytují také symbiotické druhy, které pomáhají rostlinám přijímat vodu a živiny. Nejvyšší stupeň takové
spolupráce je mykorhiza. Jsou zde ale zastoupeny
i druhy, které parazitují na jiných zástupcích bohaté
říše „Fungi“, zabraňují jednostrannému přemnožení
a tím udržují celý systém v rovnováze. Jedním z nich
jsou houby rodu Trichoderma spp.

Katalog kukuřice 2018

Katalog KuKuřice

RAGT 2018

Trichoderma je houba, která se nachází téměř ve
všech zemědělských a lesních půdách, kde se podílí na rozkladu organické hmoty. Jednou z vlastností
jejího mycelia je, že obrůstá mycelium jiných druhů
půdních hub a prostřednictvím sekundárních metabolitů rozkládá jejich buněčné stěny. Mykoparaziticky
tak přispívá k biologické rovnováze v půdě. Tyto vlastnosti jsou známy již od roku 1930. Dlouholetým studiem byly objeveny některé další vlastnosti hub rodu
Trichoderma. V půdě vylučují extracelulární metabolity a enzymy, které jsou ve velmi nízkých koncentracích toxické pro patogeny.
» pokračování na str. 4

Vitální rostliny – základ úspěchu pro pěstitele
cukrovky.
» strana 6

» pokračování na str. 2

Možnosti snížení obsahu mykotoxinů
Jedním z hlavních problémů současného zemědělství je snižování fertility půdy v důsledku
porušení přirozené rovnováhy. Několik málo pěstovaných druhů kulturních rostlin je náhradou za
přirozené biocenózy mnoha původních rostlinných společenstev. Člověk se tak stává jediným
faktorem k udržení labilní rovnováhy půd agronomickými postupy, hnojením, zpracováním půdy
a chemizací.

Odrůdy BETASEED
a nové technologie

Obrázek 1. Maximální vzdálenost, která dovoluje
příjem živiny kořenem
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Hybridy kukuřice RAGT pro rok 2018

MILK 2016 – inovace MILK 2006

Co nového a zajímavého najdete v nabídce kukuřic.

Nová verze kalkulace kvality pícnin pro senáže: index, který kombinuje výnos a kvalitu.

RGT DIREXXION FAO 260 S/Z zaregistrovaný
v České republice pro rok 2017 je především hybrid na
siláž a bioplyn. Velmi vysoká, bohatě olistěná rostlina
poskytuje vysoké výnosy kvalitní hmoty s vyváženým
poměrem škrob x DINAG (stravitelná vláknina). V kategorii rané siláže ÚKZÚZ 2015 – 2016 dosáhl výnosu
celkové suché hmoty 17,9 t/ha – 101,1 % a výnos celkové zelené hmoty činil 52,6 t/ha – 101,3 % na kontroly.
Nejlepší výsledky z hlediska rajonizace hybridu byly
dosaženy v chladné řepařské a obilnářské oblasti.
Další novinkou zaregistrovanou pro rok 2017 v České republice je RGT FEROXXY FAO 270 Z/S. Tento
hybrid má podobnou genetiku s dříve nabízeným
hybridem RGT FIDOXXI. RGT Feroxxy má tvrdý typ
zrna do mezitypu a snese těžší a studenější lokality.
Je to vysoce plastický hybrid s významnou odolností
proti stresu. Již samotná registrace v suchých letech
2015 – 2016 v kategorii rané zrno ÚKZÚZ svědčí o jeho
dobré reakci na sucho. Jistě bude mezi pěstiteli ceněné druhé nejnižší napadení fusariózami palic v sortimentu raného zrna ÚKZÚZ. Ráda bych zdůraznila
i vhodnost využití zrna pro mlynárenské účely.

K těmto stálicím se přiřadil v roce 2015 hybrid
RGT LUXXIDA FAO 320 S/Z. Hybrid vyniká především
vysokým výnosem zelené hmoty a velmi dobrou reakcí na sucho. Rostlina s erektivním postavením listů
zůstává dlouho zelená v optimální sušině na siláž. RGT
Luxxida má rychlý počáteční vývoj s dobrou odolností
k chladu. Hybrid má vyvážený poměr škrobu a stravitelné vlákniny. Ve zkouškách ÚKZÚZ 2015 – 2016
středně pozdní siláž měl nejvyšší hodnotu stravitelné
vlákniny DINAG 47,6 % = 101,8 % na kontroly.
RGT FUXXTER FAO 360 Z/S zaregistrovaný v roce
2016 dosáhl ve středně pozdním sortimentu na zrno
ÚKZÚZ 2015 – 2016 druhý nejvyšší výnos 12,15 t/ha
= 102,5 % na kontroly. Jedná se o velmi plastický, ale
zároveň výkonný hybrid vhodný do všech podmínek
pěstování (tab. 5).

Okres

Datum sklizně

Sušina

Stonařov

Jihlava

11. 10. 2017

36,0

58,8

21,2

107,6

Radostín

Žďár n. Sázavou

27. 9. 2017

27,1

75,2

20,4

107,1

Horní Krupá

Havlíčkův Brod

15. 9. 2017

31,7

52,0

16,5

103,3

Plzeň – sever

26. 9. 2017

39,0

45,2

17,6

112,9

Štichovice

Výnos suché
hmoty
(t/ha)

Výnos SH
na průměr
pokusu (%)

V našich podnicích si stále více uvědomujeme,
že nelze používat pro ekonomické ukazatele kvality objemných krmiv jen výnos z hektaru vztažený na náklady vynaložené pro pěstování a sklizeň. Zcela nově je u senáží zpracovaná kalkulace
kvalita x výnos v kalkulátoru kvality Milk 2016.
Pro kukuřičné siláže se Milk 2016 připravuje.

Tabulka 1. RGT Mexxner – FAO 240 S – poloprovozní pokusy na siláž – zdroj VP AGRO
Stanoviště

Okres

Datum sklizně

Vlhkost (%)

Výnos
(t/ha)

Výnos při 14%
vlhkosti (t/ha)

Výnos na průměr
pokusu (%)

Oskořínek

Nymburk

17. 10. 2016

21,1

14,2

13,0

104,0

Tištín

Prostějov

11. 10. 2016

25,8

14,1

12,2

102,6

Chrudim

Chrudim

25. 10. 2016

19,3

13,3

12,4

102,1

Tabulka 2. RGT PLANOXX – FAO 250 Z – poloprovozní pokusy na zrno – zdroj VP AGRO

Okres

Datum
sklizně

Sušina

Výnos zelené
hmoty
(t/ha)

Výnos suché
hmoty
(t/ha)

Výnos SH
na průměr
pokusu (%)

Sloveč

Nymburk

13. 9. 2017

35,5

59,2

21,0

107,1

Oskořínek

Nymburk

5. 9. 2017

36,8

58,71

21,6

107,0

Radostín

Žďár n. Sázavou

27. 9. 2017

28,4

68,3

19,4

101,9

Stanoviště

Počátky
Štichovice

Pelhřimov

27. 9. 2017

37,1

49,0

18,2

117,3 / RAGT

Plzeň – sever

26. 9. 2017

35,8

48,2

17,2

110,6

Stanoviště

Okres

Datum sklizně

Vlhkost (%)

Výnos
(t/ha)

Oskořínek

Nymburk

17. 10. 2016

25,3

16,2

Výnos při 14%
vlhkosti (t/ha)

Výnos na průměr
pokusu (%)

14,1

100,7

Více informací o dalších hybridech, včetně výsledků z poloprovozních pokusů, získáte v novém katalogu RAGT na rok 2018. Věřím, že si ze široké nabídky
hybridů firmy RAGT vyberete.

Chrudim

Chrudim

25. 10. 2016

19,8

13,3

12,4

102,5

Tištín

Prostějov

11. 10. 2016

28,9

15,1

12,5

102,6

Višňové

Znojmo

18. 10. 2016

24,5

15,4

13,5

100,7

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

Mašovice

Znojmo

26. 10. 2016

21,8

14,2

12,9

112,3

Okres

Oskořínek

Nymburk

Energie je stanovena výpočtem obsahující kyselou detergentní vlákninu (ADF), potencionální příjem
sušiny (DM) dojnicí na určenou produkci mléka, která
je odhadnuta z obsahu neutrální detergentní vlákniny
(NDF). Než byl stanoven výpočet množství mléka vyrobené z tuny hmoty na základě stanoveného indexu,
bylo použito u všech senáží mnoho studií jak z University Wisconsin–Madison, tak soukromých šlechtitelských společností. (Undersander, et al., 1996). Výstup
těchto studií ovlivnil celosvětově laboratoře, které rozšířily požadované parametry pro analýzy pícnin. Nyní
tyto parametry jsou součástí laboratorních výsledků
analýz senáží a siláží.

Analytické metody

Tabulka 4. RGT LIPEXX – FAO 280 Z/S – poloprovozní pokusy na zrno – zdroj VP AGRO

Stanoviště

Jak a kdy kalkulace vznikly
Profesor Undersander a kol. (1993 – Wisconsin,
Madison) vyvinul metodu odhadu množství mléka
z tuny sklizené sušiny (DM) z hektaru jako index kvality
senáží z vojtěšky a travin. Tento index je více známý
u hodnocení kukuřičných siláží. U výpočtu množství
mléka z tuny hmoty převedený na index kvality prof.
Undersander et al. (1993) vychází z energetického
obsahu senáže.

Výpočet množství mléka, stanovený na základě indexu (výnos x kvalita) Undersander et al. (1993)
upravil do snadno použitelné tabulky v aplikaci Excel
s názvem MILK 2006. MILK 2006 používá pro výpočet
analýzy pícnin (dusíkaté látky, NDF, in vitro NDFD stravitelnost a sacharidy NFC), které dosazuje do rovnice
určené na stanovení energetického obsahu krmiv –
NRC (2001). Upřesňuje vliv NDF na příjem sušiny (DM)
zvířaty (Mertens, 1987). Parametr NDFD stravitelnost
(Oba a Allen, 1999) zdokonalil odhad produkce mléka
z tuny sušiny hmoty a samotný příjem sušiny. K výsled-

Tabulka 3. RGT MEXXNER – FAO 240 S – poloprovozní pokusy na siláž – zdroj VP AGRO

ku se nepoužívaly individuální vzorky krmiv NDFD, ale
pouze průměrné hodnoty z více laboratoří. Průměrné
hodnoty in vitro stravitelnosti NDFD, se sbíraly celé
čtvrté čtvrtletí 2016. Vysoké množství rozborů vedlo
ke snížení rozdílů v predikci výsledků mezi laboratořemi.
V MILK 2006 je standartně příjem energie měřen
z objemových krmiv vztažený na produkci 614 litrů
mléka a spotřeba TMR (směsná krmná dávka) je přepočítána na obsah NDF 30 %. Z celkové energetické hodnoty směsné krmné dávky TMR se odčítají nároky na
záchovnou potřebu energie dojnice (podle procenta
pícnin v TMR). Po tomto odečtení získáme dostupnou
energii na produkci mléka (NRC, 1989). Výnos sušiny
(DM) se vynásobí množstvím mléka produkovaného
z tuny zkrmené sušiny. V tabulce potom vidíte kolik ha
půdy potřebujete na odhadovaný výnos a parametrovou kvalitu senáže.
Jaký je rozdíl mezi MILK 2006 a MILK 2016
MILK 2016 vychází z rovnic MILK 2006, ale je do
těchto rovnic zahrnut nový parametr ttNDFD (celková stravitelnost NDFD). Celková stravitelnost NDFD
používá rychlost štěpení (kd – koeficient degradability) a nikoli štěpení v jediném časovém okamžiku, což
se používá u NDFD. In vitro uNDF (nestravitelná NDF)
pro odhad rychlosti trávení bachoru je rovněž nové
stanovení. ttNDFD ukázalo, že je lepší pro odhad výkonu dojnice, než NDFD v jednom časovém okamžiku
(NDFD 24–30–48 hodin).
Použití Milk 2016
Mléko vyrobené z tuny sušiny hmoty a mléko vyrobené výpočtem z hektaru poskytuje relativní pořadí
hodnocení kvality sklizených senáží. Neměli bychom
však jednotlivá krmiva sledovat bez kontextu celkové
skladby směsné krmné dávky (TMR) v daném podniku.
Mohou nastat situace:
1. Rovnice a výpočty jsou u některých krmiv zjednodušené podle starších metodik. Není stejná vypovídající hodnota analýzy, která se porovnává.

Lab.
Lab.
Lab.
Lab.
Laboratorní Vypočítaná
hodnota hodnota hodnota hodnota
hodnota
hodnota

RFV = relativní hodnota krmiva vyjadřuje, jak
hodně zvíře žere příslušnou senáž a jak dobře ji stráví.
Za předpokladu, že je tato senáž jediný zdroj energie.
RFV se vypočítá na základě hodnot ADF a NDF. Příjem
sušiny krmiva zvířetem (sušiny DMI) je stanoven jako
procento z tělesné hmotnosti na základě analyzované
NDF senáže. Stravitelná sušina (DDM) jako % ze sušiny
(DM) se nastavuje podle analyzované ADF.
RFQ = relativní kvalita krmiva je odhad kolik
energie bude k dispozici od určité senáže. RFQ je vylepšená o parametr TDN (živiny stravitelné celkem).

2. Mezi podniky existují rozdíly v bilanci pícnin.
3. Při porovnávání se musí zohlednit genetické, dietetické a environmentální rozdíly (ustájení) ovlivňující
využitelnost krmiv.
Nepoužívejme různé hodnocení pro výnos nebo
kvalitativní měření pícnin, které nemají statisticky významné rozdíly. Reakce zvířat je mnohem citlivější
než naše techniky měření výnosu a kvality. Excelová
tabulka bude ukazovat vyrobené mléko z tuny hmoty
rozdílné, i když výnos a kvalita pícnin nemusí mít statisticky významný rozdíl.

Standardní hodnoty sledovaných parametrů
v senážích
Příklad použití tohoto hodnocení je v tabulce č. 2.
U senáží se hodnotí tak jako u siláží na prvním místě
stravitelnost NDF, na místě druhém obsah NL.

Standardní vstupy, které jsou potřebné pro
výpočet MILK 2016 jsou
Procento sušiny hmoty, výnos z hektaru, procento
NL, 48hodinová in vitro stravitelnost NDFD (nezaměňujte za stravitelnost sušiny či organické hmoty) a procento NDF ve sledované senáži. Popel a tuk, pokud je
analyzován, je součástí kalkulace. Pokud tyto hodnoty
nejsou k dispozici, zadáváme tabulkové hodnoty (pro
standardní vojtěškové senáže / travní senáže je doporučení – popel 10,0 % a tuk 2,7 %). Parametr NFC – sacharidy neobsahující vlákninu a sacharidy neobsahující škrob jsou vypočteny z hodnot v tabulce.

Závěr
Kvalita senáží je vysoce variabilní mezi typy krmiv i
v rámci jejich živinových parametrů (včetně jejich stravitelností). Analýzy senáží jsou rozhodující pro úspěch
produkční účinnosti krmné dávky. Způsob hodnocení
kukuřičných siláží na základě jejich parametrů a výnosu je již dlouho znám. Hodnocení bílkovinných pícnin
je ve stejné poloze. Vždy je důležitá energie získaná
z vlákniny. Tu ovlivníme správným agronomickým
přístupem při pěstování krmiva a termínem sklizně. K rozhodnutí, zda krmivo bylo sklizeno efektivně
pro výrobu mléka či přírůstek přispěje hodnocení
MILK 2016.
Ing. Patricie Kolářová – Trnková
Nutrition of Animals, s.r.o

MILK 2016 pro vojtěškové / trávní senáže obsahuje
výpočet NEL (netto energie laktace) podle normy NRC
2001. RFV 100 pro vysoce kvalitní vojtěšku. Hodnoty
vysoké a nízké kvality jsou v aplikaci Excel v řádcích
12 a 13 jako referenční kvalita pro výpočet. Poté se
vyplňují další řádky v excelové tabulce pro MILK 2016.
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NDF
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1 363

Min.

10

30

30

30

10

1

6

727

Max.

30

60

70

60

40
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hodnota

Vypoč.
hodnota

RFQ
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acre
lb/acre

Tabulka 1. Průměrné a normální rozsahy pro analýzy vojtěškové / trávní senáže
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Lab. nebo
tabulková
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Lab. nebo
tabulková
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Měření Měření
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poli
poli
výnos
% trávy
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NFC
( 0 do
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100)
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Vzorek

NL %

ADF %

NDF %

ttNDFD
% z NDF

NDFD 24,
30, 48h IV
% z NDF

adj. NDFD

NDFCP
% ze sušiny

Popel
% ze sušiny

tuk
% ze sušiny

109,5

vysoká kvalita vojt.senáže

20,0

30,0

40,0

42

45

42,0

1,9

7,9

2,3

0%

6,0

31,7

61,5

153

152

2,869

17 211

14,0

100,0

nízká kvalita vojt. senáže

20,0

40,0

50,0

42

40

42,0

1,9

7,9

2,3

0%

6,0

21,7

55,9

101

1507

2,479

14 871

44

60

44,0

1,9

7,9

2,3

100%

4,0

31,7

59,8

139

115

2,281

9 123

Datum sklizně

Vlhkost
(%)

Výnos
(t/ha)

Výnos při 14%
vlhkosti (t/ha)

Výnos
na průměr
pokusu (%)

26. 10. 2017

27,8

17,8

15,0

17. 10. 2016

25,6

16,0

Fa.Jones Nový Dvůr

Břeclav

14. 10. 2016

24,3

16,7

14,7

119,6

vysoká kvalita travní senáže

15,0

30,0

45,0

Mašovice

Znojmo

26. 10. 2016

27,5

17,0

14,3

124,1

senáž vojtěška příklad

20,0

36,0

45,0

0,0

1,9

10,0

2,3

0%

6,0

24,6

40,6

47

126

1,612

9 675

Vrbovec

Znojmo

18. 10. 2016

25,8

15,5

13,4

118,6

senáž tráva příklad

16,0

36,0

45,0

0,0

1,9

10,0

2,3

100%

6,0

28,6

38,7

47

126

1,669

13 352

Višňové

Znojmo

18. 10. 2016

26,8

17,0

14,5

107,9

Tabulka 2. Milk 2016

Tištín

Prostějov

11. 10. 2016

29,3

17,0

14,0

114,8

Z příkladu vidíme, že obsah vlákniny přímo ovlivní funkci senáže. Není zásadní obsah NL. Zásadní je také typ pícniny. Pokud nevíme stravitelnost vlákniny, je porovnání i odhad mléčné produkce nepřesný.
standard, TDN – stravitelnost org. hmoty, 1 acre = 0,40 ha, 1 lb = 2,2 l, NL = dusíkaté látky, NDF = deutrální detergentní vláknina, NDFD = stravitelnost NDF, používá se průměr konkrétní laboratoře, kde si podnik nechává dělat
rozbory – příklad uvedený v tabulce hodnoty NDFD – 45, TTNDFD = celková stravitelnost NDF v trávícím traktu, NFC = nestrukturální sacharidy ( sacharidy bez vlákniny), NDFD 24–30–48 hod. = stravitelnost NDF za 24–30–48 hodin

Tabulka 5. RGT FUXXTER – FAO 360 Z – poloprovozní pokusy na zrno – zdroj VP AGRO

76
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Novinka v portfoliu osiv – sója
Rané odrůdy typu 00 se množí i v ČR.

72

36

70

35

68

34

66

33

64

32

ELOS – procento trávené hmoty,

IVDOM – stravitelnost organické hmoty,

Graf 1 Stravitelnost – středně pozdní siláž 2015–2016 – zdroj ÚKZÚZ

škrob

škrob

Novinka z roku 2016 RGT PLANOXX FAO 250 Z,
zrnový hybrid s typem zrna zub potvrdil svoji prioritu v rychlém uvolňování vody ze zrna. V letech 2015
– 2016 v ÚKZÚZ v kategorii rané zrno měl třetí nejnižší
sklizňovou vlhkost 22,4 %. RGT Planoxx má dobře opylené palice s dobrým zdravotním stavem a vysokým
výnosem zrna (tab. 3).

Stálicí v nabídce RAGT je hybrid RGT EXXOTIKA
FAO 290 S/Z. Univerzální hybrid na siláž, bioplyn
i zrno potvrdil již v praxi na mnoha plochách svoji vysokou toleranci k suchu, ale zároveň špičkový výnos
ve hmotě. RGT Exxotika má velice pěkné palice s typem zrna zub, které zajistí vysoký obsah škrobu v siláži.
Vysoká stravitelnost vlákniny vychází již několik let, jak
ve výsledcích ÚKZÚZ, tak i v silážích z provozu. Výborné výsledky na stravitelnost mají i další dva zástupci
RGT RIVOXX FAO 310 S/Z a RGT FUTURIXX FAO 340 S/Z
viz graf č. 1.
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Vysoká, bohatě olistěná rostlina s rychlým startem
na jaře a rovnoměrným dozráváním rostliny vám zajistí
velmi vysoký výnos siláže. Velkou devizou tohoto hybridu, vedle výkonnosti, je jeho obrovská meziročníková plasticita. Hybrid snese i rozdílné půdní podmínky.
Ve zkouškách 2015 – 2016 v kategorii raná siláž ÚKZÚZ
dosáhl třetí nejvyšší výnos suché hmoty 18,3 t/ha =
103,1 % na kontroly. Samozřejmostí je dobrý zdravotní
stav a odolnost k poléhání. RGT Volumixx má zároveň
velmi dobré a vyrovnané parametry stravitelnosti.
V letošním roce byl na provozních plochách nepřehlédnutelný jak výškou rostliny, tak pěknou palicí
(tab. č. 2).

Novinka z roku 2016 RGT LIPEXX FAO 280 Z/S
potvrdil svoji výkonnost a především velmi vysokou
toleranci k suchu. Zrnový hybrid s typem zrna zub zaručí rychlé uvolňování vody ze zrna a vysoké výnosy
(tab. č. 4). RGT Lipexx není vhodné set na těžké a studené lokality a zároveň je třeba na jaře pohlídat setí do
vyzrálé půdy. Hybrid vyniká velmi dobrým zdravotním
stavem rostliny a především palice při sklizni.

ELOS / IVDOM

» pokračování ze str. 1

V současném stavu našeho zemědělství, kde
živočišná výroba klesá a osevní sledy se zužují na
plodiny, z kterých je největší ekonomický přínos,
je zapotřebí poskytnout větší prostor luskovinám,
u kterých je prokazatelný nejen ekonomický, ale
i biologický přínos. Význam luskovin lze ocenit jak
z hlediska funkce přerušovače obilních sledů, tak
i z hlediska jejich vynikající předplodinové hodnoty a zúrodňovacího efektu.

odrůdami sóji, které určitě stojí za povšimnutí a vyzkoušení na poli.

Jako jedna z možných luskovin, která se nabízí a dá
se pěstovat v teplejších a ne příliš suchých oblastech
ČR, je sója. Nebo respektive její odrůdy vyšlechtěné a
vhodné do našich zeměpisných šířek. Sója je v celosvětovém měřítku nejrozšířenější luskovinou, která má zároveň vysoký podíl tuků, což ji, hned po palmě olejné,
řadí mezi nejvýznamnější olejniny.

První odrůdou je raná 00 RGT Stumpa, která na
první pohled zaujme svým kompaktním a relativně
vysokým porostem (107,6 cm) s vynikající odolností k
poléhání. Porost kvete fialovými květy. Jedním z cílů
šlechtitelů je dosáhnout vysokého nasazení lusků.
U RGT Stumpy se snažení podařilo, odrůda v českých
podmínkách při zkoušení firmou ZEPOR+ (Ing. Přemysl
Štranc, PhD.) v roce 2016 nasazovala lusky v průměru ve
výšce 6,7 cm. Zároveň byl vysoký i celkový počet lusků
na rostlině (25,1 lusků). Výnosový potenciál RGT Stumpy
je vysoký, na pokusné lokalitě Sloveč (okres Nymburk)
dosáhla výnosu 4,186 t/ha, což byl druhý nejvyšší výnos této lokality. Odrůda disponuje vysokým obsahem
bílkovin, důležitým z pohledu výživy zvířat i lidí.

Dosud ne příliš velké rozšíření a nevelkou důvěru
v pěstování sóji lze vysvětlit tím, že nebyly k dispozici
vhodné a výkonné odrůdy této plodiny. Francouzská
šlechtitelská firma RAGT, která je známá svými odrůdami pšenice jako je RGT Reform, Viriato nebo řepkami
RGT Dozzen a Bonanza, přichází na český trh s dvěma

Druhou odrůdou je také raná 00 RGT Soprana.
Je o něco nižší než předchozí odrůda (90,8 cm) a odolnost proti poléhání má také výbornou. Porost kvete
fialovými květy a nasazení prvních lusků ve stejném
pokusu firmy ZEPOR+ bylo ve výšce 6,6 cm. Rostliny
jsou velmi vitální, dokáží nasadit až 30 lusků na rostlinu

s vysokým podílem využití vedlejších větví. Díky tomu
je výnosový potenciál velmi vysoký, na stejné pokusné lokalitě jako u předchozí odrůdy (Sloveč) dosáhla
nejvyššího výnosu 4,329 t/ha. Nejvýraznější vlastností
odrůdy RGT Soprana je však vysoký výnos proteinů z
hektaru, proto dostala označení PROTEIN +, které značí,
že odrůda má dvojí kvalitu – vysoký výnos a vysokou

úroveň proteinů (více jak 42 %). V letošním roce již byly
založeny množitelské plochy odrůdy RGT Stumpa v
České republice. To znamená, že se pěstitelé vyhnou
dlouhým dodacím lhůtám při dovozu ze zahraničí a zakládání porostů na jaře bude o něco klidnější.
Ing. Jakub Řičař
VP AGRO, spol. s r.o.
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Možnosti snížení obsahu mykotoxinů v kukuřici
Trichoderma asperelum – součást nového typu hnojiva pro kukuřici.
Kromě toho bylo u některých izolovaných kmenů tohoto rodu zjišteno, že jsou schopny indukovat
obranné mechanizmy rostlin. Pro rozvoj houby je potřebná dostatečná vlhkost půdy.
Vlastnosti houby Trichoderma byly studovány
a potvrzeny také v České republice ve výzkumných
ústavech a vysokých školách. (Vach, M., Hýsek, J., Javůrek, M.: Účinek vybraných biofungicidů a rozdílného
založení porostů na výnos a zdravotní stav ozimé pšenice, Konference Brno 2010, Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů.). (Machálková, J., Vliv modelových nepatogenních
mikroorganizmů na odolnost rostlin proti chorobám,
Diplomová práce, Mendelova Univerzita v Brně, Agronomická fakulta, 2010).
V zemědělství se Trichoderma prakticky začala
používat až v osmdesátých letech minulého století.
Její zavedení do pěstitelské praxe předcházela mnoholetá práce na izolaci virulentních kmenů a vývoji
technologií produkce. Dnes je ve světě kultivováno
několik druhů, nejčastěji Trichoderma harzanium, T.
viride, T. asperellum a další, které jsou součástí celé
řady produktů pro různé způsoby použití. Přidávají se
do hydroponických roztoků ve sklenících, do pěstitelských substrátů, zapravují se do půdy, anebo dávkují
při sázení či setí zelenin, okrasných rostlin, ale v mnoha případech také polních plodin. Několik definovaných kmenů má statut pesticidně účinných látek a
jsou zařazeny v seznamu „Annex I“ Evropské unie jako
biopesticidy na ochranu kořenového systému rostlin proti patogenním druhům jakými jsou Fusarium,
Pythium, Rhizoctonia, Thielaviopsis a další.
Podpora odolnosti a zdravotního stavu kukuřice
Kukuřice, jak je známo, patří do skupiny C4 rostlin,
které v důsledku specifického metabolizmu zabudování uhlíku při tvorbě organických látek v procesu
fotosyntézy daleko lépe využívají energetické zdroje
světla než většina ostatních kulturních druhů rostlin.
To je jeden z důvodů její schopnosti v relativně krátkém časovém úseku vyprodukovat velký objem kvalitní organické hmoty. Proto dnes tvoří základ výživy
hospodářských zvířat v intenzivních chovech formou
siláže, anebo různým způsobem konzervovaného
zrna. Vedle toho je také hlavní surovinou pro většinu
bioplynových stanic. Vysoké zastoupení v osevních
postupech je navíc umocněno koncentrací a specializací zemědělských podniků, u kterých procento
zastoupení kukuřice na orné půdě často přesahuje
únosnou míru z mnoha hledisek. Jednostranně jsou
odčerpávány živiny, odnosem veškeré biomasy při
pěstování kukuřice na siláž se půda ochuzuje o organickou hmotu, klesá její vododržnost, zvyšuje se utuženost a dochází k celkovému snižování bonity.
Z fytopatologického hlediska jsou monokultury
velmi vhodným prostředím pro rozvoj a přemnožení škůdců (drátovci, zavíječ kukuřičný, bázlivec), ale
také významných druhů hub (fuzária, verticilium,
rizoktonie, a další druhy), které zhoršují kvalitu produkce tvorbou mykotoxinů a pro následné plodiny
zvyšují riziko chorob přenosných půdou. Houby rodu
Trichoderma, použité jako půdní kondicionér, mohou
u kukuřice výrazně snížit obsah mykotoxinů. V praxi
to stále ještě naráží na vysoké ceny vstupů. Tak například použití biologického přípravku registrovaného v
České republice znamená náklady ve výši 2 700 Kč na
hektar. Taková cena je pro použití v polních plodinách
málo rentabilní. Se způsobem jak tyto vlastnosti houby Trichoderma pro kukuřici efektivně použít, přišla
rakouská firma Kwizda. V Maďarsku, Rakousku, Rumunsku a několika dalších zemích ji nabízí formou mikrogranulovaného hnojiva Pannon Starter® Perfect.
Pannon Starter® Perfect – mikrogranulát hnojiva
s biologickou složkou
Běžnou praxí při setí kukuřice je hnojení pod patu,

kdy se hnojivo, nejčastěji Amofos, ukládá přibližně 5
cm pod úroveň zasetého osiva. Přitom se počítá s tím,
že než kořeny mladé rostliny dorostou do této hloubky se hnojivo rozpadne a živiny se částečně uvolní do
okolní půdy, čímž klesne jejich lokální koncentrace v
místě granule pod toxickou hladinu. Dříve než kořen
mladé rostliny této hloubky dosáhne, je odkázán na
zásoby z endospermu a na zdroje v okolní půdě. V této
době, zejména při časně setých porostech, jsou ještě
nízké teploty, a tím je příjem živin, zejména fosforu, výrazně zpomalen. Rostliny zastavují růst a objevuje se u
nich typické filalové zbarvení. Zpomalení růstu na jaře
o několik týdnů významně ovlivní další vývoj kukuřice
a v konečném důsledku také výnos.
Dodáme-li velmi malou dávku rychle přístupných
živin, která nepoškodí mladé tkáně kořenů přímo k
semenu, zamezíme tím dočasnému deficitu živin a
umožníme urychlit počáteční růst v prvních 7 až 14
dnech. Na tom je technologie mikrogranulovaného
hnojiva Pannon Starter® Perfect založena. Fosfor je
v půdě velmi málo pohyblivý (Obrázek 1) a proto se
musí dostat co nejblíže k mladému kořínku rostliny.
Kořen rostliny musí mít správnou koncentraci přístupného fosforu ve své těsné blízkosti, aby ji mohl využít.
Mikrogranule přípravku Pannon Starter® Perfect
po 18–ti dnech od zapravení do půdy uvolní do širšího
okolí dusík a draslík, ale fosfor zůstane v její blízkosti
(Obrázek 2).
Protože jsou živiny ve hnojivu Pannon Starter®
Perfect upraveny do velmi malých granulek, lokální
koncentrace v nejbližším okolí nepřesáhne toxickou
hladinu ani pro nejslabší kořínek. Pět gramů Pannon
Starter® Perfect reprezentuje zhruba 25 000 mikrogranulí, zatímco například 5 g klasického granulovaného hnojiva (DAP 18–46) zhruba 200 granulí (Obrázek 3).

né varianty byla v obou případech 1 hektar. Tímto
bychom chtěli zároveň vyjádřit pracovníkům obou
podniků poděkování za vstřícnost při realizaci těchto
pokusů.
Hodnocení za vegetace
První hodnocení na počátku kvetení kukuřice
jsme zaměřili na vizuální posouzení velikosti a stavu
nadzemní hmoty a kořenů. Kukuřičné pole ve Vrbovci
na Znojemsku, kde v letošním roce panoval extrémní
nedostatek srážek, bylo 1x cíleně zavlaženo, přesto
výška rostlin v obou variantách na konci června ve
stádiu počátku kvetení nepřevyšovala 1,5 m. Ve výšce
porostu s hnojivem a bez něj nebyl významný rozdíl.
Pouze rostliny na ploše s aplikovaným granulátem
byly vitálnější. Významný rozdíl byl patrný v podzemní
části rostlin. Kořeny rostlin na ploše s hnojivem byly
bohatěji rozvětveny, byl zde vyšší podíl jemných kořínků ve srovnání s kořeny rostlin bez hnojiva (Obrázek 6).
V nadzemní části rostlin se rozdíly začaly projevovat o něco později. Na lokalitě Hradec Králové
jsme při hodnocení 24. srpna sečetli počet uschlých
listů na rostlinách, přičemž na kontrole bylo stanoveno v průměru 4,6 zcela a 2,2 částečně suchých listů.
Na kontrole s hnojivem to bylo 3,4 zcela a 1,4 částečně suchých listů. (Obrázek 7). Rostliny s hnojivem si
zachovávaly aktivní asimilační plochu podstatně déle
než rostliny bez hnojiva. To koreluje s rozdíly kořenové
soustavy na obou lokalitách.
Odebrané a hodnocené palice při zrnové zralosti
ze suché oblasti Vrbovec, okr. Znojmo nevykazovaly
téměž žádný výskyt živého mycelia hub. Naproti tomu
palice z lokality Hradec Králové byly poměrně silně
osídleny myceliem různých plísní (Penicilium, Fusarium, černě...), jak ukazuje tabulka 1.

Protože je Trichoderma přítomna v půdě v oblasti
kořenové soustavy, nelze hovořit o její přímé účinnosti na houby vyskytující se na povrchu zrna v palicích.
Potvrzuje se ale obecně známá skutečnost, že vitálnější rostlina je schopna lépe odolávat jakýmkoli škodlivým činitelům.
Z provozních důvodů nebylo možno z pokusů
hodnotit výnos zrna. Proto jsme použili metodu výpočtu z hmotnosti 20 palic, vybraných jednou náhodně
a podruhé v řadě za sebou. Samotný vzhled a stav palic vykazoval podstatný rozdíl (Obrázek 8). Váhy palic
bez a s použitím přípravku Pannon Starter® Perfect
jsou uvedeny v tabulce 2. Z těchto výsledků vyplývá,
že houba Trichoderma v přípravku Pannon Starter®
Perfect měla pozitivní vliv i za podmínek sucha, jaké
panovalo na Znojemsku v roce 2017.
Mykotoxiny v kukuřici
O mykotoxinech je známo, že souvisí s rozvojem
plísní zejména po poškození zavíječem kukuřičným a
částečně s výskytem listových chorob kukuřice, spálou kabatielou a podobně. Řešení této problematiky
spadá do oboru ochrany rostlin. Méně známá je ale
skutečnost, že se tyto látky mohou dostávat do rostlin
prostřednictvím kořenového systému z půdy.
Pro potvrzení této hypotézy jsme odebrali vzorky
kukuřice ze zdravého porostu kukuřice ve stádiu silážní
zralosti. Kukuřice v silážní zralosti dosahovala v době
odběru výšky 2,5 m. V akreditované laboratoři byl stanoven obsah deoxyvalenolu ve spodní a horní polovině rostlin bez palice. Výsledek jednoznačně prokázal,
že vizuálně zdravá rostlina bez poškození škůdci anebo bez výskytu houbových chorob může obsahovat
vyšší hladiny mykotoxinů.
pokračování na další straně »

1,0

Efekt, který je po aplikaci zejména za chladného průběhu počasí viditelný, by vzhledem k velmi
malému množství aplikovaných živin na hektar netrval dlouho, ale granulky Pannon Starter® Perfect
jsou obaleny živými spórami houby Trichoderma
asperellum. Ty se ihned po aplikaci do půdy začnou
kolem kořenů rychle rozvíjet a uvolňují z půdy málo
přístupný fosfor a další živiny. Současně již od prvních dní jsou bariérou kontaktu mladé tkáně kořenů
s nežádoucími mikroorganizmy. Mycelium dále roste společně s kořenem a trvale zaručuje lepší příjem
a využití živin, zpřístupňuje fosfor, zvyšuje odolnost
pokožky kořenů vůči patogenům a tím zlepšuje celkový zdravotní stav celé rostliny.
První zkušenosti z ověřování účinku Pannon
Starter® Perfect
Na začátku letošního roku jsme dostali k dispozici
první vzorky. Při styku s vlhkostí se granulka v průběhu několika málo minut rychle rozplyne. Prověřili jsme
přítomnost houby Trichoderma v produktu na agarovém médiu PDA (Obrázek 4) a později za vegetace přímo na kořenu kukuřice ve vlhké komůrce (Obrázek 5).
V obou případech se v průběhu 1 – 2 dní objevilo
typické zelené mycelium houby.

DON mg/kg

» pokračování ze str. 1
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Ze zahraničních údajů a výsledků vyplývá, že
Trichoderma snižuje za vhodných podmínek obsah
toxických látek v kukuřici a tím pozitivně ovlivňuje kvalitu produkce. V pokusech výzkumného zemědělského ústavu Baranya (Baranya Megyei, MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság) v Maďarsku stanovili snížení
obsahu deoxyvalenolu ze 750 µg/kg na 150 µg/kg
(Graf 1).
Snížení obsahu deoxyvalenolu po aplikaci mikrogranulovaného hnojiva Pannon Starter® Perfect
jsme dosáhli rovněž u našich dvou stanovišť, a to jak u
zelené hmoty, tak v zrnu.
Závěr pro praxi
Z prvních zkušeností s novou technologií pěstování kukuřice jednoznačně vyplývá pozitivní vliv na stav
porostu. To se týká zejména vlivu na první fázi tvorby
výnosu – počáteční start, na tvorbu bohatější kořenové soustavy zajišťující lepší příjem vody a živin. Déletrvající efekt bohatých kořenů zpomaluje negativní
vlivy sucha na zasychání rostlin, prodlužuje efektivní

Trifender WP 0,5 kg/ha

0,6

%

Průměrná
váha palice (g)

%

Hradec Králové

326

100

363

111,3

Vrbovec (odběr v řadě za sebou)

173

100

219

126,5

Vrbovec (odběr náhodně)

194

100

254

130,9

0,125

Charakteristika lokality

DON ve spodní části
rostliny (µg/kg)

DON v horní části rostliny
(µg/kg)

2 140

201

3 480

396

Tabulka 3. Obsah deoxyvalenolu ve spodní a vrchní polovině zdravé rostliny kukuřice (paralelní vzorky ze stejného
pozemku)

Vrbovec

Bez granulátu
(µg/kg)

Pannon Starter
(µg/kg)

1 120

786

439

247

Tabulka 4. Obsahu mykotoxinu DON v zrnu kukuřice ve srovnání s kontrolou z pokusu VP AGRO
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Obrázek 6. Objem kořenů rostliny kukuřice bez a po použití Pannon Starter® Perfect z lokality Vrbovec

Tabulka 2. Průměrná váha palic ve srovnání s neošetřenou kontrolou z poloprovozních pokusů 2017

Hradec Králové
0,2

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

Průměrná
váha palice (g)

Lokalita

0,4

Bariérou pro širší využití v našich podmínkách zatím zůstává absence aplikačních zařízení na většině
podniků. Jedná se o investici řádově mezi 100 až 200
ticíci korunami. Protože se ale stejná technologie může
využít na sečkách nejen pro kukuřici, ale také pro další
plodiny seté do širších řádků – slunečnici, cukrovou
řepu, ale také řepku ozimou, může být návratnost této
investice významně zkrácena.

Plocha na které byl aplikován
Pannon Starter® Perfect

(v porovnání s množstvím srážek na lokalitě
Vrbovec, okr. Znojmo)

Kontrola

První indikace naznačují také vliv na snížení obsahu
toxických mykotoxinů, které se v průběhu růstu dostávají do rostliny z půdy. Pro silážní kukuřici lze v případech bohatých porostů doporučit ještě ponechání co
nejvyššího strniště. Tím se obsah mykotoxinů rovněž
výrazně sníží. Tento způsob je běžně používán a doporučován ve Francii.

Plocha bez hnojiva – kontrola

Oblast vysokých srážek Hradec Králové
0,794

zelenou plochu listů pro fotosyntézu a tím ovlivňuje
tvorbu zásobních látek v zrnu a výnos.

Obrázek 7. Usychání listů na kontrole (vlevo) a na ploše s použitím Pannon Starter® Perfect na lokalitě Hr. Králové

Graf 1. Snížení obsahu mykotoxinu DON v kukuřici po aplikaci přípravku na bázi Trichoderma asperellum

Pro založení polních pokusů bylo třeba nalézt secí
stroje s možností aplikace mikrogranulátu. Aplikátory
jsou dodávány k mnoha druhům seček, ale protože
se mikrogranuláty hnojiv anebo pesticidů až na malé
výjimky používají pouze ojediněle, většina podniků je
neobjednává a nepoužívá s výjimkou několika pěstitelů na jižní Moravě na aplikaci granulovaného insekticidu proti larvám bázlivce kukuřičného.
Na dvou lokalitách, jedné u Hradce Králové na pozemcích VH Agroprodukt, a druhé na Znojemsku na
poli obhospodařovaném Agrodružstvem Vrbovec,
jsme založili provozní pokusy se záměrem porovnat
účinky granulovaného hnojiva Pannon Starter®
Perfect s kontrolou bez granulátu. Výměra zkouše-

Obrázek 4. Houba Trichoderma z produktu Pannon Starter® Perfect na agarovém médiu

Obrázek 2. Mobilita dusíku, draslíku a fosforu v půdě z mikrogranule Pannon Starter 18 dní po aplikaci

klasické hnojivo

Pannon Starter® Perfect

Obrázek 3. Rozdíl v počtu granulí Pannon Starter a klasického granulovaného hnojiva v pěti gramech produktu

Zdravé

Napadení
10 – 50 %

Napadení
60 – 90 %

Kontrola

6

9

5

Pannon Starter® Perfect

11

9

0

Tabulka 1. Počet palic s myceliem hub z lokality Hradec Králové

Obrázek 5. Houba Trichoderma vypěstovaná z kořenu kukuřice po aplikaci Pannon Starter® Perfect

Obrázek 8. Vzhled palic z plochy s hnojivem Pannon Starter® Perfect (vpravo) a neošetřené kontroly
(vlevo), lokalita Vrbovec
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Odrůdy BETASEED a nové technologie pro pěstitele cukrovky
Vitální rostliny – základ úspěchu.
Společnost VP AGRO již čtvrtým rokem nabízí
pěstitelům cukrové řepy výkonné odrůdy amerického šlechtění firmy BETASEED a ani pro blížící se
pěstitelskou sezonu tomu nebude jinak. Odrůdy
BTS poskytují záruku vysokých výnosů bulev a
cukru z hektaru, které při současné situaci na trhu
s cukrem potřebují jak pěstitelé tak zpracovatelé
cukrovky pro zajištění konkurenceschopnosti.

Novinka pro rok 2018
BTS 2160
Odrůda typu N až NC, odolná k rizománii, vhodná i do sušších podmínek, s velmi vysokým výnosem
kořene a cukru. Fungicidní ošetření je u této odrůdy
žádoucí. Patří do skupiny odrůd nové generace amerického šlechtění s důrazem na odolnost k suchu a
solidní výtěžnost.

Sortiment nabízených odrůd 2018

Eliminace fytotoxického působení
postemergentních herbicidů
Každý pěstitel cukrovky dobře ví, že jakýkoli herbicidní zásah zabrzdí vývoj řepy na kratší nebo delší
dobu, podle použité směsi a dávky účinných látek.
Při třech a někdy až pěti postřicích může zpomalení
růstu odpovídat 10–ti a někdy i více ztraceným dnům
vegetace. To se zákonitě musí projevit na konečném
výnosu. Pro snížení těchto vlivů nabízíme metodu použití nízkých dávek stimulátoru společně s herbicidy.
Základy tohoto postupu se objevily před zhruba 5–ti
lety v Anglii. Pro tento účel nelze použít jakýkoli produkt. Interakce mnoha stimulátorů s herbicidy může
mít za následek snížení účinnosti na plevele, protože
se tím současně podpoří, podobně jako u plodiny,
jejich odolnost. Pokusy se stimulátory na bázi čistých
L-alfa aminokyselin ale prokázaly, že při současné aplikaci v nízkých dávkách se účinnost herbicidu nesníží,
ale současně se výrazně zvýší tolerance cukrovky.

Odrůdy ověřené praxí
BTS 710
Odrůda odolná k rizománii a cerkospóře, typu N až
NV. Vyniká vysokou a stabilní výkonností a vysokým
výnosem kořene i cukru z hektaru. Vhodná do všech
typů půd. Dává velmi dobrý poměr vysokého výnosu
cukru a odolnosti k cerkospóře. Za poslední roky si získala u pěstitelů mimořádně velkou oblibu.
BTS 8840
Odrůda typu N–NC, tolerantní k rizománii s výbornou odolností k listovým chorobám a celkově velmi
dobrým zdravotním stavem. Vyznačuje se rychlým
startem na jaře a lze ji ponechat také na pozdní sklizeň. Je to jedna z nejvýkonnějších odrůd celého sortimentu.
BTS 6995
Odolná k rizománii a cerkospóře, typ NC. Poskytuje
již při rané sklizni velmi vysoký výnos kořene a cukru z
hektaru. Patří k odrůdám odolným vůči suchu. Výtěžnost rafinády je vysoká.
BTS 555
Tolerantní odrůda vůči rizománii a háďátku. Registrována po dvou letech zkoušení. Typ N až NC. Je to
plastická odrůda s výbornou vyoravatelností, vhodná
pro raný, střední i pozdní termín sklizně. Má výbornou
technologickou jakost.
BTS 3180
Odrůda typu NC, odolná k rizománii, vhodná pro
všechny termíny sklizně. V registračních zkouškách
dosáhla indexu 101,5 v neošetřené variantě. Doporučujeme fungicidní ochranu.

Z naší nabídky se jedná o produkt AgroSorb® Foliar, jehož vlastnosti jsou popsány v další kapitole. V
dávce 0,3 l/ha jej doporučujeme míchat s herbicidy
již od 2. listu cukrové řepy. Výsledky jsou zřetelné již
za několik dní po ošetření, zejména tehdy, musíme–
li použít z důvodu výskytu hůře hubitelných anebo
přerostlých plevelů razantnější nebo vyšší dávky některých účinných látek, jakými jsou například ethofumesát anebo clopyralid.

se ale podaří ji v osevním postupu umístnit na nejúrodnější půdy. Často jsme nuceni cukrovku z důvodu
nutnosti střídání plodin a využití ploch, které máme
k dispozici, umístnit na půdy, které neposkytují optimální podmínky. Jedná se o lehčí půdy, s nižším obsahem organických látek, nižší vododržností a podobně.
V těchto situacích bychom měli počítat s cílenou listovou výživou a stimulací příjmu živin.
Výběr vhodných listových hnojiv a stimulátorů je
pro toto období bohatý. Vzhledem k vysokým nárokům cukrovky na bór volíme zpravidla listová hnojiva
s obsahem tohoto prvku. Zde máme volbu jednosložkových hnojiv, ale daleko lepší je zvolit listové hnojivo,
které vedle bóru obsahuje ještě další, z půdy špatně
přijatelné a hůře transportovatelné mikroprvky, zejména měď a molybden. Velmi vhodným typem pro
tento účel je Quantum® BoronActive v tank mixu se
stimulátorem AgroSorb® Foliar v dávkách 1 až 2 litry
na hektar. V pokusech z roku 2016 v Ditaně s.r.o. bylo
dosaženo již po jediné aplikaci hnojiva Quantum®
BoronActive zvýšení výnosu bulev o 3,5 %, vyšší cukernatost o 3,05 %, ale také významné zlepšení dalších
kvalitativních ukazatelů, zejména snížení PCM, které se
v konečném důsledku projevilo ve zvýšení výtěžnosti,
a tím vyrobeného bílého cukru z hektaru až o 13 %.
Stimulátor AgroSorb® Foliar, pokud se použije před
obdobím sucha, výrazně zpomalí zavadání a následné usychání listů. O několik dnů prodlouží životnost
listového aparátu před odumřením, jehož následkem
za dlouhotrvajícího nedostatku vody je retrovegetace, ztráta na výnosu a snížení cukernatosti. Samotný
AgroSorb® Foliar dokáže při dávce 2 l/ha zvýšit cukernatost o 0,5 %. Při současné aplikaci s fungicidy se
jeho efektivita ještě zvýší. Optimální období pro použití tohoto typu stimulátoru je od 10 listů zhruba do
poloviny července. Je to období, kdy cukrovka dokáže
přijmout a rychle zabudovat v přípravku obsažené

L-alfa aminokyseliny do stavebních látek bez nebezpečí zvýšení koncentace dusíkatých látek v melase, které
zhoršují výtěžnost cukru při zpracování v cukrovaru.
Zlepšení vitality porostů a snížení rizika hniloby
bulev
Při své praxi v poradenství jsem v posledních letech zaznamenal několik vážnějších problémů v porostech cukrové řepy způsobených různými druhy
půdních hub. V osevních sledech, kde se na stejných
pozemcích vyskytují plodiny jako je kukuřice, slunečnice a cukrová řepa, dochází k nerovnováze v půdní
mikroflóře. Významně zde stoupá zastoupení rodů
Fusarium, Giberella, Verticilium a dalších, které následně ovlivňují vývoj a v konečném důsledku také zdravotní stav kořenů a bulev řepy. V takových případech
nepomůže žádná chemická ochrana.
Řešení se nabízí ve využití biologických metod
s použitím neškodných druhů půdních hub z rodu
Trichoderma, které svou vysokou konkurenceschopností vůči ostatním druhům půdních hub zamezují
jejich přemnožení v půdě, současně chrání kořeny rostlin před jejich vlivem a navíc jsou schopny zpřístupňovat rostlinám v půdě blokované živiny, zejména fosfor.
Pro takové situace zavádíme do praxe nové technologie se speciálními pomocnými přípravky aplikované
do půdy současně s osivem cukrové řepy. Tyto biotechnologie se již delší dobu využívají v mnoha vyspělých státech západní a jižní Evropy – Španělsku, Francii,
Anglii, Holandsku a dalších. Ve střední Evropě se produkty tohoto typu začaly vyrábět a ve velké míře používat v Rakousku a Maďarsku. Jedná se o mikrogranulovaná hnojiva firmy Kwizda, která obsahují spóry houby
Trichoderma asperellum s obchodním označením
Pannon Starter® Perfect.
RNDr. Aleš Kuthan, CSc.,
VP AGRO, spol. s r.o.

Podpora růstu a vývoje stimulací L-alfa
aminokyselinami
V období mohutného vývoje listového aparátu, po
uzavřením řádků, má cukrovka nejvyšší nároky na příjem vody a živin. Pokud je zásobenost půdy vodou a
živinami na hlinitých a úrodných půdách v dostatečné
míře, nemá s tím plodina zpravidla problémy. Ne vždy

PF 2018

Veselé Vánoce, mnoho zdraví a štěstí
v roce 2018 Vám přeje VP AGRO.
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

